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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 

frá 19. júlí 1999 

um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins  
fyrir afritunarpappír(*)  

(tilkynnt með  númeri C(1999) 2144)  

(1999/554/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 880/92 frá 
23. mars 1992 um kerfi um veitingu vistmerkis EB (1), 
einkum annarri undirgrein 1. mgr. 5. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 
1) Í fyrstu undirgrein 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EBE) 

nr. 880/92 er kveðið á um að ákveða beri skilyrði fyrir 
veitingu umhverfismerkis bandalagsins fyrir hvern 
vöruflokk um sig. 

2) Í 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 er 
kveðið á um að meta beri áhrif vöru á umhverfið með 
hliðsjón af tilteknum viðmiðunum fyrir vöruflokka. 

3) Með ákvörðun 96/467/EB (2) setti framkvæmda-
stjórnin vistfræðilegar viðmiðanir vegna veitingar 
umhverfismerkis bandalagsins fyrir afritunarpappír en 
samkvæmt 3. gr. þeirrar ákvörðunar féllu þær úr gildi 
16. júlí 1999.  

4) Rétt er að endurskoða skilgreininguna á vöruflokk-
num og vistfræðilegu viðmiðanirnar, sem mælt var 
fyrir um í ákvörðun 96/467/EB, þannig að þær endur-
spegli þróun á markaðinum. 

5) Mál er til komið að samþykkja nýja ákvörðun um 
vistfræðilegar viðmiðanir fyrir þennan vöruflokk sem 
munu gilda áfram í þrjú ár eftir að gildistími fyrri 
viðmiðana rennur út. 

________ 
(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 210, 10.8.1999, bls. 16, var 

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2000 frá 28. 
janúar 2000 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 

(1)  Stjtíð. EB L 99, 11.4.1992, bls. 1.  
(2)  Stjtíð. EB L 192, 2.8.1996, bls. 29. 

6) Í samræmi við 6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 
hefur framkvæmdastjórnin haft samráð við helstu 
hagsmunaaðila á sérstökum samráðsfundum. 

 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörð-
un, eru í samræmi við álit nefndar sem komið var á fót 
með 7. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92. 

 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

 
 
 

1. gr. 
 
Vöruflokkurinn „afritunarpappír“ (hér á eftir kallaður 
„vöruflokkurinn“) nær yfir: 

„Pappírsarkir eða rúllur af óáprentuðum pappír með 
mismunandi sniði, sem eru notaðar til afritunar, í 
bréfasíma eða skrifstofuprentara. Hitanæmur pappír og 
pappír, sem ekki inniheldur kolefni, er undanskilinn.“ 
 

2. gr. 
 
Meta skal umhverfisáhrif vöruflokksins, eins og þau eru 
skilgreind í 1. gr., með hliðsjón af þeim sérstöku vistfræði-
legu viðmiðunum sem eru settar fram í viðaukanum. 
 

3. gr. 
 
Skilgreiningin á vöruflokknum og viðmiðanirnar fyrir hann 
skulu gilda frá 17. júlí 1999 til 1. júlí 2002. Ef ný ákvörðun 
um vistfræðilegar viðmiðanir fyrir þennan vöruflokk hefur 
ekki verið samþykkt  fyrir 1. júlí 2002 lýkur gildistíma 
þessum hins vegar 1. júlí 2003 eða þann dag sem ný 
ákvörðun er samþykkt, eftir því hvort er fyrr.
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4. gr. 

 
Í stjórnsýslunni er kenninúmerið „011“ notað fyrir vöruflokkinn.  
 

5. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 
Gjört í Brussel 19. júlí 1999. 
 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Ritt BJERREGAARD 

 framkvæmdastjóri. 
 
 

 
 

 
 ______  
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VIÐAUKI 

Til að hægt sé að veita vörunni umhverfismerki verður hún, eins og hún er skilgreind í 1. gr., að vera í 
samræmi við viðmiðanirnar í þessum viðauka, en í því skyni skulu fara fram prófanir þegar umsókn er lögð 
fram eins og fram kemur í viðmiðunum. Heimilt er að nota aðrar prófunaraðferðir, þar sem við á, ef þar til 
bæra stofnunin sem metur umsóknina fellst á að þær séu jafngildar hinum. Þar sem engar prófanir eru 
tilgreindar, eða þar sem tilgreint er að þær séu notaðar til sannprófunar eða eftirlits, ber þar til bærum 
stofnunum að byggja, eftir því sem við á, á yfirlýsingum og gögnum sem umsækjandi lætur í té og/eða 
óháðum sannprófunum. 
 
Við mat á umsóknum og eftirlit með því að viðmiðanirnar í þessum viðauka séu virtar er mælt með því að þar 
til bærar stofnanir taki tillit til notkunar viðurkenndra umhverfisstjórnunarkerfa, svo sem EMAS eða ISO 
14001 (Athugasemd: ekki er gerð krafa um að slík stjórnunarkerfi séu notuð). 
 
Markmiðið með viðmiðunum er einkum að stuðla að: 

 
— því að dregið verði úr losun tiltekinna eiturefna eða annarra mengandi efna í vötn, 
— því að dregið verði úr umhverfisspjöllum eða umhverfishættu tengdri orkunotkun (almennri hækkun 

hitastigs, súrnun, eyðingu ósonlagsins, eyðingu óendurnýjanlegra auðlinda) með því að draga úr 
orkunotkun og tengdri losun út í andrúmsloftið, 

— því að dregið verði úr umhverfisspjöllum eða umhverfishættu tengdri notkun hættulegra efna, 
— beitingu meginreglna um sjálfbæra, ábyrga vörslu til að tryggja verndun skóga. 
 
Viðmiðanirnar eru miðaðar við mörk sem stuðla að merkingu pappírs úr endurunnum trefjum eða nýjum 
trefjum eða blöndum beggja, sem framleiddar eru með tækni sem samræmist bestu umhverfisstöðlum. 
 
 

VISTFRÆÐILEGAR VIÐMIÐANIR 
 
1. Losun í vatn 
 
Heildarlosun í vatn, eftir meðhöndlun viðkomandi pappírsvöru (hvort sem hún fer fram á staðnum eða annars 
staðar), er reiknuð sem samanlögð losun á mismunandi framleiðslustigum pappírsdeigs og pappírs og skal 
ekki vera meiri en sem hér segir: 
 
— efnafræðilega súrefnisþörfin (COD) má ekki fara yfir 30 kg á hvert tonn af framleiddum pappír. 
  Efnafræðileg súrefnisþörf er mæld í samræmi við ISO 6060 eða jafngilda staðla, 
— aðseyg lífræn halógen (AOX, sem C1) skulu ekki fara yfir 0,30 kg á hvert tonn af framleiddum pappír. 

Magn aðseygra lífrænna halógena (AOX, sem C1) í frárennsli frá hverjum framleiðslustað pappírsdeigs 
skal ekki fara yfir 0,50 kg á hvert loftþurrkað tonn af pappírsdeigi. 
Aðseyg lífræn halógen (AOX) eru mæld í samræmi við ISO 9562 eða jafngilda staðla. Mælinga er ekki 
krafist þar sem ekki eru notuð bleikingarefni sem innihalda klór.  

 
Skrá ber upplýsingar um vatnsnotkun á hvert tonn af pappírsdeigi og pappír á mismunandi stigum 
framleiðsluferlisins. (Athugasemd: upplýsingarnar eru nauðsynlegar til að meta útreikninga á magni og styrk 
frárennslis). 

 
 

2. Losun í andrúmsloft 
 
Heildarlosun, sem tengist viðkomandi pappírsvöru, í andrúmsloft er reiknuð sem samanlögð losun á 
mismunandi framleiðslustigum pappírsdeigs og pappírs og skal ekki vera meiri en sem hér segir: 
 
— 1,5 kg brennisteinssambanda (sem S) á hvert tonn af framleiddum pappír. Ekki þarf að gera grein fyrir 

losun vegna rafmagnsframleiðslu, 
— 3,0 kg köfnunarefnisoxíðs (NOx sem jafngildi NO2) á hvert tonn af framleiddum pappír. Ekki þarf að gera 

grein fyrir losun vegna rafmagnsframleiðslu, 
— 1 500 kg koltvísýrings frá óendurnýjanlegum orkugjöfum á hvert tonn af framleiddum pappír, þar með 

talin losun vegna rafmagnsframleiðslu (hvort sem hún fer fram á staðnum eða annars staðar). 
 

3. Orkunotkun 
 
Heildarorkunotkun vegna pappírsvörunnar skal reiknuð sem samanlögð orkunotkun við framleiðsluferli 
pappírsdeigsins og pappírsins og skal ekki vera meiri en sem hér segir: 
  
— 26 gígajúla varmaorkunotkun á hvert tonn af framleiddum pappír, 
— 7 gígajúl (1 940 kWh) af rafmagni á hvert tonn af framleiddum pappír. 
 

Umsækjandi skal reikna út allt orkuílag, skipt niður í varma/eldsneyti og rafmagn, sem notað er til 
framleiðslunnar á pappírsdeigi og pappír, þar á meðal orkuna sem notuð er til að fjarlægja 
prentsvertu úr úrgangspappír við framleiðslu á endurunnum pappír. 
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Heildarvarmaorka tekur til alls aðkeypts eldsneytis, nema eldsneytis sem notað er við innri rafmagns-
framleiðslu. Hún tekur einnig til endurnýttrar varmaorku, sem fæst til að mynda með því að brenna 
fljótandi efni og úrgang frá vinnslu á staðnum (svo sem viðarúrgang, sag, vökva, úrgangspappír og 
afgangspappír) og til endurnýtts varma frá innri rafmagnsframleiðslu — umsækjandinn þarf þó aðeins 
að tilgreina 80% varmaorku frá slíkum eldsneytisgjöfum þegar heildarvarmaorka er reiknuð út. 
 
Raforka merkir hreint, aðfengið rafmagn frá dreifikerfinu og innri rafmagnsframleiðslu sem mæld er 
sem raforka. Ekki þarf að tiltaka rafmagn sem notað er við meðferð frárennslisvatns. 

 
4. Trefjar −−−− sjálfbær skógvarsla 
 
Trefjar geta verið viðartrefjar, endurunnar trefjar eða trefjar úr öðru efni. 
  
Þegar um er að ræða nýjar viðartrefjar úr skógum skulu þeir er bera ábyrgð á vörslu skóganna, sem trefjarnar 
eru upprunnar úr, beita meginreglum og ráðstöfunum er miða að því að tryggja sjálfbæra skógvörslu. Þessir 
aðilar og/eða pappírsdeigsverksmiðjurnar skulu leggja skal fram yfirlýsingu, greinargerð, starfsreglur, vottorð 
eða yfirlýsingu því til staðfestingar. 
 
Í Evrópu skulu ofangreindar meginreglur og ráðstafanir vera í samræmi við samevrópskrar leiðbeiningar fyrir 
sjálfbæra skógvörslu (Pan-European operational level guidelines for sustainable forest management), sem 
samþykktar voru á ráðherrastefnunni í Lissabon um verndun skóga í Evrópu (2. til 4. júní 1998). Utan Evrópu 
skulu þær vera í samræmi við grundvallaratriðin í skjalinu sem var samþykkt á ráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna um umhverfis- og þróunarmál (sem haldin var í Ríó de Janeiro í júní 1992) og, þar sem það á við, 
viðmiðanirnar eða leiðbeiningarnar fyrir sjálfbæra skógvörslu, sem samþykktar voru sem liður í alþjóðlegum 
og svæðisbundnum framtaksverkefnum (ITTO, Montreal Process, Tarapoto Process, UNEP/FAO Dry-Zone 
Africa Initiative). 
 
5. Hættuleg íðefni 
 
Óheimilt er að nota klórgas sem bleikingarefni. Þetta skilyrði á ekki við um klórgas tengt framleiðslu og 
notkun á klórdíoxíði. (Athugasemd: þó að þetta skilyrði eigi einnig við um bleikingu endurunninna trefja er 
það látið óátalið þótt trefjar hafi verið bleiktar með klórgasi fyrr á ferli sínum). 
  
Við pappírsframleiðslu er óheimilt að bæta við meira en sem nemur 0,1% af þyngd pappírsins af íðefnum, 
sem flokkuð eru sem hættuleg umhverfinu og úthlutað hefur verið hættusetningunum H50 og H53 samkvæmt 
tilskipun ráðsins 67/548/EBE (1), eins og henni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
98/98/EB (2). 
  
6. Meðhöndlun úrgangs 
 
Allir framleiðendur pappírsdeigs og afritunarpappírs skulu meðhöndla úrgang og úrgangsafurðir, sem til falla 
í verksmiðjunum, samkvæmt fyrirframákveðnu skipulagi (3). Geta ber skipulagsins eða lýsa því í umsókninni 
og gefa  að minnsta kosti upplýsingar um eftirfarandi atriði: 
  
— aðferðir við að flokka og nýta endurvinnanleg efni úr því sem fellur til af úrgangi, 
 
— aðferðir við að endurnýta efni til annarra nota, svo sem brennslu til gufuframleiðslu eða landbúnaðarnota, 
 
— aðferðir við meðhöndlun hættulegs úrgangs (3). 
 

NOTAGILDI 
 
Varan skal vera tilbúin til notkunar. 
 

UPPLÝSINGAR ÆTLAÐAR NEYTENDUM 
 
Eftirfarandi upplýsingar skulu fylgja vörunni bæði á grunnumbúðum og ytri umbúðum: 
 

„Þessi vara má bera umhverfismerki bandalagsins þar eð hún fullnægir meðal annars kröfum um 
takmarkaða losun í vatn (COD, AOX) og andrúmsloft (S, NOx, CO2), um orkunotkun og um notkun 
jarðefnaeldsneytis. 
 
Safna ber notuðum pappír til endurvinnslu.“ 

 
Auk þess er framleiðanda heimilt að gefa upp lágmarksprósentu endurunninna trefja. 
 

 ______  
 
 
___________  
(1) Stjtíð. EB L 196, 16.8.1967, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 355, 30.12.1998, bls. 1. 
(3) Eins og skilgreint er af viðkomandi eftirlitsyfirvöldum með pappírsdeigs- og pappírsframleiðslustöðunum er um ræðir. 
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Tæknilegur viðbætir 
 

SKILGREININGAR, PRÓFUNARKRÖFUR OG GÖGN  
 

Allar færibreytur er varða losun  
 
Tímabilið sem mælingarnar eða massajafnvægið miðast við skal vera framleiðsla 12 mánaða. Sé um að ræða 
nýja eða endurbyggða verksmiðju skulu mælingarnar miðast við að minnsta kosti 45 daga samfellt tímabil 
þegar verksmiðjan er í stöðugum rekstri. Mælingin verður að vera dæmigerð fyrir umrætt mælingatímabil. 
  
Ef vara er gerð úr pappírsdeigi í mismunandi gæðaflokkum skulu losunargildi vegna 
pappírsdeigsframleiðslunnar reiknuð út sem vegin meðaltöl allra gerða pappírsdeigs sem notaðar eru. 
Heildarlosun mengandi efna er reiknuð með því að bæta losun vegna pappírsdeigsframleiðslunnar við losanir 
frá framleiðslu afritunarpappírsins. 
  
Faggiltar rannsóknarstofur eða óháðar prófunarstofur, sem fylgja EN 45001–staðlinum, skulu annast 
mælingarnar. Þó má samþykkja að rannsóknastofa pappírsdeigs- eða pappírsframleiðandans framkvæmi 
greiningar á úrgangi ef einhverju af eftirfarandi skilyrðum er fullnægt: 
 
— hlutaðeigandi eftirlitsyfirvöld samþykki sýnatöku og mælingar rannsóknarstofunnar, eða 
 
— framleiðandinn noti gæðakerfi sem felur í sér eftirlit með sýnatökum og greiningu sem er vottað sam-

kvæmt ISO 9001- eða ISO 9002-staðli, eða 
 
— rannsóknarstofan sé opinberlega viðurkennd sem rannsóknarstofa þar sem góðar starfsvenjur við rann-

sóknir eru hafðar í heiðri (GLP-rannsóknarstofa). 
  
Mælingar á efnum, sem eru losuð í vatn, skulu gerðar með ósíuðum sýnum sem hafa ekki botnfallið, 
annaðhvort eftir meðhöndlun í verksmiðjunni eða eftir meðhöndlun í almennri meðhöndlunarstöð. 
 
Aðseyg lífræn halógen (AOX) 
 
Aðseyg lífræn halógen (AOX) skulu mæld með aðferðum þar sem notuð eru klórsambönd til að bleikja 
pappírsdeigið. Þetta þýðir að ekki þarf að mæla aðseyg lífræn halógen (AOX) í eftirfarandi tilvikum: 
  
— í frárennsli frá ósamþættri pappírsframleiðslu, eða 
 
— í frárennsli frá pappírsdeigsframleiðslu án bleikingar, eða 
 
— þar sem bleiking fer fram með efnum sem ekki innihalda klór. 
  
Brennisteinn og köfnunarefnisoxíð 
 
Umsækjandinn skal leggja fram yfirlit yfir alla losun brennisteins og köfnunarefnisoxíða út í andrúmsloftið. 
Yfirlitið skal sýna alla slíka losun við framleiðslu á pappírsdeigi og pappír, nema losun vegna 
rafmagnsframleiðslu. Mælingarnar skulu ná til endurnýtingarsuðukatla, kalkofna, gufukatla og ofna fyrir 
sterkt lyktandi lofttegundir, ef um þá er að ræða. Gera skal grein fyrir dreifðri losun. 
 
Koltvísýringur 
 
Umsækjandinn skal leggja fram yfirlit yfir alla losun koltvísýrings í andrúmsloftið. Yfirlitið skal sýna alla 
orkugjafa óendurnýjanlegs eldsneytis sem notaðir eru við framleiðslu á pappírsdeigi og pappír, þar á meðal 
losun vegna rafmagnsframleiðslu (hvort sem hún fer fram á staðnum eða annars staðar). Nota ber 
losunarstuðlana í töflu 1 við útreikning á losun koltvísýrings (CO2) frá eldsneyti. 
 

Tafla 1 
 

Jafngildi koltvísýrings (CO2) frá óendurnýjanlegu eldsneyti 
 

Eldsneyti Koltvísýringslosun (CO2) Eining 

Kol 95 g CO2/MJ 

Hráolía 73 g CO2/MJ 

Olíueldsneyti 1 74 g CO2/MJ 

Olíueldsneyti 2-5 77 g CO2/MJ 

Bensín 69 g CO2/MJ 

Jarðgas 56 g CO2/MJ 

Rafmagn um dreifikerfi (1)  400 g CO2/kWh 

(1) Meðaltal í Evrópu.   
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Að því er varðar rafmagn um dreifikerfi skal gildið í töflunni notað fyrir alla framleiðslustaði innan 
Evrópusambansins. Fyrir staði utan Evrópusambandsins getur umsækjandi lagt fram skjöl sem sýna 
meðalgildið fyrir rafmagnsbirgi/-birgja hans og notað það meðalgildi í stað gildisins í töflunni. 
 
Hættuleg efnasambönd 
 
Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu frá sérhverjum pappírsdeigsbirgi sínum þess efnis að klórgas hafi 
ekki verið notað til að bleikja deigið. 
 
Umsækjandinn skal leggja fram skrá yfir efnavörur sem eru notuð við pappírsframleiðsluna. Í skránni skulu 
koma fram sérheiti efnisins, notkunarsvæði og nafn birgis. Auk skrárinnar skal fylgja eftirfarandi yfirlýsing: 
„ekkert efnanna, sem flokkuð eru sem hættuleg umhverfinu og úthlutað hefur verið hættusetningunum H50 
og H53,  samkvæmt tilskipun ráðsins 67/548/EBE (1), eins og henni var síðast breytt með tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 98/98/EB(2), er notað í meira magni við pappírsframleiðsluna en sem nemur 0,1% 
af þyngd pappírsins.“ Þessi krafa á ekki við um pappírsdeigsframleiðslu. 
 
Eftirlit með úrgangsefnum 
 
Umsækjandinn skal leggja fram skjal þar sem lýst er aðferðum við meðhöndlun úrgangs og úrgangsefna á 
mismunandi stigum pappírsdeigs- og pappírsframleiðslunnar samkvæmt fyrrnefndum kröfum. 
 
 Notagildi 
 
Umsækjandinn skal leggja fram gögn sem sýna að varan er nothæf. Heimilt er að gögnin innihaldi 
upplýsingar úr viðeigandi ISO- eða CEN-prófunum, en þau geta einnig verið byggð á innlendum 
prófunaraðferðum eða prófunaraðferðum framleiðanda. Nákvæm lýsing á prófunaraðferðum skal fylgja 
umsókninni. 
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