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AKVORÐUN FRAM K VÆ M DA STJO RN ARIN N A R 2001/EES/57/32

frá  15. jú n í 2000

um breytingu á ákvörðun 98/94/EB um vistfræ ðilegar viðm iðanir er veita á um hverfism erki 
bandalagsins fy rir  h rein læ tispappírsvörur(*)

(tilkynnt með númeri C(2000) 1593)

(2000/413/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 (')
[□: umhverfismerkis], 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.

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 98/94/EB (2) setti framkvæmdastjórnin 
vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki 
bandalagsins fyrir hreinlætispappírsvörur en 
samkvæmt 3. gr. þeirrar ákvörðunar falla þær úr gildi 
31. desember 2000.

4) Umhverfismerki bandalagsins hefur verið veitt 
nokkrum sinnum fyrir vörur í þessum vöruflokki.

5) Skilgreiningin á vöruflokknum og vistfræðilegu 
viðmiðanirnar fyrir vöruflokkinn skulu gilda óbreyttar 
áfram um eins árs skeið svo að ljúka megi 
endurskoðun vöruflokksins.

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 ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem var sett á 
laggirnar samkvæmt 7. gr. reglugerðar (EBE) 
nr. 880/92.

SAMÞYKKT ÁKVÖRDUN ÞESSA:

1. gr.

í stað 3. gr. ákvörðunar 98/94/EB komi eftirfarandi:

,,3. gr.

Skilgreiningin á vöruflokknum og viðmiðanirnar fyrir 
vöruflokkinn skulu gilda frá 1. janúar 1998 til 
31. desember 2001.“

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 15. júní 2000.

Fyrir hönd framkvœmdastjórnarinnar,

Margot WALLSTRÖM 

framkvœmdastjóri.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 155, 28.6.2000, bls. 63, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2001 frá 23.
febrúar 2001 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES- 
samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna 
nr. 22, 26.4.2001, bls. 17.

(') Stjtíð. EB L 99, 11.4.1992, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 19, 24.1.1998, bls. 77.


