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                               ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR             2002/EES/31/22 
frá 10. nóvember 2000 

um ákvörðun á gjöldum vegna afgreiðslu umsókna um umhverfismerki bandalagsins  
ásamt árgjöldum(*)

(tilkynnt með númeri C(2000) 3279)

(2000/728/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 175. gr., 
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1980/2000 frá 17. júlí 2000 um endurskoðað kerfi um 
veitingu umhverfismerkis bandalagsins (1), einkum 12. gr. 
og V. viðauka, 
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1) Í 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1980/2000 er kveðið á 

um að fyrir hverja umsókn um veitingu umhverfis-
merkis skuli greiða gjald  sem svarar kostnaði við 
afgreiðslu umsóknarinnar og að fyrir notkun 
umhverfismerkisins skuli umsækjandinn greiða 
árgjald. 

2) Í 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1980/2000 er kveðið á 
um að upphæð umsóknar- og árgjalda skuli ákveðin af 
framkvæmdastjórninni í samræmi við V. viðauka og 
samkvæmt þeirri málsmeðferð sem mælt er fyrir um í 
17. gr. umræddrar reglugerðar. 

3) Í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1980/2000 er 
kveðið á um að ákveða skuli lágmarks- og 
hámarksumsóknargjald og lækka beri umsóknargjaldið 
um a.m.k. 25% þegar um er að ræða lítil og meðalstór 
fyrirtæki (2) svo og vöruframleiðendur og 
þjónustuveitendur í þróunarlöndum. 

4) Í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1980/2000 er 
kveðið á um að árgjaldið skuli reiknað út með tilliti til 
þess magns af vörunni, sem umhverfismerkið var veitt 
fyrir, sem er selt á ári innan bandalagsins, og að 
ákveða beri lágmarks- og hámarksgjald.  

5) Í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1980/2000 er 
kveðið á um að lækka beri árgjaldið um a.m.k. 25% 
þegar um er að ræða lítil og meðalstór fyrirtæki, svo 
og vöruframleiðendur og þjónustuveitendur í þróunar-
löndum. 

6) Í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1980/2000 er 
kveðið á um að heimilt sé að veita umsækjendum, sem 
þegar hafa fengið vottun samkvæmt umhverfis-
stjórnunarkerfi (EMAS) eða ISO-staðli 14001, 
viðbótarlækkun á árgjaldinu. 

7) Í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1980/2000 er 
kveðið á um að frekari lækkanir geti komið til álita 

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 293, 22.11.2000, bls. 18, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 139/2001 frá 9. 
nóvember 2001 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna 
nr. 6, 24.1.2002, bls. 23. 

(1)  Stjtíð. EB L 237, 21.9.2000, bls. 1. 
(2)  Lítil og meðalstór fyrirtæki eins og þau eru skilgreind í tilmælum fram-

kvæmdastjórnarinnar 96/280/EB (Stjtíð. EB L 107, 30.4.1996, bls. 4). 

samkvæmt málsmeðferðinni sem mælt er fyrir um í 
17. gr. umræddrar reglugerðar. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á 
fót samkvæmt 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1980/2000. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr. 

1. Fyrir umsókn um veitingu merkis er greitt gjald sem 
svarar til kostnaðarins við afgreiðslu umsóknarinnar.  

2. Lágmarksumsóknargjald skal vera 300 evrur. Hámarks-
umsóknargjald skal vera 1300 evrur. 

3. Lækka ber umsóknargjaldið um a.m.k. 25% þegar um 
er að ræða lítil og meðalstór fyrirtæki svo og vörufram-
leiðendur og þjónustuveitendur í þróunarlöndum. Báðar 
lækkanirnar skulu vera uppsafnanlegar og skulu einnig gilda 
um lágmarks- og hámarksumsóknargjald.

2. gr.

1. Sérhver umsækjandi, sem veitt hefur verið 
umhverfismerki, greiðir árgjald fyrir notkun merkisins til þar 
til bærs aðila sem veitt hefur merkið. 

2. Tímabilið, sem gjaldið nær til, hefst á þeim degi sem 
umhverfismerkið er veitt umsækjandanum. 

3. Tölurnar fyrir árlegt sölumagn skulu vera byggðar á 
verði frá verksmiðju ef varan sem veitt hefur verið 
umhverfismerki er orðin söluvara. Hvað þjónustu varðar 
skulu þær miðast við afhendingarverð. 

4. Upphæð árgjaldsins skal vera 0,15% af því magni sem 
selt er á ári innan bandalagsins af vörunni sem 
umhverfismerkið er veitt fyrir. 

5. Lágmarksárgjald skal vera 500 evrur á vöruflokk fyrir 
hvern umsækjanda. Hámarksárgjald skal vera 25 000 evrur á 
vöruflokk fyrir hvern umsækjanda. 

6. Lækka ber árgjaldið um a.m.k. 25% þegar um er að 
ræða lítil og meðalstór fyrirtæki svo og vöruframleiðendur  
og þjónustuveitendur í þróunarlöndum. Báðar lækkanirnar 
skulu vera uppsafnanlegar. 
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7. Lækka skal árgjaldið um 15% fyrir umsækjendur sem 
eru skráðir samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi (EMAS) 
og/eða hafa fengið vottun samkvæmt ISO-staðli 14001. 
Þessi lækkun skal háð því skilyrði að umsækjandinn 
skuldbindi sig á skýran hátt í umhverfismálastefnu sinni til 
að tryggja að vörur hans, sem merktar eru 
umhverfismerkinu, séu í fullu samræmi við umhverfis-
merkisviðmiðanir allt gildistímabil samningsins og að þessi 
skuldbinding sé tekin skýrt fram í nákvæmum umhverfis-
markmiðum hans.  Þeir umsækjendur sem hafa fengið vottun 
samkvæmt ISO-staðli 14001 skulu árlega sýna fram á að 
staðið hafi verið við þessa skuldbindingu. Þeir sem eru 
skráðir samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi (EMAS) skulu 
árlega senda afrit af staðfestri umhverfisyfirlýsingu sinni. 

8. Þar til bærum aðilum er heimilt að veita allt að þremur 
fyrstu umsækjendunum í hverju aðildarríki, sem veitt er 
umhverfismerki fyrir tiltekinn vöruflokk, allt að 25% 
lækkun. 

9. Allar framangreindar lækkanir skulu vera uppsafnan-
legar og skulu einnig gilda um lágmarks- og hámarksárgjald 
en skulu ekki fara yfir 50% í heild. 

10. Fyrir vörur sem greitt hefur verið árgjald fyrir sem 
hálfunnar vörur skal einungis greiða gjald sem samsvarar 
árlegri sölu varanna eftir að kostnaðurinn við slíkar 
hálfunnar vörur hefur verið dreginn frá. 

3. gr. 

Hvorki umsóknargjaldið né árgjaldið skulu fela í sér kostnað 
við prófanir og sannprófanir sem geta reynst nauðsynlegar 
fyrir vörur sem verið er að sækja um fyrir. Umsækjendur 
skulu sjálfir standa straum af kostnaði við slíkar prófanir og 
sannprófanir. 

4. gr. 

Heimilt er, að beiðni leyfishafans, að breyta samningum um 
notkun umhverfismerkisins, sem eru gerðir áður en þessi 

tilskipun tekur gildi, þannig að tekið sé tillit til ákvæða 
þessarar tilskipunar. 

5. gr. 

Samþykkt eða endurskoðun bandalagsins á vöruflokkum, 
sem hefur verið veitt umhverfismerki Evrópusambandsins, í 
samræmi við málsmeðferðina, sem kveðið er á um í 6. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1980/2000, getur leitt til breytinga á 
beitingu þessarar ákvörðunar við ákvörðun á kostnaði og 
gjöldum fyrir tiltekna vöruflokka. Kveðið skal skýrt á um 
slíkar breytingar í ákvörðuninni þar sem settar eru 
vistfræðilegar viðmiðanir fyrir þennan tiltekna vöruflokk. 

6. gr. 

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/326/EBE frá 
13. maí 1993 um leiðbeinandi viðmiðunarreglur þegar 
kostnaður og gjöld í tengslum við vistmerki bandalagsins(1)
eru ákveðin er hér með felld úr gildi. 

7. gr. 

Framkvæmdastjórninni er heimilt að endurskoða og meta 
framkvæmd þessarar reglugerðar innan tveggja ára og er 
heimilt að leggja til aðlögun á henni eftir því sem við á. 

8. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 10. nóvember 2000. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 

(1)  Stjtíð. EB L 237, 21.9.2000, bls. 1. 


