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                           ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR            2002/EES/31/25 

frá 10. nóvember 2000 

um setningu starfsreglna fyrir samráðsfundi um endurskoðað kerfi um umhverfismerki 
bandalagsins(*)

(tilkynnt með númeri C(2000) 3281)

(2000/731/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 um endurskoðað kerfi um veitingu 
umhverfismerkis bandalagsins (1), einkum 15. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1980/2000 er kveðið á 
um að framkvæmdastjórnin skuli koma á fót nefnd um 
umhverfismerkingar innan Evrópusambandsins, hér á 
eftir nefnd „umhverfismerkinganefndin“ (EUEB), sem 
í eru þar til bærir aðilar, sem um getur í 14. gr. og 
aðilar sem sitja samráðsfundina sem um getur í 15. gr. 

2) Í 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1980/2000 er kveðið á 
um að framkvæmdastjórnin skuli tryggja að  
umhverfismerkinganefndin fylgist með því í störfum 
sínum, að því er alla vöruflokka varðar, að jafnvægi sé 
í þátttöku allra aðila, sem eiga hagsmuna að gæta í 
viðkomandi vöruflokki, svo sem í iðnaði og 
þjónustugreinum, þ.m.t. lítil og meðalstór fyrirtæki, 
handverksmenn og samtök þeirra, stéttarfélög, 
kaupmenn, smásalar, innflytjendur, umhverfisverndar-
samtök og neytendasamtök. 

3) Í 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1980/2000 er kveðið á 
um að þessir aðilar skuli sitja samráðsfundi. 

4) Í 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1980/2000 er kveðið á 
um að framkvæmdastjórnin skuli setja starfsreglur 
fyrir samráðsfundi í samræmi við málsmeðferðina sem 
mælt er fyrir um í 17. gr. 

5) Í 5. forsendu reglugerðar (EB) nr. 1980/2000 er kveðið 
á um að nauðsynlegt sé að frjáls félagasamtök á sviði 
umhverfismála og neytendasamtök hafi mikilvægu 
hlutverki að gegna að því er varðar þróun og setningu 

viðmiðana fyrir umhverfismerki bandalagsins til þess 
að kerfið um veitingu þess geti orðið viðurkennt af 
almenningi. 

6) Í 1. lið IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1980/2000 
er kveðið á um að koma skuli á fót sérstökum 
vinnuhópi innan umhverfismerkinganefndarinnar sem 
í eru hagsmunaaðilarnir, sem um getur í 15. gr., og þar 
til bærir aðilar sem um getur í 14. gr. sem hafi því 
hlutverki að gegna að þróa umhverfismerkisviðmiðanir 
fyrir hvern vöruflokk. 

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr. 

Starfsreglur samráðsfundarins, sem eru settar fram í 
viðaukanum við þessa ákvörðun, eru hér með samþykktar. 

2. gr. 

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. nóvember 1992 
um starfsreglur samráðsfunda um kerfi um veitingu 
umhverfismerkis bandalagsins (2) er hér með felld úr gildi. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 10. nóvember 2000. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 293, 22.11.2000, bls. 31, 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) C(92) 2314 lokagerð, 18.11.1992. 
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VIÐAUKI 

STARFSREGLUR SAMRÁÐSFUNDARINS 

1. Hér með eru settar starfsreglur fyrir samráðsfundinn sem um getur í 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1980/2000. 
Fundurinn skal starfa í samræmi við áðurnefnda reglugerð.

2. Samráðsfundurinn og þeir sem sitja hann skulu vera aðilar að umhverfismerkinganefnd Evrópusambandsins og 
skulu taka þátt í allri starfsemi hennar, einkum með því að: 

ˈ fara þess á leit við framkvæmdastjórnina að hún hefji málsmeðferð til að setja vistfræðilegar viðmiðanir og  
einnig viðeigandi kröfur vegna mats og sannprófunar á samræmi fyrir vöruflokka, 

ˈ setja og endurskoða viðmiðanir fyrir umhverfismerki og setja einnig fram viðeigandi kröfur vegna mats og 
sannprófunar á samræmi fyrir framleiðsluhópa, 

ˈ vera ráðgjafi framkvæmdastjórnarinnar um vinnuáætlun fyrir umhverfismerki bandalagsins, 

ˈ að kynna og nota umhverfismerki bandalagsins. 

3. Eftirfarandi samtök skulu, ásamt fleiri fulltrúum hagsmunaaðilanna, sem um getur í 15. gr. áðurnefndrar 
reglugerðar, sitja fundinn og vera þar með þátttakendur í umhverfismerkinganefndinni: 

ˈ Neytendavernd bandalagsins (COFACE) (neytendur, einnig fulltrúar Evrópusamtaka neytenda (BEUC), 
Evrópusambands neytendasamtaka (Eurocoop) og samtaka evrópskra neytenda (AEC), 

ˈ Evrópska umhverfisskrifstofan (EEB) (umhverfismál), 

ˈ Bandalag evrópskra stéttarfélaga (ETUC) (stéttarfélög), 

ˈ Samtök evrópskra iðn- og atvinnurekenda (UNICE) (iðnaður) 

ˈ Samtök evrópskra handverksmanna, lítil og meðalstór fyrirtæki (UEAPME) (lítil og meðalstór fyrirtæki, 
handverk), 

ˈ Evrópuverslun (Eurocommerce) (verslun). 

Til að tryggja að þátttaka allra, sem eiga hagsmuna að gæta, sé í jafnvægi getur umhverfismerkinganefndin 
aðlagað þessa þátttöku, eftir því sem við á, annaðhvort að beiðni framkvæmdastjórnarinnar eða að eigin 
frumkvæði, með fyrirvara um samþykki framkvæmdastjórnarinnar. 

4. Hver fundarmaður skal tilnefna tengilið. 

5. Fundurinn skal haldinn í tengslum við fundi umhverfismerkinganefndarinnar. 

6. Auk almennra fulltrúa, sem skulu sitja fundi umhverfismerkinganefndarinnar, skal hver fundarmaður 
samráðsfundarins tilnefna a.m.k. einn tæknilegan fulltrúa fyrir hvern vöruflokk til að starfa í sérstöku 
vinnuhópunum sem umhverfismerkinganefndin kemur á fót í tengslum við tiltekna vöruflokka og til að sitja þá 
fundi umhverfismerkinganefndarinnar þar sem ræða á mál viðkomandi vöruflokks til þrautar. Þessir tæknilegu 
fulltrúar skulu, eftir því sem unnt er, hafa sérfræðiþekkingu og góða þekkingu á þeim vöruflokki sem um er að 
ræða.

7. Fundarmenn á samráðsfundunum og almennir og tæknilegir fulltrúar þeirra skulu vinna eftir markmiðunum og 
meginreglunum sem mælt er fyrir um í 1. gr. áðurnefndrar reglugerðar og einnig meginreglunum um 
málsmeðferð sem mælt er fyrir um í IV. viðauka þeirrar reglugerðar. 


