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                                                             ÁKVÖR UN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                      2008/EES/44/17 

frá 12. maí 2005 

um breytingu á ákvör unum 2000/45/EB, 2001/405/EB, 2001/688/EB, 2002/255/EB og 
2002/747/EB í ví skyni a  lengja gildistíma vistfræ ilegu vi mi ananna vi  veitingu 
 umhverfismerkis Bandalagsins fyrir tilteknar vörur (*) 

(tilkynnt me  númeri C(2005) 1446) 

 (2005/384/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 
1980/2000 frá 17. júlí 2000 um endursko a  kerfi um veitingu 
umhverfismerkis Bandalagsins (1), einkum annarri undirgrein 
1. mgr. 6. gr., 

a  höf u samrá i vi  umhverfismerkinganefnd 
Evrópusambandsins, 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Skilgreiningin á vöruflokknum og vistfræ ilegu 
vi mi anirnar, sem settar eru fram í ákvör un 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/45/EB frá 17. desember 
1999 um vistfræ ilegar vi mi anir er veita á 
umhverfismerki Bandalagsins fyrir vottavélar (2), falla 
úr gildi 30. nóvember 2006. 

2) Skilgreiningin á vöruflokknum og vistfræ ilegu 
vi mi anirnar, sem settar eru fram í ákvör un 
framkvæmdastjórnarinnar 2001/405/EB frá 4. maí 2001 
um vistfræ ilegar vi mi anir er veita á umhverfismerki 
Bandalagsins fyrir hreinlætispappírsvörur (3), falla úr 
gildi 5. maí 2006. 

3) Skilgreiningin á vöruflokknum og vistfræ ilegu 
vi mi anirnar, sem settar eru fram í ákvör un 
framkvæmdastjórnarinnar 2001/688/EB frá 28. ágúst 
2001 um vistfræ ilegar vi mi anir er veita á 
umhverfismerki Bandalagsins fyrir jar vegsbæti og 
vaxtarefni (4), falla úr gildi 29. ágúst 2006. 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 127, 20.5.2005, bls. 20. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 12/2006 frá 27. janúar 
2006 um breytingu á XX. vi auka (Umhverfismál) vi  EES-samninginn, sjá 
EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 17, 30.3.2006,  
bls. 13. 

(1) Stjtí . EB L 237, 21.9.2000, bls. 1. 
(2) Stjtí . EB L 16, 21.1.2000, bls. 74. Ákvör uninni var breytt me  ákvör un 

2003/240/EB (Stjtí . ESB L 89, 5.4.2003, bls. 16). 
(3) Stjtí . EB L 142, 29.5.2001, bls. 10. 
(4) Stjtí . EB L 242, 12.9.2001, bls. 17. 

4) Ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 2002/255/EB frá 
25. mars 2002 um vistfræ ilegar vi mi anir, er veita á 
umhverfismerki Bandalagsins fyrir sjónvarpstæki (5), 
fellur úr gildi 31. mars 2006. 

5) Ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 2002/747/EB frá 9. 
september 2002 um endursko a ar, vistfræ ilegar 
vi mi anir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
ljósaperur og breytingu á ákvör un 1999/568/EB (6) 
fellur úr gildi 31. ágúst 2006. 

6) Samkvæmt regluger  (EB) nr. 1980/2000 hafa 
vistfræ ilegu vi mi anirnar veri  endursko a ar í tæka 
tí  og einnig tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun 
sem settar eru fram í essum ákvör unum. 

7) Í ljósi endursko unarinnar á vistfræ ilegu 
vi mi ununum og kröfunum er rétt a  framlengja 
gildistíma eirra um eitt ár. 

8) ar e  endursko unarskyldan samkvæmt regluger  (EB) 
nr. 1980/2000 var ar a eins vistfræ ilegu vi mi anirnar 
og kröfurnar um mat og sannprófun er rétt a  ákvar anir 
2002/255/EB og 2002/747/EB gildi áfram. 

9) ví ber a  breyta ákvör unum 2000/45/EB, 
2001/405/EB, 2001/688/EB, 2002/255/EB og 
2002/747/EB til samræmis vi  a . 

10) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari ákvör un, 
eru í samræmi vi  álit nefndarinnar sem komi  var á fót 
skv. 17. gr. regluger ar (EB) nr. 1980/2000. 

________________  

(5) Stjtí . EB L 87, 4.4.2002, bls. 53. 
(6) Stjtí . EB L 242, 10.9.2002, bls. 44. 
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SAM YKKT ÁKVÖR UN ESSA: 

1. gr. 

Í sta  3. gr. ákvör unar 2000/45/EB komi eftirfarandi: 

„3. gr. 

Vistfræ ilegu vi mi anirnar fyrir vöruflokkinn 
„ vottavélar“ og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun 
skulu gilda til 30. nóvember 2007.“ 

2. gr. 

Í sta  3. gr. ákvör unar 2001/405/EB komi eftirfarandi: 

„3. gr. 

Vistfræ ilegu vi mi anirnar fyrir vöruflokkinn 
„hreinlætispappírsvörur“ og tilheyrandi kröfur um mat og 
sannprófun skulu gilda til 4. maí 2007.“ 

3. gr. 

Í sta  3. gr. ákvör unar 2001/688/EB komi eftirfarandi: 

„3. gr. 

Vistfræ ilegu vi mi anirnar fyrir vöruflokkinn 
„jar vegsbætir og vaxtarefni“ og tilheyrandi kröfur um mat 
og sannprófun skulu gilda til 28. ágúst 2007.“ 

4. gr. 

Í sta  4. gr. ákvör unar 2002/255/EB komi eftirfarandi: 

„4. gr. 

Vistfræ ilegu vi mi anirnar fyrir vöruflokkinn 
„sjónvarpstæki“ og tilheyrandi kröfur um mat og 
sannprófun skulu gilda til 31. mars 2007.“ 

5. gr. 

Í sta  5. gr. ákvör unar 2002/747/EB komi eftirfarandi: 

„5. gr. 

Vistfræ ilegu vi mi anirnar fyrir vöruflokkinn 
„ljósaperur“ og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun 
skulu gilda til 31. ágúst 2007.“ 

6. gr. 

Ákvör un essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 12. maí 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros DIMAS 

framkvæmdastjóri. 

 
 

 

 

 


