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                                                            ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                         2010/EES/6/37 

frá 17. mars 2008 

um breytingu á ákvörðun 2005/338/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu 
 viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir tjaldstæði (*) 

(tilkynnt með númeri C(2008) 1128) 

(2008/276/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1980/2000 frá 17. júlí 2000 um endurskoðað kerfi um veitingu 
umhverfismerkis Bandalagsins (1), einkum annarri undirgrein 
1. mgr. 6. gr., 

að höfðu samráði við umhverfismerkinganefnd 
Evrópusambandsins, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Vistfræðilegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/338/EB frá 14. 
apríl 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á 
umhverfismerki Bandalagsins fyrir tjaldsvæði (2), falla úr 
gildi 14. apríl 2008. 

(2) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1980/2000 hafa 
vistfræðilegu viðmiðanirnar verið endurskoðaðar á 
réttum tíma og einnig tilheyrandi kröfur um mat og 
sannprófun sem settar eru fram í ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2005/338/EB.. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 87, 29.3.2008, bls. 12. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2008 frá 26. september 
2008 um breytingu á  XX viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 70, 20.11.2008,  
p. 22. 

(1) Stjtíð. EB L 237, 21.9.2000, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 108, 29.4.2005, bls. 67. 

3) Vegna mismunandi áfanga endurskoðunarferlisins er rétt 
að framlengja gildistímann um 18 mánuði. 

4) Því ber að breyta ákvörðun 2005/338/EB til samræmis 
við það. 

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað 5. gr. ákvörðunar 2005/338/EB komi eftirfarandi: 

„5. gr. 

Vistfræðilegu viðmiðanirnar fyrir vöruflokkinn 
„tjaldsvæði“ og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun 
skulu gilda til 31.október 2009.“ 
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2. gr. 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 17. mars 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros DIMAS 

framkvæmdastjóri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


