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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/62/EB 
frá 20. desember 1994 um umbúðir og umbúðaúrgang (1), 
einkum 1. mgr. 3. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 94/62/EB eru settar fram 
nokkrar viðmiðanir til að skilgreina „umbúðir“. Hlutirnir 
sem eru skráðir í I. viðauka við þá tilskipun eru dæmi til 
skýringar á notkun þessara viðmiðana.

2)  Til að tryggja réttarvissu og samræmingu á túlkuninni 
á skilgreiningunni fyrir „umbúðir“ er nauðsynlegt að 
endurskoða og breyta skránni yfir skýringardæmin til að 
skýra nánar þau tilvik þar sem mörkin á milli þess hvað 
telst umbúðir og hvað ekki eru óljós. Endurskoðunin 
kemur í kjölfar beiðni aðildarríkjanna og atvinnurekenda 
um að styrkja framkvæmd tilskipunarinnar og skapa jöfn 
samkeppnisskilyrði á innri markaðinum.

3)  Því ber að breyta tilskipun 94/62/EB til samræmis við 
það.

4)  Nefndin, sem komið var á fót skv. 21. gr. tilskipunar 
94/62/EB, hefur ekki skilað áliti (um ráðstafanirnar sem 
kveðið er á um í þessari tilskipun) og framkvæmdastjórnin 
hefur því lagt tillögu fyrir ráðið varðandi ráðstafanirnar 
og sent hana til Evrópuþingsins. Ráðið tók ekki ákvörðun 
innan tveggja mánaða tímabilsins sem kveðið er á um 
í 5. gr. a í ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 
1999 um reglur um meðferð framkvæmdarvalds sem 
framkvæmdastjórninni er falið(2) og framkvæmdastjórnin 
lagði því tillöguna fyrir Evrópuþingið án tafar. Evrópu-
þingið andmælti ekki ráðstöfuninni innan fjögurra mánaða 
frá framangreindri sendingu.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 37, 8.2.2013, bls. 10. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2013 frá 8. november 
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. EB L 365, 31.12.1994, bls. 10.
(2) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Í stað I. viðauka við tilskipun 94/62/EB komi texti viðaukans 
við þessa ákvörðun.

2. gr.

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslu fyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en  
30. september 2013. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmda-
stjórninni texta þessara ákvæða.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
vísun til þessarar tilskipunar nema slík tilvísun fylgi þeim þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur 
um slíka tilvísun.

2.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni texta 
helstu ákvæða úr landslögum sem þau samþykkja um málefni 
sem tilskipun þessi nær til.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 7. febrúar 2013.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2013/2/ESB

frá 7. febrúar 2013

um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/62/EB um umbúðir og 
umbúðaúrgang (*)
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VIÐAUKI

„I. VIÐAUKI

DÆMi TiL SKÝRiNGAR Á ViÐMiÐUNUM SEM UM GETUR Í 1. MGR. 3. GR.

Dæmi til skýringar á viðmiðun (i)

Umbúðir

Sælgætisöskjur

Plastfilma utan um geisladiskahulstur

Póstumslög fyrir verðlista og tímarit (inniheldur tímarit)

Kökudúkar (e. cake doily), seldir með kökum

Rúllur, rör og hólkar, sem eru vafin með sveigjanlegu efni (t.d. plastfilmu, áli, pappír), að undanskildum rúllum, rörum 
og hólkum sem eru ætluð sem hluti af vélbúnaði og ekki notuð til að leggja vöru fram sem sölueiningu

Blómapottar sem eru einungis ætlaðir til notkunar vegna sölu og flutnings á plöntum en ekki ætlað að fylgja plöntunni 
á líftíma hennar

Glerflöskur fyrir inndælingarlausnir (e. injection solution)

Geisladiskaspindlar (seldir með geisladiskum, ekki ætlaðir til notkunar sem geymsla)

Herðatré (seld með flík)

Eldspýtnastokkar

Smitsæfandi tálmakerfi (e. sterile barrier system) (pokar, bakkar og efni sem eru nauðsynleg til að viðhalda sæfingu 
vörunnar)

Hylki fyrir drykkjarvörur (t.d. kaffi, kakó, mjólk) sem eru skilin eftir tóm eftir notkun

Endurfyllanlegir stálhólkar undir ýmsar gastegundir, að undanskildum slökkvitækjum

Hlutir sem eru ekki umbúðir

Blómapottar sem er ætlað að fylgja plöntunni á líftíma hennar

Verkfærakassar

Tepokar

Vaxhúð á osti

Pylsugarnir

Herðatré (seld sérstaklega)

Hylki fyrir kaffidrykki, þynnupokar (e. foil pouch) fyrir kaffi og kaffipúðar úr síupappír sem er fargað ásamt notuðu 
kaffivörunni

Hylki fyrir prentara

Geisladiskar, stafrænir mynddiskar og myndbandahulstur (inniheldur geisladisk, stafrænan mynddisk eða 
myndbandsspólu við sölu)

Geisladiskaspindlar (seldir tómir, ætlaðir til notkunar sem geymsla)

Uppleysanlegir pokar fyrir þvotta- og hreinsiefni

Leiðisljós (ílát undir kerti)

Vélræn kvörn (felld inn í endurfyllanlegt ílát, t.d. endurfyllanleg piparkvörn)

Dæmi til skýringar á viðmiðun (ii)

Umbúðir sem eru hannaðar og ætlað er að fylla við sölu

Burðarpokar úr pappír eða plasti

Einnota diskar og bollar
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Matarfilma

Nestispokar

Álpappír

Plastfilma fyrir hrein föt í þvottahúsum

Hlutir sem eru ekki umbúðir

Hræripinnar

Einnota hnífapör

Umbúðapappír (seldur sérstaklega)

Bökunarform úr pappír (seld án innihalds)

Kökudúkar, seldir án köku

Dæmi til skýringar á viðmiðun (iii)

Umbúðir

Merkimiðar sem eru hengdir eða festir á vöru

Hluti af umbúðum

Augnhárabursti sem er hluti af lokunarbúnaði ílátsins

Límmiðar sem eru festir á annan hluta umbúðanna

Hefti

Plasthólkar

Skömmtunarbúnaður sem er hluti af lokunarbúnaði íláts fyrir þvottaefni

Vélræn kvörn (felld inn í ílát sem ekki er hægt að fylla á, fyllt með vöru, t.d. piparkvörn fyllt með pipar)

Hlutir sem eru ekki umbúðir

Merki til auðkenningar með fjarskiptatíðni (RFID)“

_____________________


