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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 66/2010 frá 25. nóvember 2009 um umhverfismerki ESB (1), 
einkum 2. mgr. 8. gr.,

að höfðu samráði við umhverfismerkinganefnd Evrópusambandsins,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/312/ESB (2) er kveðið á um umbreytingartímabil fyrir framleiðendur,
ef vörum þeirra hefur verið veitt umhverfismerki ESB fyrir málningu og lökk til nota innan- og utanhúss, svo að
þeir hafi nægan tíma til að laga vörur sínar að endurskoðuðum viðmiðunum og kröfum. Aðildarríki hafa þó tilkynnt
framkvæmdastjórninni að þau geti ekki sannreynt umhverfismerktu vörurnar innan þessara 12 tilgreindu mánaða
vegna mikils fjölda af vörum og viðbótarkrafna. Til að tryggja snurðulaus umskipti er þörf á viðbótarfresti.

2) Tæknisérfræðingar tilkynntu framkvæmdastjórninni og nokkrum aðildarríkjum um að orðalag í 14. lið 2. gr. væri
óskýrt. Skilgreining sem gefin er býður upp á mistúlkun að því er varðar tilvísun í „skautuð kerfi“. Skýra þarf hugtakið
„skautað kerfi“ sem vísar til greiningarkerfisins en ekki yfirborðsmeðferðarkerfisins. Enn fremur er mælt með að
tilgreina gufuþrýsting sem tæknilegan viðbótarmæliþátt innan skilgreiningarinnar. Til glöggvunar og samræmingar
skulu allar breytingar á orðalagi 14. liðar 2. gr. einnig endurspeglast í orðalagi 13. liðar 2. gr. að því er varðar rokgjörn,
lífræn efnasambönd.

3) Á grundvelli umræðna á fundum umhverfismerkinganefndar Evrópusambandsins og samstarfsvettvangs þar til bærra
aðila í nóvember 2014 er nauðsynlegt að skýra að viðmiðun 3(a) og tengdar viðmiðanir í töflu 2 gilda um hálfgagnsæja
viðloðunargrunna en ekki gagnsæja viðloðunargrunna og önnur gagnsæ yfirborðsmeðferðarefni.

4) Til að tryggja samræmi í viðmiðun 3 (Hagkvæmni í notkun), töflu 2, fimmta dálki („Þykk yfirborðsmeðferðarefni,
ætluð til skreytingar innan- og utanhúss (l)“), ætti mælieiningin „1 m2/kg“ að koma í stað „1 m2/L“ í fyrstu línunni
(sem vísar til efnisþekju í viðmiðun 3(a)) í ákvörðun 2014/312/ESB.

5) Í viðmiðun 5(a)(i) í ákvörðun 2014/312/ESB er að finna skrá yfir hópa efna sem er sérstaklega tilgreint að skuli falla
undir mat og sannprófun m.t.t. viðmiðunar 5(a). Hins vegar var sýnt fram á að þessi skrá yfir efni er ekki tæmandi
og að bæta þurfi við hópum efna, nánar tiltekið „8. Efni í bindiefnum og fjölliðuvatnsþeytum, 8a. Bindiefni og
víxltengiefni, 8b. Hvarfefni og leifar“. Til glöggvunar skal enn fremur færa skrána yfir efni yfir í textann um mat og
sannprófun á viðmiðuninni þar eð sú skrá er notuð við mat og sannprófun.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 144, 10.6.2015, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 283/2015 frá 30. október 
2015 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 27, 30.1.2010, bls. 1.
(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/312/ESB frá 28. maí 2014 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir málningu og 

lökk til nota innan- og utanhúss (Stjtíð. ESB L 164, 3.6.2014, bls. 45).
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6) Í a-lið 7. liðar í viðbætinum við ákvörðun 2014/312/ESB eru sett fram styrkleikamörk fyrir formaldehýð í fullunnu
vörunni, en styrkleikamörkin í töflunni hafa misfarist. Í töflunni ætti að tilgreina með skýrum hætti að styrkleikamörkin
fyrir allar vörur séu 0,0010%, nema undanþágur séu í gildi.

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót með
16. gr. reglugerðar (EB) nr. 66/2010.

8) Því ætti að breyta ákvörðun 2014/312/ESB til samræmis við það.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvörðun 2014/312/ESB er breytt sem hér segir:

1) Í stað 13. liðar 2. gr. komi eftirfarandi:

„13) „rokgjarnt, lífrænt efnasamband“: sérhvert lífrænt efnasamband með upphafssuðumark lægra en eða jafnt 250 °C,
mælt við staðalþrýstinginn 101,3 kPa eins og skilgreint er í tilskipun 2004/42/EB og sem skolast út í hárpípusúlu 
að og með n-tetradekani (C14H30)”,

2) Í stað 14. liðar 2. gr. komi eftirfarandi:

„14)„hálfrokgjörn, lífræn efnasambönd“: sérhvert lífrænt efnasamband með suðumark yfir 250 °C og innan við
370 °C, mælt við staðalþrýstinginn 101,3 kPa og sem skolast út í hárpípusúlu, með geymdarsvið frá n-tetradekani 
(C14H30) að og með n-dókósani (C22H46),”

3) Í stað 2. mgr. 7. gr. komi eftirfarandi:

„2.  Leyfi fyrir umhverfismerki ESB sem er veitt á grundvelli viðmiðananna sem settar eru fram í ákvörðun 2009/543/
EB eða 2009/544/EB má nota í 21 mánuð frá samþykktardegi þessarar ákvörðunar.”

4) Viðaukanum er breytt í samræmi við viðaukann við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 8. júní 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Karmenu VELLA

framkvæmdastjóri.

_________
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VIÐAUKI

Viðaukanum við ákvörðun 2014/312/ESB er breytt sem hér segir:

1) Í stað heitis viðmiðunar 3a í viðmiðun 3 (Hagkvæmni í notkun), í töflu 2, komi eftirfarandi: „3(a) Efnisþekja
(einungis fyrir hvíta og ljóslitaða málningu, þ.m.t. hvíti málningarstofninn í litakerfum) — ISO 6504/1 Gildir ekki
um lökk, lasúr, gagnsæja viðloðunargrunna eða önnur gagnsæ yfirborðsmeðferðarefni.“

2) Í stað textans „6 m2/L (án ógagnsæis)“ í bæði áttunda og níunda dálki í töflu 2 í viðmiðun 3 (Hagkvæmni í notkun), 
„Grunnmálning (g)“ og „Undirmálning og grunnmálning (h)“, komi eftirfarandi: „6 m2/L (án ógagnsæis eða með
sérstökum eiginleikum)“.

3) Í stað fimmta liðar í viðmiðun 3(a) komi eftirfarandi:

„Efnisþekja hálfgagnsærrar grunnmálningar og undirmálningar skal vera a.m.k. 6 m2 og með málningu með
ógagnsæi a.m.k. 8 m2. Efnisþekja ógagnsærrar grunnmálningar með sértæka hindrunar-/þéttieiginleika og smygni-/
bindieiginleika og grunnmálningar með sérstaka viðloðunareiginleika skal vera a.m.k. 6 m2 á lítra af vöru.“

4) Viðmiðun 4 er breytt sem hér segir:

a) Í stað eftirfarandi málsliðar í fjórða lið „Markefnin sem eru gefin upp í töflu 4 skulu notuð til grundvallar
afmörkun á niðurstöðum úr gasgreiningum fyrir hálfrokgjörn, lífræn efnasambönd“ komi „Prófunin skal fara
fram með því að nota greiningarkerfið eins og tilgreint er í notendahandbókinni fyrir viðmiðanirnar.“,

b) Tafla 4 falli brott.

c) Í stað annars málsliðar annars liðar í liðnum „Mat og Sannprófun“ komi eftirfarandi:

„Prófunin skal fara fram með vísan til breytinga á ISO 11890-2 sem eru tilgreindar í notendahandbókinni fyrir
viðmiðanirnar.“,

5) Í stað i-liðar a-liðar í viðmiðun 5 komi eftirfarandi:

„Að því er varðar þennan vöruflokk hafa undanþágur verið veittar fyrir tiltekna hópa efna sem geta verið í fullunnu
vörunni. Í þessum undanþágum er mælt fyrir um hvaða hættuflokkanir eru undanþegnar fyrir hvern tiltekinn
efnahóp og tilheyrandi skilyrði fyrir undanþágunni og styrkleikamörkin sem gilda. Undanþágurnar eru settar fram í
viðbætinum.“,

6) Í stað annars undirliðar í öðrum lið í viðmiðun 5(a)(ii) komi eftirfarandi:

„—  innihaldsefni málningar- eða lakkformúlu sem falla undir flokka efna sem eru tilgreindir hér á eftir:

1) Rotvarnarefni sem er bætt í litgjafa, bindiefni og fullunna vöru

a) Rotvarnarefni fyrir vörur í ílátum

b) Rotvarnarefni í litablöndunarvélar

c) Rotvarnarefni fyrir þurrfilmu

d) Stöðgarar fyrir rotvarnarefni

2) Þurrkefni og efni sem koma í veg fyrir að skán myndist

a) Þurrkefni

b) Efni sem koma í veg fyrir að skán myndist

3) Tæringartálmar

a) Tæringartálmar

b) Efni sem koma í veg fyrir myndum spanskgrænu

4) Yfirborðsvirk efni

a) Yfirborðsvirk efni til almennra nota

b) Alkýlfenóletoxýlöt (APEO)

c) Perflúoruð yfirborðsvirk efni
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5) Ýmis virk efni til almennrar notkunar

a)  Ýrulausn sílikonresína í hvítri málningu, litgjöfum og litastofnum

b)  Málmar og efnasambönd þeirra

c)  Hráefni úr jarðefnum, þ.m.t. fylliefni

d)  Efni til hlutleysingar

e)  Ljósvirk bleikiefni

f)  Fastlitarefni

6) Ýmis virk efni til sérhæfðrar notkunar

a)  Varnarefni gegn útfjólubláu ljósi og stöðgarar vegna þess

b)  Mýkiefni

7) Leifar efna sem kunna að vera fyrir hendi í fullunnu vörunni

a)  Formaldehýð

b)  Leysar

c)  Óhvarfaðar einliður

d)  Rokgjörn, arómatísk efnasambönd og halógenuð efnasambönd

8) Efni í bindiefnum og fjölliðuvatnsþeytum

a)  Bindiefni og víxltengiefni

b)  Hvarfefni og leifar

 og eru fyrir hendi í meira en 0,010% styrkleika“

7) Í stað færslunnar fyrir formaldehýð í viðbætinum komi eftirfarandi:

„7. Leifar efna sem kunna að vera fyrir hendi í fullunnu vörunni

a)   
Formaldehýð

Notkunarsvið:
Allar vörur.

Óbundnu formaldehýði skal ekki 
af ásetningi bætt í fullunnu vöruna. 
Gera skal prófun á fullunnu vörunni 
til þess að ákvarða innihald óbundins 
formaldehýðs í henni. Kröfurnar 
um sýnatöku vegna prófunar skulu 
endurspegla vörusviðið.
Eftirfarandi viðmiðunarmörk fyrir 
heildarsummu gilda:
Eftirfarandi undanþágur eru gerðar frá 
kröfunni sem sett er fram í fyrsta lið:
i.  Ef þörf er á rotvarnarefnum 

sem eru formaldehýðgjafar sem 
rotvarnarefni fyrir vörur í ílátum 
til að verja sérstaka gerð málningar 
eða lakks og ef formaldehýðgjafinn 
er notaður í stað rotvarnarefna sem 
innihalda ísóþíasólínón.

Sannprófun:
Innihald óbundins formaldehýðs skal 
ákvarðað fyrir hvíta stofninn eða 
gagnsæja litastofninn sem gert er ráð 
fyrir að innihaldi fræðilega mesta 
magnið af formaldehýði. Innihald 
lita sem gert er ráð fyrir að innihaldi 
fræðilega mesta magnið af formaldehýði 
skal einnig ákvarðað.
Prófunaraðferð:
0,0010% viðmiðunarmörk:
Ákvörðun á styrkleika í ílátum með 
Merckoquant-aðferðinni. Ef þessi aðferð 
gefur ekki afdráttarlausa niðurstöðu 
skal nota háþrýstivökvaskiljun (HPLC) 
til að staðfesta styrkleikann í ílátum.

0,0010%

0,010%
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ii.  Ef fjölliðuvatnsþeytur (bindiefni) 
gegna hlutverki formaldehýðgjafa, 
fyrir tilstilli efnaleifa formalde-
hýðs, í stað rotvarnarefna fyrir 
vörur í ílátum.

Í báðum liðum i. og ii. skal heildar-
summan ekki fara yfir eftirfarandi við-
miðunarmörk:

0,010% viðmiðunarmörk:
1) Öll málning: Ákvörðun á styrkleika 

formaldehýðs í ílátum með grein-
ingu þar sem notast er við Vdl-
RL 03 eða háþrýstivökvaskiljun 
(HPLC)

2) Innanhússmálning og -lökk: 
Ákvörð un með greiningu sam-
kvæmt ISO 16000-3. Losun skal 
ekki vera meiri en 0,25 milljónar-
hlutar við fyrstu yfirferð og skal 
vera minni en 0,05 milljónarhlutar 
eftir 24 klst frá fyrstu yfirferð.“




