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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/418 

frá 13. mars 2019 

um breytingu á ákvörðunum (ESB) 2017/1214, (ESB) 2017/1215, (ESB) 2017/1216, (ESB) 2017/1217,  

(ESB) 2017/1218 og (ESB) 2017/1219 

(tilkynnt með númeri C(2019) 1851) (*) 

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) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 66/2010 má veita vörum, sem hafa lítil umhverfisáhrif á öllum vistferli sínum, 

umhverfismerki ESB. Setja skal sértækar viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB fyrir hvern vöruflokk. 

2) Með ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1214 (2), (ESB) 2017/1215 (3), (ESB) 2017/1216 (4), (ESB) 

2017/1217 (5), (ESB) 2017/1218 (6) og (ESB) 2017/1219 (7) var komið á viðmiðunum og tilheyrandi kröfum um mat og 

sannprófun fyrir, eftir því sem við á, handuppþvottaefni, þvottaefni fyrir uppþvottavélar til notkunar í iðnaði og á 

stofnunum, þvottaefni fyrir uppþvottavélar, hreingerningavörur fyrir hörð yfirborð, þvottaefni og þvottaefni til notkunar 

í iðnaði og á stofnunum. 

3) Nokkrir landsbundnir þar til bærir aðilar, sem veita umhverfismerki ESB, hafa upplýst framkvæmdastjórnina um 

erfiðleika við að koma í framkvæmd sumum af þeim viðmiðunum sem eru fastsettar með þessum ákvörðunum. 

Samkvæmt viðmiðununum er einkum gerð sú krafa að efni sem eru fyrir hendi sem óhreinindi í nokkrum 

innihaldsefnum (t.d. fosföt) séu ekki í fullunnu þvotta- og hreinsiefni, óháð styrk þeirra, en sem stendur er það ekki 

tæknilega mögulegt að fjarlægja þessi óhreinindi. 

4) Ákvarðanirnar sem eru tilgreindar í 2. forsendu felldu úr gildi og komu í staðinn fyrir fyrri ákvarðanir framkvæmda-

stjórnarinnar á sama sviði. Samkvæmt fyrri ákvörðunum þurftu óhreinindi og aukaafurðir einungis að vera í samræmi 

við viðmiðanirnar ef þau voru í hendi í styrk við eða yfir 0,010% massahlutfalli af endanlegu samsetningunni. 

Framkvæmdastjórnin innti af hendi mat og komst að þeirri niðurstöðu að í samræmi við fyrri ákvarðanir ætti að fastsetja 

viðmiðunarmörk lágmarksstyrkleika, sem nema 0,010% massahlutfalli af endanlegu samsetningunni, fyrir bæði 

aukaafurðir og óhreinindi úr hráefnum í þeim tilgangi að fara að hverri viðmiðun í ákvörðununum sem eru tilgreindar í 

2. forsendu. 

5) Ákvörðun (ESB) 2017/1217 felldi úr gildi og kom í stað ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2011/383/ESB (8) fyrir 

vöruflokkinn „alhliða hreinsiefni og hreinsiefni fyrir hreinlætisaðstöðu“. Mælt var fyrir um 18 mánaða umbreytingar-

tímabil í ákvörðun (ESB) 2017/1217 til þess að framleiðendur vara, sem var veitt umhverfismerki ESB á grundvelli 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2019, bls. 188. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2019 

frá 13. júní 2019 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 27, 30.1.2010, bls. 1. 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1214 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna 

handuppþvottaefna (Stjtíð. ESB L 180, 12.7.2017, bls. 1). 

(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1215 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna 

þvottaefna fyrir uppþvottavélar til notkunar í iðnaði og á stofnunum (Stjtíð. ESB L 180, 12.7.2017, bls. 16). 

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1216 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna 

þvottaefna fyrir uppþvottavélar (Stjtíð. ESB L 180, 12.7.2017, bls. 31). 

(5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1217 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna 

hreingerningavara fyrir hörð yfirborð (Stjtíð. ESB L 180, 12.7.2017, bls. 45). 

(6) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1218 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna 

þvottaefna (Stjtíð. ESB L 180, 12.7.2017, bls. 63). 

(7) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1219 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna 

þvottaefna til notkunar í iðnaði og á stofnunum (Stjtíð. ESB L 180, 12.7.2017, bls. 79). 

(8) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/383/ESB frá 28. júní 2011 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB 

fyrir alhliða hreinsiefni og hreinsiefni fyrir hreinlætisaðstöðu (Stjtíð. ESB L 169, 29.6.2011, bls. 52). 
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viðmiðananna sem settar eru fram í ákvörðun 2011/383/ESB, hefðu nægan tíma til að aðlaga vörur sínar að 

endurskoðuðu viðmiðununum sem settar voru fram í ákvörðun (ESB) 2017/1217. Því umbreytingartímabili lýkur  

26. desember 2018. Nokkrir landsbundnir þar til bærir aðilar hafa upplýst framkvæmdastjórnina um nauðsyn þess að 

lengja umbreytingartímabilið um 6 mánuði vegna fjölda umsókna um endurnýjun samninga um veitingu 

umhverfismerkis ESB. Framkvæmdastjórnin innti af hendi mat og staðfesti nauðsyn þess, í þessu undantekningartilviki, 

að framlengja umbreytingartímabilið um 6 mánuði. 

6) Ákvarðanir (ESB) 2017/1218 og (ESB) 2017/1219 innihalda hvor um sig undanþágu, sem var veitt skv. 7. mgr. 6. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 66/2010, fyrir ε-þalimídóperoxýhexansýru (PAP) þegar hún er flokkuð sem hættuleg fyrir 

vatnsumhverfi: Bráð hætta, 1. hættuundirflokkur (H400) eða sem hættuleg fyrir vatnsumhverfi: Langvinn hætta,  

3. undirflokkur (H412) upp að hámarksstyrk sem nemur 0,6 g/kg af þvotti. Þessar undanþágur voru veittar af því að það 

var viðurkennt að ε-þalimídóperoxýhexansýra gegndi mikilvægu hlutverki sem bleikiefni í þvotta- og hreinsiefni, sem 

falla undir þessar ákvarðanir, og vegna þess að hún brotnar mikið niður meðan þvottaferlið stendur yfir. 

7) Meðan þvottaferlið stendur yfir brotnar ε-þalimídóperoxýhexansýra niður í ε-þalimídóhexansýru (PAC). Þetta efni er án 

peroxíðs, auðlífbrjótanlegt og ekki hættulegt fyrir umhverfið. Þar eð ε-þalimídóperoxýhexansýra brotnar fljótt niður í  

ε-þalimídóhexansýru og nær aldrei í losað vatn á frekar við að nota niðurbrotsstuðlana fyrir ε-þalimídóperoxýhexansýru 

og ε-þalimídóhexansýru við útreikning á lágmarksþynningu vörunnar til að varna hrifum. Svipuð nálgun hefur þegar 

verið notuð í ákvörðun (ESB) 2017/1219 þar sem aðskildum reglum var beitt til að reikna út lágmarksþynningu til að 

varna hrifum fyrir efnið vetnisperoxíð sem brotnar niður í perediksýru meðan þvottaferlið stendur yfir. Því ætti að breyta 

ákvörðun (ESB) 2017/1219 til að aðskildum reglum verði beitt til að reikna út lágmarksþynningu til að varna hrifum 

fyrir ε-þalimídóperoxýhexansýru með því að nota niðurbrotsgildin fyrir ε-þalimídóhexansýru. 

8) ε-þalimídóperoxýhexansýra er aðallega notuð sem bleikiefni í fjölþátta þvottaefni sem eru notuð í atvinnuskyni, ekki í 

þvottaefni fyrir heimili. Núverandi undanþága fyrir ε-þalimídóperoxýhexansýru í ákvörðun (ESB) 2017/1218 er því 

óþörf og ætti að fella hana brott. 

9) Til glöggvunar ætti að breyta töflu 3 í viðaukanum við ákvörðun (ESB) 2017/1218 til að bæta við dálki sem sýnir 

flokkun efnisins samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008. 

10) Því ætti að breyta ákvörðunum (ESB) 2017/1214, (ESB) 2017/1215, (ESB) 2017/1216, (ESB) 2017/1217, (ESB) 

2017/1218 og (ESB) 2017/1219 til samræmis við það. 

11) 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. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað stjörnumerktu athugasemdarinnar (*) í b-lið, (Viðmiðunarmörk mælinga) í liðnum sem ber yfirskriftina „Mat og 

sannprófun“ í töflu 1 í viðaukanum við ákvörðun (ESB) 2017/1214 kemur eftirfarandi: 

„(*) „Engin takmörk“: öll efni sem bætt er við (greiningarmörk), óháð styrk, að undanskildum aukaafurðum og óhrein-

indum úr hráefnum sem geta verið fyrir hendi í styrk sem nemur allt að 0,010% massahlutfalli í endanleg 

samsetningunni.“ 

2. gr. 

Í stað stjörnumerktu athugasemdarinnar (*) í b-lið, (Viðmiðunarmörk mælinga) í liðnum sem ber yfirskriftina „Mat og 

sannprófun“ í töflu 1 í viðaukanum við ákvörðun (ESB) 2017/1215 kemur eftirfarandi: 

„(*) „Engin takmörk“: öll efni sem bætt er við (greiningarmörk), óháð styrk, að undanskildum aukaafurðum og óhrein-

indum úr hráefnum sem geta verið fyrir hendi í styrk sem nemur allt að 0,010% massahlutfalli í endanleg 

samsetningunni.“  
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3. gr.  

Í stað stjörnumerktu athugasemdarinnar (*) í b-lið, (Viðmiðunarmörk mælinga) í liðnum sem ber yfirskriftina „Mat og 

sannprófun“ í töflu 1 í viðaukanum við ákvörðun (ESB) 2017/1216 kemur eftirfarandi: 

„(*) „Engin takmörk“: öll efni sem bætt er við (greiningarmörk), óháð styrk, að undanskildum aukaafurðum og óhrein-

indum úr hráefnum sem geta verið fyrir hendi í styrk sem nemur allt að 0,010% massahlutfalli í endanleg 

samsetningunni.“ 

4. gr. 

Ákvörðun (ESB) 2017/1217 er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 3. mgr. 7. gr. kemur eftirfarandi: 

„3. Leyfi fyrir umhverfismerki ESB sem eru veitt á grundvelli viðmiðananna sem settar eru fram í ákvörðun 

2011/383/ESB má nota til 30. júní 2019.“ 

b) Í stað stjörnumerktu athugasemdarinnar (*) í b-lið, (Viðmiðunarmörk mælinga) í liðnum sem ber yfirskriftina „Mat og 

sannprófun“ í töflu 1 í viðaukanum kemur eftirfarandi: 

„(*) „Engin takmörk“: öll efni sem bætt er við (greiningarmörk), óháð styrk, að undanskildum aukaafurðum og óhrein-

indum úr hráefnum sem geta verið fyrir hendi í styrk sem nemur allt að 0,010% massahlutfalli í endanleg 

samsetningunni.“ 

5. gr. 

Viðaukanum við ákvörðun (ESB) 2017/1218 er breytt sem hér segir: 

a) Í stað stjörnumerktu athugasemdarinnar (*) í b-lið, (Viðmiðunarmörk mælinga) í liðnum sem ber yfirskriftina „Mat og 

sannprófun“ í töflu 1 kemur eftirfarandi: 

„(*) „Engin takmörk“: öll efni sem bætt er við (greiningarmörk), óháð styrk, að undanskildum aukaafurðum og óhrein-

indum úr hráefnum sem geta verið fyrir hendi í styrk sem nemur allt að 0,010% massahlutfalli í endanleg 

samsetningunni.“ 

b) Í stað töflu 3 (Undanþegin efni) í ii. lið b-liðar í viðmiðun 5 (Undanskilin efni og efni sem sæta takmörkunum) kemur taflan 

í viðaukanum við þessa ákvörðun. 

6. gr. 

Viðaukanum við ákvörðun (ESB) 2017/1219 er breytt sem hér segir: 

a) Í stað síðustu málsgreinar í viðmiðun 1 (Eiturhrif á vatnalífverur) kemur eftirfarandi: 

Vegna niðurbrots tiltekinna efna í þvottaferlinu gilda sérstakar reglur um eftirfarandi: 

— vetnisperoxíð (H2O2) — ekki tekið með í útreikningum á LVH, 

— perediksýra – tekin með sem „ediksýra“ í útreikningunum, 

— ε-þalimídóperoxýhexansýra (PAP) — tekin með í útreikningunum sem ε-þalimídóhexansýra (PAC). 

Gildin sem á að nota til að reikna út LVH[langvinnt] fyrir ε-þalimídóhexansýru eru sem hér segir: 

NS(i) = 0,05 

ESlangvinnur(i) = 0,256 mg/l 

Loftháð = R 

Loftfirrð = O.“ 
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b) Í stað stjörnumerktu athugasemdarinnar (*) í b-lið, (Viðmiðunarmörk mælinga) í liðnum sem ber yfirskriftina „Mat og 

sannprófun“ í töflu 1 í viðaukanum kemur eftirfarandi: 

„(*) „Engin takmörk“: öll efni sem bætt er við (greiningarmörk), óháð styrk, að undanskildum aukaafurðum og óhrein-

indum úr hráefnum sem geta verið fyrir hendi í styrk sem nemur allt að 0,010% massahlutfalli í endanleg 

samsetningunni.“ 

7. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 13. mars 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Karmenu VELLA 

framkvæmdastjóri. 

 _____   
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VIÐAUKI 

Efni Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 Hættusetning 

Yfirborðsvirk efni Hættulegt fyrir vatnsumhverfi — bráð eiturhrif í 

1. undirflokki 

H400: Mjög eitrað lífi í vatni 

Hættulegt fyrir vatnsumhverfi — langvinn hætta, 

3. undirflokkur 

H412: Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif 

Súbtilisín Hættulegt fyrir vatnsumhverfi — bráð eiturhrif í 

1. undirflokki 

H400: Mjög eitrað lífi í vatni 

Hættulegt fyrir vatnsumhverfi — langvinn hætta, 

2. undirflokkur 

H411: Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif 

Ensím (*2) Húðnæming, hættuundirflokkur 1, 1A, 1B H317: Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð 

Næming öndunarfæra, hættuundirflokkur 1, 1A, 

1B 

H334: Getur valdið ofnæmis- eða asmaein-

kennum eða öndunarerfiðleikum við innöndun 

Nítríltríasetat (NTA) sem 

óhreinindi í MGDA og 

GLDA (*3) 

Krabbameinsvaldandi áhrif, 2. hættuundirflokkur H351: Grunað um að valda krabbameini 

(*2) Þ.m.t. stöðgarar og önnur hjálparefni í efnablöndunum. 

(*3) Í styrk sem er minni en 0,2% í hráefninu að því tilskildu að heildarstyrkurinn í fullunni vörunni sé minni en 0,10%. 

 


