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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/1134 

frá 1. júlí 2019 

um breytingu á ákvörðun 2009/300/EB og ákvörðun (ESB) 2015/2099 að því er varðar gildistíma 

vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir tilteknar vörur sem og tilheyrandi 

kröfur um mat og sannprófun 

(tilkynnt með númeri C(2019) 4626) (*) 

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) Gildistími vistfræðilegra viðmiðana við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir sjónvarpstæki, sem og fyrir tilheyrandi 

kröfur um mat og sannprófun, sem er settur fram í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/300/EB (2) rennur út  

31. desember 2019. 

2) Gildistími vistfræðilegra viðmiðana við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir ræktunarefni, jarðvegsbæta og 

jarðvegsþekjuefni, sem og fyrir tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun, sem er settur fram í ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2015/2099 (3) rennur út 18. nóvember 2019. 

3) Viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB fyrir sjónvarpstæki sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2009/300/EB vísa, að því er 

varðar orkusparnað, til krafna um orkumerkingar og visthönnun fyrir sjónvarpstæki sem mælt er fyrir um í reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 642/2009 (4) og í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1062/2010 (5) sem eru báðar sem stendur í endurskoðun með tilliti til tækniframfara. 

4) Í samræmi við niðurstöður gæðaeftirlits með umhverfismerki ESB (REFIT) frá 30. júní 2017 (6) hefur framkvæmda-

stjórnin, ásamt umhverfismerkinganefnd ESB, lagt mat á vægi hvers vöruflokks áður en gerð er tillaga um 

framlengingu, lagt fram tillögur til að bæta samvirkni þvert á vöruflokka og til að auka notkun umhverfismerkis ESB og 

séð til þess að í endurskoðunarferlinu sé viðeigandi athygli beint að samræmi milli viðeigandi stefna ESB, löggjafar og 

vísindaþekkingar. Einnig hefur verið haft viðbótarsamráð við opinbera hagsmunaaðila. 

5) Að því er varðar ákvörðun (ESB) 2015/2099 staðfesti þetta mat gildi og tilhlýðileika núgildandi vistfræðilegra 

viðmiðana og tilheyrandi krafna um mat og sannprófun. 

6) Að því er varðar ákvörðun 2009/300/EB ætti þetta mat enn fremur að endurspegla gildi og tilhlýðileika viðmiðananna 

meðan beðið er eftir að tillagðar nýjar orkumerkinga- og visthönnunarkröfur fyrir sjónvarpstæki verði samþykktar, 

þ.m.t. tillögur um viðbótarkröfur til stuðnings tilskipunarinnar um raf- og rafeindabúnaðarúrgang og víðari markmiða 

um hringrásarhagkerfi. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 179, 3.7.2019, bls. 25. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 319/2019 frá 

13. desember 2019 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins nr. 14, 5.3.2020, bls. 83. 

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

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/300/EB frá 12. mars 2009 um endurskoðaðar vistfræðilegar viðmiðanir er veita á 

umhverfismerki Bandalagsins fyrir sjónvörp (Stjtíð. ESB L 82, 28.3.2009, bls. 3). 

(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2099 frá 18. nóvember 2015 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis 

ESB fyrir ræktunarefni, jarðvegsbæta og efni sem eru notuð til að þekja jarðveg (Stjtíð. ESB L 303, 20.11.2015, bls. 75). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 642/2009 frá 22. júlí 2009 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2005/32/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun á sjónvörpum (Stjtíð. ESB L 191, 23.7.2009, bls. 42). 

(5) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1062/2010 frá 28. september 2010 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar sjónvarpa (Stjtíð. ESB L 314, 30.11.2010, bls. 64). 

(6) Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins og ráðsins um endurskoðun á framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1221/2009 frá 25. nóvember 2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) og 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 66/2010 frá 25. nóvember 2009 um umhverfismerki ESB. 
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7) Við þessar kringumstæður ætti að framlengja gildistíma fyrirliggjandi viðmiðana fyrir sjónvarpstæki og tilheyrandi 

krafna um mat og sannprófun til 31. desember 2020 til að gefa nægjanlegan tíma til að ljúka mati og hugsanlegri 

endurskoðun eða aflagningu núgildandi viðmiðana fyrir sjónvarpstæki. 

8) Framlengja ætti gildistíma núgildandi viðmiðana fyrir ræktunarefni, jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefni og tilheyrandi 

krafna um mat og sannprófun til 30. júní 2022 til að skapa stöðugleika á markaðnum, auka notkun umhverfismerkis 

ESB og gera núverandi leyfishöfum kleift að viðhalda ávinningnum af umhverfismerki ESB á þeim vörum þeirra sem 

það hafa hlotið. 

9) Því er viðeigandi að framlengja gildistíma vistfræðilegra viðmiðana fyrir vöruflokkana „sjónvarpstæki“ og 

„ræktunarefni, jarðvegsbætar og jarðvegsþekjuefni“ og tengdra krafna um mat og sannprófun. 

10) Því ætti að breyta ákvörðun 2009/300/EB og ákvörðun (ESB) 2015/2099 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 3. gr. ákvörðunar 2009/300/EB kemur eftirfarandi: 

„3. gr. 

Vistfræðilegu viðmiðanirnar fyrir vöruflokkinn „sjónvarpstæki“ og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun skulu gilda til 

31. desember 2020.“ 

2. gr. 

Í stað 4. gr. ákvörðunar (ESB) 2015/2099 kemur eftirfarandi: 

„4. gr. 

Vistfræðilegu viðmiðanirnar fyrir vöruflokkinn „ræktunarefni, jarðvegsbætar og jarðvegsþekjuefni“ og tilheyrandi kröfur 

um mat og sannprófun skulu gilda til 30. júní 2022.“ 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 1. júlí 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Karmenu VELLA 

framkvæmdastjóri. 

 __________  


