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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),

særlig artikkel 11, og

ut fra følgende betraktninger:

Artikkel 11 i forordning (EØF) nr. 880/92 fastsetter at det for
hver søknad om tildeling av merke skal betales et gebyr som
dekker kostnadene ved saksbehandlingen, og at bruksvilkårene
for merket skal omfatte et gebyr.

Artikkel 11 i forordning (EØF) nr. 880/92 fastsetter også at det
skal utarbeides retningslinjer for fastsettelsen av kostnader og
gebyrer etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt i henhold til artikkel 7 i forordning (EØF)
nr. 880/92 -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
1. For hver søknad om tildeling av merke skal det betales et

gebyr som dekker kostnadene ved saksbehandlingen.

2. Det veiledende beløp for dette gebyret skal være 500 ECU.

Artikkel 2
1. Hver søker som er tildelt miljømerket i samsvar med artikkel

10 og 12 i forordning (EØF) nr. 880/92, skal betale et årlig
gebyr for bruk av merket.

2. Det årlige gebyr skal gjelde for en periode på 12 måneder
regnet fra den dato søkeren fikk tildelt miljømerket.

3. Det årlige gebyr skal beregnes som en prosentandel av det
årlige salg innen Fellesskapet av det produktet som er tildelt
miljømerket.

4. Den veiledende prosentsats skal være 0,15 % av det årlige
salg.

5. Det veiledende minimumsbeløp skal være 500 ECU.

Artikkel 3
1. De ansvarlige organer har myndighet til å fastsette de

faktiske gebyrer til beløp som er 20 % høyere eller lavere
enn ovennevnte veiledende beløp. Denne myndighet skal
utøves på en slik måte at dersom et ansvarlig organ velger
å fastsette andre beløp for sine gebyrer, skal det gjennomføre
det samme avvik fra de veiledende beløp for alle gebyrer.

2. Dersom det skal betales merverdiavgift av gebyrene, skal
denne inngå i det beløp det ansvarlige organ kan forhøye
gebyrene med.

Artikkel 4
Søknadsgebyret og det årlige gebyr skal fastsettes etter
retningslinjene i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 5
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

KOMMISJONSVEDTAK
av 13. mai 1993

om veiledende retningslinjer for fastsettelse av kostnader og gebyrer i forbindelse med
Fellesskapets miljømerke (*)

(93/326/EØF)

Utferdiget i Brussel, 13. mai 1993.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 129 av 27.5.1994, s.
23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/94 av 28. oktober
1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se dette EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 99 av 11.4.1992, s. 1.
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TILLEGGSRETNINGSLINJER

i) Produktenes årlige salgstall skal baseres på pris ab fabrikk; betalingen av gebyrer til de ansvarlige
organer skal ikke utsettes til de årlige salgstall kan fastsettes ved årets utgang, men kan foretas helt
eller delvis før salgstallene foreligger, med forbehold om senere godkjenning.

ii) Verken søknadsgebyret eller årsgebyret skal omfatte noen del av kostnadene forbundet med
eventuell kontroll av produkter som det er levert søknad for. Søkere må selv bære disse kostnadene.

iii) Kommisjonens gjennomgang av gebyrsystemet for ordningen med tildeling av miljømerket vil
kunne medføre endringer i de veiledende beløp. Disse endringene skal ikke gjelde gebyr som skal
betales i forbindelse med søknader som er innvilget før datoen for Kommisjonens vedtak om
endring av de veiledende beløp, dvs. ut den eksisterende gyldighetsperiode for det aktuelle merke.


