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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),
særleg artikkel 5 nr. 1 andre leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

Etter artikkel 5 nr. 1 første leddet i forordning (EØF) nr. 880/92
skal vilkåra for tildeling av fellesskapsmiljømerket fastsetjast
for kvar produktgruppe.

I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 880/92 er det fastsett
at den innverknaden som eit produkt har på miljøet, skal
vurderast ut frå dei særskilde kriteria for produktgruppene.

Fellesskapet forhandlar om ei avtale om samordning av
energimerking som byggjer på det programmet «Energy Star»
i Sambandsstatane.

Kriteria bør reviderast innan to år, slik at energikrava kan
tilpassast teknologiske nyvinningar, marknadsutviklinga og det
førnemnde programmet «Energy Star».

I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 880/92 har
Kommisjonen rådspurt dei viktigaste interessegruppene i eit
samrådsforum.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med
fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av artikkel
7 i forordning (EØF) nr. 880/92 –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Produktgruppa «personlege datamaskiner» (heretter kalla
«produktgruppa») vert definert på følgjande måte:

«faste datamaskiner som finst i handelen, og som
omfattar ein dataskjerm, ei sentraleining og eit tastatur.»

Artikkel 2

Den innverknaden som produktgruppa har på miljøet, og
dugleiken hennar skal vurderast ut frå dei særskilde
miljøkriteria som er førde opp i vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 3

Definisjonen av og dei særskilde miljøkriteria for
produktgruppa skal gjelde i to år frå den første dagen i
månaden etter den månaden då kriteria vert vedtekne. Dersom
det ikkje er vedteke reviderte miljøkriterium innan dette
tidsrommet går ut, skal dei gjelde i endå eit år.

Artikkel 4

For administrative føremål vert produktgruppa tildelt
kodenummeret «013».

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 26. februar 1999.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. februar 1999

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til personlege
datamaskiner(*)

[meldt under nummeret K(1999) 425]

(1999/205/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 70 av 17.3.1999, s. 46, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF L 99 av 11.4.1992, s. 1.
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MÅLSETJING

For at personlege datamaskiner skal kunne tildelast miljømerket, må dei stette kriteria i dette vedlegget,
som skal føre til
– mindre skade på eller fare for miljøet som følgje av energiforbruk (global oppvarming, forsuring,

utarming av ressursar som ikkje kan fornyast) ved at energiforbruket vert lågare,
– mindre skade på miljøet som følgje av bruk av naturressursar ved at produsentane vert oppmuntra til

å framstille datamaskiner som kan oppgraderast, attvinnast og har lang levetid.

Kriteria skal òg fremje best mogleg bruk og gjere forbrukarane meir medvitne om vern av miljøet.

Dessutan skal attvinning av maskinene fremjast ved at plastkomponentar vert merkte.

HOVUDKRITERIUM

1. Spare energi: dataskjerm

Dataskjermen skal ha eit energiforbruk i kviletilstand («sleep mode») på høgst 10 watt.

Dataskjermen skal ha eit energiforbruk i dvaletilstand («deep-sleep mode») på høgst 3 watt.

Dataskjermen skal ha ei standardinnstilling som gjer at han skifter automatisk frå driftstilstand til
kviletilstand og frå kviletilstand til dvaletilstand etter høgst 30 minuttar utan aktiv bruk. Denne
innstillinga skal vere aktivert av produsenten, men brukaren skal kunne slå henne av.

2. Spare energi: sentraleining

Sentraleininga skal ha eit energiforbruk i kviletilstand («sleep mode») på høgst 27 watt. Dette gjeld
for sentraleiningar som ikkje er i bruk i eit nettverk (dvs. frittståande sentraleiningar).

Sentraleininga skal ha ei standardinnstilling som gjer at ho skifter automatisk frå driftstilstand til
kviletilstand etter høgst 30 minuttar utan aktiv bruk. Denne innstillinga skal vere aktivert av
produsenten, men brukaren skal kunne slå henne av.

Sentraleininga skal ha eit energiforbruk på høgst 5 watt når ho er slått av.

3. Lengje levetida

Produsenten skal garantere at sentraleininga og tastaturet verkar i minst tre år, og at dataskjermen
verkar i minst eitt år. Garantien skal gjelde frå datoen for levering til kunden. Det skal garanterast at
kompatible reservedelar og service vil vere tilgjengelege i fem år rekna frå leveringsdatoen.

Den personlege datamaskina skal dessutan stette følgjande kriterium:

1. Sentraleininga skal vere oppbygd av modular, slik at komponentane er lett tilgjengelege.
2. Sentraleininga skal vere tilgjengeleg ved hjelp av vanleg verktøy, slik at det er lett å byte ut komponentar.
3. Det skal minst vere mogleg å oppgradere prosessoren, grafikkortet, direkteminnet, harddisken og

ein eventuell CD-ROM-stasjon.
4. Det skal finnast minst éin ledig kortplass.

KRITERIUM FOR BEST MOGLEG BRUK

4. Tilbakelevering og attvinning

Produsenten skal garantere at personlege datamaskiner og komponentar som vert bytte ut, kan leverast
tilbake, bortsett frå i tilfelle der dei er vortne kontaminerte av brukarane (t.d. ved medisinsk eller
nukleær bruk). 

Den personlege datamaskina skal dessutan stette følgjande kriterium:

1. Sentraleininga skal kunne demonterast av éin faglærd person åleine.

2. Produsenten skal kontrollere demonteringa av sentraleininga og leggje fram ein rapport om
demonteringa. Rapporten skal m.a. stadfeste at samanføyingane er



– lette å finne og tilgjengelege,
– mest mogleg standardiserte,
– tilgjengelege med universalverktøy.

3. Materiale som ikkje høver saman og er farlege, skal kunne skiljast frå kvarandre.

4. Av plast- og metallmateriala i kabinettet og understellet skal 90 % kunne attvinnast.

5. Dersom det må nyttast etikettar, skal dei anten vere lette å fjerne eller vere ein integrert del av
datamaskina.

6. Plastdelar skal
a) ikkje innehalde bly eller kadmium tilsett av produsenten,
b) vere framstilte av éin polymer eller av fleire polymerar som høver saman, bortsett frå i

kabinettet, som skal innehalde høgst to typar polymerar som kan skiljast frå kvarandre,
c) ikkje innehalde metallinnlegg som ikkje kan skiljast frå kvarandre.

7. Plastdelar som veg meir enn 25 g, skal
a) ikkje innehalde flammehemmande middel med organisk bunde brom eller klor,
b) ha varig merking i samsvar med standarden ISO 11469 som syner kva materiale dei er

framstilte av. Dette kriteriet gjeld ikkje for ekstruderte plastmateriale.

5. Bruksrettleiing

Den personlege datamaskina skal seljast med ei bruksrettleiing som inneheld råd om miljøvenleg bruk, særleg:

1. Tilrådingar om bruk av straumsparande innstillingar, medrekna opplysningar om at energi-
forbruket, og dermed driftskostnadene, kan auke dersom innstillingane vert slått av.

2. Opplysningar om det største og minste energiforbruket til sentraleininga og dataskjermen under
drift, i kviletilstand, i dvaletilstand og i avslått tilstand og dessutan om at energiforbruket kan
minskast til null dersom støpselet til datamaskina vert trekt ut av stikkontakten eller den
veggmonterte stikkontakten vert slått av.

3. Opplysningar om garantien og korleis reservedelar kan skaffast.

4. Opplysningar om korleis ein får tilgang til sentraleininga og byter ut komponentar, særleg
prosessoren, grafikkortet, direkteminnet, harddisken og ein eventuell CD-ROM-stasjon.

5. Opplysningar om kva delar og materiale i den personlege datamaskina som kan nyttast om att
og/eller attvinnast.

6. Råd om korleis forbrukaren kan nytte seg av tilbakeleveringsgarantien frå produsenten.

6. Miljøfråsegn

Ei miljøfråsegn skal følgje med produktet og vere tilgjengeleg for brukaren. Dette dokumentet skal
vere i samsvar med tilrådingane i teknisk rapport nr. 70 Product-related environmental attributes frå
Den europeiske samanslutninga av datamaskinprodusentar (ECMA).

PRØVING

7. Prøvingslaboratorium

Dersom det må utførast prøving, skal ho gjerast av laboratorium som stettar dei allmenne krava i
standardane EN 45001, og søkjaren skal dekkje utgiftene.

FORBRUKARINFORMASJON

Teksta nedanfor skal vere påførd slik at ho er godt synleg for forbrukarane (ved sida av etiketten dersom
det er mogleg):
– Dette produktet stettar krava til tildeling av fellesskapsmiljømerket fordi det nyttar lite energi og er lett

å oppgradere, attvinne og disponere på ein miljøvenleg måte.
– Bruksrettleiinga inneheld fleire opplysningar om korleis innverknaden på miljøet kan gjerast minst

mogleg.
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