
Nr. 28/848 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

KOMMISJONSBESLUTNING 

av 19. desember 2013 

om endring av vedtak 2007/506/EF for å forlenge gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av  

EU-miljømerket til såpe, sjampo og hårbalsam 

[meddelt under nummer K(2013) 9223] 

(2013/793/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 3 bokstav c), 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske 

union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonsvedtak 2007/506/EF av 21. juni 2007 om 

fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av felles-

skapsmiljømerket til såpe, sjampo og hårbalsam(2) 

utløper 31. desember 2013. 

2)  Det er foretatt en vurdering av relevansen og nytten til 

de nåværende miljøkriterier og tilhørende krav til 

vurdering og kontroll som er fastsatt i nevnte vedtak. På 

bakgrunn av hvor langt revisjonen av dette vedtaket er 

kommet, bør gyldighetstiden forlenges for de fastsatte 

miljøkriteriene og tilhørende krav til vurdering og 

kontroll. Gyldighetstiden for miljøkriteriene og de 

tilhørende krav til vurdering og kontroll fastsatt i vedtak 

2007/506/EF bør forlenges til 31. desember 2014. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 349 av 21.12.2013,  

s. 104, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

27.11.2014, s. 44. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) EUT L 186 av 18.7.2007, s. 36. 

3)  Vedtak 2007/506/EF bør derfor endres. 

4)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i 

forordning (EF) nr. 66/2010 — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 4 i vedtak 2007/506/EF skal lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «såpe, sjampo og 

hårbalsam» og de tilhørende krav til vurdering og kontroll skal 

gjelde til 31. desember 2014.» 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

2019/EØS/28/60 
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