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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/2/EU 

av 7. februar 2013 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og 

emballasjeavfall(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

94/62/EF av 20. desember 1994 om emballasje og 

emballasjeavfall(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I artikkel 3 nr. 1 i direktiv 94/62/EF defineres 

«emballasje» ved at det fastsettes et antall kriterier. 

Artiklene oppført i vedlegg I til nevnte direktiv er 

eksempler som belyser anvendelsen av disse kriteriene. 

2)  Av hensyn til rettssikkerhet og for å harmonisere 

tolkingen av definisjonen på «emballasje» er det 

nødvendig å gjennomgå og endre listen over belysende 

eksempler for å klargjøre ytterligere tilfeller der grensen 

mellom hva som er emballasje og hva som ikke er det, 

fortsatt er uklar. Gjennomgåelsen kommer etter 

oppfordringer fra medlemsstatene og markedsdeltakere 

om å styrke gjennomføringen av nevnte direktiv og 

skape like konkurransevilkår i det indre marked. 

3)  Direktiv 94/62/EF bør derfor endres. 

4)  Komiteen nedsatt ved artikkel 21 i direktiv 94/62/EF har 

ikke gitt noen uttalelse (om tiltakene fastsatt i dette 

direktiv) og Kommisjonen har derfor framlagt for Rådet 

et forslag knyttet til tiltakene, som også er oversendt 

Europaparlamentet. Rådet vedtok ingen nye tiltak 

innenfor fristen på to måneder som er fastsatt i 

artikkel 5a i rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 

1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av 

den gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen(2), og Kommisjonen framla derfor 

umiddelbart sitt forslag for Europaparlamentet. 

Europaparlamentet motsatte seg ikke tiltaket innen fire 

måneder fra ovennevnte framlegging — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 8.2.2013, s. 10, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2013 av  

8. november 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 27.3.2014,  

s. 26. 

(1) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10. 

(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 94/62/EF endres i samsvar med vedlegget 

til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. september 2013 sette i 

kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 7. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2017/EØS/70/30 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

EKSEMPLER TIL BELYSNING AV KRITERIENE NEVNT I ARTIKKEL 3 NR. 1 

Eksempler til belysning av kriterium i) 

Emballasje 

Konfektesker 

Folie rundt CD-omslag 

Plastomslag for kataloger og tidsskrifter (som inneholder et tidsskrift) 

Kakepapir, solgt sammen med kake 

Ruller, rør og sylindre som det er spolt bøyelig materiale på (f.eks. plastfolie, aluminium eller papir), unntatt ruller, rør 

og sylindre som inngår som en del av produksjonsmaskineriet, og som ikke brukes for å presentere et produkt som en 

salgsenhet 

Blomsterpotter som bare er beregnet for salg og transport av planter og ikke til å romme planten i hele dens levetid 

Glassflasker til injeksjonsvæske 

CD-spindler (som selges med CD-plater, men som ikke er beregnet til oppbevaring av platene) 

Kleshengere (som selges med et klesplagg) 

Fyrstikkesker 

Sterilt system (lommer, brett og nødvendig utstyr for å holde et produkt sterilt) 

Kapsler til drikkesystemer (f.eks. kaffe, kakao, melk) som tømmes ved bruk 

Påfyllbare stålflasker brukt til ulike typer gass, unntatt brannslokkingsapparater. 

Ikke emballasje 

Blomsterpotter som er beregnet på å følge planten gjennom hele dens levetid 

Verktøykasser 

Teposer 

Vokslag rundt ost 

Pølseskinn 

Kleshengere (selges for seg) 

Kaffekapsler til drikkesystemer, folieposer med kaffe og kaffeputer av filterpapir som kastes sammen med det brukte 

kaffeproduktet 

Skriverpatroner 

Omslag til CD-plate, DVD- eller videofilm (solgt sammen med en CD-plate, DVD- eller videofilm) 

CD-spindler (som selges tomme, beregnet til oppbevaring av CD-plater) 

Løselige poser til vaskemidler 

Gravlys (beholdere for stearinlys) 

Mekanisk kvern (integrert i en påfyllbar beholder, f.eks. en påfyllbar pepperkvern) 

Eksempler til belysning av kriterium ii) 

Emballasje dersom den er utformet for og beregnet på å bli fylt på salgsstedet 

Papir- eller plastbæreposer 

Engangstallerkener og -kopper  
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Plastfolie 

Matpakkeposer 

Aluminiumsfolie 

Plasttrekk for rent tøy på vaskeri 

Ikke emballasje 

Rørepinner 

Engangsbestikk 

Innpakningspapir (solgt for seg) 

Kakeformer av papir (solgt tomme) 

Kakepapir, solgt uten kake 

Eksempler til belysning av kriterium iii) 

Emballasje 

Etiketter som henges direkte på eller festes på et produkt 

Del av emballasje 

Maskarabørste som utgjør en del av beholderens lukkemekanisme 

Selvklebende etiketter festet til en annen emballasjeartikkel 

Heftestifter 

Plastmansjetter 

Doseringsinnretning som utgjør en del av lukkemekanismen på en beholder til vaske- og rengjøringsmidler 

Mekanisk kvern (integrert i en beholder som ikke er påfyllbar, fylt med et produkt, f.eks. pepperkvern fylt med pepper) 

Ikke emballasje 

Radiofrekvensidentifikasjonsbrikke (RFID-brikke)» 

 ____________  


