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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/1371 

av 10. august 2016 

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til personlige datamaskiner, 

bærbare datamaskiner og nettbrett 

(meddelt under dokument K(2016) 5010)(*) 

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 6 nr. 7 og artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles til produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal det fastsettes særlige kriterier for EU-miljømerket for hver produktgruppe. 

3) For bedre å gjenspeile den aktuelle teknologiske situasjonen på markedet for denne produktgruppen og innovasjonen på 

området bør produktgruppens omfang endres, og det bør fastsettes reviderte miljøkriterier. 

4) Kommisjonsbeslutning 2011/330/EU(2) og 2011/337/EU(3) omfatter henholdsvis bærbare datamaskiner og personlige 

datamaskiner. For å redusere den administrative byrden for vedkommende organer og søkere bør kriteriene fastsatt i 

beslutning 2011/330/EU og 2011/337/EU slås sammen. De reviderte kriteriene gjenspeiler også en utvidelse av 

virkeområdet til å omfatte nye produkter, f.eks. nettbrett og bærbare alt-i-ett-datamaskiner, samt nye krav vedrørende 

farlige stoffer som ble innført ved forordning (EF) nr. 66/2010 etter beslutning 2011/330/EU og 2011/337/EU. 

5) Formålet med kriteriene er særlig å fremme produkter som har lavere miljøvirkning og bidrar til en bærekraftig 

utvikling gjennom sin livssyklus, som er energieffektive og holdbare og kan repareres og oppgraderes, som er enkle å 

demontere og gjenvinne ressurser fra ved endt levetid, og der innholdet av farlige stoffer er begrenset(4). Produkter med 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 12.8.2016, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 250/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 

23.8.2018, s. 63. 

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

(2) Kommisjonsavgjerd 2011/330/EU av 6. juni 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til berbare datamaskiner 

(EUT L 148 av 7.6.2011, s. 5). 

(3) Kommisjonsavgjerd 2011/337/EU av 9. juni 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til personlege 

datamaskiner (EUT L 151 av 10.6.2011, s. 5). 

(4) Stoffer med fareklassifiseringer som er fastsatt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 

om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, 

og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1) («CLP-forordningen»), og som er blitt identifisert i 

henhold til artikkel 59 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 

1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 

76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1) («REACH-

forordningen»). 
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forbedret ytelse når det gjelder disse aspektene, bør fremmes gjennom tildeling av miljømerket. Det bør derfor fastsettes 

kriterier for EU-miljømerket for produktgruppen «personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett». 

6) Kriteriene fremmer også den sosiale dimensjonen av bærekraftig utvikling ved at det innføres krav til arbeidsforholdene 

på anleggene der sluttmonteringen finner sted, med henvisning til Den internasjonale arbeidsorganisasjons (ILO) 

trepartserklæring om prinsipper for flernasjonale selskaper og sosialpolitikk, FNs Global Compact-initiativ, FNs 

veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. 

7) De reviderte kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll bør gjelde i tre år fra den datoen denne 

beslutning treffes, idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for denne produktgruppen. 

8) Beslutning 2011/330/EU og 2011/337/EU bør derfor erstattes med denne beslutning. 

9) Det bør fastsettes en overgangsperiode for produsenter som har fått tildelt miljømerket for personlige datamaskiner og 

bærbare datamaskiner på grunnlag av kriteriene fastsatt i beslutning 2011/337/EF og 2011/337/EU, slik at de får 

tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produkter og sikre at de er i samsvar med de reviderte kriteriene og kravene. 

10) 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 

1.  Produktgruppen «personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett» omfatter stasjonære datamaskiner, 

stasjonære datamaskiner med integrert skjerm, bærbare alt-i-ett-datamaskiner, bærbare datamaskiner, bærbare to-i-ett-

datamaskiner, nettbrett, tynnklienter, arbeidsstasjoner og småskalatjenere. 

2.  I forbindelse med denne beslutning skal spillkonsoller og digitale fotorammer ikke regnes som datamaskiner. 

Artikkel 2 

Som angitt i kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013(1) og avtalen mellom USA og Unionen nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 106/2008(2), som endret ved Energy Star versjon 6.1(3), menes i denne beslutning med: 

1) «datamaskin» en enhet som utfører logiske operasjoner og behandler data, og som normalt er utstyrt med en prosessorenhet 

(CPU) som utfører operasjonene. Dersom den ikke har en CPU, må den fungere som en klientport til en tjener som fungerer 

som databehandlingsenhet. Selv om det sammen med datamaskiner kan brukes inn-enheter, f.eks. tastatur, mus eller 

styreplate, og datamaskinene kan sende utdata til bildeskjermer, kreves det ikke at datamaskinen leveres med slike enheter,  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013 av 26. juni 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det 

gjelder krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og datatjenere (EUT L 175 av 27.6.2013, s. 13). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 106/2008 av 15. januar 2008 om eit fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av 

kontorutstyr (EUT L 39 av 13.2.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/1402 av 15. juli 2015 om fastsettelse av Den europeiske unions holdning til en beslutning truffet av 

forvaltningsorganene i henhold til avtalen mellom De forente staters regjering og Den europeiske union om samordning av programmene 

for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr med hensyn til endring av datamaskinspesifikasjonene i vedlegg C til avtalen (EUT L 217 av 

18.8.2015, s. 9). 
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2) «stasjonær datamaskin» en datamaskin der hovedenheten er ment å ha en fast plassering og ikke er konstruert for å være 

bærbar, men for å brukes sammen med ekstern(t) skjerm, tastatur og mus. Stasjonære datamaskiner er beregnet på en lang 

rekke hjemme- eller kontorbruksområder, 

 «stasjonær datamaskin med integrert skjerm» en stasjonær datamaskin der datamaskinen og skjermen er integrert i ett 

kabinett, fungerer som én enhet og er koplet til vekselstrømnettet gjennom én ledning. Stasjonære datamaskiner med 

integrert skjerm er utformet enten som 

a)  et system der skjermen og datamaskinen fysisk utgjør én enhet, eller 

b)  et system som leveres som ett system, der skjermen er separat, men er koplet til hovedkabinettet med en 

likestrømledning, og der datamaskinen og skjermen har én felles strømkilde, 

3) «bærbar alt-i-ett-datamaskin» en datamaskin med begrenset bærbarhet som oppfyller alle følgende kriterier: 

a)  Den har en integrert skjerm med en skjermdiagonal på minst 17,4 tommer. 

b)  Den har ikke et tastatur som er innebygd i produktets fysiske kabinett i konfigurasjonen ved levering. 

c)  Den er utstyrt med berøringsskjerm som fungerer som primær inn-enhet (med mulighet for å kople til et tastatur). 

d)  Den har trådløs nettverkstilkopling. 

e)  Den har et innebygd batteri, men er først og fremst ment å få strøm gjennom tilkopling til vekselstrømnettet, 

4) «bærbar datamaskin» en datamaskin som er spesielt utformet for å være bærbar og for å kunne fungere i lengre tid med 

eller uten direkte tilkopling til en vekselstrømkilde. Bærbare datamaskiner har en integrert skjerm, et mekanisk, ikke-

avtakbart tastatur (med fysiske, bevegelige taster) og en pekeinnretning, og kan forsynes med strøm fra et innebygd, 

oppladbart batteri eller en annen bærbar strømkilde. Bærbare datamaskiner er vanligvis utformet for å gi samme 

funksjonalitet som stasjonære datamaskiner, blant annet bruk av programvare med samme funksjonalitet som det som 

brukes i stasjonære datamaskiner. 

En bærbar datamaskin som er utstyrt med en vendbar, men ikke-avtakbar berøringsfølsom skjerm og innebygd fysisk 

tastatur, regnes som en bærbar datamaskin. 

a) En «bærbar tynnklient» er en datamaskin som oppfyller kravene til definisjonen av en tynnklient, men som er spesielt 

utformet for å være bærbar, og som også oppfyller kravene til definisjonen av en bærbar datamaskin. I forbindelse med 

denne beslutning anses slike produkter for å være bærbare datamaskiner. 

b) En «bærbar to-i-ett-datamaskin» er en datamaskin som ligner på en bærbar datamaskin, som kan åpnes og lukkes på 

samme måte som et skjell, er utstyrt med et fysisk tastatur, men har en avtakbar berøringsfølsom skjerm som kan 

fungere som et uavhengig nettbrett når den er koplet fra, og der produktets tastatur og skjerm må leveres som en 

integrert enhet. I forbindelse med denne beslutning anses bærbare to-i-ett-datamaskiner for å være bærbare 

datamaskiner, 

5) «nettbrett» en datamaskin som er utformet for å være bærbar, og som oppfyller alle følgende kriterier: 

a)  Det har en integrert skjerm med en skjermdiagonal som er større enn 6,5 tommer og mindre enn 17,4 tommer. 

b)  Produktets konfigurasjon ved levering omfatter ikke et integrert, fysisk tilsluttet tastatur. 

c)  Det er utstyrt med en berøringsskjerm som fungerer som primær inn-enhet (med mulighet for å kople til et tastatur).  



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/443 

 

 

d)  Det har og bruker hovedsakelig trådløs nettverkstilkopling (f.eks. WiFi, 3G osv.). 

e)  Det er utstyrt med og forsynes primært med strøm fra et innebygd oppladbart batteri (tilkopling til vekselstrømnettet er 

for å lade batteriet, ikke primært for å forsyne enheten med strøm), 

6) «småskalatjener» en datamaskin som vanligvis benytter komponenter for stasjonære datamaskiner, og som i det ytre 

framstår som en stasjonær datamaskin, men som først og fremst er utformet for å være lagringsvert for andre datamaskiner. 

Småskalatjenere er utformet for å utføre funksjoner som levering av nettverksinfrastrukturtjenester og være vert for data og 

medier. Produktenes primære funksjon er ikke å behandle data for andre systemer eller å drive nettjenere. En 

småskalatjener har følgende egenskaper: 

a)  Den er utformet i en loddrett form, som tårn eller i en annen form som framstår som en stasjonær datamaskin, og der all 

databehandling og lagring utføres og alle nettverksgrensesnitt finnes i ett kabinett eller produkt. 

b)  Den er utformet for å fungere døgnet rundt, sju dager i uken med minimalt ikke-planlagt driftsavbrudd (i størrel-

sesordenen 65 timer/år). 

c)  Den kan fungere i et miljø med flere brukere på samme tid, der flere brukere betjenes gjennom nettverkstilkoplede 

klientenheter. 

d)  Operativsystemet er beregnet på applikasjoner til hjemmebruk eller enkle tjenere, herunder Windows Home Server, 

Mac OS X Server, Linux, UNIX, Solaris, 

7) «tynnklient» en datamaskin med egen strømforsyning som gjennom tilkopling til eksterne databehandlingsressurser kan 

utføre grunnleggende funksjoner. Hovedfunksjonene utføres av de eksterne databehandlingsressursene. Tynnklienter som 

omfattes av denne spesifikasjonen, gjelder bare enheter uten innebygde roterende lagringsmedier og er utformet for å bli 

plassert permanent på et sted og ikke for å være bærbare. 

a) En «integrert tynnklient» er en tynnklient der maskinvaren og skjermen er koplet til vekselstrømnettet gjennom én 

ledning. Integrerte tynnklienter kan enten være et system der skjermen og datamaskinen utgjør én fysisk enhet, eller et 

system som leveres som ett system, der skjermen er separat, men er koplet til hovedkabinettet med en likestrømledning, 

og datamaskinen og skjermen har én felles strømforsyning. Integrerte tynnklienter er en underkategori av tynnklienter 

og er vanligvis utformet for å fungere på samme måte som tynnklientsystemer. 

b) En «ultratynn klient» er en datamaskin med færre lokale ressurser enn en standard tynnklient; den sender råsignaler fra 

mus og tastatur til en ekstern dataressurs, og mottar råvideosignaler tilbake fra den eksterne dataressursen. Ultratynne 

klienter kan ikke koples i grensesnitt med flere enheter samtidig eller kjøre eksterne programmer i vindusmodus, 

ettersom enheten ikke har et klientoperativsystem som er tilgjengelig for brukeren (dvs. at det opererer på et nivå som 

ligger under fastvaren, og som derfor ikke er tilgjengelig for brukerne), 

8) «arbeidsstasjon» en énbrukerdatamaskin med høy ytelse som vanligvis brukes til grafikk, datastøttet konstruksjon (CAD), 

programvareutvikling, programmer for finans og vitenskap og andre dataoppgaver som krever stor regnekraft. 

Arbeidsstasjoner som omfattes av denne spesifikasjonen, markedsføres som arbeidsstasjoner, har en middeltid mellom feil 

(MTBF) på minst 15 000 timer (basert på enten Bellcore TR-NWT-000332, nr. 6, 12/97 eller data som er samlet inn i 

felten) og støtter feilkorrigerende kode (ECC) og/eller bufret minne. I tillegg skal en arbeidsstasjon oppfylle tre eller flere 

av følgende kriterier: 

a)  Den har en supplerende strømforsyning for avansert grafikk (f.eks. PCI-E 6-pinners 12 V supplerende strømtilførsel). 

b)  Den er koplet for mer enn x 4 PCI-E-seriekoplinger (Peripheral Component Interconnect Express) på hovedkortet i 

tillegg til grafikkortsporet/-sporene og/eller støtte for PCI-X. 

c)  Den har ikke støtte for UMA-grafikk (Uniform Memory Access). 

d)  Den har fem eller flere spor for PCI-, PCI-E- eller PCI-X-kort.  
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e)  Den har kapasitet til flerprosessorstøtte for to eller flere prosessorer med støtte for fysisk atskilte prosessorpakker/-

sokler, dvs. at kravet kan ikke oppfylles med støtte for bare én flerkjerneprosessor. 

f)  Den skal være validert med minst to produktsertifiseringer fra uavhengige programvareleverandører (ISV). 

9)  Følgende tilleggsdefinisjon gjelder for et underprodukt som faller inn under definisjonen av «bærbar datamaskin» og 

«bærbar to-i-ett-datamaskin»: 

En «ultrabærbar datamaskin» er en type datamaskin med en tykkelse på under 21 mm og en vekt på under 1,8 kg. En 

bærbar to-i-ett-datamaskin (se definisjon i artikkel 2 nr. 4 bokstav b)) som er utformet som en ultrabærbar datamaskin, har 

en tykkelse på under 23 mm. Ultrabærbare datamaskiner har prosessorer med lavt strømforbruk og halvlederstasjoner 

(SSD). De har normalt ikke optiske diskstasjoner. Det oppladbare batteriet i ultrabærbare datamaskiner har lengre levetid 

enn batteriet i bærbare datamaskiner, vanligvis mer enn 8 timer. 

Artikkel 3 

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 til et produkt som omfattes av 

produktgruppen «personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett», som definert i artikkel 1 i denne beslutning 

samt de tilhørende kravene til vurdering og kontroll, er fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 4 

Kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll som er fastsatt i vedlegget, gjelder i tre år fra den datoen denne be-

slutning treffes. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett» kodenum-

meret «050». 

Artikkel 6 

Beslutning 2011/330/EF og 2011/337/EF oppheves. 

Artikkel 7 

1.  Denne beslutning får anvendelse to måneder etter den datoen den treffes. Søknader om EU-miljømerket for produkter som 

omfattes av produktgruppen «personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett», og som inngis innen to måneder 

etter den datoen denne beslutning treffes, kan imidlertid bygge på kriteriene fastsatt i beslutning 2011/330/EU eller 

2011/337/EU eller kriteriene fastsatt i denne beslutning. Søknadene bør vurderes i samsvar med kriteriene som ligger til grunn 

for søknaden. 

2.  Miljømerker som er tildelt i samsvar med kriteriene fastsatt i beslutning 2011/330/EU eller 2011/337/EU, kan brukes i 

tolv måneder fra den datoen denne beslutning treffes. 



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/445 

 

 

Artikkel 8 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 10. august 2016 

 For Kommisjonen 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET OG KRAV TIL VURDERING OG KONTROLL 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett: 

1.  Energiforbruk 

a)  Datamaskinens samlede energiforbruk 

b)  Strømstyring 

c)  Grafikkytelse 

d)  Intern strømforsyning 

e)  Skjermer med forbedret ytelse 

2.  Farlige stoffer og stoffblandinger i produktet, delenheter og komponenter 

a)  Begrensning av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

b)  Begrensning av forekomst av bestemte farlige stoffer 

c)  Begrensninger basert på klassifisering av farer i henhold til CLP-forordningen 

3.  Forlengelse av levetiden 

a)  Holdbarhetsprøving for bærbare datamaskiner 

b)  Oppladbare batterier – kvalitet og levetid 

c)  Datalagringsstasjoner – pålitelighet og beskyttelse 

d)  Muligheter for oppgradering og reparasjon 

4.  Utforming, materialvalg og håndtering ved kassering 

a)  Materialvalg og gjenvinnbarhet 

b)  Utforming med henblikk på demontering og gjenvinning 

5.  Foretaks samfunnsansvar 

a)  Innkjøp av «konfliktfrie» materialer 

b)  Arbeidsforhold og menneskerettigheter i produksjonsprosessen 

6.  Brukerinformasjon 

a)  Bruksanvisning 

b)  Opplysninger på EU-miljømerket 

Vurdering og kontroll: De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium. 

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annen dokumentasjon som viser at 

kriteriene er oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv og/eller dennes leverandør(er) og/eller underleverandør(er) og/eller 

tredjemannssertifiserings- og prøvingsorganer, alt etter hva som er relevant.  
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Om mulig skal kontrollene utføres av samsvarsvurderingsorganer som er blitt akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1) om fastsettelse av kravene til akkreditering og 

markedstilsyn. Vedkommende organer skal fortrinnsvis godkjenne 

— prøvingsrapporter utstedt av samsvarsvurderingsorganer som er akkreditert i henhold til den relevante harmoniserte 

standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorier, 

— kontroller utført av samsvarsvurderingsorganer som er akkreditert i henhold til den relevante harmoniserte standarden for 

organer som sertifiserer produkter, prosesser og tjenester, 

— kontroller utført av samsvarsvurderingsorganer som er akkreditert i henhold til den relevante harmoniserte standarden for 

organer som utfører inspeksjoner. 

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, dersom disse er beskrevet i 

brukerhåndboken for miljømerkekriteriene, og forutsatt at metodene godtas som likeverdige av vedkommende organ som 

vurderer søknaden. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller eller besøk på stedet. 

En eventuell endring av leverandører og produksjonssteder for produkter som har fått tildelt miljømerket, skal meldes til 

vedkommende organer sammen med dokumentasjon som gjør det mulig å kontrollere at kriteriene fortsatt er oppfylt. 

Kriterium 1. Energiforbruk 

1 a) Datamaskinens samlede energiforbruk 

Datamaskinens samlede energiforbruk skal oppfylle kravene til energieffektivitet fastsatt i forordning (EF) nr. 106/2008, som 

endret ved Energy Star versjon 6.1. 

Kapasitetsjusteringene som er angitt i avtalen, som endret ved Energy Star versjon 6.1, kan anvendes, unntatt for 

— diskrete grafikkprosessorer (GPU): se delkriterium 1 c), 

— interne strømforsyninger: se delkriterium 1 d). 

Et særlig tilleggskrav får anvendelse på integrerte skjermer med forbedret ytelse, se delkriterium 1 e). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en rapport om prøvingen av datamaskinmodellen utført i samsvar med 

prøvingsmetodene for datamaskiner i Energy Star versjon 6.1. Registreringer i USA i henhold til Energy Star versjon 6.1 skal 

godtas, forutsatt at det er gjennomført prøving i henhold til de europeiske kravene til inngangseffekt. 

1 b) Strømstyring 

Strømstyringsfunksjoner skal være installert som standardinnstilling. Dersom brukeren eller en programvare forsøker å 

deaktivere standardinnstillingene for strømstyring, skal det vises en advarselsmelding om at en strømsparingsfunksjon vil bli 

deaktivert, sammen med en mulighet til å beholde standardinnstillingen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beskrivelse av strømstyringsinnstillingene som er angitt i brukerhåndboken 

for modellen, ledsaget av skjermbilder av eksempler på når advarselsmeldingene vises. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 
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1 c) Grafikkytelse 

De tillatte TECgraphics-verdiene for tilleggsfunksjoner for diskrete grafikkort (dGfx) i stasjonære datamaskiner, stasjonære 

datamaskiner med integrert skjerm og bærbare datamaskiner angitt i tabell 1 får anvendelse istedenfor kriteriene for 

klassifisering i henhold til Energy Star versjon 6.1. dGfx skal ha en strømstyringsfunksjon som gjør at grafikkprosessoren 

(GPU) slås av ved langvarig inaktivitet. 

Tabell 1 

Tillatt TEC for tilleggsfunksjoner for diskrete grafikkort (dGfx) i stasjonære datamaskiner, datamaskiner med 

integrert skjerm og bærbare datamaskiner 

dGfx-kategori (gigabyte/sekund)(1) 

Tillatt TEC (kWh/år) 

Stasjonære datamaskiner og 

datamaskiner med integrert skjerm 
Bærbare datamaskiner 

G1 (FB_BW ≤ 16) 30 9 

G2 (16 < FB_BW ≤ 32) 37 12 

G3 (32 < FB_BW ≤ 64) 47 20 

G4 (64 < FB_BW ≤ 96) 62 25 

G5 (96 < FB_BW ≤ 128) 76 38 

G6 (FB_BW > 128 med databredde < 192-bit) 76 38 

G7 (FB_BW > 128 med databredde ≥ 192-bit) 90 48 

(1) Kategoriene er definert på grunnlag av rammebufferens båndbredde i gigabyte per sekund (GB/s). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om samsvar med Energy Star versjon 6.1 på grunnlag av lavere 

tillatte TEC-verdier, og skal som dokumentasjon framlegge en beregning av ETEC_MAX og ytelsesdata fra modellens 

prøvingsrapport. 

1 d) Interne strømforsyninger 

Interne strømforsyninger i stasjonære datamaskiner og datamaskiner med integrert skjerm skal oppfylle kravene for tillatt 

TECPSU i Energy Star versjon 6.1, og skal ha en minsteeffektivitet målt som en andel av den nominelle utgangsstrømmen på 

0,84 ved 10 %, 0,87 ved 20 %, 0,90 ved 50 % og 0,87 ved 100 %. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at modellens interne strømforsyning oppfyller kravene, 

underbygd av en beregning av produktenes ETEC_MAX i henhold til Energy Star versjon 6.1, og enten ytelsesdata fra modellens 

prøvingsrapport eller uavhengige sertifiseringer av strømforsyningsytelsen. 

1 e) Skjermer med forbedret ytelse 

Datamaskiner med integrert skjerm og bærbare datamaskiner som er utstyrt med skjermer med forbedret ytelse, som definert i 

Energy Star versjon 6.1, og som dermed oppfyller kravene til tillatt TECINT_DISPLAY, skal ha en funksjon for automatisk justering 

av bildelysstyrken etter omgivelseslyset. Denne funksjonen for automatisk innstilling av lysstyrke skal finnes som 

standardinnstilling, og det skal være mulig for brukeren å justere og kalibrere den. Standardinnstillingen for automatisk 

innstilling av lysstyrke skal valideres i samsvar med følgende prøvingsmetode: 

Test (i) (
𝑃50 − 𝑃10

𝑃10
) ≥ 5 % Test (ii) (

𝑃100 − 𝑃50

𝑃50
)  ≥  5 %  Test (iii)𝑃300  ≥  𝑃100 
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der Pn er effektforbruket i aktivert tilstand med funksjonen for automatisk innstilling av lysstyrke aktivert ved n lux med en 

direkte lyskilde. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport for datamaskinmodellen som viser samsvar med den angitte 

prøvingsmetoden. 

Kriterium 2. Farlige stoffer og stoffblandinger i produktet, delenheter og komponenter 

Forekomsten i produktet eller i definerte delenheter og komponenter av stoffer som er identifisert i henhold til artikkel 59 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 («REACH-forordningen»), eller stoffer og stoffblandinger som oppfyller kriteriene for 

klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 («CLP-forordningen») for de farene som er oppført i tabell 2, skal 

begrenses i samsvar med delkriterium 2 a), b) og c). Med hensyn til overholdelse av dette kriteriet er stoffene som er oppført på 

listen over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og som omfattes av klassifiseringen av CLP-farer, oppført i tabell 

2 etter hvilke farlige egenskaper de har. 

Tabell 2 

Gruppering av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, som er oppført på kandidatlisten, samt av CLP-farer 

Farer i gruppe 1 

Farer som bestemmer om et stoff eller en stoffblanding tilhører gruppe 1: 

— Stoffer som er oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

— Stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B: 

H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df 

 

Farer i gruppe 2 

Farer som bestemmer om et stoff eller en stoffblanding tilhører gruppe 2: 

— CMR-stoffer i kategori 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362 

— Giftighet i vann, kategori 1: H400, H410 

— Akutt giftighet, kategori 1 og 2: H300, H310, H330 

— Aspirasjonsgiftighet, kategori 1: H304 

— Giftvirkning på bestemte organer (STOT), kategori 1: H370, H372 

 

Farer i gruppe 3 

Farer som avgjør om et stoff eller en stoffblanding tilhører gruppe 3: 

— Giftighet i vann, kategori 2, 3 og 4: H411, H412, H413 

— Akutt giftighet, kategori 3: H301, H311, H331, EUH070 

— STOT, kategori 2: H371, H373 
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2 a) Begrensning av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

Produktet skal ikke inneholde stoffer som er blitt identifisert etter framgangsmåten beskrevet i artikkel 59 nr. 1 i REACH-

forordningen, og som er oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i konsentrasjoner 

som er høyere enn 0,10 vektprosent. Den samme begrensningen får anvendelse på delenheter og komponenter som utgjør en del 

av produktet, og som er oppført i tabell 3. 

Det skal ikke gis unntak fra dette kravet for stoffer oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig 

bekymring, og som forekommer i produktet eller de angitte delenhetene eller komponentene i konsentrasjoner som er høyere 

enn 0,10 vektprosent. 

Tabell 3 

Delenheter og komponenter som omfattes av kriterium 2 a) 

— Utfylt hovedkort (herunder CPU, RAM, grafikkenheter) 

— Datalagringsenheter (HDD og SSD) 

— Optisk stasjon (CD og DVD) 

— Skjermenheter (herunder bakgrunnslys) 

— Kabinetter og festeinnretninger 

— Kapslinger og rammer 

— Eksternt tastatur, mus og/eller styreplate 

— Interne og eksterne strømforsyninger 

— Eksterne veksel- og likestrømledninger 

— Oppladbare batteripakker 

Når dette kravet formidles til leverandører av delenheter og komponenter som er oppført på listen, kan søkerne på forhånd 

gjennomgå REACH-kandidatlisten ved hjelp av IEC 62474-listen over stoffer som skal oppgis(1). Målet med gjennomgåelsen 

skal være å fastslå en mulig forekomst av stoffer i produktet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal sammenstille erklæringer om at produktet, delenhetene og komponentene angitt i tabell 3 

ikke inneholder stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i konsentrasjoner ved eller over den angitte 

konsentrasjonsgrensen. Erklæringene skal vise til den siste versjonen av kandidatlisten som ECHA har offentliggjort(2). Dersom 

erklæringene utarbeides på grunnlag av en forhåndsgjennomgåelse av kandidatlisten ved hjelp av IEC 62474, skal listen som er 

gjennomgått, og som gis til leverandører av delenheter og komponenter, også stilles til rådighet av søkeren. Den versjonen av 

IEC 62474-listen over stoffer som skal oppgis, som er brukt, skal avspeile den siste versjonen av kandidatlisten. 

2 b) Begrensning av forekomst av bestemte farlige stoffer 

Delenhetene og komponentene som er oppført i tabell 4, skal ikke inneholde de angitte farlige stoffene i konsentrasjoner ved 

eller over de fastsatte konsentrasjonsgrensene.  

  

(1) Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon (IEC), IEC 62474: «Material declaration for products of and for the 

electrotechnical industry», http://std.iec.ch/iec62474. 

(2) ECHA, kandidatliste over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, med henblikk på godkjenning, 

http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table. 
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Tabell 4 

Begrensning av forekomst av stoffer i delenheter og komponenter 

Stoffgruppe eller materiale Begrensningens omfang 

Konsentrasjons-

grenser (dersom 

dette er relevant) 

Vurdering og kontroll 

i)  Loddemetall og 

kontakter 

Unntak 7b i samsvar med europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU(1) med hensyn til 

bruk av blyholdig loddemateriale i små-

skalatjenere er ikke tillatt. 

0,1 vektprosent Produsenten eller virk-

somheten som utfører slutt-

monteringen, skal framlegge 

en erklæring underbygd av en 

gyldig prøvingsrapport. 

Prøvingsmetode: IEC 62321-5. 
Unntak 8b i samsvar med direktiv 2011/65/EU 

med hensyn til bruk av kadmium i elektriske 

kontakter er ikke tillatt. 

0,01 vektprosent 

ii) Polymerstabilisatorer, 

fargestoffer og 

forurensende stoffer 

Følgende organiske stabilisatorforbindelser 

med tinn klassifisert som farer i gruppe 1 og 2 

skal ikke forekomme i eksterne veksel- og 

likestrømledninger og strømforsyninger: 

— Dibutyltinnoksid 

— Dibutyltinndiacetat 

— Dibutyltinndilaurat 

— Dibutyltinnmaleat 

— Dioktyltinnoksid 

— Dioktyltinndilaurat 

Ikke relevant Leverandøren av delenheten 

skal framlegge en erklæring. 

Kapslinger og rammer av plast skal ikke 

inneholde følgende fargestoffer: 

— Azofargestoffer som kan spaltes til de 

kreftframkallende arylaminene angitt i 

vedlegg 8 til REACH-forordningen, 

og/eller 

— fargestofforbindelser oppført på 

IEC 62474-listen over stoffer som skal 

oppgis. 

Ikke relevant Leverandøren av delenheten 

skal framlegge en erklæring. 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) 

som er klassifisert som farer i gruppe 1 og 2, 

skal ikke forekomme i konsentrasjoner som er 

høyere enn eller lik individuelle eller samlede 

konsentrasjonsgrenser i eksterne overflater av 

plast eller syntetisk gummi i 

— bærbare datamaskiner og nettbrett 

— eksterne tastaturer 

— mus 

— pekepenner og/eller styreplater 

— eksterne strømkabler 

Den individuelle 

konsentrasjons-

grensen for PAH 

som er underlagt 

begrensninger i 

henhold til 

REACH, skal være 

1 mg/kg. 

Den samlede kon-

sentrasjonen av de 

18 oppførte PAH 

skal ikke over-

skride 10 mg/kg. 

Søkeren skal framlegge en 

prøvingsrapport for de 

relevante delene av de identifi-

serte delene av produktet. 

Prøvingsmetode: AfPS GS 

2014:01 PAK. 
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Stoffgruppe eller materiale Begrensningens omfang 

Konsentrasjons-

grenser (dersom 

dette er relevant) 

Vurdering og kontroll 

 Forekomst og konsentrasjon av følgende PAH 

skal kontrolleres: 

PAH som er underlagt begrensninger i henhold 

til REACH-forordningen: 

— Benzo[a]pyren 

— Benzo[e]pyren 

— Benzo[a]antracen 

— Krysen 

— Benzo[b]fluoranten 

— Benzo[j]fluoranten 

— Benzo[k]fluoranten 

— Dibenzo[a,h]antracen 

Andre PAH som er underlagt begrensninger: 

— Acenaften 

— Acenaftylen 

— Antracen 

— Benzo[ghi]perylen 

— Fluoranten 

— Fluoren 

— Indeno[1,2,3-cd]pyren 

— Naftalen 

— Fenantren 

— Pyren 

  

iii)  Biocidprodukter Plast- eller gummideler på tastaturer og ytre 

enheter skal ikke inneholde biocidprodukter 

som er ment å ha antibakteriell virkning. 

Ikke relevant Leverandøren av delenheten 

skal framlegge en erklæring. 

iv)  Kvikksølv i bakgrunns-

lys 

Unntak 3 i samsvar med direktiv 2011/65/EU 

om bruk av kvikksølv i kaldkatodelysrør og 

lysrør med eksterne elektroder (CCFL og 

EEFL) er ikke tillatt. 

Ikke relevant Leverandøren av delenheten 

skal framlegge en erklæring. 

v)  Midler til lutring av 

glass 

Arsen og arsenforbindelser skal ikke brukes i 

framstillingen av glass til LCD-skjermer, 

dekkglass til skjermer og glassoverflater på 

styreplater. 

0,0050 

vektprosent 

Produsenten(e) av skjerm-

glasset skal framlegge en 

erklæring underbygd av en 

analytisk prøvingsrapport. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EF av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 

utstyr (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge samsvarserklæringer og prøvingsrapporter i samsvar med kravene i tabell 4. 

Dersom det kreves prøvingsrapporter, skal de være gyldige på søknadstidspunktet for den berørte produksjonsmodellen og for 

alle tilknyttede leverandører. Dersom delenheter eller komponenter med de samme tekniske spesifikasjoner stammer fra 

forskjellige leverandører, skal eventuelle prøvinger utføres på delene fra hver enkelt leverandør.  
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2 c) Begrensninger basert på klassifisering av farer i henhold til CLP-forordningen 

Flammehemmere, myknere, tilsetningsstoffer og belegg for stål, katodematerialer, løsemidler og salter som oppfyller kriteriene 

for klassifisering som CLP-farer i tabell 5, skal ikke forekomme i delenhetene eller komponentene oppført i tabell 5 ved eller 

over en konsentrasjonsgrense på 0,10 vektprosent. 

Tabell 5 

Delenheter og komponenter som omfattes av kriterium 2 c) 

Deler som inneholder flammehemmere: 

— Hovedkretskort (PCB) 

— Prosessorenheter (CPU) 

— Kontakter og stikkontakter 

— Datalagringsenheter (HDD og SSD) 

— Kapslinger og rammer av plast 

— Interne og eksterne strømforsyninger 

— Eksterne veksel- og likestrømledninger 

Deler som inneholder myknere: 

— Interne kabler og ledninger 

— Eksterne veksel- og likestrømledninger 

— Eksterne strømforsyninger 

— Kapslinger og rammer av plast 

Deler med legeringer av rustfritt stål og/eller nikkelbelegg: 

— Kabinetter, kapslinger, bolter, muttere, skruer og braketter 

Oppladbare batteripakker: 

— Oppladbare battericeller 

i) Unntak for bruk av farlige flammehemmere og myknere 

Bruken av flammehemmere og myknere som oppfyller kriteriene for klassifisering som CLP-farer i tabell 2, er unntatt fra 

kravene i kriterium 2 c), forutsatt at de oppfyller vilkårene i tabell 6. Naturlig flammehemmende materialer i eksterne veksel- 

og likestrømledninger skal også oppfylle vilkårene i tabell 6 punkt ii) b).  
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Tabell 6 

Vilkår for unntak som får anvendelse på bruken av flammehemmere og myknere 

Stoffer og 

stoffblandinger 
Delenhet eller komponent Unntakets omfang Vurdering og kontroll 

Flammehemmere i)  Hovedkretskort Bruken av flammehemmere i hovedkort-

laminater er unntatt dersom et av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Flammehemmeren er klassifisert som en 

fare i gruppe 3. Ved påstått samsvar 

med IEC 61249-2-21(1) skal en brann-

prøving av kretskortet med simulering 

av uriktig sluttbehandling av WEEE 

vise at utslippet av kreftframkallende 

polysykliske hydrokarboner (PAH) er 

≤ 0,1 mg TEQ/g. 

b)  Flammehemmeren innlemmes i poly-

merharpiksen ved en kjemisk reaksjon, 

og en brannprøving av kretskortet med 

simulering av uriktig sluttbehandling av 

WEEE skal vise at utslippet av 

polybromert dibenzo-p-dioksin og 

polybromert dibenzofuran (PBDD/DF) 

er ≤ 0,4 ng TEQ/g, og at utslippet av 

kreftframkallende PAH er ≤ 0,1 mg 

TEQ/g. 

Leverandøren av delenheten skal 

framlegge en erklæring underbygd 

av dokumentasjon som gjør det 

mulig å kontrollere fareklassifise-

ringen, 

og, dersom det kreves: 

En prøvingsrapport fra tredjemann 

for kombinasjonen av kortets 

materiale, komponenter og flamme-

hemmer. 

Prøvingsmetode: ISO 5660 ved 

forhold med oksidativ pyrolyse (IEC 

60695-7-1 branntype 1b med en 

varmefluks på 50 kW/m2). 

Mengdebestemmelsen skal utføres i 

samsvar med EN 1948 (PBDD/DF) 

og/eller ISO 11338 (PAH). 

ii)  Eksterne veksel- 

og likestrømlednin-

ger 

Bruken av flammehemmere og deres 

synergister er unntatt dersom et av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Flammehemmeren og dets synergist er 

klassifisert som en fare i gruppe 3. Ved 

påstand om samsvar med IEC 62821(2) 

skal en brannprøving av polymeren i 

strømledningen vise at utslippet av 

halogensur gass er lavere enn 5,0 mg/g. 

b)  Resultatene av brannprøvingen av 

strømledningen med simulering av 

uriktig sluttbehandling av WEEE skal 

vise at utslippet av polyklorert dibenzo-

p-dioksin og polyklorert dibenzofuran 

(PCDD/DF) er ≤ 0,3 ng TEQ/g. 

Strømledninger med isolasjon av naturlig 

flammehemmende materialer omfattes av 

brannprøvingskravet angitt i punkt ii) b). 

Leverandøren av delenheten skal 

framlegge en erklæring underbygd 

av dokumentasjon som gjør det 

mulig å kontrollere fareklassifise-

ringen, 

og, dersom det kreves: 

En prøvingsrapport fra tredjemann 

for strømledningen. 

Prøvingsmetode: IEC 60754-1 eller 

ISO 19700 ved underventilerte 

forhold (IEC 60695-7-1 branntype 

3a med en varmefluks på 50 

kW/m2). 

Mengdebestemmelsen av PCDD/DF 

skal gjøres i samsvar med EN 1948. 

iii)  Eksterne kaps-

linger og rammer 

av plast 

Det gis unntak for bruk av flammehemmere 

og deres synergister klassifisert som farer i 

gruppe 2 og 3. 

Leverandøren av delenheten skal 

framlegge en erklæring underbygd 

av dokumentasjon som gjør det 

mulig å kontrollere fareklassifise-

ringen. 
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Stoffer og 

stoffblandinger 
Delenhet eller komponent Unntakets omfang Vurdering og kontroll 

 iv)  Diverse delenheter 

og deler: 

— Prosessorenhet 

(CPU) 

— Datalagrings-

stasjoner 

— Interne kontak-

ter og 

stikkontakter 

— Strømforsy-

ninger 

Det gis unntak for bruk av flammehemmere 

klassifisert som farer i gruppe 3. 

Leverandøren av delenheten skal 

framlegge en erklæring underbygd 

av dokumentasjon som gjør det 

mulig å kontrollere fareklassifise-

ringen. 

Myknere i)  Eksterne strømled-

ninger og batterier, 

eksterne kapslinger 

og interne kabler 

Det gis unntak for bruk av myknere 

klassifisert som farer i gruppe 3. 

Leverandøren av delenheten skal 

framlegge en erklæring underbygd 

av dokumentasjon som gjør det 

mulig å kontrollere fareklassifise-

ringen. 

(1) I henhold til IEC 61249-2-21 kan påstander om at et kretskort består av «halogenfritt» materiale gjøres gjeldende. 

(2) I henhold til IEC 62821 kan påstander om at kabler er «halogenfrie og med liten røykutvikling» gjøres gjeldende. 

ii) Unntak for bruk av tilsetningsstoffer, belegg, katodematerialer, løsemidler og salter 

Bruken av metalltilsetningsstoffer og -belegg, batterikatodematerialer og batteriløsemidler og -salter som oppfyller kriteriene 

for klassifisering som CLP-farer angitt i tabell 2, er unntatt fra kravene i kriterium 2 c), forutsatt at de oppfyller vilkårene i 

tabell 7. 

Tabell 7 

Komponenter og delenheter som omfattes av særlige unntak 

Stoffer og 

stoffblandinger 
Delenhet eller komponent Unntakets omfang Vurdering og kontroll 

Metalltilsetnings-

stoffer og -belegg 

i) Metallkomponenter Legeringer av rustfritt stål og 

ripebestandige belegg som inneholder 

nikkelmetall, og som er klassifisert 

som H351, H372 og H412. 

Vilkår for unntak: 

Avgivelsen av metallisk nikkel fra 

ripebestandige belegg på deler av en 

kapsling som kan være i direkte eller 

langvarig kontakt med huden, skal 

ikke overstige 0,5 μg/cm2/uke. 

Identifikasjon av relevante deler med 

angivelse av deres vekt og plassering 

i produktet. Dersom deler av en 

ekstern kapsling kommer i direkte 

eller langvarig kontakt med huden, 

skal det framlegges en prøvings-

rapport. 

Prøvingsmetode: 

EN 1811 

Katodematerialer 

for battericeller 

ii) Litiumione- og poly-

merbatterier 

Cellekatodematerialer klassifisert som 

farer i gruppe 2 og 3. Dette omfatter 

følgende: 

— Litiumkoboltoksid 

— Litiummangandioksid 

— Litiumjernfosfat 

— Litiumkoboltnikkelmanganoksid 

Batteri- eller battericelleleveran-

døren skal framlegge en erklæring 

underbygd av dokumentasjon som 

gjør det mulig å kontrollere fare-

klassifiseringen. 
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Stoffer og 

stoffblandinger 
Delenhet eller komponent Unntakets omfang Vurdering og kontroll 

Batterielektrolytt-

løsninger og  

-salter 

 Elektrolyttløsninger og -salter klassifi-

sert som farer i gruppe 2 og 3. Dette 

omfatter følgende: 

— Propylenkarbonat 

— Etylenkarbonat 

— Dietylkarbonat 

— Di-metylkarbonat 

— Etylmetylkarbonat 

— Litiumheksafluorfosfat 

 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at kriterium 2 c) er oppfylt. Erklæringen skal underbygges av 

opplysninger om de flammehemmere, myknere, tilsetningsstoffer og belegg for stål, katodematerialer, løsemidler og salter som 

brukes i delenhetene og komponentene som er oppført i tabell 5, sammen med erklæringer om deres fareklassifisering eller 

ikke-klassifisering. 

Følgende opplysninger skal framlegges for å underbygge erklæringer om fareklassifiseringen eller ikke-fareklassifiseringen av 

hvert stoff eller hver stoffblanding: 

— CAS-, EC- eller listenummeret (dersom dette er tilgjengelig for stoffblandinger). 

— Et stoffs fysiske form og tilstanden det brukes i. 

— Harmoniserte CLP-fareklassifiseringer for stoffer. 

— Selvklassifiserte poster i ECHAs REACH-database over registrerte stoffer(1) (dersom ingen harmonisert klassifisering er 

tilgjengelig). 

— Klassifisering av stoffblandinger i henhold til kriteriene fastsatt i CLP-forordningen. 

Ved vurdering av selvklassifiserte poster i REACH-databasen over registrerte stoffer skal poster som stammer fra felles 

framlegginger, prioriteres. 

Dersom en klassifisering registreres som «data lacking» (data mangler) eller «inconclusive» (usikkert) i henhold til REACH-

databasen over registrerte stoffer, eller dersom et stoff ennå ikke er registrert i henhold til REACH-systemet, skal det 

framlegges toksikologiske data som oppfyller kravene i vedlegg VII til REACH-forordningen, og som er tilstrekkelige til å 

underbygge endelige selvklassifiseringer i samsvar med vedlegg I til CLP-forordningen og ECHAs retningslinjer. Ved 

databaseposter av typen «data lacking» (data mangler) eller «inconclusive» (usikkert) skal selvklassifiseringene kontrolleres, og 

følgende informasjonskilder skal godtas: 

— Toksikologiske undersøkelser og farevurderinger foretatt av reguleringsorganer på samme nivå som ECHA(2), 

medlemsstatenes reguleringsorganer eller mellomstatlige organer. 

— Et sikkerhetsdatablad som er fullstendig utfylt i samsvar med vedlegg II til REACH-forordningen. 

— En dokumentert ekspertuttalelse fra en profesjonell toksikolog. Denne skal bygge på en gjennomgåelse av vitenskapelig 

litteratur og eksisterende prøvingsdata, ved behov underbygd av resultater fra nye prøvinger utført av uavhengige 

laboratorier ved bruk av metoder som er godkjent av ECHA. 

— En attest, ved behov basert på en ekspertuttalelse, utstedt av et akkreditert samsvarsvurderingsorgan som utfører 

farevurderinger i henhold til GHS eller CLP-fareklassifiseringssystemet.  

  

(1) ECHA, REACH-database over registrerte stoffer, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances. 

(2) ECHA, samarbeid med reguleringsorganer på samme nivå, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-

cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies. 
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Opplysninger om stoffers eller stoffblandingers farlige egenskaper kan, i samsvar med vedlegg XI til REACH-forordningen, 

framskaffes på andre måter enn ved prøvinger, f.eks. ved bruk av alternative metoder som in vitro-metoder, modeller for 

kvantitative strukturaktivitetsrelasjoner eller ved bruk av gruppering eller sammenligning med strukturlike stoffer. 

For de stoffene og stoffblandingene oppført i tabell 6 og 7 som det er gitt unntak for, skal søkeren framlegge bevis på at alle 

vilkårene for unntak er oppfylt. Dersom det kreves at det framlegges prøvingsrapporter, skal de være gyldige på 

søknadstidspunktet for den berørte produktmodellen. 

Kriterium 3. Forlenget produktlevetid 

3 a) Holdbarhetsprøving av bærbare datamaskiner 

i) Prøvinger som får anvendelse på bærbare datamaskiner 

Den bærbare datamaskinmodellen skal gjennomgå og bestå holdbarhetsprøvinger. Etter at de obligatoriske prøvingene i tabell 8 

og minst én av de ytterligere prøvingene oppført i tabell 9 er gjennomført, kontrolleres det at hver modell fungerer i henhold til 

spesifikasjonene og oppfyller de fastsatte ytelseskravene. 

Tabell 8 

Spesifikasjoner for obligatoriske holdbarhetsprøvinger for bærbare datamaskiner 

Prøving Prøvingsforhold og funksjonelle ytelseskrav Prøvingsmetode 

Støtbestandighet Spesifikasjon: 

Produktets overside, underside, høyre og venstre side samt forside og 

bakside skal tre ganger og i minst 6 ms utsettes for impulser av halve 

sinusbølger med en toppverdi på minst 40 G. 

Funksjonskrav: 

Den bærbare datamaskinen skal være slått på og en program-

vareapplikasjon skal være aktiv mens prøvingen pågår. Den skal 

fortsatt fungere etter prøvingen. 

IEC 60068 

Del 2-27: Ea 

Del 2-47 

Vibrasjonsbestandighet Spesifikasjon: 

Tilfeldige sinusvibrasjoner i frekvensområdet 5 Hz og opp til høyst 

250 Hz skal påføres i minst én sveipesyklus i enden av hver akse på 

produktets overside, underside, høyre og venstre side samt forside og 

bakside. 

Funksjonskrav: 

Den bærbare datamaskinen skal være slått på og en program-

vareapplikasjon skal være aktiv mens prøvingen pågår. Den skal 

fortsatt fungere etter prøvingen. 

IEC 60068 

Del 2-6: Fc 

Del 2-47 

Fallprøving Spesifikasjon: 

Den bærbare datamaskinen skal slippes fra en høyde på 76 cm mot et 

fast underlag dekket med et minst 30 mm tykt lag treverk. Det skal 

utføres en fallprøving for oversiden, undersiden, venstre og høyre side 

samt forsiden og baksiden og for hvert av hjørnene på undersiden. 

Funksjonskrav: 

Den bærbare datamaskinens skal være slått av mens prøvingen pågår, 

og skal kunne starte opp uten problemer etter hver fallprøving. 

Kapslingen skal være hel og skjermen skal være uskadet etter hver 

prøving. 

IEC 60068 

Del 2-31: Ec (fritt fall, 

framgangsmåte 1) 
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Tabell 9 

Spesifikasjoner for ytterligere holdbarhetsprøvinger for bærbare datamaskiner 

Prøving Prøvingsforhold og referanseverdier for ytelse Prøvingsmetode 

Temperaturspenning Spesifikasjon: 

Den bærbare datamaskinens skal gjennomgå minst fire ekspone-

ringssykluser à 24 timer i et prøvingskammer. Den bærbare 

datamaskinens skal være slått på under en kuldesyklus ved –25 °C og en 

syklus med tørr varme ved +40 °C. Den bærbare datamaskinens skal være 

slått av under en kuldesyklus ved –50 °C og en syklus med tørr varme ved 

mellom +35 og +60 °C. 

Funksjonskrav: 

Etter hver av de fire eksponeringssyklusene kontrolleres det at den 

bærbare datamaskinen fungerer som den skal. 

IEC 60068 

Del 2-1: Ab/e 

Del 2-2: B 

Skjermens holdbarhet Spesifikasjon: 

Det skal gjennomføres to belastningsprøvinger. Skjermen skal utsettes for 

en jevn belastning på minst 50 kg. Midten av skjermen skal utsettes for en 

belastning på minst 25 kg. Under hver prøving skal den bærbare 

datamaskinen stå på et flatt underlag. 

Funksjonskrav: 

Etter hver belastning kontrolleres det at skjermoverflaten og pikslene ikke 

har fått linjer, flekker og sprekker. 

Prøvingsutstyret og  

-oppsettet skal bekref-

tes av søkeren. 

Inntrenging av vann Spesifikasjon: 

Prøvingen skal utføres to ganger. Minst 30 ml væske skal helles jevnt 

over den bærbare datamaskinens tastatur eller på tre bestemte separate 

steder og deretter fjernes aktivt etter høyst fem sekunder. Etter tre 

minutter foretas det en prøving av datamaskinens funksjoner. Prøvingen 

skal utføres med både en varm og en kald væske. 

Funksjonskrav: 

Den bærbare datamaskinens skal være slått på under og etter prøvingen. 

Den bærbare datamaskinen skal deretter demonteres og kontrolleres 

visuelt for å sikre at den oppfyller kravene med hensyn til inntrenging av 

vann i IEC 60529. 

Godkjenningsvilkår: 

IEC 60529 (inn-

trenging av vann). 

Tastaturets levetid Spesifikasjon: 

Tastaturet skal utsettes for ti millioner vilkårlige tastetrykk. Antall 

tastetrykk per tast skal vektes for å gjenspeile de tastene som brukes mest. 

Funksjonskrav: 

Etter prøvingen kontrolleres det at tastene er hele og fungerer som de skal. 

Prøvingsutstyret og  

-oppsettet skal bekref-

tes av søkeren. 

Skjermhengselets levetid Spesifikasjon: 

Skjermen skal åpnes helt og deretter lukkes 20 000 ganger. 

Funksjonskrav: 

Etter prøvingen kontrolleres det om skjermhengselet er blitt mindre stabilt 

eller skadet. 

Prøvingsutstyret og  

-oppsettet skal bekre-

ftes av søkeren. 
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ii) Prøvinger som får anvendelse på nettbrett og to-i-ett-datamaskiner 

Nettbrettmodellen eller nettbrettdelen i en to-i-ett-datamaskinmodell skal gjennomgå og bestå holdbarhetsprøvinger. Det skal 

kontrolleres at hver modell fungerer i henhold til spesifikasjonene og oppfyller de fastsatte ytelseskravene for hver prøving som 

angitt i tabell 10. 

Tabell 10 

Spesifikasjoner for obligatoriske holdbarhetsprøvinger for nettbrett og bærbare to-i-ett-datamaskiner 

Prøving Prøvingsforhold og funksjonelle ytelseskrav Prøvingsmetode 

Fallprøving Spesifikasjon: 

Nettbrettet skal slippes fra en høyde på 76 cm mot et fast underlag dekket 

med et minst 30 mm tykt lag treverk. Det skal utføres en fallprøving for 

oversiden, undersiden, venstre og høyre side samt forsiden og baksiden 

og for hvert av hjørnene på undersiden. 

Funksjonskrav: 

Nettbrettet skal være slått av mens prøvingen pågår, og skal kunne starte 

igjen uten problemer etter hver prøving. Kapslingen skal være hel og 

skjermen skal være uskadet etter hver prøving. 

IEC 60068 

Del 2-31: Ec (fritt fall, 

framgangsmåte 1) 

Skjermens holdbarhet Spesifikasjon: 

Det skal gjennomføres to belastningsprøvinger. Skjermen skal utsettes for 

en jevn belastning på minst 50 kg. Midten av skjermen skal utsettes for en 

belastning på minst 25 kg. Under hver prøving skal nettbrettet ligge på et 

flatt underlag. 

Funksjonskrav: 

Etter hver belastning kontrolleres det at skjermoverflaten og pikslene ikke 

har fått linjer, flekker og sprekker. 

Prøvingsutstyret og  

-oppsettet skal bekre-

ftes av søkeren. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter som viser at modellen har gjennomgått prøvinger og 

oppfyller ytelseskravene til holdbarhet. Prøvingen skal kontrolleres av tredjemann. Eksisterende prøvinger for samme modell, 

utført i henhold til samme eller strengere spesifikasjoner, skal godtas uten behov for nye prøvinger. 

3 b) Oppladbare batterier – kvalitet og levetid 

i) Minste batterilevetid: Bærbare datamaskiner, nettbrett og to-i-ett-datamaskiner skal ha minst sju timers batterilevetid etter 

første gangs fullading. 

For bærbare datamaskiner skal dette referansemåles ved bruk av enten: 

— for hjemme- og forbrukerprodukter: Futuremark PCMark «Home»-scenariet, 

— for forretnings- og foretaksprodukter: BAPCo Mobilemark «Office productivity»-scenariet. For modeller med tillatte 

Energy Star TECgraphics-verdier skal «Media creation & consumption»-scenariet brukes i stedet. 
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ii) Ladesyklusytelse: Oppladbare batterier i bærbare datamaskiner, nettbrett og to-i-ett-datamaskiner skal oppfylle følgende 

ytelseskrav, som avhenger av om det oppladbare batteriet kan skiftes uten bruk av verktøy (som angitt i kriterium 3 d)): 

— Modeller med oppladbare batterier som kan skiftes uten bruk av verktøy, skal fortsatt ha 80 % av den oppgitte 

opprinnelige minstekapasiteten etter 750 ladesykluser. 

— Modeller med oppladbare batterier som ikke kan skiftes uten bruk av verktøy, skal fortsatt ha 80 % av den oppgitte 

opprinnelige minstekapasiteten etter 1 000 ladesykluser. 

Denne ytelsen skal kontrolleres for oppladbare batteripakker eller batteripakkenes individuelle celler i samsvar med 

prøvingen av holdbarhet i sykluser («endurance in cycles») i IEC EN 61960, som skal utføres ved 25 °C og ved enten 0,2 

It A eller 0,5 It A (framgangsmåte for akselerert prøving). Delvis lading kan brukes for å oppfylle dette kravet (som angitt 

i delkriterium 3 b) iii)). 

iii) Mulighet for delvis lading for å oppnå ladesyklusytelsen: Ytelseskravene som er beskrevet i delkriterium 3 b) ii), kan 

oppfylles ved bruk av fabrikkinstallert programvare og fastvare som sørger for delvis lading av batteriet til 80 % av 

batteriets kapasitet. I dette tilfellet innstilles delvis lading som standardlademetode, og batteriytelsen skal deretter 

kontrolleres ved opptil 80 % lading i henhold til kravene i delkriterium 3 b) ii). Maksimal delvis lading skal gi en 

batterilevetid som oppfyller kravene i delkriterium 3 b) i). 

iv) Minstegaranti: Søkeren skal gi en kommersiell garanti på minst to år for defekte batterier(1). 

v) Brukerinformasjon: Den fabrikkinstallerte strømstyringsprogramvaren og skriftlige bruksanvisninger skal inneholde 

opplysninger om kjente faktorer som påvirker levetiden til oppladbare batterier, samt instruksjoner om hvordan brukeren 

kan forlenge batterilevetiden. Disse opplysningene skal også være tilgjengelig på produsentens nettsted. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport fra tredjemann som viser at den oppladbare batteripakken 

eller celletypene som utgjør pakken som brukes i produktet, oppfyller de angitte kravene til levetid og ladesykluskapasitet for 

det oppladbare batteriet. Delvis lading og metoden for akselerert prøving angitt i IEC EN 61960 kan brukes for å vise at 

kravene er oppfylt. Søkeren skal også framlegge en demonstrasjonsversjon av strømstyringsprogramvaren og en demonstrasjon 

av teksten i bruksanvisningen og på nettstedet. 

3 c) Datalagringsstasjoner – pålitelighet og beskyttelse 

i) Stasjonære datamaskiner, arbeidsstasjoner, tynnklienter og småskalatjenere 

Datalagringsstasjonen(e) som brukes i stasjonære datamaskiner, arbeidsstasjoner og tynnklienter som markedsføres til bruk i 

arbeidet, skal ha en forventet årlig feilrate (AFR)(2) på under 0,25 %. 

Småskalatjenere skal ha en forventet årlig feilrate på under 0,44 % og en bitfeilfrekvens for ugjenopprettelige data på under 1 

for 1016 biter. 

ii) Bærbare datamaskiner 

Den primære datalagringsstasjonen som brukes i bærbare datamaskiner, skal være utformet slik at både stasjonen og dataene 

beskyttes mot støt og vibrasjoner. Stasjonen skal oppfylle et av følgende kriterier: 

— Harddiskstasjonen (HDD) skal tåle et støt generert av en halv sinusbølge på 400 G (når den er i bruk) og 900 G (når den 

ikke er i bruk) i 2 ms uten at dataene eller stasjonen blir skadet.  

  

(1) Dersom batteriet ikke kan lades, eller dersom batteritilkoplingen ikke kan registreres, skal dette også anses som defekter. En gradvis 

reduksjon i batterikapasiteten som følge av bruk skal ikke anses som en defekt, med mindre det omfattes av en særlig garantibestemmelse. 

(2) AFR skal beregnes på grunnlag av middeltiden mellom avbrudd (MTBF). MTBF skal bestemmes på grunnlag av Bellcore TR-NWT-

000332, nr. 6, 12/97 eller data som er samlet inn i felten. 
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— HDD-hodet bør løfte seg fra diskoverflaten høyst 300 millisekunder etter at det registreres at den bærbare datamaskinen er 

i fritt fall. 

— Det brukes halvlederstasjonsteknologi, f.eks. SSD (Solid State Drive) eller eMMC (embedded Multi Media Card). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge spesifikasjoner for stasjonen(e) som er innebygd i produktet. Dette skal 

innhentes fra produsenten av stasjonen, og når det gjelder støtbestandighet og løfting av stasjonens lesehode, skal dette være 

underbygd av en uavhengig sertifisert teknisk rapport som bekrefter at stasjonen oppfyller de angitte ytelseskravene. 

3 d) Muligheter for oppgradering og reparasjon 

For å kunne oppgradere eldre komponenter eller foreta reparasjon og utskiftning av slitte komponenter eller deler skal følgende 

kriterier være oppfylt: 

i) Utforming med tanke på oppgradering og reparasjon: Følgende komponenter i datamaskiner skal være lett tilgjengelig og 

kunne skiftes ut ved hjelp av universalverktøy (dvs. vanlig kommersielt tilgjengelige verktøy som skrutrekker, spatel, tang 

eller pinsett): 

— Datalagringsstasjon (HDD, SSD eller eMMC). 

— Minne (RAM). 

— Skjerm og LCD-bakgrunnslys (dersom dette er innebygd). 

— Tastatur og styreplate (dersom dette brukes). 

— Kjølevifter (i stasjonære datamaskiner, arbeidsstasjoner og småskalatjenere). 

ii) Utskiftning av oppladbare batterier: Den oppladbare batteripakken skal enkelt kunne tas ut av én person (enten en ikke-

yrkesbruker eller en profesjonell reparatør) i samsvar med trinnene beskrevet nedenfor(1). Oppladbare batterier skal ikke 

limes eller loddes fast i et produkt, og det skal ikke være metallbånd, klebestrimler eller kabler som hindrer tilgang til 

batteriet når det skal tas ut. I tillegg får følgende krav og definisjoner anvendelse når det gjelder hvor enkelt det skal være å 

ta ut batteriet: 

— På bærbare datamaskiner og bærbare alt-i-ett-datamaskiner skal det være mulig å ta ut det oppladbare batteriet manuelt 

uten bruk av verktøy. 

— På ultrabærbare datamaskiner skal det være mulig å ta ut det oppladbare i høyst tre trinn ved hjelp av en skrutrekker. 

— På nettbrett og bærbare to-i-ett-datamaskiner skal det være mulig å ta ut det oppladbare i høyst fire trinn ved hjelp av 

en skrutrekker og et åpningsverktøy. 

Enkle instruksjoner om hvordan oppladbare batteripakker tas ut, skal angis i en reparasjonshåndbok eller på produsentens 

nettsted. 

iii) Reparasjonshåndbok: Søkeren skal sørge for tydelige demonterings- og reparasjonsanvisninger (f.eks. på papir, video eller 

elektronisk), slik at produktene kan demonteres uten å bli ødelagt ved utskifting av viktige komponenter eller deler i 

forbindelse med oppgradering eller reparasjon. Dette skal være allment tilgjengelig eller tilgjengelig ved å angi produktets 

entydige serienummer på en nettside. På innsiden av kabinettet på stasjonære datamaskiner skal det også være et diagram 

som viser hvor komponentene angitt i punkt i) er plassert, og hvordan man får tilgang til og kan skifte dem ut. For bærbare 

datamaskiner skal et diagram som viser hvor batteriet, datalagringsstasjoner og minnet er installert, gjøres tilgjengelig i 

forhåndsinstallerte bruksanvisninger og via produsentens nettsted i en periode på minst fem år. 

iv) Reparasjonstjeneste/opplysninger: Bruksanvisningene eller produsentens nettsted skal inneholde opplysninger om hvor 

brukeren kan henvende seg for å få kvalifiserte personer til å utføre reparasjoner på og vedlikehold av datamaskinen, 

herunder kontaktopplysninger. I garantiperioden nevnt i punkt vi) kan dette være begrenset til søkerens godkjente 

tjenesteytere.  

  

(1) Et trinn består av en handling som avsluttes med at en komponent eller del tas ut, og/eller med bytting av verktøy. 
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v) Tilgang til reservedeler: Søkeren skal sikre at originalreservedeler eller bakoverkompatible reservedeler, herunder 

oppladbare batterier (dersom dette er relevant), er allment tilgjengelig i minst fem år etter at modellen har gått ut av 

produksjon. 

vi) Kommersiell garanti: Søkeren skal uten ekstra kostnad gi minst tre års garanti fra og med den dagen produktet kjøpes. 

Denne garantien skal omfatte en serviceavtale for forbrukeren med mulighet for henting og tilbakelevering eller reparasjon 

på stedet. Denne garantien skal gis uten at det berører produsentens og selgerens rettslige forpliktelser i henhold til nasjonal 

lovgivning. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring for vedkommende organ om at produktet oppfyller disse kravene. 

Søkeren skal også framlegge: 

— en kopi av bruksanvisningen, 

— en kopi av reparasjonshåndboken og tilhørende diagrammer, 

— en beskrivelse med bilder som viser samsvar med tanke på uttak av batteriet, 

— en kopi av garantien og serviceavtalen, 

— bilder av eventuelle diagrammer, merker og instruksjoner på datamaskinens kabinett. 

Kriterium 4. Utforming, materialvalg og håndtering ved kassering 

4 a) Materialvalg og gjenvinnbarhet 

Søkere skal minst oppfylle kravene i punkt i) og enten ii) eller iii) i kriteriet. Punkt ii) og iii) får ikke anvendelse på nettbrett, 

ultrabærbare datamaskiner, bærbare to-i-ett-datamaskiner og produkter med metallkapslinger og -kabinetter. 

i) Opplysninger om materialer for å fremme gjenvinning: Plastdeler som veier over 25 gram for nettbrett og 100 gram for alle 

andre datamaskiner, skal merkes i samsvar med ISO 11469 og ISO 1043, del 1-4. Merkingen skal være stor nok og være 

synlig plassert, slik at den lett kan identifiseres. Følgende tilfeller er unntatt: 

— Kretskort, PMMA-kort (polymetylmetakrylat) og optisk plast som inngår i skjermenheter. 

— Dersom merkingen vil påvirke plastdelens ytelse eller funksjon. 

— Dersom merkingen ikke er teknisk mulig på grunn av produksjonsmetoden. 

— Dersom merkingen gir økt defektfrekvens under kvalitetskontroller, noe som fører til en unngåelig sløsing med 

materialer. 

— Dersom deler ikke kan merkes fordi det ikke er stor nok plass på overflaten til at merkingen er leselig og kan 

identifiseres av gjenvinningsforetaket. 

ii) Forbedret gjenvinnbarhet for kapslinger, kabinetter og rammer av plast: 

 Deler skal ikke inneholde innstøpte eller pålimte metallinnsatser, med mindre de kan tas ut ved hjelp av vanlige verktøyer. 

Demonteringsanvisningene skal vise hvordan de tas ut (se delkriterium 3 d)). 

 For deler som veier mer enn 25 gram for nettbrett og 100 gram for alle andre datamaskiner, skal følgende midler og 

tilsetningsstoffer ikke føre til gjenvunnet harpiks med > 25 % reduksjon i Izod-slagfastheten ved prøving i henhold til  

ISO 180: 

— Malinger og belegg. 

— Flammehemmere og deres synergister.  
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 Eksisterende prøvingsresultater for gjenvunnet harpiks skal godtas, forutsatt at den gjenvunne harpiksen stammer fra det 

samme utgangsmaterialet som produktets plastdeler består av. 

iii) Minsteinnhold av gjenvunnet plast: Produktet skal i gjennomsnitt inneholde minst 10 % plast som er gjenvunnet etter 

forbruk, målt som en prosent av det samlede innholdet av plast (etter vekt) i produktet, unntatt kretskort og optisk plast i 

skjermer. Dersom innholdet av gjenvunnet materiale er høyere enn 25 %, kan dette angis i tekstfeltet som ledsager 

miljømerket (se kriterium 6 b)). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal kontrollere gjenvinnbarheten ved å framlegge gyldige rapporter fra mekaniske/fysiske 

prøvinger i henhold til ISO 180 samt demonteringsanvisninger. Gyldige prøvingsrapporter fra virksomheter som gjenvinner 

plast, harpiksprodusenter eller uavhengige pilotprøvinger skal godtas. 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ et diagram (perspektivsnitt) over datamaskinen eller en liste over deler i 

skriftlig eller audiovisuelt format. Dette skal identifisere plastdelene etter vekt, deres polymersammensetning og deres merking 

i henhold til ISO 11469 og ISO 1043. Merkingens dimensjon og plassering skal illustreres visuelt, og dersom unntak får 

anvendelse, skal de tekniske begrunnelsene angis. 

Når det gjelder søkerens påstander om innhold av materiale som er gjenvunnet etter forbruk, skal søkeren framlegge en 

tredjemannskontroll og sørge for sporbarhet tilbake til leverandøren av plastkomponentene. Det påståtte gjennomsnittsinnholdet 

i modellene kan beregnes periodevis eller årlig. 

Kriterium 4 b). Utforming med tanke på demontering og gjenvinning 

Med henblikk på gjenvinning skal datamaskiner utformes slik at målkomponenter og -deler lett kan tas ut av produktet. Det skal 

utføres en demonteringsprøving i samsvar med prøvingsmetoden i vedlegget. Ved prøvingen registreres antall trinn som er 

nødvendig, samt de verktøy og handlinger som er nødvendig for å ta ut målkomponentene og -delene angitt i punkt i) og ii). 

i)  Følgende målkomponenter og -deler, i den grad de finnes i produktet, skal tas ut i forbindelse med demonteringsprøvingen: 

Alle produkter 

— Kretskort > 10 cm2 knyttet til databehandlingsfunksjoner 

Stasjonære datamaskiner 

— Intern strømforsyning 

— Harddiskstasjon(er) (HDD) 

Bærbare datamaskiner 

— Oppladbart batteri 

Skjermer (dersom de er integrert i produktets kabinett) 

— Kretskort > 10 cm2 

— Tynnfilmtransistor og filmledere i skjermer > 100 cm2 

— LED-bakgrunnslys 

ii)  Minst to av følgende målkomponenter og -deler, utvalgt ut fra hvorvidt de er relevante for produktet, skal også tas ut under 

prøvingen etter prøvingen av komponentene og delene i punkt i): 

— Harddiskstasjon (HDD) (bærbare produkter) 

— Optiske stasjoner (dersom produktet er utstyrt med dette)  
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— Kretskort ≤ 10 cm2 og > 5 cm2 

— Høyttalere (bærbare datamaskiner, datamaskiner med integrert skjerm og bærbare alt-i-ett-datamaskiner) 

— Filmlysledere av polymetylmetakrylat (PMMA) (dersom skjermstørrelsen er > 100 cm2) 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en «demonteringsprøvingsrapport» for vedkommende organ med detaljerte 

opplysninger om den valgte demonteringssekvensen, herunder en detaljert beskrivelse av de spesifikke trinnene og 

framgangsmåtene, for måldelene og -komponentene nevnt i punkt i) og ii). 

Demonteringsprøvingen kan utføres av 

— søkeren, eller en utpekt leverandør, på eget laboratorium, eller 

— et uavhengig tredjemannsprøvingsorgan eller 

— et gjenvinningsselskap som har tillatelse til å behandle elektrisk avfall i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF(1), eller som er sertifisert i henhold til nasjonale regler. 

Kriterium 5. Foretaks samfunnsansvar 

5 a) Innkjøp av «konfliktfrie» materialer 

Søkeren skal støtte ansvarlige innkjøp av tinn, tantal, wolfram og mineraler av dette samt gull fra konflikt- og høyrisikoområder 

ved å 

i)  utvise tilbørlig aktsomhet i tråd med OECDs retningslinjer om tilbørlig aktsomhet for ansvarlige forsyningskjeder for 

mineraler fra konflikt- og høyrisikoområder og 

ii)  fremme ansvarlig produksjon av og handel med mineraler i konflikt- og høyrisikområder for de identifiserte mineralene 

som brukes i produktets komponenter og i samsvar med OECDs retningslinjer. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse kravene er oppfylt, sammen med følgende 

underbyggende opplysninger: 

— En prøvingsrapport som beskriver at det er utvist tilbørlig aktsomhet i forsyningskjeden for de fire mineralene som er 

identifisert. Underbyggende dokumentasjon, f.eks. samsvarssertifisering utstedt av EUs ordning, skal også godtas. 

— Identifikasjon av komponenten(e) som inneholder de identifiserte materialene, og leverandøren(e) av disse, samt hvilken 

type forsyningskjede eller prosjekt som er brukt for å sikre et ansvarlig innkjøp. 

5 b) Arbeidsforhold og menneskerettigheter i produksjonsprosessen 

Idet det tas hensyn til Den internasjonale arbeidsorganisasjons (ILO) trepartserklæring om prinsipper for flernasjonale selskaper 

og sosialpolitikk, FNs Global Compact-initiativ (søyle 2), FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og 

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, skal søkeren sørge for tredjemannskontroll underbygd av revisjoner på stedet 

som bekrefter at gjeldende prinsipper i ILOs kjernekonvensjoner og tilleggsbestemmelsene angitt nedenfor er overholdt på 

anlegget der sluttmonteringen av produktet finner sted. 

ILOs kjernekonvensjoner: 

i) Barnearbeid: 

— Konvensjonen om minstealder for adgang til sysselsetting, 1973 (nr. 138) 

— Konvensjonen om de verste former for barnearbeid, 1999 (nr. 182)  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 
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ii) Tvangsarbeid: 

— Konvensjonen om tvangsarbeid, 1930 (nr. 29), og protokollen til konvensjonen om tvangsarbeid fra 2014 

— Konvensjonen om avskaffelse av tvangsarbeid, 1957 (nr. 105) 

iii) Organisasjonsfrihet og retten til å føre kollektive forhandlinger: 

— Konvensjonen om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten, 1948 (nr. 87) 

— Konvensjonen om retten til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger, 1949 (nr. 98) 

iv) Forskjellsbehandling: 

— Konvensjonen om lik lønn, 1951 (nr. 100) 

— Konvensjonen om diskriminering i sysselsetting og yrke, 1958 (nr. 111) 

Tilleggsbestemmelser: 

v) Arbeidstid: 

— ILOs konvensjon om arbeidstid, 1919 (nr. 1) 

vi) Lønn: 

— ILOs konvensjon om fastsetting av minstelønn, 1970 (nr. 131) 

— Levelønn: Søkeren skal sikre at den lønn som betales for en normal arbeidsuke, alltid minst oppfyller bransjens eller 

lovfestede minstestandarder, er tilstrekkelig til å oppfylle arbeidstakernes grunnleggende behov og gir et visst 

rådighetsbeløp. Gjennomføringen skal revideres i samsvar med standarden SA8000(1) om lønn («Remuneration») 

vii) Helse og sikkerhet 

— ILOs konvensjon om sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet, 1981 (nr. 155) 

— ILOs konvensjon om sikkerhet ved bruk av kjemiske stoffer i arbeidslivet, 1990 (nr. 170) 

På steder der retten til organisasjonsfrihet og til å føre kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal selskapet anerkjenne 

rettmessige arbeidstakersammenslutninger som det kan føre samtaler med om problemer knyttet til arbeidsplassen. 

Revisjonsprosessen skal omfatte samråd med eksterne berørt parter i lokalområdene rundt produksjonsstedene, herunder 

fagforeninger, organisasjoner i lokalsamfunnet, ikke-statlige organisasjoner og eksperter på arbeidsforhold. For å dokumentere 

leverandørenes atferd overfør berørte forbrukere skal søkeren offentliggjøre aggregerte resultater og hovedfunn fra revisjonene 

på Internett. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal vise at disse kravene er oppfylt, ved å framlegge kopier av samsvarssertifikater og 

underbyggende revisjonsrapporter for hvert anlegg der sluttmonteringen av modellen(e) som skal miljømerkes, skjer, sammen 

med en lenke til et nettsted der resultater og funn offentliggjøres. 

Tredjemannsrevisjonene av stedet skal utføres av revisorer som er kvalifisert til å vurdere om elektronikkbransjens 

forsyningskjede er i samsvar med sosiale standarder eller atferdsregler eller, i stater der ILOs konvensjon om arbeidstilsyn fra 

1947 (nr. 81) er blitt ratifisert, og ILOs tilsyn viser at det nasjonale arbeidstilsynssystemet er effektivt og der tilsynssystemet 

omfatter områdene angitt ovenfor(2), av en eller flere arbeidsinspektører utpekt av en nasjonal myndighet. 

Gyldige sertifiseringer utstedt innenfor rammen av uavhengige ordninger eller framgangsmåter som, sammen eller delvis, 

kontrollerer at de gjeldende prinsippene i de angitte ILO-kjernekonvensjonene og tilleggsbestemmelsene om arbeidstid, lønn 

samt helse og sikkerhet, er overholdt, skal godtas. Nevnte sertifiseringer skal ikke være mer enn tolv måneder gamle.  

  

(1) Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org 

(2) Se ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) og den tilhørende veiledningen i brukerhåndboken. 
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Kriterium 6. Brukerinformasjon 

6 a) Bruksanvisning 

Datamaskinen skal selges sammen med relevant brukerinformasjon som inneholder opplysninger om produktets 

miljøprestasjon. Opplysningene skal plasseres på ett enkelt sted som er lett å finne i bruksanvisningen og på produsentens 

nettsted. Opplysningene skal minst omfatte: 

i)  Energiforbruk: Det typiske energiforbruket (TEC-verdien) i samsvar med Energy Star versjon 6.1 og det høyeste 

energiforbruket i alle driftstilstander. I tillegg skal det gis instruksjoner om bruk av produktets energisparingstilstand og 

opplysninger om at energieffektivitet reduserer strømforbruket og gjør det mulig å spare penger ved at strømregningen blir 

lavere. 

ii)  Følgende opplysninger om hvordan effektforbruket kan reduseres når datamaskinen ikke er i bruk: 

— Dersom datamaskinen settes i avslått tilstand, reduseres energiforbruket, men en viss mengde strøm vil fremdeles bli 

brukt. 

— Dersom skjermens lysstyrke reduseres, reduseres energiforbruket. 

— Skjermsparere kan hindre at datamaskinens skjerm går over i energisparingstilstand når den ikke er i bruk. 

Energiforbruket kan derfor reduseres ved å sikre at skjermspareren ikke er aktivert. 

— Lading av nettbrett via et USB-grensesnitt fra en annen stasjonær eller bærbar datamaskin kan øke energiforbruket 

dersom den stasjonære eller bærbare datamaskinen blir stående i en inaktiv tilstand som krever høyt strømforbruk, 

utelukkende for å lade opp en nettbrettet. 

iii)  For bærbare datamaskiner, nettbrett og to-i-ett-datamaskiner: opplysninger om at en forlengelse av datamaskinens levetid 

reduserer produktets samlede miljøvirkning. 

iv)  Følgende opplysninger om hvordan datamaskinens levetid kan forlenges: 

— Opplysninger som informerer brukeren om hvilke faktorer som påvirker de oppladbare batterienes levetid, samt 

instruksjoner om hvordan brukeren kan bidra til at batterienes levetid forlenges (får bare anvendelse på mobile 

datamaskiner som får strøm via oppladbare batterier). 

— Tydelige demonterings- og reparasjonsanvisninger, slik at produktene kan demonteres uten å bli ødelagt ved utskifting 

av viktige komponenter eller deler i forbindelse med oppgradering eller reparasjon. 

— Opplysninger om hvor brukeren kan henvende seg for å få kvalifiserte personer til å utføre reparasjoner på og 

vedlikehold av datamaskinen, herunder kontaktopplysninger. Utføringen av vedlikehold bør ikke være begrenset til 

søkerens godkjente tjenesteytere. 

v)  Instruksjoner om riktig sluttbehandling av kasserte datamaskiner, herunder separate instruksjoner om riktig sluttbehandling 

av oppladbare batterier, ved avfallsanlegg eller gjennom ordninger for tilbakelevering til detaljisten, alt etter hva som er 

relevant, som skal være i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 2012/19/EU(1). 

vi)  Opplysninger om at produktet er tildelt EU-miljømerket, med en kort forklaring av hva dette innebærer, og om at flere 

opplysninger om miljømerket er tilgjengelig på nettstedet http://www.ecolabel.eu. 

vii)  Bruks- og reparasjonsanvisninger skal finnes i både en trykt og en elektronisk versjon i en periode på minst fem år. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at produktet oppfyller disse kravene 

samt en lenke til nettstedet som inneholder en elektronisk versjon eller kopi av bruks- og reparasjonsanvisningen. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU av 4. juli 2012 om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) (EUT L 197 av 

24.7.2012, s. 38). 
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6 b) Opplysninger på EU-miljømerket 

Det valgfrie merket med tekstfelt skal inneholde tre av følgende ordlyder: 

— Høy energieffektivitet. 

— Utformet med tanke på forlenget levetid (gjelder bare for bærbare datamaskiner, to-i-ett-datamaskiner og nettbrett). 

— Begrenset bruk av farlige stoffer. 

— Utformet for å være enkel å reparere, oppgradere og gjenvinne. 

— Arbeidsforhold på produksjonsstedet kontrollert. 

Følgende tekst kan angis dersom innholdet av gjenvunnet plast er høyere enn 25 vektprosent av all plast i produktet: 

— Inneholder xy % plast som er gjenvunnet etter forbruk. 

Retningslinjene for bruk av det valgfrie merket med tekstfelt finnes i «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» på 

nettstedet: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge et eksemplar av produktetiketten eller en illustrasjon av emballasjen der EU-

miljømerket er plassert, sammen med en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. 

 _____  
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TILLEGG 

PROTOKOLL FOR DEMONTRINGSPRØVING AV ET PRODUKT 

a) Termer og definisjoner 

i)  Måldeler og -komponenter: De delene og/eller komponentene som skal tas ut under demonteringsprøvingen. 

ii)  Demonteringstrinn: En handling som avsluttes med at en komponent eller del tas ut, og/eller med bytte av verktøy. 

b) Prøvingsforhold 

i)  Personell: Prøvingen skal utføres av én person. 

ii)  Prøveeksemplar: Produktet som prøvingen utføres på, skal ikke være skadet. 

iii)  Demonteringsverktøy: Demonteringen skal utføres ved hjelp av manuelle eller elektriske standardverktøy som er 

kommersielt tilgjengelig (dvs. tenger, skrutrekkere, kuttere og hammere som definert i ISO 5742, ISO 1174,  

ISO 15601). 

iv)  Demonteringssekvens: Demonteringssekvensen skal dokumenteres, og dersom prøvingen skal utføres av tredjemann, 

skal disse opplysningene gis til dem som utfører demonteringen. 

c) Dokumentering og registrering av prøvingsforhold og -trinn 

i)  Dokumentering av trinn: De enkelte trinnene i demonteringssekvensen skal dokumenteres, og verktøyene som brukes i 

hvert trinn, skal angis. 

ii)  Dokumenteringsmedier: Det skal tas bilder og gjøres videoopptak av demonteringen av komponentene. I videoen og på 

bildene skal trinnene i demonteringssekvensen være tydelig identifisert. 

 __________  


