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I
(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse
er obligatorisk)

FORORDNINGER
KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1034/2009
af 30. oktober 2009
om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

ud fra følgende betragtning:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af
resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under
Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af
faste importværdier for tredjelande for de produkter og
perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96
og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forord
ning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende
forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 31. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2009.
På Kommissionens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
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BILAG
Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode

(1 )

Fast importværdi

0702 00 00

MA
MK
TR
ZZ

39,9
29,1
63,2
44,1

0707 00 05

TR
ZZ

127,9
127,9

0709 90 70

MA
TR
ZZ

64,2
114,8
89,5

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

67,9
75,0
77,4
73,4

0806 10 10

BR
EG
TR
US
ZZ

222,6
90,3
113,8
256,8
170,9

0808 10 80

CA
NZ
TR
US
ZA
ZZ

74,5
92,2
91,6
79,8
75,9
82,8

0808 20 50

CN
ZZ

71,0
71,0

(1) Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden
oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1035/2009
af 30. oktober 2009
om fastsættelse for perioden 2009/10 af koefficienter for korn, der eksporteres i form af Scotch
whisky
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Ifølge artikel 10 i protokol nr. 3 til aftalen om Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde må der
ikke ydes eksportrestitutioner ved eksport til Liechten
stein, Island og Norge. Desuden har Fællesskabet
indgået aftaler med visse tredjelande, der indebærer
afskaffelse af eksportrestitutioner. I medfør af artikel 7,
stk. 2, i forordning (EF) nr. 1670/2006 bør der tages
hensyn hertil ved beregningen af koefficienterne for
perioden 2009/10.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1196/2008 af
2. december 2008 om fastsættelse for perioden
2008/09 af koefficienter for korn, der eksporteres i
form af Scotch whisky (3) anvendes ikke mere, da den
vedrørte koefficienterne for 2008/09. Forordningen bør
derfor ophæves af hensyn til klarheden og retssikker
heden —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1670/2006 af 10. november 2006 om visse gennemførelses
bestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 for så
vidt angår fastsættelse og ydelse af tilpassede restitutioner for
korn, der eksporteres i form af visse alkoholholdige drikke
varer (2), særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1670/2006 ydes der restitution for de mængder korn,
som er anbragt under kontrol og destilleret i en
bestemt destillationsperiode, multipliceret med en koeffi
cient, der fastsættes hvert år for hver af de pågældende
medlemsstater. Koefficienten udtrykker for de pågæl
dende alkoholholdige drikkevarer forholdet mellem de
samlede eksporterede mængder og de samlede markeds
førte mængder af den pågældende alkoholholdige drikke
vare på grundlag af den konstaterede tendens i udvik
lingen af disse mængder i det antal år, der svarer til
den gennemsnitlige lagringsperiode for den pågældende
alkoholholdige drikkevare.
Ifølge oplysningerne fra Det Forenede Kongerige vedrø
rende perioden fra den 1. januar til den 31. december
2008 var den gennemsnitlige lagringsperiode i 2008 otte
år for Scotch whisky.
Koefficienterne for perioden fra den 1. oktober 2009 til
den 30. september 2010 bør fastsættes i overensstem
melse hermed.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For perioden fra den 1. oktober 2009 til den 30. september
2010 er de koefficienter, der er omhandlet i artikel 4 i forord
ning (EF) nr. 1670/2006, og som gælder for korn, der i Det
Forenede Kongerige anvendes til fremstilling af Scotch whisky,
fastsat i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Forordning (EF) nr. 1196/2008 ophæves.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2009.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 312 af 11.11.2006, s. 33.

(3) EUT L 323 af 3.12.2008, s. 20.
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BILAG
Koefficienter for Det Forenede Kongerige

Koefficient
Anvendelsesperiode

Fra den 1. oktober 2009 til den 30. september
2010

for byg forarbejdet til malt til frem
stilling af maltwhisky

for korn til fremstilling af grain
whisky

0,196

0,197
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1036/2009
af 29. oktober 2009
om forbud mod fiskeri efter atlantisk tun i Atlanterhavet øst for 45° V og i Middelhavet fra fartøjer,
der fører maltesisk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring
om bord, omladning og landing af fangster af denne
bestand bør derfor forbydes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af
20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af
fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig
artikel 26, stk. 4,

Artikel 1
Opbrugt kvote
Den fiskekvote, som for 2009 tildeltes den medlemsstat, der er
omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag
omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den
dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 43/2009 af 16. januar
2009 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og
dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og
for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af
fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2009.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har
fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til
denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme
bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i
den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at
den tildelte kvote for 2009 er opbrugt.

Forbud
Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne
forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhand
lede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat,
er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er
forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af
denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågæl
dende dato.
Artikel 3
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2009.
På Kommissionens vegne
Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri

(1) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.
(2) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.
(3) EUT L 22 af 26.1.2009, s. 1.
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BILAG

Nr.

24/T&Q

Medlemsstat

Malta

Bestand

BFT/AE045W

Art

Atlantisk tun (Thunnus thynnus)

Område

Atlanterhavet, øst for 45° V, og Middelhavet

Dato

10. juli 2009

31.10.2009

31.10.2009
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1037/2009
af 30. oktober 2009
om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. november 2009
(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007
skal der med henblik på beregning af importtolden som
omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes
repræsentative cif-importpriser for de pågældende
produkter.

(3)

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår import
told for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

Ifølge artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96 er
den pris, der skal anvendes ved beregning af import
tolden for produkter henhørende under KN-kode
1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede
af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og
1007 00 90 den daglige repræsentative cif-importpris
fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 4.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den
1. november 2009 og gælde, indtil en ny importtold
træder i kraft —

ud fra følgende betragtninger:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1)

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007
er importtolden for produkter henhørende under KNkode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød
hvede af høj kvalitet), 1002, ex 1005 undtagen hybrid
majs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til
udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter
ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen
for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke
overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

Artikel 1
Fra den 1. november 2009 gælder den importtold, der er fastsat
i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i
bilag II, for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forord
ning (EF) nr. 1234/2007.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2009.
På Kommissionens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.
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BILAG I
Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den
1. november 2009
KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)
(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

3,49

af lav kvalitet

23,49

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

42,91

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90
(1)

MAJS, undtagen til udsæd

( 2)

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

21,78
21,78
42,91

For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning
(EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:
— 3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller
— 2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige
eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.
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BILAG II
Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I
16.10.2009-29.10.2009
1) Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:
(EUR/t)
Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede,
høj kvalitet

Hård hvede,
middel
kvalitet (2)

Hård hvede,
lav kvalitet (3)

Byg

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

—

146,82

101,33

—

—

—

—

Pris fob USA

—

—

121,08

111,08

91,08

72,37

Præmie for Golfen

—

16,00

—

—

—

—

4,86

—

—

—

—

—

Børs
Notering

Præmie for The Great
Lakes

(1) Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).
(2) Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).
(3) Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

2) Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:
Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

18,64 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

42,46 EUR/t
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DIREKTIVER
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/125/EF
af 21. oktober 2009
om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter
(omarbejdning)
(EØS-relevant tekst)

sere medlemsstaternes lovgivning er det muligt at undgå
sådanne handelshindringer og illoyal konkurrence. Udvi
delsen af anvendelsesområdet til at omfatte alle energire
laterede produkter sikrer, at kravene vedrørende miljø
venligt design for alle vigtige energirelaterede produkter
kan harmoniseres på fællesskabsplan.

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

(3)

Energirelaterede produkter tegner sig for en stor del af
forbruget af naturressourcer og energi i Fællesskabet. De
har også en række andre væsentlige indvirkninger på
miljøet. Inden for langt de fleste af de produktkategorier,
der findes på Fællesskabets marked, påvirker produkterne
miljøet i meget forskellig grad, selv om de har samme
funktionelle egenskaber. Af hensyn til en bæredygtig
udvikling bør en løbende forbedring af disse produkters
generelle miljøpåvirkning fremmes, navnlig ved at
indkredse de vigtigste kilder til negative miljøpåvirk
ninger og undgå overførsel af forurening, når denne
forbedring ikke medfører urimelige omkostninger.

(4)

Mange energirelaterede produkter har et betydeligt
forbedringspotentiale med henblik på at mindske miljø
påvirkningerne og opnå energibesparelser gennem bedre
design, der også medfører økonomiske besparelser for
virksomhederne og slutbrugerne. Ud over produkter,
der udnytter, frembringer, overfører eller måler energi,
kan visse energirelaterede produkter, herunder varer, der
anvendes i forbindelse med byggeri, såsom vinduer, isole
ringsmaterialer eller visse vandforbrugende produkter
såsom brusehoveder eller haner også bidrage til betyde
lige energibesparelser i forbindelse med udnyttelse.

(5)

Miljøvenligt design af produkter er et centralt aspekt af
fællesskabsstrategien for en integreret produktpolitik. Det
miljøvenlige design repræsenterer en forebyggende
tilgang, der har til formål at optimere produkternes
miljømæssige egenskaber og samtidig bevare deres brugs
egenskaber, og det giver dermed nye reelle muligheder
for producenter, forbrugere og samfundet som helhed.

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af
6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til
miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (3) er
blevet ændret væsentligt. Da der skal foretages yderligere
ændringer, som nøje er afgrænset til udvidelsen af direk
tivets anvendelsesområde til at omfatte alle energirelate
rede produkter, bør direktivet af klarhedshensyn omar
bejdes.

(2)

Forskellene mellem de enkelte medlemsstaters love og
administrative bestemmelser om miljøvenligt design af
energirelaterede produkter kan skabe handelshindringer
og virke konkurrenceforvridende i Fællesskabet og
således have en direkte indflydelse på oprettelsen af det
indre marked og på dets funktion. Kun ved at harmoni

(1) EUT C 100 af 30.4.2009, s. 120.
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 22.4.2009 (endnu ikke offentlig
gjort i EUT) og Rådets afgørelse af 24.9.2009.
(3) EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29.
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(6)

(7)

(8)
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Øget energieffektivitet — og her er en af mulighederne
en mere effektiv udnyttelse af elektriciteten hos slutbru
gerne — betragtes som noget, der bidrager væsentligt til
at nå målene for drivhusgasemissioner i EU. Elektricitets
efterspørgslen hos slutbrugerne er den hurtigst voksende
energianvendelseskategori og anslås at ville stige i løbet af
de næste 20-30 år, hvis der ikke træffes politiske foran
staltninger til at modvirke denne tendens. En betydelig
nedsættelse af energiforbruget som foreslået af Kommis
sionen i dens europæiske klimaændringsprogram (ECCP)
er mulig. Klimaændringer er en af prioriteterne i det sjette
miljøhandlingsprogram som fastlagt i Europa-Parlamen
tets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF (1). Energibe
sparelser er den mest omkostningseffektive måde, hvorpå
man kan øge forsyningssikkerheden og reducere afhæn
gigheden af import. Det er derfor nødvendigt, at der
vedtages væsentlige foranstaltninger og mål med
henblik på at påvirke efterspørgslen.
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sige, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. En
forbedring af produkternes energi- og ressourceeffekti
vitet bidrager til energiforsyningssikkerheden og reduk
tionen af presset på naturressourcerne, som er forudsæt
ninger for en sund økonomi og dermed for en bære
dygtig udvikling.

(11)

En medlemsstat, der skønner det nødvendigt at opret
holde nationale bestemmelser på grundlag af tvingende
miljøbeskyttelseshensyn eller at indføre nye bestemmelser
baseret på nyt videnskabeligt belæg vedrørende miljøbe
skyttelse på grund af et problem, der er specifikt for den
pågældende medlemsstat, og som viser sig efter vedta
gelse af den for produktet gældende gennemførelsesfor
anstaltning, kan gøre dette i henhold til de i traktatens
artikel 95, stk. 4, 5 og 6, fastlagte bestemmelser om
forudgående meddelelser til Kommissionen og godken
delse fra denne.

(12)

For at maksimere miljøfordelene ved forbedret design
kan det være nødvendigt at informere forbrugerne om
miljømæssige kendetegn og egenskaber ved energirelate
rede produkter og rådgive dem om, hvordan produkterne
anvendes på en miljøvenlig måde.

(13)

Strategien i Kommissionens meddelelse af 18. juni 2003
med titlen »Integreret produktpolitik — Miljøpåvirk
ninger set i et livscyklusperspektiv«, som er et væsentligt
innovativt element i det sjette miljøhandlingsprogram,
har til formål at begrænse miljøpåvirkningen fra produk
terne i hele deres livscyklus, herunder ved valg og anven
delse af råmaterialer, fremstilling, emballage, transport og
distribution, installering og vedligeholdelse, anvendelse
og udtjente produkter. Tages der allerede hensyn til
miljøpåvirkningen fra et produkt i hele dets livscyklus i
designfasen, er der store muligheder for at fremme miljø
forbedringer på en omkostningseffektiv måde, herunder i
forhold til ressource- og materialeeffektivitet, og derved
at bidrage til at opfylde målene for temastrategien for
bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. Der bør være
tilstrækkelig fleksibilitet til at gøre det muligt at integrere
denne faktor i produktdesignet og samtidig tage hensyn
til tekniske, funktionelle og økonomiske forhold.

(14)

Selv om en bred tilgang til miljømæssige egenskaber er
ønskelig, bør en reduktion af drivhusgasemissionerne
gennem øget energieffektivitet være et prioriteret
miljømål indtil vedtagelsen af en arbejdsplan.

Det er nødvendigt at gribe ind i designfasen for energi
relaterede produkter, da alt tyder på, at den forurening,
der opstår i produktets livscyklus, og de fleste af omkost
ningerne bestemmes i denne fase.

Der bør fastlægges en sammenhængende ramme for
anvendelsen af fællesskabskrav til miljøvenligt design af
energirelaterede produkter med det formål at sikre fri
bevægelighed for de produkter, der opfylder kravene,
og at begrænse deres generelle miljøpåvirkning.
Sådanne fællesskabskrav bør være i overensstemmelse
med principperne for loyal konkurrence og international
handel.

(9)

Krav til miljøvenligt design bør fastsættes under hensyn
tagen til målene og prioriteterne i det sjette miljøhand
lingsprogram, herunder, når det er hensigtsmæssigt,
anvendelige mål i dette programs relevante tematiske
strategier.

(10)

Målet med dette direktiv er at opnå et højt beskyttelses
niveau for miljøet ved at reducere energirelaterede
produkters potentielle miljøpåvirkninger, hvilket i sidste
ende vil gavne forbrugerne og andre slutbrugere. En
bæredygtig udvikling kræver også, at der tages behørigt
hensyn til de påtænkte foranstaltningers sundhedsmæs

(1) EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.
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(15)
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Det kan være nødvendigt og begrundet at fastsætte
særlige kvantitative krav til miljømæssigt design for en
række produkter eller miljømæssige aspekter deraf for at
sikre, at deres miljøpåvirkning minimeres. I betragtning
af det presserende behov for at bidrage til opfyldelsen af
forpligtelserne inden for rammerne af Kyotoprotokollen
til FN’s rammekonvention om klimaændringer, og uden
at det berører den integrerede tilgang, der fremmes med
dette direktiv, bør foranstaltninger med et stort potentiale
for reduktion af drivhusgasemissionerne uden store
omkostninger have en vis prioritet. Sådanne foranstalt
ninger kan også bidrage til en bæredygtig anvendelse af
ressourcerne og udgøre et vigtigt bidrag til de tiårsram
meprogrammer om bæredygtig produktion og bæredyg
tigt forbrug, som der blev opnået enighed om på
verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannes
burg fra 26. august til 4. september 2002.

(16)

Som et generelt princip, og hvor det er relevant, bør
energirelaterede produkters energiforbrug i standbyeller off-mode reduceres til det minimumsniveau, der er
nødvendigt for, at de kan fungere efter hensigten.

(17)

Med udgangspunkt i de produkter eller teknologier på
markedet — også internationalt — der har opnået de
bedste resultater, bør niveauet for kravene til miljøvenligt
design fastlægges på grundlag af tekniske, økonomiske
og miljømæssige egenskaber. Fleksible metoder til fast
læggelse af niveauet for kravene kan gøre det lettere
hurtigt at opnå bedre miljømæssige egenskaber. De invol
verede berørte parter bør høres og samarbejde aktivt i
denne analyse. Fastsættelse af obligatoriske foranstalt
ninger kræver, at de involverede parter høres på
behørig vis. Ved en sådan høring vil det også fremgå,
om der er behov for en gradvis indførelse eller for over
gangsforanstaltninger. Indførelsen af midlertidige mål gør
den førte politik mere forudsigelig, gør det muligt at
tilpasse produktudviklingscyklusserne og gør det lettere
for de berørte parter at planlægge på lang sigt.

(18)

(19)

Alternative fremgangsmåder som f.eks. selvregulering fra
industriens side bør foretrækkes, hvis de med en vis
sandsynlighed vil kunne opfylde de politiske målsæt
ninger hurtigere eller billigere end obligatoriske krav.
Det kan være nødvendigt at indføre lovgivningsmæssige
foranstaltninger, hvis markedskræfterne ikke udvikler sig
i den rigtige retning eller hurtigt nok.

Selvregulering, herunder frivillige aftaler i form af ensi
dige tilsagn fra industriens side, kan muliggøre hurtige
fremskridt takket være hurtig og omkostningseffektiv
gennemførelse og giver mulighed for fleksible og
hensigtsmæssige tilpasninger til de teknologiske mulig
heder og markedsforholdene.
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(20)

Til vurdering af frivillige aftaler eller andre selvregule
ringsforanstaltninger, der fremlægges som alternativer til
gennemførelsesforanstaltninger, bør der foreligge oplys
ninger om mindst følgende: fri deltagelse, merværdi,
repræsentativitet, angivelse af eksisterende målsætningers
omfang, inddragelse af civilsamfundet, kontrol og rappor
tering, omkostningseffektiviteten ved forvaltningen af et
selvregulerende initiativ samt bæredygtighed.

(21)

Kommissionens meddelelse af 17. februar 2002 med
titlen »Miljøaftaler på fællesskabsplan i tilknytning til
handlingsplanen om bedre og enklere lovgivningsmæs
sige rammer« kan give nyttig vejledning ved vurdering
af industriens selvregulering i forbindelse med dette
direktiv.

(22)

Dette direktiv bør ligeledes fremme integrationen af
miljøvenligt design i små og mellemstore virksomheder
(SMV’er) og meget små virksomheder. En sådan integra
tion kan lettes ved udbredt tilgængelighed af og let
adgang til information vedrørende deres produkters
bæredygtighed.

(23)

Energirelaterede produkter, der opfylder de krav til miljø
venligt design, der er fastsat i gennemførelsesforanstalt
ningerne til dette direktiv, bør forsynes med CE-mærk
ning og oplysninger i tilknytning dertil, så de kan bringes
i omsætning på det indre marked og omsættes frit. En
streng håndhævelse af gennemførelsesforanstaltningerne
er nødvendig for at begrænse de regulerede energirelate
rede produkters indvirkning på miljøet og sikre loyal
konkurrence.

(24)

Ved udarbejdelsen af gennemførelsesforanstaltninger og
arbejdsplanen bør Kommissionen høre både medlemssta
ternes repræsentanter og berørte parter i forhold til den
pågældende produktgruppe, såsom industrien, herunder
SMV’er og håndværksvirksomheder, faglige organisa
tioner, handlende, detailhandlere, importører, miljøorga
nisationer og forbrugerorganisationer.

(25)

Ved udarbejdelsen af gennemførelsesforanstaltninger bør
Kommissionen også tage behørigt hensyn til gældende
national miljølovgivning, som medlemsstaterne har
tilkendegivet bør bevares, særlig vedrørende giftige
stoffer, uden derved at begrænse de gældende og beret
tigede beskyttelsesniveauer i medlemsstaterne.

(26)

Der bør tages hensyn til de moduler og regler, der er
fastsat med henblik på anvendelse i direktiverne om
teknisk harmonisering, jf. Europa-Parlamentets og
Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om
fælles rammer for markedsføring af produkter (1).

(1) EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82.
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(27)
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Tilsynsmyndighederne bør udveksle oplysninger om de
påtænkte foranstaltninger på dette direktivs område
med henblik på at forbedre markedsovervågningen,
under hensyntagen til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om
kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbin
delse med markedsføring af produkter (1). I dette samar
bejde bør der gøres størst mulig brug af elektroniske
kommunikationsmidler og de relevante fællesskabspro
grammer. Udveksling af information om et produkts
miljømæssige egenskaber i hele dets livscyklus og om
de opnåede resultater ved designløsninger bør ligeledes
fremmes. Indsamling og formidling af al den viden, der
fremkommer ved producenternes indsats til fordel for
miljøvenligt design, er et af de vigtigste eksempler på
den merværdi, der tilføres med nærværende direktiv.

(28)

Et kompetent organ er almindeligvis et offentligt eller
privat organ, der er udpeget af de offentlige myndigheder,
og som udgør den nødvendige garanti for upartiskhed og
tilgængelighed af teknisk ekspertise til at kontrollere
produktets overensstemmelse med de gældende gennem
førelsesforanstaltninger.

(29)

I betragtning af hvor vigtigt det er at undgå manglende
overensstemmelse, bør medlemsstaterne sikre, at de
nødvendige midler er til rådighed for at kunne foretage
en effektiv markedsovervågning.

(30)

Med hensyn til uddannelse og information vedrørende
miljøvenligt design for SMV’er kan det være hensigts
mæssigt at overveje tilknyttede aktiviteter.

(31)

Det gavner det indre marked, at der findes standarder,
der er harmoniseret på fællesskabsplan. Når referencen til
en sådan standard er blevet offentliggjort i Den Europæiske
Unions Tidende, bør overensstemmelse med denne danne
grundlag for en formodning om, at de tilsvarende krav i
den gennemførelsesforanstaltning, der er vedtaget på
grundlag af dette direktiv, er opfyldt, men andre midler
til at påvise en sådan overensstemmelse bør også tillades.

(32)

Et af hovedformålene med harmoniserede standarder bør
være at bistå producenterne med at anvende de gennem
førelsesforanstaltninger, der vedtages i medfør af dette
direktiv. Sådanne standarder kan være afgørende ved fast
læggelsen af måle- og prøvningsmetoder. I tilfælde af
generiske krav til miljøvenligt design kan harmoniserede
standarder i betydelig grad bidrage til at vejlede produ
centerne i at fastlægge deres produkters miljøprofil i

(1) EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.
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overensstemmelse med kravene i den gældende gennem
førelsesforanstaltning. Disse standarder bør klart angive
forholdet mellem deres bestemmelser og de omhandlede
krav. Formålet med harmoniserede standarder bør ikke
være at fastsætte grænser for miljømæssige aspekter.

(33)

For så vidt angår de definitioner, der anvendes i dette
direktiv, er det nyttigt at henvise til internationale stan
darder som f.eks. ISO 14040.

(34)

Dette direktiv er i overensstemmelse med visse principper
for gennemførelse af den nye metode som fastsat i
Rådets resolution af 7. maj 1985 om en ny metode i
forbindelse med teknisk harmonisering og standarder (2)
og for henvisninger til harmoniserede europæiske stan
darder. I Rådets resolution af 28. oktober 1999 om
standardiseringens rolle i Europa (3) anbefales det, at
Kommissionen undersøger, om principperne i den ny
metode kan udvides til sektorer, der endnu ikke er
omfattet, som et middel til om muligt at forbedre og
forenkle lovgivningen.

(35)

Dette direktiv supplerer gældende fællesskabsinstru
menter som f.eks. Rådets direktiv 92/75/EØF af
22. september 1992 om angivelse af husholdnings
apparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af
mærkning og standardiserede vareoplysninger (4),
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning
for tildeling af et EF-miljømærke (5), Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (6), Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar
2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (7), Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 2006/121/EF af 18. december
2006 om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF om
tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering
og etikettering af farlige stoffer med henblik på tilpasning
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse
af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om
oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (8) og
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
106/2008 af 15. januar 2008 om et fællesskabsprogram
for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (9). Syner
gierne mellem dette direktiv og de eksisterende fælles
skabsinstrumenter bør bidrage til at forøge deres respek
tive virkninger og til at opbygge en sammenhængende
lovgivningsramme for producenterne.

(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

EFT C 136 af 4.6.1985, s. 1.
EFT C 141 af 19.5.2000, s. 1.
EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16.
EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.
EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24.
EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.
EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
EUT L 39 af 13.2.2008, s. 1.
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(36)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette
direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse
af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelses
beføjelser, der tillægges Kommissionen (1).

(37)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at ændre
eller ophæve Rådets direktiv 92/42/EØF (2), Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 96/57/EF (3) og Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 2000/55/EF (4). En sådan
ændring eller ophævelse skal vedtages efter forskriftspro
ceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse
1999/468/EF.

(38)

Kommissionen bør endvidere tillægges beføjelse til at
vedtage gennemførelsesforanstaltninger med fastlæggelse
af krav til miljøvenligt design af bestemte energirelaterede
produkter, herunder indførelse af gennemførelsesfor
anstaltninger i overgangsperioden, og herunder, hvor
dette er relevant, bestemmelser om afvejning af de
forskellige miljøaspekter. Da der er tale om generelle
foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsent
lige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det med
nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne
vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.
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(42)

Forpligtelsen til at gennemføre nærværende direktiv i
national ret bør kun omfatte de bestemmelser, hvori
der er foretaget indholdsmæssige ændringer i forhold til
direktiv 2005/32/EF. Forpligtelsen til at gennemføre de
bestemmelser, hvori der ikke er foretaget ændringer,
følger af direktiv 2005/32/EF.

(43)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes
forpligtelser med hensyn til de i bilag IX, del B,
angivne frister for gennemførelse i national ret af direk
tiverne.

(44)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutio
nelle aftale om bedre lovgivning (5) tilskyndes medlems
staterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at
udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så
vidt muligt viser overensstemmelsen mellem direktivet og
gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde

(39)

(40)

(41)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

EFT
EFT
EFT
EFT

Kommissionen bør på baggrund af de indhøstede erfa
ringer med anvendelsen af dette direktiv, direktiv
2005/32/EF
og
gennemførelsesforanstaltningerne,
vurdere nærværende direktivs virkemåde, metoder og
effektivitet og, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at
udvide dets anvendelsesområde til at omfatte andre
produkter end energirelaterede produkter. I forbindelse
med denne vurdering bør Kommissionen høre repræsen
tanter for medlemsstaterne samt de berørte parter.

Medlemsstaterne bør fastsætte, hvilke sanktioner der skal
anvendes i tilfælde af overtrædelser af de nationale
bestemmelser, der vedtages i henhold til dette direktiv.
Sanktionerne bør være effektive, stå i rimeligt forhold til
overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Målet for dette direktiv, nemlig at sikre, at det indre
marked fungerer gennem krav om, at produkter skal
være tilstrækkeligt miljøvenlige, kan ikke i tilstrækkelig
grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund
af dets omfang og virkninger bedre nås på fællesskabs
plan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. trakta
tens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitets
princippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud
over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.
L
L
L
L

184
167
236
279

af
af
af
af

17.7.1999,
22.6.1992,
18.9.1996,
1.11.2000,

s.
s.
s.
s.

23.
17.
36.
33.

1.
Dette direktiv fastsætter rammerne for fastlæggelsen af
fællesskabskrav til miljøvenligt design af energirelaterede
produkter for at sikre den frie bevægelighed for sådanne
produkter i det indre marked.

2.
Dette direktiv bestemmer, at der skal fastlægges krav, som
de energirelaterede produkter, der er omfattet af gennemførel
sesforanstaltninger, skal opfylde for at blive bragt i omsætning
og/eller taget i brug. Det bidrager til bæredygtig udvikling ved at
øge energieffektiviteten og miljøbeskyttelsesniveauet, mens det
samtidig øger energiforsyningssikkerheden.

3.
Dette direktiv finder ikke anvendelse på transportmidler til
befordring af personer eller varer.

4.
Dette direktiv og de gennemførelsesforanstaltninger, der
vedtages i medfør heraf, berører ikke Fællesskabets lovgivning
om affaldshåndtering og Fællesskabets lovgivning om kemika
lier, herunder Fællesskabets lovgivning om fluorholdige drivhus
gasser.

Artikel 2
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
(5) EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.
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1) »energirelateret produkt« (et »produkt«): ethvert produkt, der
indvirker på energiforbruget under anvendelse, som bringes
i omsætning eller tages i brug, herunder dele, der er
beregnet til at indgå i energirelaterede produkter omfattet
af dette direktiv, som bringes i omsætning og/eller ibrug
tages som særskilte dele til slutbrugere, og hvis miljømæs
sige egenskaber kan vurderes selvstændigt

2) »komponenter og delkomponenter«: dele, der er beregnet til
at indgå i produkter, og som ikke bringes i omsætning
og/eller ibrugtages som særskilte dele til slutbrugere, eller
hvis miljømæssige egenskaber ikke kan vurderes selvstæn
digt

3) »gennemførelsesforanstaltninger«: foranstaltninger vedtaget i
medfør af dette direktiv, hvori der fastlægges krav til miljø
venligt design af bestemte produkter eller for miljømæssige
aspekter deraf

4) »bringe i omsætning«: den første gang et produkt gøres
tilgængeligt på Fællesskabets marked med henblik på distri
bution eller anvendelse i Fællesskabet enten mod betaling
eller gratis og uanset salgsmetode

5) »ibrugtagning«: en slutbrugers første anvendelse i Fælles
skabet af et produkt i overensstemmelse med dets formål
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10) »produktdesign«: den række processer, hvorved de retlige,
tekniske, sikkerhedsmæssige, funktionelle, markedsmæssige
eller øvrige krav, som et produkt skal opfylde, omsættes til
den tekniske specifikation for det pågældende produkt
11) »miljøaspekt«: et element eller en funktion ved et produkt,
der kan indgå i et samspil med miljøet i løbet af dets
livscyklus
12) »miljøvirkninger«: enhver ændring af miljøet, der helt eller
delvis skyldes et produkt i løbet af dets livscyklus
13) »livscyklus«: et produkts fortløbende og indbyrdes
forbundne faser fra dets anvendelse som råmateriale til
endelig bortskaffelse
14) »genbrug«: enhver proces, hvorved produkter eller kompo
nenter herfra, når de er udtjent, anvendes til samme formål,
som de blev fremstillet til, herunder fortsat anvendelse af
produkter, som er afleveret til indsamlingssteder, distribu
tører, genvindingsvirksomheder eller producenter, samt
genbrug af produkter efter renovering
15) »genvinding«: oparbejdningen i en produktionsproces af
affaldsmaterialer til deres oprindelige formål eller andre
formål bortset fra energiudnyttelse
16) »energiudnyttelse«: anvendelsen af brændbart affald som et
middel til energifremstilling gennem direkte forbrænding
med eller uden andet affald, men med udnyttelse af varmen

6) »producent«: den fysiske eller juridiske person, der produ
cerer produkter, der er omfattet af dette direktiv, og som er
ansvarlig for produkternes overensstemmelse med dette
direktiv, med henblik på deres omsætning og/eller ibrug
tagning under producentens eget navn eller varemærke eller
med henblik på producentens egen anvendelse. Hvis der
ikke er en producent som defineret i første punktum i
dette nummer eller en importør som defineret i nr. 8,
anses enhver fysisk eller juridisk person, der bringer
produkter i omsætning og/eller ibrugtager produkter i
henhold til dette direktiv, som producent

17) »nyttiggørelse«: en af de processer, der er omhandlet i bilag
II B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF
af 5. april 2006 om affald (1)

7) »repræsentant«: enhver fysisk eller juridisk person, der er
etableret i Fællesskabet, og som har fået skriftligt mandat
fra producenten til i dennes navn at opfylde alle eller en del
af de forpligtelser og formaliteter, der er fastsat i dette
direktiv

19) »farligt affald«: alt affald, der er omfattet af artikel 1, stk. 4,
i Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om
farligt affald (2)

8) »importør«: enhver fysisk eller juridisk person i Fælles
skabet, der som led i sin erhvervsudøvelse bringer et
produkt fra et tredjeland i omsætning på Fællesskabets
marked

20) »miljøprofil«: en beskrivelse i overensstemmelse med den
gennemførelsesforanstaltning, der er gældende for
produktet, af den udveksling med omgivelserne (såsom
materialer, emissioner og affald), der er forbundet med
produktet i hele dets livscyklus, og som er af betydning
for dets miljøpåvirkning og udtrykkes i fysiske mængder,
der kan måles

9) »materialer«: alle materialer, der anvendes i løbet af et
produkts livscyklus

(1) EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
(2) EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20.

18) »affald«: ethvert stof eller enhver genstand, der henhører
under en af kategorierne i bilag I til direktiv 2006/12/EF,
og som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er
forpligtet til at skille sig af med
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21) »et produkts miljømæssige egenskaber«: resultaterne af
producentens håndtering af produktets miljøaspekter, som
afspejlet i dets tekniske dokumentationssæt

22) »forbedring af de miljømæssige egenskaber«: processen til
forbedring af et produkts miljømæssige egenskaber i løbet
af en række produktgenerationer, men ikke nødvendigvis af
alle produktets miljøaspekter samtidig

23) »miljøvenligt design«: integrationen af miljøaspekter i
produktdesignet med henblik på at forbedre produktets
miljømæssige egenskaber i hele dets livscyklus

24) »krav til miljøvenligt design«: ethvert krav i tilknytning til et
produkt eller til designet af et produkt, der har til formål at
forbedre dets miljømæssige egenskaber, eller ethvert krav
om levering af oplysninger om et produkts miljøaspekter

25) »generisk krav til miljøvenligt design«: ethvert krav til miljø
venligt design, der er baseret på et produkts miljøprofil
som helhed uden fastsatte grænseværdier for enkelte miljø
aspekter

26) »specifikt krav til miljøvenligt design«: et kvantitativt og
måleligt krav til miljøvenligt design vedrørende et
bestemt miljøaspekt af et produkt, f.eks. energiforbrug
under anvendelse beregnet på grundlag af en given
output-effekt
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ceområder og organisatoriske retningslinjer for de kompetente
myndigheder, der har beføjelse til at:
a) foretage relevante kontrolundersøgelser af produkternes
overensstemmelse i et passende omfang og at påbyde produ
center eller deres repræsentanter at trække ikke-overensstem
mende produkter tilbage fra markedet i henhold til artikel 7
b) kræve at de berørte parter forelægger alle nødvendige oplys
ninger som præciseret i gennemførelsesbestemmelserne
c) udtage prøver af produkterne og underkaste dem overens
stemmelseskontrol.
3.
Medlemsstaterne orienterer løbende Kommissionen om
resultaterne af markedstilsynet, og Kommissionen videresender,
hvis det er relevant, de pågældende oplysninger til de øvrige
medlemsstater.
4.
Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne og andre interesse
rede parter får mulighed for at fremsætte bemærkninger til de
kompetente myndigheder vedrørende produktoverensstemmelse.
Artikel 4
Importørens ansvar
Er producenten ikke etableret i Fællesskabet, og findes der ingen
repræsentant, er importøren forpligtet til at:

27) »harmoniseret standard«: en teknisk specifikation vedtaget
af et anerkendt standardiseringsorgan i henhold til et
mandat fra Kommissionen efter proceduren i Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om
en informationsprocedure med hensyn til tekniske stan
darder og forskrifter (1) med det formål at fastlægge et
europæisk krav, som det ikke er obligatorisk at opfylde.

b) opbevare og gøre EF-overensstemmelseserklæringen og den
tekniske dokumentation tilgængelig.

Artikel 3

Artikel 5

Omsætning og/eller ibrugtagning

Mærkning og EF-overensstemmelseserklæring

1.
Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger
til at sikre, at produkter, der er omfattet af gennemførelsesfor
anstaltninger, kun kan bringes i omsætning og/eller ibrugtages,
hvis de er i overensstemmelse med sådanne gennemførelsesfor
anstaltninger og er forsynet med CE-mærkning i overensstem
melse med artikel 5.

1.
Før et produkt, der er omfattet af gennemførelsesfor
anstaltninger, bringes i omsætning og/eller ibrugtages, skal det
forsynes med CE-mærkning, og der skal udstedes en EF-over
ensstemmelseserklæring, hvori producenten eller dennes repræ
sentant sikrer og erklærer, at produktet opfylder alle de rele
vante bestemmelser i den for produktet gældende gennemførel
sesforanstaltning.

2.
Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der er ansvar
lige for markedstilsynet. De påser, at disse myndigheder har og
anvender de beføjelser, der er nødvendige for at træffe de rele
vante forholdsregler, som påhviler dem i henhold til dette
direktiv. Medlemsstaterne fastlægger opgaveområder, kompeten
(1) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

a) sikre, at det omsatte og/eller ibrugtagne produkt overholder
bestemmelserne i dette direktiv og den for produktet
gældende gennemførelsesforanstaltning, og

2.

CE-mærkningen består af bogstaverne »CE«, jf. bilag III.

3.
EF-overensstemmelseserklæringen skal indeholde de
elementer, der er anført i bilag VI, og henvise til den relevante
gennemførelsesforanstaltning.
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4.
Produkter må ikke være forsynet med mærker, som kan
vildlede brugerne hvad angår betydningen eller formen af CEmærkningen.
5.
Medlemsstaterne kan kræve, at de oplysninger, der skal
stilles til rådighed i henhold til bilag I, del 2, skal foreligge på
deres officielle sprog, når produktet når ud til slutbrugerne.
Medlemsstaterne skal også tillade, at oplysningerne gives på et
eller flere af Den Europæiske Unions institutioners officielle
sprog.
Ved anvendelsen af første afsnit tager medlemsstaterne specielt
hensyn til:
a) om oplysningerne kan gives ved hjælp af harmoniserede
symboler eller anerkendte koder eller andre foranstaltninger,
og
b) hvilken type bruger produktet henvender sig til, og hvilken
type oplysninger der skal stilles til rådighed.
Artikel 6
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gældende gennemførelsesforanstaltning, pålægges det produ
centen eller dennes repræsentant at bringe produktet i overens
stemmelse med bestemmelserne i den for produktet gældende
gennemførelsesforanstaltning og/eller med CE-mærknings
bestemmelserne og at bringe overtrædelsen til ophør på de
betingelser, som medlemsstaten fastsætter.
Foreligger der tilstrækkelig dokumentation for, at et produkt
næppe er i overensstemmelse med kravene, træffer medlems
staten de nødvendige foranstaltninger, som, alt afhængig af hvor
alvorlig den manglende overensstemmelse er, kan strække sig så
vidt som til et forbud mod omsætning af produktet, indtil der
er skabt overensstemmelse.
Bringes den manglende overensstemmelse ikke til ophør, træffer
medlemsstaten afgørelse om at begrænse eller forbyde omsæt
ningen og/eller ibrugtagningen af det pågældende produkt eller
sikrer, at det trækkes tilbage fra markedet.
I tilfælde af forbud eller tilbagetrækning fra markedet skal
Kommissionen og de øvrige medlemsstater straks informeres
herom.
2.
Enhver afgørelse, som en medlemsstat træffer i medfør af
dette direktiv, og som medfører, at et produkts omsætning
og/eller ibrugtagning begrænses eller forbydes, skal begrundes.

Fri bevægelighed
1.
Medlemsstaterne må ikke på deres område på grundlag af
krav til miljøvenligt design med hensyn til de parametre for
miljøvenligt design, der er omhandlet i bilag I, del 1, og som
er omfattet af den gældende gennemførelsesforanstaltning,
forbyde, begrænse eller hindre omsætning og/eller ibrugtagning
af et produkt, der opfylder alle de relevante bestemmelser i den
for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning, og som
er forsynet med CE-mærkning i overensstemmelse med
artikel 5.
2.
Medlemsstaterne må ikke på deres område forbyde,
begrænse eller hindre omsætning og/eller ibrugtagning af et
produkt, der er CE-mærket i overensstemmelse med artikel 5,
for hvilket den for produktet gældende gennemførelsesfor
anstaltning bestemmer, at et krav til miljøvenligt design ikke
er nødvendigt, på grundlag af krav til miljøvenligt design med
hensyn til de parametre for miljøvenligt design, der er
omhandlet i bilag I, del 1.
3.
Medlemsstaterne må ikke forhindre, at der f.eks. på messer
og udstillinger eller ved demonstrationer præsenteres produkter,
der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i den for
produkterne gældende gennemførelsesforanstaltning, når der er
en tydelig angivelse af, at de ikke må bringes i omsætning/ibrug
tages, før en overensstemmelse foreligger.

Afgørelsen meddeles straks den berørte part, der samtidig
oplyses om de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til
gældende ret i den pågældende medlemsstat, samt fristerne for
anvendelse af sådanne retsmidler.
3.
Medlemsstaten underretter straks Kommissionen og de
øvrige medlemsstater om enhver afgørelse, der træffes i
medfør af stk. 1, med angivelse af årsagerne hertil og specielt
om, hvorvidt den manglende overensstemmelse skyldes:
a) manglende opfyldelse af kravene i den for produktet
gældende gennemførelsesforanstaltning
b) ukorrekt anvendelse af harmoniserede standarder som
omhandlet i artikel 10, stk. 2
c) mangler ved harmoniserede standarder som omhandlet i
artikel 10, stk. 2.
4.
Kommissionen holder snarest muligt samråd med de
berørte parter og kan indhente teknisk rådgivning fra uafhæn
gige eksterne eksperter.

Beskyttelsesklausul

Efter dette samråd underretter Kommissionen straks den
medlemsstat, der har truffet afgørelse, samt de øvrige medlems
stater om sine synspunkter.

1.
Konstaterer en medlemsstat, at et produkt, der er CEmærket som omhandlet i artikel 5 og anvendt efter hensigten,
ikke opfylder alle de relevante bestemmelser i den for produktet

Finder Kommissionen, at afgørelsen ikke er berettiget, under
retter den straks medlemsstaterne herom.

Artikel 7
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5.
Begrundes den i denne artikels stk. 1 omhandlede afgø
relse med en mangel ved en harmoniseret standard, iværksætter
Kommissionen straks den procedure, der er omhandlet i
artikel 10, stk. 2, 3 og 4. Kommissionen underretter samtidig
det i artikel 19, stk. 1, omhandlede udvalg.

6.
Medlemsstaterne og Kommissionen træffer de nødvendige
foranstaltninger for at sikre, at oplysninger, der indgives som led
i denne procedure, om fornødent behandles fortroligt.

7.
De afgørelser, som medlemsstaterne træffer i henhold til
denne artikel, offentliggøres på en gennemsigtig måde.

8.
Kommissionens holdning til disse afgørelser offentliggøres
i Den Europæiske Unions Tidende.
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produktdesignfunktionen indgår, og som gennemføres i over
ensstemmelse med harmoniserede standarder, hvis reference
numre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende,
antages dette forvaltningssystem at opfylde de dertil svarende
krav i bilag V.

3.
Efter omsætningen og/eller ibrugtagningen af et produkt,
der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, opbevarer
producenten eller repræsentanten de relevante dokumenter
vedrørende den gennemførte overensstemmelsesvurdering og
de udstedte overensstemmelseserklæringer i 10 år, efter at det
sidste produkt er blevet fremstillet, således at medlemsstaterne
kan få indsigt heri.

Den relevante dokumentation stilles til rådighed senest 10 dage
efter modtagelse af en anmodning fremsat af den kompetente
myndighed i en medlemsstat.

Artikel 8
Overensstemmelsesvurdering
1.
Før et produkt, der er omfattet af gennemførelsesfor
anstaltninger, bringes i omsætning og/eller ibrugtages, skal
producenten eller dennes repræsentant sikre, at der foretages
en vurdering af produktets overensstemmelse med alle de rele
vante krav i den for produktet gældende gennemførelsesfor
anstaltning.

4.
Dokumenter vedrørende overensstemmelsesvurderingen
og EF-overensstemmelseserklæringen, jf. artikel 5, udarbejdes
på et af Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog.

Artikel 9
Overensstemmelsesformodning

2.
Overensstemmelsesvurderingsprocedurerne specificeres i
gennemførelsesforanstaltningerne, og producenterne har valget
mellem den interne designkontrol, der er omhandlet i bilag IV
til dette direktiv, og forvaltningssystemet, der er omhandlet i
bilag V til dette direktiv. Er det behørigt begrundet og står
det i forhold til risikoen, udvælges overensstemmelsesvurde
ringsproceduren blandt de relevante moduler som beskrevet i
bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF.

Har en medlemsstat stærke indicier for, at et produkt næppe vil
være i overensstemmelse med kravene, offentliggør denne
medlemsstat hurtigst muligt en begrundet vurdering, evt. ved
et kompetent organ, af produktets overensstemmelse med
henblik på, hvis det er hensigtsmæssigt, at give mulighed for
rettidigt at rette op på manglerne.

Er et produkt, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger,
designet af en organisation, der er registreret i overensstemmelse
med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige delta
gelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision
(EMAS) (1), og er designfunktionen omfattet af denne registre
ring, antages denne organisations forvaltningssystem at opfylde
kravene i bilag V til dette direktiv.

Er et produkt, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger,
designet af en organisation, der har et forvaltningssystem, hvori
(1) EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1.

1.
Medlemsstaterne anser et produkt, der er CE-mærket som
omhandlet i artikel 5, for at være i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i den for produktet gældende gennem
førelsesforanstaltning.

2.
Medlemsstaterne anser et produkt, for hvilket der er
anvendt harmoniserede standarder, hvis referencenumre er
offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, for at være i
overensstemmelse med alle de relevante krav i den for
produktet
gældende
gennemførelsesforanstaltning,
som
sådanne standarder vedrører.

3.
Produkter, der er miljømærket i overensstemmelse med
forordning (EF) nr. 1980/2000, formodes at opfylde de krav
til miljøvenligt design, der er anført i den for produktet
gældende gennemførelsesforanstaltning, for så vidt miljømærk
ningen opfylder disse krav.

4.
Med henblik på overensstemmelsesformodning i henhold
til nærværende direktiv kan Kommissionen efter forskriftspro
ceduren i artikel 19, stk. 2, beslutte, at andre miljømærker
opfylder betingelser svarende til EF-miljømærket i overensstem
melse med forordning (EF) nr. 1980/2000. Produkter, der har
fået tildelt sådanne andre miljømærker, formodes at opfylde de
krav til miljøvenligt design, der er anført i den for produktet
gældende gennemførelsesforanstaltning, for så vidt miljømærk
ningen opfylder disse krav.
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Artikel 10
Harmoniserede standarder
1.
Medlemsstaterne sikrer så vidt muligt, at der træffes foran
staltninger, der giver de berørte parter mulighed for at blive
hørt på nationalt plan i forbindelse med udarbejdelsen og over
vågningen af harmoniserede standarder.

2.
Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at harmonise
rede standarder, hvis anvendelse formodes at opfylde særlige
bestemmelser i en gældende gennemførelsesforanstaltning, ikke
i fuldt omfang opfylder disse bestemmelser, orienterer den
berørte medlemsstat eller Kommissionen det stående udvalg,
der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF, herom med
angivelse af grundene hertil. Udvalget afgiver en hasteudtalelse.

L 285/19

Medlemsstaterne oplyser Kommissionen om, hvilke myndig
heder der er ansvarlige for anvendelsen af dette direktiv.

2.
Der træffes nærmere afgørelse om arten af og strukturen i
udvekslingen af oplysninger mellem Kommissionen og
medlemsstaterne efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.

3.
Kommissionen træffer passende foranstaltninger for at
tilskynde og bidrage til det samarbejde mellem medlemsstaterne,
der er nævnt i denne artikel.

Artikel 13
Små og mellemstore virksomheder
3.
På baggrund af udvalgets udtalelse beslutter Kommis
sionen, om referencerne til de pågældende harmoniserede stan
darder skal offentliggøres, ikke offentliggøres, delvis offentlig
gøres eller bibeholdes i eller tilbagekaldes fra Den Europæiske
Unions Tidende.

4.
Kommissionen orienterer det berørte europæiske standar
diseringsorgan og udsteder om nødvendigt et nyt mandat med
henblik på ændring af de pågældende harmoniserede standarder.

Artikel 11

1.
I forbindelse med programmer, som små og mellemstore
virksomheder (SMV’er) samt meget små virksomheder kan drage
nytte af, tager Kommissionen hensyn til initiativer, der hjælper
SMV’er samt meget små virksomheder med at integrere miljø
aspekter, herunder energieffektivitet, i forbindelse med designet
af deres produkter.

2.
Retningslinjer, der dækker de specifikke forhold hos de
SMV’er, der er aktive i den berørte produktsektor, kan ledsage
en gennemførelsesforanstaltning. Om nødvendigt kan Kommis
sionen i overensstemmelse med stk. 1 udarbejde yderligere
specialmateriale for at lette anvendelsen af dette direktiv i
SMV’er.

Krav til komponenter og delkomponenter
Gennemførelsesforanstaltningerne kan kræve, at en producent
eller dennes repræsentant, der bringer komponenter og delkom
ponenter i omsætning og/eller ibrugtager sådanne, stiller rele
vante oplysninger til rådighed for producenten af et produkt,
der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, om kompo
nenternes eller delkomponenternes materialesammensætning
samt energi-, materiale- og/eller ressourceforbrug.

3.
Medlemsstaterne sikrer, især gennem udbygning af støtte
netværk og -strukturer, at SMV’er samt meget små virksom
heder tilskyndes til at fastlægge en miljøbevidst strategi allerede
på produktets designstadie og til at tilpasse sig den kommende
fællesskabslovgivning.

Artikel 14
Artikel 12

Forbrugeroplysning

Administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger

I overensstemmelse med den for produktet gældende gennem
førelsesforanstaltning sikrer producenterne, i den form, de
skønner hensigtsmæssig, at forbrugerne af produkter informeres
om:

1.
Medlemsstaterne sikrer, at der træffes passende foranstalt
ninger for at tilskynde de myndigheder, der har ansvaret for
dette direktivs gennemførelse, til at samarbejde og give
hinanden og Kommissionen oplysninger for at medvirke til
anvendelsen af direktivet og navnlig til gennemførelsen af
artikel 7.

Ved det administrative samarbejde og udvekslingen af oplys
ninger gøres der i videst muligt omfang brug af elektroniske
kommunikationsmidler, og der kan gives støtte hertil gennem
de relevante fællesskabsprogrammer.

a) den rolle, de kan spille i forbindelse med en bæredygtig
anvendelse af produktet, og

b) produktets økologiske profil og fordelene ved miljøvenligt
design, når dette er påkrævet i henhold til gennemførelses
foranstaltningerne.
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Artikel 15
Gennemførelsesforanstaltninger
1.
Opfylder et produkt de kriterier, der er angivet i denne
artikels stk. 2, omfattes det af en gennemførelsesforanstaltning
eller en selvreguleringsforanstaltning i henhold til denne artikels
stk. 3, litra b). Sådanne gennemførelsesforanstaltninger, der har
til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv
ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med
kontrol i artikel 19, stk. 3.
2.

31.10.2009

ikke være mere indgående, end at den står i et rimeligt
forhold til deres betydning. Vedtagelsen af krav til miljøven
ligt design med hensyn til de væsentlige miljøaspekter for
produkter skal ikke forsinkes unødigt pga. uvished omkring
de øvrige aspekter
b) gennemføre en vurdering, der omhandler påvirkningerne af
miljøet, forbrugerne og producenterne, herunder SMV’er,
med hensyn til konkurrenceevne, herunder i forhold til
markeder uden for Fællesskabet, innovation, markedsadgang
og cost-benefit

Kriterierne, der henvises til i stk. 1, er som følger:

a) salget af og handelen med produktet skal være af en
væsentlig størrelse, dvs. normalt over 200 000 enheder om
året i Fællesskabet i henhold til de seneste tilgængelige tal
b) produktet skal under hensyn til de mængder, der bringes i
omsætning og/eller ibrugtages, have en væsentlig miljøpå
virkning i Fællesskabet, jf. Fællesskabets strategiske prioriteter
som er fastsat i afgørelse nr. 1600/2002/EF, og
c) produktet skal have et betydeligt potentiale med hensyn til at
mindske dets miljøpåvirkning, uden at det medfører urime
lige omkostninger, navnlig hvor:
i) der ikke findes anden relevant fællesskabslovgivning, eller
markedskræfterne ikke er i stand til at løse dette
spørgsmål tilfredsstillende, og
ii) der er stor forskel på de miljømæssige egenskaber for
produkter med tilsvarende funktion, som allerede er på
markedet.
3.
Kommissionen tager ved udarbejdelsen af et udkast til
gennemførelsesforanstaltning hensyn til de synspunkter, som
det i artikel 19, stk. 1, nævnte udvalg giver udtryk for, og
tager ligeledes hensyn til:

c) tage hensyn til gældende national miljølovgivning, som
medlemsstaterne finder relevant
d) gennemføre en relevant høring af interessenterne
e) udarbejde en begrundelse for udkastet til gennemførelsesfor
anstaltning på grundlag af den i litra b) nævnte vurdering, og
f) fastsætte gennemførelsesdato(er) og eventuelle indfasningseller overgangsforanstaltninger eller -perioder, navnlig
under hensyntagen til de mulige konsekvenser for SMV’er
eller for særlige produktgrupper, der især fremstilles af
SMV’er.
5.
Gennemførelsesforanstaltningerne
følgende kriterier:

skal

opfylde

alle

a) der må ikke være nogen væsentlig negativ indvirkning på
produktets brugsegenskaber set fra brugerens synspunkt
b) der må ikke være nogen negativ indvirkning på sundhed,
sikkerhed og miljø
c) der må ikke være væsentlige negative konsekvenser for
forbrugerne, navnlig hvad angår produktets pris og
livscyklusomkostninger

a) Fællesskabets prioriteter på miljøområdet, som f.eks. fastsat i
afgørelse nr. 1600/2002/EF eller i Kommissionens europæ
iske klimaændringsprogram (ECCP), og

d) der må ikke være væsentlige negative konsekvenser for indu
striens konkurrenceevne

b) relevant fællesskabslovgivning og selvregulering som f.eks.
frivillige aftaler, der efter en vurdering i henhold til
artikel 17 forventes at opfylde de politiske mål hurtigere
eller til lavere omkostninger end obligatoriske krav.

e) i princippet må fastlæggelsen af et krav til miljøvenligt
design ikke have til følge, at det pålægges producenterne at
anvende en teknologi, der er omfattet af en industriel ejen
domsret, og

4.
Kommissionen skal ved udarbejdelsen af et udkast til
gennemførelsesforanstaltning:

f) producenterne må ikke pålægges en uforholdsmæssig stor
administrativ byrde.

a) tage hensyn til produktets livscyklus og alle dets væsentlige
miljøaspekter, bl.a. energieffektiviteten. Analysen af miljø
aspekterne og gennemførligheden af deres forbedring skal

6.
Ved gennemførelsesforanstaltningerne fastsættes krav til
miljøvenligt design i overensstemmelse med bilag I og/eller
bilag II.
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Der indføres specifikke krav til miljøvenligt design for udvalgte
miljøaspekter, der har en væsentlig miljøpåvirkning.

ningseffektiv nedbringelse af drivhusgasemissionerne som
f.eks. varme- og varmtvandsanlæg, elmotorsystemer, belys
ning i hjemmet og i servicesektoren, husholdningsapparater,
kontorudstyr i hjemmet og i servicesektoren, forbrugerelek
tronik og HVAC-systemer (heating ventilating air conditio
ning systems), og

Gennemførelsesforanstaltningerne kan også fastsætte, at der ikke
er behov for krav til miljøvenligt design i forbindelse med visse
specificerede parametre for miljøvenligt design, jf. bilag I, del 1.

7.
Kravene formuleres på en sådan måde, at det sikres, at
markedstilsynsmyndighederne kan efterprøve produkternes
overensstemmelse med kravene i gennemførelsesforanstalt
ningen. Gennemførelsesforanstaltningen skal præcisere, om
efterprøvningen kan udføres enten direkte på produktet eller
på grundlag af den tekniske dokumentation.

8.
Gennemførelsesforanstaltningerne
elementer, der er anført i bilag VII.

skal

indeholde
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b) en separat gennemførelsesforanstaltning til reducering af en
produktgruppes tab ved standby.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsent
lige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages
efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 3.

de

Artikel 17
Selvregulering

9.
De relevante undersøgelser og analyser, som Kommis
sionen anvender i forbindelse med udarbejdelsen af gennem
førelsesforanstaltningerne, bør gøres offentligt tilgængelige, og
der bør især tages højde for en let adgang og anvendelse for
interesserede SMV’er.

10.
Om nødvendigt skal en gennemførelsesforanstaltning,
der fastsætter krav til miljøvenligt design, indeholde bestem
melser om afvejning af forskellige miljøaspekter. Disse foran
staltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestem
melser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 3.

Artikel 16
Arbejdsplan
1.
Kommissionen udarbejder senest den 21. oktober 2011 i
overensstemmelse med kriterierne i artikel 15 og efter høring af
det i artikel 18 omhandlede konsultationsforum en arbejdsplan,
som gøres offentligt tilgængelig.

Frivillige aftaler og andre selvreguleringsforanstaltninger, der
fremstår som alternativer til gennemførelsesforanstaltninger i
forbindelse med dette direktiv, skal som et minimum vurderes
på grundlag af bilag VIII.

Artikel 18
Konsultationsforum
Kommissionen sikrer, at den ved udførelsen af sine aktiviteter
for hver enkelt gennemførelsesforanstaltning har en afbalanceret
deltagelse af medlemsstaternes repræsentanter og alle relevante
parter, der er berørt af det pågældende produkt eller den pågæl
dende produktgruppe, såsom industrien, herunder SMV’er og
håndværksvirksomheder, faglige organisationer, handlende,
detailhandlere, importører, miljøorganisationer og forbruger
organisationer. Disse parter bidrager især til at definere gennem
førelsesforanstaltningerne og tage disse op til fornyet over
vejelse, undersøge effektiviteten af den indførte markedsovervåg
ningsmekanisme samt vurdere frivillige aftaler og andre selv
reguleringsforanstaltninger. Disse parter mødes i et konsulta
tionsforum. Forummets forretningsorden fastsættes af Kommis
sionen.

Arbejdsplanen opstiller for de følgende tre år en vejledende liste
over produktgrupper, som anses for at have prioritet i forbin
delse med vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltninger.

Artikel 19
Udvalgsprocedure
1.

Kommissionen bistås af et udvalg.

Kommissionen ændrer regelmæssigt arbejdsplanen efter høring
af konsultationsforummet.
2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2.
I overgangsperioden indtil den første arbejdsplan i
henhold til denne artikels stk. 1 er udarbejdet, udsteder
Kommissionen dog efter kriterierne i artikel 15 og efter
høring af konsultationsforummet, hvis det er hensigtsmæssigt
allerede:

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til
tre måneder.

a) gennemførelsesforanstaltninger, navnlig for de produkter, der
ifølge ECCP frembyder et stort potentiale for en omkost

3.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk.
1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
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Artikel 20

Artikel 23

Sanktioner

Gennemførelse

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for
overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i
medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstalt
ninger til at sikre gennemførelse heraf. Sanktionerne skal være
effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og
have afskrækkende virkning samt tage højde for omfanget af
manglende overensstemmelse og antallet af produktenheder
med manglende overensstemmelse, som er bragt i omsætning
i Fællesskabet. Medlemsstaterne giver senest den 20. november
2010 Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og
meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestem
melserne.

1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administra
tive bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 1-9, 11, 14,
15 og 20 og bilag I-V, VII og VIII senest den 20. november
2010. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love
og bestemmelser.

Artikel 21
Revision
Senest i 2012 vurderer Kommissionen effektiviteten af dette
direktiv og dets gennemførelsesforanstaltninger, herunder bl.a.:

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De skal endvidere indeholde
oplysning om, at henvisninger i gældende love og administrative
bestemmelser til det direktiv, der ophæves ved nærværende
direktiv, gælder som henvisninger til nærværende direktiv.
Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen
og træffer bestemmelse om affattelsen af den nævnte oplysning.
2.
Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste
nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der
er omfattet af dette direktiv.
Artikel 24

a) de metoder, der anvendes til at identificere og dække betyde
lige miljømæssige parametre, som f.eks. ressourceeffektivitet,
der tager hensyn til produkternes hele livscyklus
b) tærsklen for gennemførelsesforanstaltninger
c) markedstilsynsmekanismer, og

Ophævelse
Direktiv 2005/32/EF, som ændret ved det direktiv, der er nævnt
i bilag IX, del A, ophæves, uden at dette berører medlemssta
ternes forpligtelser med hensyn til de i bilag IX, del B, angivne
frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.
Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger
til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i
bilag X.

d) alle relevante selvreguleringsforanstaltninger, der er stimu
leret.

Artikel 25
Ikrafttræden

Efter denne vurdering og set i lyset af erfaringerne i forbindelse
med dette direktivs udvidede anvendelsesområde tager Kommis
sionen især stilling til, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udvide
direktivets anvendelsesområde til at omfatte ikke-energirelate
rede produkter, med henblik på væsentligt at reducere miljøpå
virkningerne i hele disse produkters livscyklus, efter høring af
det i artikel 18 omhandlede konsultationsforum, og forelægger
om nødvendigt Europa-Parlamentet og Rådet forslag til ændring
af dette direktiv.
Artikel 22

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggø
relsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 26
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. oktober 2009.

Fortrolighed
Oplysningskravene i artikel 11 og bilag I, del 2, til producenten
og/eller dennes repræsentant skal være rimelige og tage hensyn
til den berettigede fortrolighed omkring kommercielt følsomme
oplysninger.

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

Formand

Formand
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BILAG I
Metode til fastlæggelse af generiske krav til miljøvenligt design
(jf. artikel 15, stk. 6)
Formålet med generiske krav til miljøvenligt design er at forbedre produkters miljømæssige egenskaber, idet der lægges
vægt på væsentlige miljøaspekter ved disse, men uden at der fastsættes grænseværdier. Metoden, der er omhandlet i dette
bilag, skal finde anvendelse, når det ikke er hensigtsmæssigt at fastsætte grænseværdier for den produktgruppe, der
undersøges. Kommissionen skal i forbindelse med udarbejdelsen af det udkast til foranstaltning, der forelægges det i
artikel 19, stk. 1, nævnte udvalg, fastlægge de væsentlige miljøaspekter, som skal specificeres i gennemførelsesforanstalt
ningen.
Ved udarbejdelsen i henhold til artikel 15 af gennemførelsesforanstaltninger, hvori der fastlægges generiske krav til
miljøvenligt design, skal Kommissionen, alt efter hvilket produkt der er omfattet af gennemførelsesforanstaltningen,
udvælge de relevante parametre for miljøvenligt design fra listen i del 1, oplysningskravene fra listen i del 2 og de
krav, der skal stilles til producenten, fra listen i del 3.
Del 1. Parametre for miljøvenligt design af produkter
1.1. I det omfang de vedrører produktdesignet, skal de væsentlige miljøaspekter fastlægges under hensyn til følgende faser
af produktets livscyklus:
a) valg og anvendelse af råmaterialer
b) fremstilling
c) emballage, transport og distribution
d) installering og vedligeholdelse
e) anvendelse, og
f) udtjent produkt, dvs. den tilstand, produktet har ved udgangen af den første anvendelsesperiode, indtil dets
endelige bortskaffelse.
1.2. For hver fase skal følgende miljømæssige aspekter vurderes, når det er relevant:
a) forventet forbrug af materialer, energi og andre ressourcer som f.eks. ferskvand
b) forventede emissioner til luft, vand og jord
c) forventet forurening på grund af fysiske effekter som f.eks. støj, vibrationer, stråling, elektromagnetiske felter
d) forventet affaldsfrembringelse, og
e) muligheder for genbrug, genvinding og nyttiggørelse af materialer og/eller af energi under hensyn til direktiv
2002/96/EF.
1.3. Alt efter det enkelte tilfælde skal specielt følgende parametre anvendes til vurdering af potentialet for forbedring af
miljøaspekterne som omhandlet i punkt 1.2, om nødvendigt suppleret af andre parametre:
a) produktets vægt og volumen
b) anvendelse af genvundne materialer
c) forbrug af energi, vand og andre ressourcer i hele livscyklussen
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d) anvendelse af stoffer, der er klassificeret som sundheds- og/eller miljøskadelige i henhold til Rådets direktiv
67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af
farlige stoffer (1), og under hensyn til lovgivningen om markedsføring og anvendelse af særlige stoffer, f.eks.
Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller
ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og
præparater (2) og direktiv 2002/95/EF
e) mængden og arten af de forbrugsstoffer, der er nødvendige for korrekt anvendelse og vedligeholdelse
f)

genbrugs- og genvindingsegenskaber udtrykt ved: antal anvendte materialer og komponenter, anvendelse af
standardkomponenter, tidsforbrug ved demontering, eventuel anvendelse af specialværktøj til demontering,
anvendelse af komponent- og materialekodningsstandarder for mærkning af komponenter og materialer, der
er egnede til genbrug og genvinding (herunder mærkning af plastdele i overensstemmelse med ISO-standarder),
anvendelse af materialer, der let kan genvindes, let adgang til værdifulde og andre genvindelige komponenter og
materialer, let adgang til komponenter og materialer, der indeholder farlige stoffer

g) anvendelse af brugte komponenter
h) undgåelse af tekniske løsninger, der besværliggør genbrug og genvinding af komponenter og hele apparater
i)

forlængelse af levetiden udtrykt ved: garanteret minimumslevetid, garanteret levering af reservedele i en mini
mumsperiode, modularitet, opgraderingsmuligheder, reparationsmuligheder

j)

affaldsmængde, herunder mængde af farligt affald

k) emissioner til luften (drivhusgasser, forsurende stoffer, flygtige organiske forbindelser, ozonnedbrydende stoffer,
persistente organiske miljøgifte, tungmetaller, fine partikler og svævestøv), jf. dog Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foran
staltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile
ikke-vejgående maskiner (3)
l)

emissioner til vand (tungmetaller, stoffer, der er skadelige for iltbalancen, persistente organiske miljøgifte), og

m) emissioner til jord (specielt lækning og udslip af farlige stoffer i produkternes anvendelsesfase og risikoen for
udvaskning efter deponering som affald).
Del 2. Oplysningskrav
Ved gennemførelsesforanstaltningerne kan det kræves, at fabrikanten forelægger oplysninger, der kan have indflydelse på,
hvordan andre end producenten håndterer, anvender eller genvinder produktet. Disse oplysninger kan omfatte, hvis det er
relevant:
a) oplysninger fra designeren vedrørende fremstillingsprocessen
b) oplysninger til forbrugerne om vigtige miljømæssige kendetegn og egenskaber ved produktet; disse skal ledsage
produktet, når det bringes i omsætning, således at forbrugeren kan sammenligne disse aspekter ved produkterne
c) oplysninger til forbrugerne om, hvordan produktet skal installeres, anvendes og vedligeholdes for at mindske dets
miljøpåvirkning og for at sikre den længst mulige levetid, samt om, hvordan produktet skal returneres, når det er
udtjent, og, når det er relevant, oplysninger om den periode, hvor der kan leveres reservedele, og om mulighederne for
opgradering af produkter, og
d) oplysninger til behandlingsanlæg vedrørende demontering, genvinding eller bortskaffelse, når produkterne er udtjente.
Oplysningerne bør findes på selve produktet, når dette er muligt.
I forbindelse med disse oplysninger skal der tages hensyn til forpligtelser i henhold til anden fællesskabslovgivning, f.eks.
direktiv 2002/96/EF.
(1) EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.
(3) EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1.
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Del 3. Krav til producenten
1. Med hensyntagen til de miljøaspekter, der i gennemførelsesforanstaltningen identificeres som aspekter, der kan ændres
væsentligt gennem produktdesignet, skal producenter af produkter gennemføre en vurdering af modellen af et produkt
igennem hele dets livscyklus baseret på en realistisk antagelse om normale anvendelsesbetingelser og hensigten med
anvendelsen. Andre miljøaspekter kan undersøges på frivillig basis.
På grundlag af denne vurdering fastlægger producenterne produktets miljøprofil. Den skal baseres på miljømæssigt
relevante produktkendetegn og udveksling med omgivelserne igennem hele produktets livscyklus udtrykt i fysiske
mængder, der kan måles.
2. Producenten skal anvende denne vurdering til at evaluere alternative designløsninger og produktets derved opnåede
miljømæssige egenskaber i forhold til benchmarks.
Kommissionen skal fastlægge benchmarks i gennemførelsesforanstaltningen på grundlag af oplysninger, der indsamles
under forberedelsen af foranstaltningen.
Ved valget af en bestemt designløsning skal der opnås en fornuftig balance mellem de forskellige miljøaspekter og
mellem miljøaspekter og andre relevante hensyn, f.eks. sikkerhed og sundhed, tekniske krav til funktionalitet, kvalitet
og ydeevne samt økonomiske aspekter, herunder fremstillingsomkostninger og salgbarhed, samtidig med at al relevant
lovgivning overholdes.
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BILAG II
Metode til fastsættelse af specifikke krav til miljøvenligt design
(jf. artikel 15, stk. 6)
Formålet med specifikke krav til miljøvenligt design er at forbedre et bestemt miljøaspekt af produktet. Disse kan være
udformet som krav om nedsat forbrug af en bestemt ressource, såsom grænser for anvendelsen af denne ressource i de
forskellige faser af livscyklussen (f.eks. grænser for vandforbruget under anvendelsen eller for mængden af et bestemt
materiale, der indgår i produktet, eller et minimumskrav til mængden af genvundet materiale).
Ved udarbejdelsen af gennemførelsesforanstaltninger til fastlæggelse af specifikke krav til miljøvenligt design i henhold til
artikel 15 skal Kommissionen, alt efter hvilket produkt, der er omfattet af gennemførelsesbestemmelsen, identificere de
relevante parametre for miljøvenligt design blandt parametrene i bilag I, del 1, og fastsætte niveauerne for disse krav i
overensstemmelse med forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2, som følger:
1. Ved en teknisk, miljømæssig og økonomisk analyse skal en række repræsentative modeller af det pågældende produkt
på markedet udvælges, og der peges på de tekniske muligheder for at forbedre produktets miljømæssige egenskaber,
idet der tages hensyn til disse muligheders økonomiske levedygtighed, og idet væsentlige ydelsestab eller nedsat
anvendelighed for forbrugerne søges undgået.
Den tekniske, miljømæssige og økonomiske analyse skal også vise, hvilke produkter og hvilken teknologi på markedet
der har de bedste egenskaber med hensyn til de pågældende miljøaspekter.
De miljømæssige egenskaber ved produkter, der er tilgængelige på de internationale markeder, og benchmarks i andre
landes lovgivning bør tages i betragtning ved analysen samt i forbindelse med fastsættelsen af kravene.
På grundlag af denne analyse og under hensyn til den økonomiske og tekniske gennemførlighed samt mulighederne
for forbedring skal der træffes konkrete foranstaltninger med henblik på at minimere produktets miljøpåvirkning.
Med hensyn til energiforbruget under anvendelse skal der for repræsentative modeller af produktet fastsættes et niveau
for energieffektivitet eller energiforbrug med det mål at opnå et omkostningsminimum for slutbrugerne i hele livs
cyklussen, idet der tages hensyn til følgerne for andre miljøaspekter. Ved analysemetoden for livscyklusomkostningerne
anvendes en real diskonteringssats på basis af oplysninger fra Den Europæiske Centralbank og en realistisk levetid for
produktet; den baseres på summen af udsving i købsprisen (som følge af udsving i industriens omkostninger) og i
driftsudgifterne, som er en følge af de forskellige muligheder for teknisk forbedring, der tilbagediskonteres over
levetiden for de repræsentative modeller af produktet. Driftsomkostningerne dækker hovedsagelig energiforbrug og
yderligere omkostninger i form af andre ressourcer, som f.eks. vand eller rengøringsmidler.
Der skal gennemføres en følsomhedsanalyse omfattende de relevante faktorer, f.eks. prisen på energi eller andre
ressourcer, priser på råvarer eller produktionsomkostninger, diskonteringssatsen, og, hvis det er relevant også de
eksterne miljøomkostninger, herunder undgåede drivhusgasemissioner, for at undersøge, om der er sket væsentlige
ændringer, og om de overordnede konklusioner er korrekte. Kravene skal tilpasses i overensstemmelse hermed.
En lignende metodologi kan anvendes for andre ressourcer som f.eks. vand.
2. Der kan til gennemførelsen af de tekniske, miljømæssige og økonomiske analyser anvendes oplysninger, der er
fremkommet som led i andre fællesskabsaktiviteter.
Dette gælder også oplysninger fra eksisterende programmer i andre dele af verden, når der skal fastlægges specifikke
krav til miljøvenligt design af produkter, som handles med Den Europæiske Unions økonomiske partnere.
3. Ved fastsættelse af datoen for kravets ikrafttræden skal der tages hensyn til, hvor lang tid det tager at give produktet et
nyt design.
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BILAG III
CE-mærkning
(jf. artikel 5, stk. 2)

CE-mærkningen skal være mindst 5 mm høj. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal modellens størrelses
forhold som anført ovenfor overholdes.
CE-mærkningen skal anbringes på produktet. Hvis dette ikke er muligt, skal den anbringes på emballagen og på
ledsagedokumenterne.
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BILAG IV
Intern designkontrol
(jf. artikel 8, stk. 2)
1. I dette bilag beskrives den procedure, hvorved den producent eller repræsentant, der er ansvarlig for opfyldelsen af de i
punkt 2 anførte forpligtelser, sikrer og erklærer, at produktet opfylder de relevante krav i den for produktet gældende
gennemførelsesforanstaltning. EF-overensstemmelseserklæringen kan omfatte et eller flere produkter og skal opbevares
af producenten.
2. Producenten skal udarbejde et sæt teknisk dokumentation, der gør det muligt at vurdere produktets overensstemmelse
med kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning.
Denne dokumentation skal navnlig indeholde:
a) en generel beskrivelse af produktet og dets påtænkte anvendelse
b) resultaterne af relevante miljøvurderingsundersøgelser gennemført af producenten og/eller henvisninger til miljø
vurderingslitteratur eller case studies, der anvendes af producenten ved evalueringen af, dokumentationen for og
fastsættelsen af løsningerne for produktdesign
c) miljøprofilen, hvis gennemførelsesforanstaltningen foreskriver det
d) elementer af produktdesignspecifikationen vedrørende produktets miljømæssige designaspekter
e) en fortegnelse over de i artikel 10 omhandlede standarder, der er anvendt helt eller delvis, og en beskrivelse af de
løsninger, der er valgt for at opfylde kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning, hvis de i
artikel 10 omhandlede standarder ikke er anvendt, eller hvis disse standarder ikke fuldt ud dækker kravene i den for
produktet gældende gennemførelsesforanstaltning
f) en kopi af de oplysninger vedrørende produktets miljømæssige design-aspekter, som stilles til rådighed i over
ensstemmelse med kravene i bilag I, del 2, og
g) resultaterne af de gennemførte målinger i forbindelse med kravene til miljøvenligt design, herunder nærmere
oplysninger om disse målingers overensstemmelse sammenlignet med de krav til miljøvenligt design, der er
fastsat i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning.
3. Producenten skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at produktet fremstilles i overensstemmelse med
de designspecifikationer, der er omhandlet i punkt 2, og med kravene i den for produktet gældende foranstaltning.
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BILAG V
Forvaltningssystem til overensstemmelsesvurdering
(jf. artikel 8, stk. 2)
1.

I dette bilag beskrives den procedure, hvorved den producent, der opfylder kravene i punkt 2, sikrer og erklærer, at
et produkt opfylder kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. EF-overensstemmelses
erklæringen kan omfatte et eller flere produkter og skal opbevares af producenten.

2.

Under forudsætning af at producenten iværksætter de miljøelementer, der er anført i punkt 3, kan der anvendes et
forvaltningssystem til overensstemmelsesvurdering af produktet.

3.

Miljøelementer i forvaltningssystemet
I dette punkt specificeres de elementer i et forvaltningssystem og de procedurer, hvormed producenten kan påvise,
at produktet er i overensstemmelse med kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning.

3.1.

Politik for produktets miljømæssige egenskaber
Producenten skal kunne dokumentere overensstemmelse med kravene i den gældende gennemførelsesforordning.
Producenten skal også kunne etablere en ramme for fastsættelse og revision af målsætninger og indikatorer for
produktets miljømæssige egenskaber, med henblik på at forbedre produktets generelle miljømæssige egenskaber.
Alle de tiltag, som producenten foretager for at forbedre produktets generelle miljømæssige egenskaber og fast
lægge produktets miljøprofil, hvis gennemførelsesforanstaltningen kræver det, under design- og fremstillingspro
cessen, skal dokumenteres systematisk og grundigt i form af skriftlige procedurer og instruktioner.
Disse procedurer og instruktioner skal specielt indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:
a) en liste over de dokumenter, der skal udarbejdes for at påvise produktets overensstemmelse, og som — hvis det
er relevant — skal være tilgængelige
b) målsætningerne og indikatorerne for produktets miljømæssige egenskaber og ledelsens organisationsstruktur,
ansvarsområde og kompetence samt ressourcetildelingen i spørgsmål vedrørende gennemførelsen og ajour
føringen af dem
c) den kontrol og de afprøvninger, der skal gennemføres efter fremstillingen for at kontrollere produktets miljø
mæssige egenskaber i forhold til indikatorerne for de miljømæssige egenskaber
d) procedurerne til kontrol af den krævede dokumentation og sikring af, at den er ajourført, og
e) metoden til kontrol af gennemførelsen og effektiviteten af miljøelementerne i forvaltningssystemet.

3.2.

Planlægning
Producenten skal fastlægge og ajourføre:
a) procedurer til fastlæggelse af produktets miljøprofil
b) målsætninger og indikatorer for produktets miljømæssige egenskaber, der tager hensyn til de teknologiske
løsningsmuligheder, som de tekniske og økonomiske krav lægger op til, og
c) et program for opfyldelse af disse målsætninger.

3.3.

Gennemførelse og dokumentation
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3.3.1. Dokumentationen vedrørende forvaltningssystemet skal navnlig overholde følgende:
a) ansvarsområderne og beføjelserne skal defineres og dokumenteres, således at produktets miljømæssige egen
skaber sikres effektivt, og således at der rapporteres om dets anvendelse med henblik på ajourføring og
forbedring
b) der skal udarbejdes dokumenter med beskrivelse af de designkontrolteknikker, der er indført, og de processer og
systematiske foranstaltninger, der anvendes ved produktdesignet, og
c) producenten skal udarbejde og ajourføre oplysninger til beskrivelse af de grundlæggende miljøelementer i
forvaltningssystemet og procedurerne for kontrol af samtlige krævede dokumenter.
3.3.2. Dokumentationen vedrørende produktet skal navnlig indeholde:
a) en generel beskrivelse af produktet og dets påtænkte anvendelse
b) resultaterne af relevante miljøvurderingsundersøgelser gennemført af producenten og/eller henvisninger til
miljøvurderingslitteratur eller case studies, der anvendes af producenten ved evalueringen af, dokumentationen
for og fastsættelsen af produktdesignløsninger
c) miljøprofilen, hvis gennemførelsesforanstaltningen kræver det
d) dokumenter, der beskriver resultaterne af de gennemførte målinger i forbindelse med kravene til miljøvenligt
design, herunder nærmere oplysninger om disse målingers overensstemmelse sammenlignet med de krav til
miljøvenligt design, der er fastsat i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning
e) producenten skal fastlægge specifikationer, hvoraf det specielt fremgår, hvilke standarder der er anvendt; hvis de
standarder, der er omhandlet i artikel 10, ikke er anvendt, eller hvis de ikke fuldt ud omfatter kravene i den
relevante gennemførelsesforanstaltning, skal det beskrives, hvilke midler der er anvendt for at sikre overens
stemmelse, og
f) en kopi af de oplysninger vedrørende produktets miljømæssige designaspekter, der stilles til rådighed i over
ensstemmelse med kravene i bilag I, del 2.
3.4.

Kontrol og afhjælpning

3.4.1. Producenten skal:
a) træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at produktet fremstilles i overensstemmelse med designspecifikationerne og med kravene i den gennemførelsesforanstaltning, der gælder for det
b) fastlægge og ajourføre procedurer til undersøgelse og håndtering af manglende overensstemmelse og gennem
føre de ændringer i de dokumenterede procedurer, som afhjælpningen af mangler kræver, og
c) mindst hvert tredje år gennemføre en fuldstændig intern revision af forvaltningssystemets miljøelementer.
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BILAG VI
EF-overensstemmelseserklæring
(jf. artikel 5, stk. 3)
EF-overensstemmelseserklæringen skal indeholde følgende oplysninger:
1. navn og adresse på producenten eller repræsentanten
2. en beskrivelse af modellen, således at denne kan identificeres entydigt
3. hvis det er relevant, de anvendte harmoniserede standarders referencer
4. hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer
5. hvis det er relevant, henvisninger til anden fællesskabslovgivning, der indeholder bestemmelser om den anvendte CEmærkning, og
6. navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte producenten eller repræsentanten, samt vedkommendes under
skrift.
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BILAG VII
Gennemførelsesforanstaltningernes indhold
(jf. artikel 15, stk. 8)
Gennemførelsesforanstaltningen skal navnlig omfatte:
1. en nøjagtig definition af den type produkter, der er omfattet
2. kravet (kravene) til miljøvenligt design af det (de) pågældende produkt(er), gennemførelsesdato(er), eventuelle indfas
ningsforanstaltninger eller overgangsforanstaltninger eller -perioder:
a) hvis der er tale om generiske krav til miljøvenligt design: de relevante faser og aspekter udvalgt blandt de i bilag I,
punkt 1.1 og 1.2, anførte samt eksempler på parametre udvalgt blandt de i bilag I, punkt 1.3, anførte som grundlag
for en vurdering af forbedringer i forhold til de fastlagte miljøaspekter
b) hvis der er tale om specifikke krav til miljøvenligt design: niveauet herfor
3. de parametre for miljøvenligt design som omhandlet i bilag I, del 1, for hvilke krav om miljøvenligt design ikke er
nødvendige
4. kravene vedrørende installering af produktet, hvis det har direkte betydning for det pågældende produkts miljømæssige
egenskaber
5. de målingsstandarder og/eller målemetoder, der skal anvendes. Hvis der findes harmoniserede standarder, for hvilke
referencenumrene er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, anvendes disse
6. nærmere oplysninger om overensstemmelsesvurderingen i henhold til afgørelse 93/465/EØF:
a) hvis de moduler, der skal anvendes, adskiller sig fra modul A: de faktorer, der danner grundlag for valget af
procedure
b) hvis det er relevant, kriterierne for godkendelse og/eller certificering af tredjepart
Hvis der er fastlagt andre moduler i andre EF-krav for det samme produkt, skal det modul, der er fastsat i gennem
førelsesforanstaltningen, have forrang i forhold til det pågældende krav
7. krav om de oplysninger, som producenterne skal stille til rådighed, navnlig med de dele af den tekniske dokumen
tation, der er nødvendige for at lette kontrollen med produkters overensstemmelse med gennemførelsesforanstalt
ningen
8. varigheden af den overgangsperiode, i hvilken medlemsstaterne skal tillade omsætning og/eller ibrugtagning af
produkter, der opfylder de gældende bestemmelser på deres område på datoen for vedtagelsen af gennemførelsesfor
anstaltningen
9. datoen for evaluering og eventuel revision af gennemførelsesforanstaltningen under hensyntagen til den hastighed,
hvormed de teknologiske fremskridt finder sted.
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BILAG VIII
Selvregulering
(jf. artikel 17)
Ud over det grundlæggende retskrav om, at selvregulerende initiativer skal opfylde alle traktatens bestemmelser (navnlig
vedrørende det indre marked og konkurrencereglerne) og EU's internationale forpligtelser, herunder multilaterale handels
bestemmelser, kan følgende ikke-udtømmende liste over indikative kriterier anvendes til at vurdere, om selvregulerende
initiativer kan anvendes som et alternativ til en gennemførelsesforanstaltning i forbindelse med dette direktiv:

1. Fri deltagelse
Operatører fra tredjelande skal kunne deltage i selvregulerende initiativer, både i udarbejdelses- og gennemførelses
faserne.

2. Merværdi
Selvregulerende initiativer skal skabe en merværdi (ikke kun en fortsættelse af sædvanlig praksis), for så vidt angår det
pågældende produkts forbedrede miljøegenskaber som helhed.

3. Repræsentativitet
Industrien og de industrisammenslutninger, der deltager i den selvregulerende foranstaltning, skal udgøre et stort flertal
af den pågældende økonomiske sektor med så få undtagelser som muligt. Der drages omsorg for at sikre, at
konkurrencereglerne overholdes.

4. Kvantitetsbestemte mål og indfasningsmål
Interessenterne skal fastsætte deres mål i et klart og utvetydigt sprog med udgangspunkt i et veldefineret grundlag.
Dækker det selvregulerende initiativ en lang periode, skal der medtages delmål. Det skal være muligt at kontrollere
overensstemmelsen med (del)mål på en overkommelig og troværdig måde ved hjælp af klare og pålidelige indikatorer.
Forskningsoplysninger og videnskabelige og teknologiske baggrundsdata skal lette udarbejdelsen af disse indikatorer.

5. Civilsamfundets inddragelse
For at sikre gennemskuelighed skal de selvregulerende initiativer offentliggøres, bl.a. via internettet og andre elek
troniske midler til udbredelse af oplysninger.

Det samme skal gælde for delkontrolrapporter og endelige kontrolrapporter. Interessenterne, herunder medlemssta
terne, industrien, ikke-statslige miljøorganisationer og forbrugersammenslutninger, skal have mulighed for at kommen
tere et selvregulerende initiativ.

6. Kontrol og rapportering
Selvregulerende initiativer skal indeholde et velstruktureret kontrolsystem, der klart fastslår industriens og uafhængige
kontrollørers ansvar. Kommissionens tjenestegrene skal sammen med det selvregulerende initiativs parter opfordres til
at kontrollere, at målene nås.

Planen for kontrol og rapportering skal være detaljeret, gennemskuelig og objektiv. Kommissionens tjenestegrene har
med hjælp fra det i artikel 19, stk. 1, omhandlede udvalg til opgave at fastslå, om de grundlæggende mål er opfyldt.

7. Omkostningseffektivitet ved forvaltning af et selvregulerende initiativ
Omkostningerne ved forvaltning af selvregulerende initiativer, navnlig med hensyn til kontrol, må ikke medføre en
uforholdsmæssig stor administrativ byrde i forhold til deres mål og andre disponible politikinstrumenter.
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8. Bæredygtighed
Selvregulerende initiativer skal være forenelige med dette direktivs mål, herunder den integrerede fremgangsmåde, og
stemme overens med de økonomiske og sociale dimensioner ved bæredygtig udvikling. Beskyttelse af forbrugernes
interesser, dvs. sundhed, livskvalitet eller økonomiske interesser, skal inddrages heri.
9. Forenelighed mellem incitamenter
Selvregulerende initiativer kan ikke forventes at føre til de ønskede resultater, hvis andre faktorer og incitamenter —
markedspres, skatter og afgifter, lovgivning på nationalt plan — sender modstridende signaler til deltagerne i det
selvregulerende initiativ. Konsekvens i politikken er væsentlig i så henseende og skal tages i betragtning ved vurde
ringen af initiativets effektivitet.

BILAG IX
DEL A
Ophævet direktiv med ændringer
(jf. artikel 24)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF
(EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/28/EF
(EUT L 81 af 20.3.2008, s. 48)

kun artikel 1

DEL B
Frister for gennemførelse i national ret
(jf. artikel 24)

Direktiv

Frist for gennemførelse

2005/32/EF

11. august 2007

2008/28/EF

—
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BILAG X
Sammenligningstabel

Direktiv 2005/32/EF

Nærværende direktiv

Artikel 1 til 20

Artikel 1 til 20

Artikel 21

—

Artikel 22

—

Artikel 23

Artikel 21

Artikel 24

Artikel 22

Artikel 25

—

—

Artikel 23

—

Artikel 24

Artikel 26

Artikel 25

Artikel 27

Artikel 26

Bilag I til VIII

Bilag I til VIII

—

Bilag IX

—

Bilag X
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/126/EF
af 21. oktober 2009
om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer
ved jordoverfladen, og Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale
emissionslofter for visse luftforurenende stoffer (6) fast
lægger nationale emissionslofter for VOC, som bidrager
til dannelsen af ozon ved jordoverfladen. Emissioner af
VOC, herunder benzindampe, i én medlemsstat kan
medføre luftkvalitetsproblemer i andre medlemsstater.

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
(4)

Ozon er også en drivhusgas og bidrager til atmosfærens
opvarmning og klimaændringer.

(5)

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF af
20. december 1994 om forebyggelse af emissioner af
flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinop
lagring og benzindistribution fra terminaler til servicesta
tioner (7) (fase I-genvinding af benzindampe) sigter mod
genvinding af benzindampe, der udledes ved benzinopla
gring og benzindistribution mellem terminaler og service
stationer.

(6)

Der udledes også benzindampe ved benzinpåfyldning af
motorkøretøjer på servicestationer, og disse dampe bør
genvindes i tråd med bestemmelserne i direktiv 94/63/EF.

(7)

Der er udviklet og gennemført forskellige fællesskabs
instrumenter med det formål at begrænse emissionen af
VOC. Der er imidlertid brug for yderligere tiltag, hvis de
sundheds- og miljømålsætninger, der er fastsat i det sjette
miljøhandlingsprogram og i direktiv 2001/81/EF, skal
opfyldes.

(8)

Med henblik på at nedbringe vugge-til-grav-emissionerne
af drivhusgasser fra brændstof til vejtransport skal det
ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF
af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og diesel
olie (8) fra 1. januar 2011 være tilladt at markedsføre
benzin med et højere indhold af biobrændstofkompo
nenter, end det hidtil har været tilfældet. Dette kan
medføre en stigning i VOC-emissionerne på grund af
medlemsstaternes mulighed for at indføre begrænsede
undtagelser fra damptrykkravene i det nævnte direktiv.

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

I Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr.
1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fælles
skabets sjette miljøhandlingsprogram (3) fastslås det, at
det er nødvendigt at reducere luftforureningen til et
niveau, hvor skadevirkninger på menneskers sundhed
og miljøet minimeres.

Genèveprotokollen om begrænsning af emissioner af
flygtige organiske forbindelser og disses transport på
tværs af grænserne indeholder mål for reduktionen af
flygtige organiske forbindelser (VOC), og Göteborgprotokollen om reduktion af forsuring, eutrofiering og
ozon ved jordoverfladen (4) indeholder bestemmelser
om
emissionslofter
for
fire
forurenende
stoffer — svovldioxid, nitrogenoxider, VOC og
ammoniak — og krav om anvendelse af de bedste
tilgængelige teknikker for at holde emissionerne nede.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af
21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i
Europa (5) fastlægger luftkvalitetsmålsætninger for ozon

(1) Udtalelse af 13.5.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 5.5.2009 (endnu ikke offentliggjort
i EUT) og Rådets afgørelse af 24.9.2009.
(3) EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 179 af 17.7.2003, s. 3.
(5) EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.

(6) EFT L 309 af 27.11.2001, s. 22.
(7) EFT L 365 af 31.12.1994, s. 24.
(8) EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.
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Eksisterende servicestationer kan blive nødsaget til at
tilpasse deres infrastruktur, og det er mest hensigtsmæs
sigt at installere dampgenvindingsudstyr i forbindelse
med en større modernisering af brændstofsystemet (dvs.
en væsentlig ændring eller fornyelse af stationens infra
struktur, navnlig tanke og rørledninger), eftersom dette i
høj grad mindsker omkostningerne ved de nødvendige
tilpasninger. Dog har større eksisterende stationer bedre
muligheder for at foretage disse ændringer og bør instal
lere dampgenvindingsudstyr tidligere, idet de tegner sig
for en større del af emissionerne. For nye servicestationer
kan udstyr til benzindampgenvinding inddrages i designog anlægsfasen og kan derfor installeres umiddelbart.

Helt nye motorkøretøjers brændstoftanke indeholder
ingen benzindampe. Der bør derfor gøres en undtagelse
for den første benzinpåfyldning af sådanne køretøjer.

Selv om adskillige medlemsstater har nationale regler for
fase II-systemer til benzindampgenvinding, findes der
ingen fællesskabslovgivning. Der bør derfor fastsættes et
ensartet mindsteniveau for benzindampgenvinding med
henblik på at opnå store miljøfordele og fremme
handel med udstyr til genvindingsudstyr.

Der bør foretages regelmæssig kontrol af alt installeret
fase II-genvindingsudstyr til sikring af, at udstyret
medfører en reel mindskelse i emissionerne. Medlemssta
terne kan bestemme, at kontrollen skal udføres af en eller
flere af følgende: officielle inspektionstjenester, opera
tøren selv eller en tredjepart. I forbindelse med officielle
inspektioner bør medlemsstaterne tage hensyn til EuropaParlamentets og Rådets henstilling 2001/331/EF af
4. april 2001 om mindstekrav for miljøinspektioner i
medlemsstaterne (1).

Fase II-genvindingsudstyr bør afprøves regelmæssigt. Den
Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) bør
tilskyndes til at udvikle harmoniserede prøvnings
metoder.
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(15)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutio
nelle aftale om bedre lovgivning (2) tilskyndes medlems
staterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at
udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så
vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette
direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

(16)

Da dette direktiv er vedtaget i henhold til traktatens
artikel 175, er det ikke til hinder for, at den enkelte
medlemsstat opretholder eller indfører strengere beskyt
telsesforanstaltninger, som er forenelige med traktaten. I
henhold til traktatens artikel 176 skal medlemsstaterne
meddele Kommissionen alle sådanne foranstaltninger.

(17)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette
direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse
af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelses
beføjelser, der tillægges Kommissionen (3).

(18)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at
vedtage
gennemførelsesforanstaltninger
vedrørende
harmoniserede metoder og standarder. Da der er tale
om generelle foranstaltninger, der har til formål at
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv,
herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige
bestemmelser, skal de vedtages efter forskriftsproceduren
med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(19)

Målet for dette direktiv, nemlig en begrænsning af emis
sionerne af benzindampe til atmosfæren, kan ikke i
tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan
derfor på grund af luftforureningens grænseoverskridende
karakter bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan
derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overens
stemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte
artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er
nødvendigt for at nå dette mål —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

(14)

Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for
overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er
vedtaget i medfør af dette direktiv, og sikre, at de
gennemføres. Disse sanktioner bør være effektive, stå i
et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskræk
kende virkning, idet manglende overholdelse af bestem
melserne kan være til skade for menneskers sundhed og
miljøet.

(1) EFT L 118 af 27.4.2001, s. 41.

Artikel 1
Genstand
Dette direktiv fastsætter foranstaltninger til mindskelse af
mængden af benzindampe, der udledes til atmosfæren ved
benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer.
(2) EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.
(3) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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b) den faktiske eller påtænkte gennemstrømningsmængde over
stiger 100 m3 pr. år, og servicestationen er beliggende under
permanente boliger eller arbejdspladsområder.

Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
1) »benzin«: benzin som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv
94/63/EF
2) »benzindampe«: enhver
fordamper fra benzin

luftformig

forbindelse,

2.
Medlemsstaterne sikrer, at alle eksisterende servicesta
tioner, som gennemgår en større modernisering, udstyres med
et fase II-system til benzindampgenvinding i forbindelse med en
sådan modernisering, hvis

som
a) den faktiske eller påtænkte gennemstrømningsmængde over
stiger 500 m3 pr. år, eller

3) »servicestation«: en servicestation som defineret i artikel 2,
litra f), i direktiv 94/63/EF
4) »eksisterende servicestation«: servicestation, som er bygget,
eller for hvilken der er udstedt en individuel planlægnings
tilladelse, byggetilladelse eller driftstilladelse inden den
1. januar 2012
5) »ny servicestation«: servicestation, som er bygget, eller for
hvilken der er udstedt en individuel planlægningstilladelse,
byggetilladelse eller driftstilladelse på eller efter den
1. januar 2012
6) »fase II-system til benzindampgenvinding«: udstyr, hvormed
benzindampe, der fortrænges fra brændstoftanken i et
motorkøretøj ved benzinpåfyldning på en servicestation,
genvindes og overføres til en tank på servicestationen eller
tilbage til benzinstanderen med henblik på gensalg

b) den faktiske eller påtænkte gennemstrømningsmængde over
stiger 100 m3 pr. år, og servicestationen er beliggende under
permanente boliger eller arbejdspladsområder.

3.
Medlemsstaterne sikrer, at alle eksisterende servicestationer
med en gennemstrømningsmængde på over 3 000 m3 pr. år
udstyres med et fase II-system til benzindampgenvinding
senest den 31. december 2018.

4.
Stk. 1, 2 og 3, finder ikke anvendelse på servicestationer,
der udelukkende anvendes i forbindelse med fabrikation og
levering af nye motorkøretøjer.

Artikel 4
Mindste benzindampgenvindingsgrad

7) »benzindampgenvindingsgrad«: forholdet mellem mængden
af benzindampe, der tilbageføres med fase II-systemet til
benzindampgenvinding, og mængden af benzindampe, som
ville være udledt til atmosfæren uden dette system, udtrykt i
procent
8) »damp/benzin-forholdet«: forholdet mellem mængden af
tilbageført benzindamp, der tilbageføres med fase II-systemet
til benzindampgenvinding, ved atmosfærisk tryk og
mængden af påfyldt benzin

1.
Medlemsstaterne sikrer, at benzindampgenvindingsgraden
fra den dato, hvor fase II-systemer til benzindampgenvinding
bliver obligatoriske i medfør af artikel 3, er lig med eller
større end 85 % som attesteret af fabrikanten i henhold til de
relevante europæiske tekniske standarder eller typegodkendelses
procedurer, jf. artikel 8, eller, hvis sådanne standarder eller
procedurer ikke findes, i henhold til relevante nationale stan
darder.

9) »gennemstrømningsmængde«: den samlede årlige benzin
mængde, der overføres fra mobile beholdere til en service
station.

2.
Med virkning fra den dato, hvor fase II-systemer til
benzindampgenvinding bliver obligatoriske i medfør af
artikel 3, og i de tilfælde, hvor de genvundne benzindampe
overføres til en tank på servicestationen, skal damp/benzinforholdet være lig med eller større end 0,95, men mindre end
eller lig med 1,05.

Artikel 3

Artikel 5

Servicestationer

Regelmæssig kontrol og forbrugeroplysning

1.
Medlemsstaterne sikrer, at alle nye servicestationer
udstyres med et fase II-system til benzindampgenvinding, hvis

1.
Medlemsstaterne sikrer, at benzindampgenvindingsgraden
i ibrugtagne fase II-systemer til benzindampgenvinding kontrol
leres mindst én gang hvert år, enten ved at kontrollere, at
damp/benzin-forholdet under simulerede benzinflowforhold er
i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, eller ved en anden
hensigtsmæssig metode.

a) den faktiske eller påtænkte gennemstrømningsmængde over
stiger 500 m3 pr. år, eller
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2.
Er der installeret et automatisk overvågningssystem, sikrer
medlemsstaterne, at benzindampgenvindingsgraden kontrolleres
mindst hvert tredje år. Ethvert automatisk overvågningssystem
skal automatisk afsløre funktionsfejl i fase II-systemet til benzin
dampgenvinding og i selve det automatiske overvågningssystem,
påvise fejl over for servicestationsoperatøren og automatisk
standse benzinflowet fra den defekte benzinstander, hvis fejlen
ikke udbedres inden for syv dage.
3.
Medlemsstaterne sikrer, at servicestationer, der har instal
leret et fase II-system til benzindampgenvinding, oplyser for
brugerne herom ved at anbringe et skilt, en mærkat eller
anden form for meddelelse på eller i nærheden af benzinstan
deren.
Artikel 6
Sanktioner
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for
overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i
medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstalt
ninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være
effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen
meddelelse om disse bestemmelser senest den 1. januar 2012
og giver den hurtigst muligt meddelelse om enhver senere
ændring, der berører dem.
Artikel 7
Revision
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undtagelse af benzindampgenvindingsgraden og damp/benzinforholdet i artikel 4 og perioderne i artikel 5, tilpasses til den
tekniske udvikling.
Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsent
lige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det,
vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9,
stk. 2.
Artikel 9
Udvalgsprocedure
1.

Kommissionen bistås af et udvalg.

2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk.
1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Artikel 10
Gennemførelse
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administra
tive bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden
den 1. januar 2012. De meddeler straks Kommissionen teksten
til disse love og bestemmelser.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvis
ningen fastsættes af medlemsstaterne.

Kommissionen tager senest den 31. december 2014 gennem
førelsen af dette direktiv op til revision, navnlig hvad angår

2.
Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste
nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der
er omfattet af dette direktiv.

a) den tærskel på 100 m3 pr. år, der er omhandlet i artikel 3,
stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 2, litra b), i dette direktiv
samt i artikel 6, stk. 3, i direktiv 94/64/EF

Artikel 11

b) dataene for overholdelse af kravene fra ibrugtagne fase IIsystemer til benzindampgenvinding, og

Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den
Europæiske Unions Tidende.

c) behovet for automatisk overvågningsudstyr.
Den forelægger resultaterne af revisionen for Europa-Parla
mentet og Rådet, eventuelt ledsaget af et lovgivningsmæssigt
forslag.
Artikel 8

Artikel 12
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. oktober 2009.

Tekniske tilpasninger
Der kan vedtages harmoniserede metoder og standarder med
henblik på gennemførelsen af artikel 4 og 5. I det omfang,
det er nødvendigt for at sikre overensstemmelsen med even
tuelle relevante standarder udarbejdet af Den Europæiske Stan
dardiseringsorganisation (CEN), kan de nævnte artikler, med

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

Formand

Formand
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II
(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse
ikke er obligatorisk)

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

RÅDET
RÅDETS AFGØRELSE
af 27. oktober 2009
om beskikkelse af et italiensk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
(2009/797/EF, Euratom)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 259,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab, særlig artikel 167,
under henvisning til Rådets afgørelse 2006/524/EF, Euratom (1)
og 2006/651/EF, Euratom (2),

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Stefano PALMIERI, responsabile dell'area di ricerca Sviluppo
locale e politica industriale dell'IRES CGIL — Istituto di ricerche
economiche e sociali Confederazione generale italiana del lavoro
(Gruppe II — arbejdstagere), beskikkes som medlem af Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for den resterende
del af mandatperioden, dvs. indtil den 20. september 2010.
Artikel 2

under henvisning til forslag fra den italienske regering, og

Denne afgørelse får virkning fra dagen for vedtagelsen.

under henvisning til udtalelse fra Kommissionen, og ud fra
følgende betragtning:

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. oktober 2009.

Der er blevet en plads ledig som medlem af Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg, efter at Susanna FLORIO's
mandatperiode er udløbet —

(1) EUT L 207 af 28.7.2006, s. 30.
(2) EUT L 269 af 28.9.2006, s. 13.

På Rådets vegne
C. BILDT

Formand
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RÅDETS AFGØRELSE
af 27. oktober 2009
om beskikkelse af et nederlandsk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
(2009/798/EF, Euratom)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 259,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab, særlig artikel 167,
under henvisning til Rådets afgørelse 2006/651/EF, Euratom (1),
under henvisning til forslag fra den nederlandske regering,
under henvisning til udtalelse fra Kommissionen,
og ud fra følgende betragtning: Der er blevet en plads ledig som
medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,
efter at J.W. VAN DEN BRAAK's mandatperiode er udløbet —

(1) EUT L 269 af 28.9.2006, s. 13.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
J.A. VAN DEN BANDT-STEL, permanent gedelegeerde VNO-NCW
te Brussel (Gruppe I — arbejdsgivere), som angivet af den neder
landske økonomiminister, beskikkes som medlem af Det Euro
pæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for den resterende del af
mandatperioden, dvs. indtil den 20. september 2010.
Artikel 2
Denne afgørelse får virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. oktober 2009.
På Rådets vegne
C. BILDT

Formand
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KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 29. oktober 2009
om ændring af beslutning 2002/994/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske
produkter importeret fra Kina
(meddelt under nummer K(2009) 8243)
(EØS-relevant tekst)

(2009/799/EF)
eksport til Fællesskabet, som de kinesiske kompetente
myndigheder havde forelagt.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december
1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af vete
rinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fælles
skabet (1), særlig artikel 22, stk. 6, og

(4)

Æg og ægprodukter bør derfor opføres på listen over
produkter i del II i bilaget til beslutning 2002/994/EF,
som bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Tilladelsen til at importere æg og ægprodukter fra Kina til
Fællesskabet tilsidesætter ikke andre sundhedsforanstalt
ninger truffet af hensyn til folke- eller dyresundheden.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Kommissionens beslutning 2002/994/EF af 20. december
2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske
produkter importeret fra Kina (2) gælder for alle
animalske produkter, der importeres fra Kina, og som
er beregnet til konsum eller foder.
I henhold til nævnte beslutnings artikel 3 skal medlems
staterne tillade import af de produkter, der er opført i del
II i bilaget til beslutningen, når de er ledsaget af en
erklæring fra den kompetente kinesiske myndighed om,
at hver sending inden afsendelsen er blevet underkastet
en kemisk test for at sikre, at de pågældende produkter
ikke frembyder nogen risiko for menneskers sundhed.
Testen udføres med særligt henblik på at påvise chloramphenicol, nitrofuran og nitrofuranmetabolitter.
Kommissionens beslutning 2008/772/EF af 1. oktober
2008 om ændring af beslutning 2004/432/EF om
godkendelse af overvågningsplaner for restkoncentra
tioner, som tredjelande har forelagt i henhold til Rådets
direktiv 96/23/EF (3) ændrede Kommissionens beslutning
2004/432/EF (4), for at tage hensyn til overvågnings
planen for restkoncentrationer for æg bestemt til

EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.
EFT L 348 af 21.12.2002, s. 154.
EUT L 263 af 2.10.2008, s. 20.
EUT L 154 af 30.4.2004, s. 42.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
I del II i bilaget til beslutning 2002/994/EF indsættes følgende
led:
»— æg og ægprodukter«.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2009.
På Kommissionens vegne
Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 30. oktober 2009
om

ændring af beslutning 2004/432/EF om godkendelse af overvågningsplaner
restkoncentrationer, som tredjelande har forelagt i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF

for

(meddelt under nummer K(2009) 8347)
(EØS-relevant tekst)

(2009/800/EF)
pågældende tredjelande har forelagt. Dette produkt bør
derfor være omfattet af angivelsen for de pågældende
tredjelande i listen i bilaget til beslutning 2004/432/EF.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996
om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse
stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter
heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF
og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (1), særlig artikel 29,
stk. 1, fjerde afsnit, og

(4)

Montenegro er opført i bilaget til beslutning
2004/432/EØF for så vidt angår kvæg, får og geder,
svin, dyr af hestefamilien og honning. Disse oplysninger
er foreløbige, indtil der foreligger yderligere oplysninger
om restkoncentrationer.

(5)

Montenegro har forelagt Kommissionen en ajourført
overvågningsplan for restkoncentrationer i kvæg, får og
geder, svin, fjerkræ, akvakulturprodukter, æg og honning.
Evalueringen af denne plan og de supplerende oplys
ninger, Kommissionen har modtaget, viser, at der fore
ligger tilstrækkelige garantier for overvågningen af rest
koncentrationer i kvæg, får og geder, svin og honning.
De pågældende produkter bør derfor stadig være opført
under angivelserne vedrørende Montenegro i bilaget til
beslutning 2004/432/EF, og angivelsen af, at oplysnin
gerne er foreløbige, bør udgå.

(6)

Desuden viser evalueringen af planen og de supplerende
oplysninger, Kommissionen har modtaget, at der fore
ligger tilstrækkelige garantier for overvågningen af rest
koncentrationer i fjerkræ, akvakulturprodukter og æg.
Disse produkter bør derfor være omfattet af angivelsen
for Montenegro i listen i bilaget til beslutning
2004/432/EF.

(7)

Dyr af hestefamilien er ikke omfattet af den ajourførte
overvågningsplan for restkoncentrationer, som Monte
negro har forelagt Kommissionen. Derfor bør dyr af
hestefamilien udgå af angivelserne for Montenegro i
listen i bilaget til beslutning 2004/432/EF.

(8)

Seychellerne er for øjeblikket opført på listen i bilaget til
beslutning 2004/432/EF under akvakultur, men har ikke
forelagt Kommissionen en overvågningsplan for restkon
centrationer for 2009. Angivelserne vedrørende Seychel
lerne for så vidt angår akvakulturprodukter bør derfor
udgå af bilaget til beslutning 2004/432/EF.

(9)

Af hensyn til klarheden og sammenhængen i EF-lovgiv
ningen bør der foretages visse mindre rettelser af fodno
terne i bilaget til beslutning 2004/432/EF.

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(1 )

Ved direktiv 96/23/EF er der fastsat kontrolforanstalt
ninger vedrørende de i bilag I til samme direktiv
omhandlede stoffer og grupper af restkoncentrationer. I
henhold til direktiv 96/23/EF er optagelse eller oprethol
delse på de lister over tredjelande, hvorfra medlemssta
terne kan indføre dyr og primærprodukter af animalsk
oprindelse, der er omfattet af direktivet, betinget af, at de
pågældende tredjelande forelægger en plan med oplys
ninger om de garantier, de stiller med hensyn til over
vågning af de grupper af restkoncentrationer og stoffer,
der er opstillet i nævnte bilag. Sådanne planer skal ajour
føres på Kommissionens anmodning, især når det af
hensyn til visse kontroller er nødvendigt.

I Kommissionens beslutning 2004/432/EF af 29. april
2004 om godkendelse af overvågningsplaner for restkon
centrationer, som tredjelande har forelagt i henhold til
Rådets direktiv 96/23/EF (2), godkendes de overvågnings
planer for restkoncentrationer, som visse tredjelande, der
er opført på listen i bilaget til beslutningen, har forelagt
for dyr og animalske primærprodukter opført på listen.

Belize, Cameroun og Fransk Polynesien har forelagt
Kommissionen overvågningsplaner for restkoncentra
tioner i honning. Evalueringen af disse planer og de
supplerende oplysninger, Kommissionen har modtaget,
viser, at der foreligger tilstrækkelige garantier for de over
vågningsplaner for restkoncentrationer i honning, som de

EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.
(2) EUT L 154 af 30.4.2004, s. 42.
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For at undgå en eventuel afbrydelse af handelen bør der
fastsættes en overgangsperiode for sendinger af visse dyr
og animalske produkter med oprindelse i Montenegro og
Seychellerne, der blev afsendt fra de pågældende tredje
lande til Fællesskabet inden datoen for anvendelse af
denne beslutning.

(11)

Beslutning 2004/432/EF bør derfor ændres i overens
stemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

31.10.2009

Artikel 2
Denne beslutning finder anvendelse fra den 1. november 2009.
De ændringer i listen i bilaget til beslutning 2004/432/EF, der
foretages ved nærværende beslutning, gælder ikke for sendinger
af dyr af hestefamilien og animalske produkter af dyr af heste
familien fra Montenegro og for sendinger af akvakulturpro
dukter fra Seychellerne, for hvilke importøren af de pågældende
dyr eller produkter kan godtgøre, at de er afsendt fra
henholdsvis Montenegro og Seychellerne og var på vej til Fælles
skabet inden den dato, hvorfra nærværende beslutning finder
anvendelse.
Artikel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2009.

Artikel 1

På Kommissionens vegne

Bilaget til beslutning 2004/432/EF erstattes af teksten i bilaget
til nærværende beslutning.

Medlem af Kommissionen

Androulla VASSILIOU

31.10.2009

BILAG
»BILAG

ISO2-kode

Land

Får og geder

X

X

Svin

Dyr af
hestefami
lien

Fjerkræ

Akvakultur

Mælk
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X

X

X

X

X

X

X

DA

Kvæg

AD

Andorra (1)

AE

De Forenede Arabiske Emirater

AL

Albanien

AN

De Nederlandske Antiller

AR

Argentina

X

X

X

AU

Australien

X

X

X

BA

Bosnien og Hercegovina

X

BD

Bangladesh

X

BR

Brasilien

X

BW

Botswana

X

BY

Belarus

BZ

Belize

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Schweiz

X

X

X

X
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X

X

X

X

X
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X
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X
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X
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Chile

X
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Cameroun

CN

Kina
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Colombia

X
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Costa Rica

X

CU

Cuba

X
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Ecuador

X
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Etiopien

FK

Falklandsøerne
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Færøerne

X

X

Den Europæiske Unions Tidende

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

L 285/45

X
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Grønland

GM

Gambia

X
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Guatemala

X

HK
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Honduras

HR
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Indonesien

IL

Israel

IN

Indien

IS

Island

IR

Iran

X

JM

Jamaica

X

JP

Japan

X

KG

Kirgisistan

KR

Sydkorea

X

LK

Sri Lanka

X

MA

Marokko

X

ME

Montenegro

MG

Madagaskar

MK

Den
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MU
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MY
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Ny Kaledonien

NI

Nicaragua

NZ

New Zealand

PA

Panama

PE

Peru

PF

Fransk Polynesien

PH

Filippinerne

PN

Pitcairn

PY

Paraguay

X

RS

Serbien (7)

X

X

X
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X

RU

Rusland

X

X

X

X (3 )

X

SA

Saudi-Arabien

SG

Singapore

SM

San Marino (9)

SR

Surinam

SV

El Salvador

SZ

Swaziland

TH

Thailand

X

X

TN

Tunesien

X

X

TR

Tyrkiet

X

X

TW

Taiwan

X

X

TZ
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X

X
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Uganda
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USA

X

X
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Uruguay

X

X
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hestefami
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Fjerkræ

Akvakultur

VE

Venezuela

X

VN

Vietnam

X

YT

Mayotte

X

ZA

Sydafrika

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

Mælk

Æg

Kaniner

Vildtlevende
vildt

Opdrættet
vildt

X

X

Honning

X
X

X

Oprindelig plan for overvågning af restkoncentrationer, der er godkendt af Veterinærundergruppen EF-Andorra (i overensstemmelse med afgørelse nr. 2/1999 truffet af Den Blandede Komité EF-Andorra af 22.12.1999 (EFT L 31 af
5.2.2000, s. 84)).
Tredjelande, der udelukkende anvender råvarer fra andre godkendte tredjelande eller fra EU-medlemsstater til fødevareproduktion.
Udførsel af levende dyr af hestefamilien til slagtning (kun dyr bestemt til fødevareproduktion).
Kun får.
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.
Kun Vestmalaysia (Malaccahalvøen).
Ekskl. Kosovo, som defineret i FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10.6.1999.
Kun for rensdyr fra regionerne Murmansk og Yamalo-Nenets.
Overvågningsplan godkendt i overensstemmelse med afgørelse nr. 1/94 truffet af Samarbejdsudvalget EF-San Marino af 28.6.1994 (EFT L 238 af 13.9.1994, s. 25).«
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ABONNEMENTSPRISER 2009 (ekskl. moms, inkl. normale forsendelsesomkostninger)
EU-Tidende, L- + C-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

EU-Tidende, L- + C-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

1 000 EUR pr. år (*)
100 EUR pr. måned (*)

EU-Tidende, L- + C-udgaven, papirudgave + årlig cd-rom

22 officielle EU-sprog

1 200 EUR pr. år

EU-Tidende, L-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

700 EUR pr. år

EU-Tidende, L-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

EU-Tidende, C-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

EU-Tidende, C-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

EU-Tidende, L- + C-udgaven, månedlig kumulativ cd-rom

22 officielle EU-sprog

Supplement til EUT (S-udgaven), udbud og offentlige kontrakter,
cd-rom, 2 udgaver pr. uge

Flersproget:
23 officielle EU-sprog

EU-Tidende, C-udgaven — udvælgelsesprøver

Sprog iht.
udvælgelsesprøve(r)

(*) Enkeltnumre:

til og med 32 sider:
fra 33 til og med 64 sider:
over 64 sider:

70 EUR pr. måned
400 EUR pr. år
40 EUR pr. måned
500 EUR pr. år
360 EUR pr. år
(= 30 EUR pr. måned)
50 EUR pr. år

6 EUR
12 EUR
Prisen fastsættes i hvert enkelt tilfælde.

Den Europæiske Unions Tidende, der udkommer på EU’s officielle sprog, fås i abonnement i 22 sprogudgaver.
EU-Tidende omfatter L-udgaven (retsforskrifter) og C-udgaven (meddelelser og oplysninger).
Der abonneres særskilt på hver sprogudgave.
I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 920/2005, offentliggjort i EU-Tidende L 156 af 18. juni 2005, er Den
Europæiske Unions institutioner midlertidigt fritaget for forpligtelsen til at udarbejde og offentliggøre alle retsakter
på irsk. Irske udgaver af EU-Tidende vil derfor blive markedsført særskilt.
Abonnementet på supplementet til EU-Tidende (S-udgaven (udbud og offentlige kontrakter)) omfatter alle udgaver
på de 23 officielle sprog på én cd-rom.
Abonnenter på Den Europæiske Unions Tidende kan uden ekstra omkostninger rekvirere eksemplarer af diverse
bilag til EU-Tidende (C … A-udgaver). Abonnenterne gøres opmærksom på udgivelsen af bilagene ved hjælp af
»meddelelser til læserne« i Den Europæiske Unions Tidende.

Salg og abonnementer
Publikationer, der er produceret af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer (Publikationskontoret) med
salg for øje, kan købes gennem vore salgsagenter. Listen over salgsagenterne findes på internettet:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_da.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) giver direkte og gratis adgang til EU-retten. Via dette netsted kan
man konsultere Den Europæiske Unions Tidende, og netstedet indeholder endvidere traktaterne,
retsforskrifter, retspraksis og forberedende retsakter.
Yderligere oplysninger om Den Europæiske Union findes på: http://europa.eu
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