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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/172
av den 1 februari 2017
om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller parametrar för omvandling av animaliska
biprodukter till biogas eller kompost, villkor för import av sällskapsdjursfoder och för export av
bearbetad naturgödsel
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som
livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (1), särskilt artiklarna 15.1 c, 27 g, 41.3 och 43.3
andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (2) fastställs bestämmelser om genomförande av förordning (EG)
nr 1069/2009, bland annat för parametrar för omvandling av animaliska biprodukter till biogas eller kompost,
villkor för utsläppande på marknaden av importerat sällskapsdjurfoder och för export av kategori 2-material.

(2)

I bilaga V till förordning (EU) nr 142/2011 fastställs krav för omvandling av animaliska biprodukter till biogas
eller kompost. Enligt punkt 3 b i avsnitt 2 kapitel III i bilaga V får den behöriga myndigheten under vissa villkor
tillåta andra specifika krav än de som fastställs i kapitel III.

(3)

Rötrest och kompost får dock släppas ut på marknaden i sådana fall endast i den medlemsstat där de alternativa
parametrarna för omvandling har godkänts. För att ge den behöriga myndigheten nödvändig flexibilitet i sättet att
reglera de biogas- och kompostanläggningar som anges i punkt 3 avsnitt 2 kapitel III i bilaga V till förordning
(EU) nr 142/2011 är det lämpligt att från de krav som anges i punkt 2 avsnitt 3 kapitel III utesluta rötrest och
kompost för vilka medlemsstaten redan har godkänt alternativa parametrar för omvandling. Bilaga V till
förordning (EG) nr 142/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Medlemsstaterna får tillåta import av animaliska biprodukter och därav framställda produkter endast från
godkända tredjeländer. Medlemsstaterna får tillåta import av färskt sällskapsdjursfoder från biprodukter från fiske
från tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera fiskeriprodukter avsedda att användas som livsmedel enligt

(1) EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.
(2) Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas
som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är
undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).
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bilaga II till kommissionens beslut 2006/766/EG (1). Detta är inte fallet för import av bearbetat sällskapsdjursfoder
från biprodukter från fiske. I detta avseende omfattas import av bearbetat sällskapsdjursfoder från biprodukter
från fiske av strängare villkor än import av färskt sällskapsdjursfoder från biprodukter från fiske. Det är lämpligt
att godkänna import av bearbetat sällskapsdjursfoder från biprodukter från fiske från alla tredjeländer från vilka
det är tillåtet att importera färskt sällskapsdjursfoder från biprodukter från fiske. Tabell 2 i avsnitt 1 kapitel II
i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 bör ändras i enlighet med detta.
(5)

Export av bearbetad naturgödsel avsedd för förbränning eller bortskaffande på deponi är förbjuden. I enlighet
med artikel 43.2 och 43.3 i förordning (EG) nr 1069/2009 får export av detta material för användning i biogaseller komposteringsanläggningar tillåtas under förutsättning att mottagarlandet är medlem i Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). För att möjliggöra export av bearbetad naturgödsel och organiska
gödselmedel som innehåller endast bearbetad naturgödsel är det lämpligt att fastställa bestämmelser för export av
dessa produkter för andra ändamål än förbränning, deponering eller användning i biogas- eller komposteringsan
läggningar i länder som inte är medlemmar av OECD. Dessa bestämmelser bör innehålla krav som minst
motsvarar kraven för utsläppande på marknaden av bearbetad naturgödsel och organiska gödselmedel som
innehåller endast bearbetad naturgödsel. Bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 bör därför ändras i enlighet
med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter,
djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 25 i förordning (EU) nr 142/2011 ska följande punkt läggas till:
”4.
De regler som anges i kapitel V i bilaga XIV ska tillämpas på export från unionen av de framställda produkter
som anges där.”
Artikel 2
Bilagorna V och XIV till förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2017.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

(1) Kommissionens beslut 2006/766/EG av den 6 november 2006 om fastställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av
tredjeländer från vilka import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten (EUT L 320,
18.11.2006, s. 53).
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BILAGA

Bilagorna V och XIV till förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras på följande sätt:
1. Led 2 kapitel III avsnitt 3 i bilaga V ska ersättas med följande:

SV

”2. Rötrest eller kompost, utom sådan som avses i led 3 b i avsnitt 2, som inte uppfyller kraven i detta avsnitt ska omvandlas eller komposteras på nytt, och om det gäller Salmonella
hanteras eller bortskaffas enligt den behöriga myndighetens anvisningar.”
(2) Bilaga XI ska ändras på följande sätt:
a) Rad 12 i tabell 2 kapitel II avsnitt 1 ska ersättas med följande:
”12

Sällskapsdjursfoder,
inbegripet tuggben

Fiskråvara: De tredjeländer som
förtecknas i bilaga II till beslut
2006/766/EG.
b) Tuggben och annat sällskapsdjur
sfoder än färskt sällskapsdjursfo
der:
De tredjeländer som förtecknas
i del 1 i bilaga II till förordning
(EU) nr 206/2010 samt följande
länder:

a) Helkonserverat sällskapsdjursfoder:
Kapitel 3(A) i bilaga XV.
b) Bearbetat sällskapsdjursfoder utom
helkonserverat sällskapsdjursfoder:
Kapitel 3(B) i bilaga XV.
c) Tuggben: Kapitel 3(C) i bilaga XV.
d) Färskt sällskapsdjursfoder:
Kapitel 3(D) i bilaga XV.”.

Europeiska unionens officiella tidning

a) Bearbetat sällskapsdjursfoder och Sällskapsdjursfodret och tugg a) Färskt sällskapsdjursfoder:
tuggben: Material enligt artikel 35 a benen ska ha framställts i enlig
De tredjeländer som förtecknas
het med kapitel II i bilaga XIII.
i och ii.
i del 1 i bilaga II till förordning
(EU) nr 206/2010 eller i bilaga I
b) Färskt sällskapsdjursfoder: Material
till förordning (EG) nr 798/2008,
enligt artikel 35 a iii.
från vilka medlemsstaterna tillåter
import av färskt kött från samma
djurart och där endast kött med
ben tillåts.

(JP) Japan
(EC) Ecuador
(LK) Sri Lanka
(TW) Taiwan.
Bearbetat sällskapsdjursfoder från
fiskmaterial: De tredjeländer som
förtecknas i bilaga II till beslut
2006/766/EG.
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b) Följande kapitel ska läggas till som kapitel V:
”KAPITEL V
BESTÄMMELSER FÖR EXPORT AV VISSA FRAMSTÄLLDA PRODUKTER

Regler för export av de framställda produkter som avses i artikel 25.4:

1

Framställda produkter

Regler för export

Bearbetad naturgödsel och organisk gödsel, kom
post eller rötrest från biogasomvandling som inte
innehåller några andra animaliska biprodukter el
ler framställda produkter än bearbetad naturgöd
sel.

Bearbetad naturgödsel och organisk gödsel, kom
post eller rötrest från biogasomvandling som inte
innehåller några andra animaliska biprodukter el
ler framställda produkter än bearbetad naturgödsel
måste åtminstone uppfylla de villkor som anges
i leden a, b, d och e i kapitel I avsnitt 2 i bi
laga XI.”

2.2.2017
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/173
av den 1 februari 2017
om ändring av förordning (EG) nr 1292/2008 och genomförandeförordning (EU) nr 887/2011 vad
gäller namnet på innehavaren av godkännandet för Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 och
Enterococcus faecium CECT 4515
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om
fodertillsatser (1), särskilt artikel 13.3, och
av följande skäl:
(1)

Norel SA har lämnat in en ansökan i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 med förslag om
ändring av namnet på innehavaren av godkännandet i kommissionens förordning (EG) nr 1292/2008 (2) och
kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 887/2011 (3).

(2)

Sökanden uppger att Evonik Nutrition & Care GmbH har från Norel SA förvärvat försäljningsrättigheterna för
fodertillsatserna Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 och Enterococcus faecium CECT 4515 från och med den 4 juli
2016. Sökanden har lämnat in relevanta uppgifter som stöd för sin begäran.

(3)

Den föreslagna ändringen av innehavaren av godkännandet är av rent administrativ karaktär och föranleder ingen
ny bedömning av de berörda tillsatserna. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har underrättats om
ansökan.

(4)

För att Evonik Nutrition & Care GmbH ska kunna utnyttja sina försäljningsrättigheter måste villkoren för
respektive godkännande ändras.

(5)

Förordning (EG) nr 1292/2008 och genomförandeförordning (EU) nr 887/2011 bör därför ändras i enlighet med
detta.

(6)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver en omedelbar tillämpning av de ändringar
i förordningarna (EG) nr 1292/2008 och (EU) nr 887/2011 som införs genom den här förordningen, bör en
övergångsperiod fastställas under vilken befintliga lager får användas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter,
djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av förordning (EG) nr 1292/2008
I kolumn 2 i bilagan till förordning (EG) nr 1292/2008 ska ”Norel SA” ersättas med ”Evonik Nutrition & Care GmbH”.
(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 1292/2008 av den 18 december 2008 om godkännande av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940
(Ecobiol och Ecobiol plus) som fodertillsats (EUT L 340, 19.12.2008, s. 36).
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 887/2011 av den 5 september 2011 om godkännande av preparat av Enterococcus
faecium CECT 4515 som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: Norel SA) (EUT L 229, 6.9.2011, s. 7).
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Artikel 2
Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 887/2011
Genomförandeförordning (EU) nr 887/2011 ska ändras på följande sätt:
a) I titeln ska ”Norel S.A.” ersättas med ”Evonik Nutrition & Care GmbH”.
b) I kolumn 2 i bilagan ska ”Norel S.A.” ersättas med ”Evonik Nutrition & Care GmbH”.
Artikel 3
Övergångsbestämmelser
Befintliga lager av tillsatserna som uppfyller de bestämmelser som är tillämpliga före dagen för denna förordnings
ikraftträdande får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.
Artikel 4
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2017.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

2.2.2017
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/174
av den 1 februari 2017
om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),
med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad
frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och
av följande skäl:
(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsför
handlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från
tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning
(EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma
dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till
denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2017.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Jerzy PLEWA

Generaldirektör
Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.
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BILAGA
Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(euro/100 kg)
KN-nummer

Kod för tredjeland ( )

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

299,8

MA

122,9

0707 00 05

0709 91 00
0709 93 10

0805 10 22, 0805 10 24,
0805 10 28

0805 21 10, 0805 21 90,
0805 29 00

0805 22 00

0805 50 10

0808 10 80
0808 30 90

1

TR

153,5

ZZ

192,1

MA

48,2

TR

192,3

ZZ

120,3

EG

79,4

ZZ

79,4

MA

172,1

TR

261,6

ZZ

216,9

EG

44,2

MA

45,8

TN

52,9

TR

72,7

ZZ

53,9

EG

97,9

IL

143,2

JM

112,4

MA

88,2

TR

83,6

ZZ

105,1

IL

139,8

MA

83,3

ZZ

111,6

EG

85,5

TR

85,8

ZZ

85,7

US

186,4

ZZ

186,4

CL

81,7

CN

101,0

TR

154,0

ZA

98,4

ZZ

108,8

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Eu
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad
gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt
ursprung”.
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BESLUT
KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2017/175
av den 25 januari 2017
om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för turistlogi
[delgivet med nr C(2017) 299]
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett
EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.2,

efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 får EU-miljömärket tilldelas tjänster som har reducerad miljöpåverkan under
hela sin livscykel.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska specifika kriterier för EU-miljömärket fastställas för varje produktgrupp.

(3)

Genom kommissionens beslut 2009/564/EG (2) och 2009/578/EG (3) har ekologiska kriterier och tillhörande
bedömnings- och kontrollkrav fastställts för campingplatstjänster respektive logitjänster, vilka gäller till och med
den 31 december 2016.

(4)

För att bättre återspegla likheterna hos campingplatstjänster och logitjänster och för att uppnå synergieffekter
genom ett gemensamt tillvägagångssätt för dessa produktgrupper samt uppnå största möjliga effektivitet
i förvaltningen av kriterierna är det lämpligt att slå samman de båda produktgrupperna till en enda produktgrupp
med benämningen ”turistlogi”.

(5)

De reviderade kriterierna syftar till att främja användning av förnybara energikällor, spara energi och vatten,
minska avfallet och förbättra den lokala miljön. Med tanke på innovationscykeln för denna produktgrupp bör de
reviderade kriterierna och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven gälla i fem år från och med den dag då
detta beslut delges.

(1) EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.
(2) Kommissionens beslut 2009/564/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens
miljömärke för campingplatstjänster (EUT L 196, 28.7.2009, s. 36).
(3) Kommissionens beslut 2009/578/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens
miljömärke för logitjänster (EUT L 198, 30.7.2009, s. 57).
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(6)

I EU-miljömärkenas registreringsnummer ingår en kod som betecknar produktgruppen. För att de behöriga
organen ska kunna tilldela ett registreringsnummer till anläggningar för turistlogi som uppfyller kriterierna för
EU-miljömärket måste denna produktgrupp tilldelas ett kodnummer.

(7)

Besluten 2009/564/EG och 2009/578/EG bör därför upphöra att gälla.

(8)

En övergångsperiod bör medges för sökande vars logitjänster eller campingplatstjänster har tilldelats EUmiljömärket för logitjänster och campingplatstjänster baserat på kriterierna i besluten 2009/564/EG respektive
2009/578/EG, för att ge dem tillräckligt med tid för att anpassa sina produkter till de reviderade kriterierna och
kraven. Sökandena bör också tillåtas lämna in ansökningar som grundas på de ekologiska kriterierna i besluten
2009/564/EG och 2009/578/EG under en tillräckligt lång tidsperiod.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt
artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Produktgruppen ”turistlogi” ska omfatta tillhandahållandet av logitjänster och campingplatstjänster samt någon av
följande kompletterande tjänster då detta ombesörjs av tillhandahållaren av turistlogi:
1) Måltider.
2) Fritids- eller gymanläggningar.
3) Grönområden.
4) Lokaler för särskilda evenemang, som t.ex. affärskonferenser, möten eller utbildningsevenemang.
5) Gemensamma sanitära utrymmen, tvätt- och matlagningsutrymmen eller informationskontor som kan användas av
campinggäster, resenärer och övernattningsgäster.
2.

Transporttjänster och nöjesresor ingår inte i produktgruppen ”turistlogi”.

Artikel 2
I detta beslut gäller följande definitioner:
1. logitjänster: tillhandahållande, mot betalning, av inomhusövernattning i rum, försedda med åtminstone sängplats, och
av privata eller gemensamma sanitära utrymmen som erbjuds turister, resenärer och övernattningsgäster.
2. campingplatstjänster: tillhandahållande, mot betalning, av uppställningsplatser med utrustning för någon av följande
strukturer: tält, husvagnar, mobila hem, husbilar, småstugor och lägenheter, och av privata eller gemensamma
sanitära utrymmen som erbjuds turister, resenärer och övernattningsgäster.
3. måltider: tillhandahållande av frukost eller andra måltider.
4. fritids- eller gymanläggningar: bastur, swimmingpooler, sportanläggningar och friskvårdsanläggningar som är
tillgängliga för gäster eller icke-boende, eller båda.
5. grönområden: parker, trädgårdar eller andra utomhusområden som är öppna för turister, resenärer och
övernattningsgäster.
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Artikel 3
För att ett turistlogi ska tilldelas EU-miljömärket enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska det ingå i produktgruppen
”turistlogi” i enlighet med definitionen i artikel 1 i detta beslut och uppfylla samtliga följande krav samt de tillhörande
bedömnings- och kontrollkrav som anges i bilagan till detta beslut.
a) Det ska uppfylla alla kriterier som anges i avsnitt A i bilagan till detta beslut.
b) Det ska uppfylla ett tillräckligt antal av de kriterier som anges i avsnitt B i bilagan till detta beslut för att uppnå det
antal poäng som krävs enligt artiklarna 4 och 5.
Artikel 4
1.

Vid tillämpning av artikel 3 b ska logitjänsterna uppnå minst 20 poäng.

2.

Det minsta antal poäng som krävs enligt punkt 1 ska ökas med följande:

a) 3 poäng om ledningen för eller ägaren till anläggningen för logitjänster tillhandahåller måltider.
b) 3 poäng om ledningen för eller ägaren till anläggningen för logitjänster ger gästerna tillgång till grönområden.
c) 3 poäng om ledningen för eller ägaren till anläggningen för logitjänster tillhandahåller fritids- eller gymanläggningar,
eller 5 poäng om dessa fritids- eller gymanläggningar består av en friskvårdsanläggning som är tillgänglig för ickeboende.
Artikel 5
1.
Vid tillämpning av artikel 3 b ska campingplatstjänsten uppnå minst 20 poäng eller, om gemensamma tjänster
tillhandahålls, 24 poäng.
2.

Det minsta antal poäng som krävs enligt punkt 1 ska ökas med följande:

a) 3 poäng om ledningen för eller ägaren till anläggningen för campingplatstjänster tillhandahåller måltider.
b) 3 poäng om ledningen för eller ägaren till anläggningen för campingplatstjänster ger gästerna tillgång till
grönområden.
c) 3 poäng om ledningen för eller ägaren till anläggningen för campingplatstjänster tillhandahåller fritids- eller
gymanläggningar, eller 5 poäng om dessa fritids- eller gymanläggningar består av en friskvårdsanläggning som är
tillgänglig för icke-boende.
Artikel 6
Kriterierna för EU-miljömärket för produktgruppen ”turistlogi” och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven ska
gälla i fem år från den dag då detta beslut delges.

Artikel 7
För administrativa ändamål ska produktgruppen ”turistlogi” tilldelas kodnummer ”051”.

Artikel 8
Besluten 2009/564/EG och 2009/578/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 9
Genom undantag från artikel 8 får ansökningar om EU-miljömärket för produkter i produktgrupperna ”logitjänster” eller
”campingplatstjänster” som lämnas in inom två månader från den dag då detta beslut delges baseras antingen på
kriterierna i beslut 2009/578/EG respektive beslut 2009/564/EG, eller på kriterierna i det här beslutet.
Licenser för EU-miljömärket som tilldelats enligt kriterierna i beslut 2009/564/EG eller beslut 2009/578/EG får
användas i 20 månader från och med den dag då det här beslutet delges.
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Artikel 10
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 januari 2017.
På kommissionens vägnar
Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
ALLMÄN RAM

KRITERIER FÖR EU-MILJÖMÄRKET

Kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till turistlogi
Obligatoriska kriterier
Allmänna förvaltningskriterier
Kriterium 1. Grund för ett miljöledningssystem
Kriterium 2. Utbildning av personal
Kriterium 3. Information till gäster
Kriterium 4. Allmänt underhåll
Kriterium 5. Övervakning av förbrukning
Kriterier för energi
Kriterium 6.

Energieffektiv rumsuppvärmning och vattenvärmare

Kriterium 7.

Energieffektiv luftkonditionering och energieffektiva luftvärmepumpar

Kriterium 8.

Energieffektiv belysning

Kriterium 9.

Värmereglering

Kriterium 10. Automatisk avstängning av uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och belysning
Kriterium 11. Uppvärmnings- och luftkonditioneringsanordningar utomhus
Kriterium 12. Upphandling av el från en leverantör av förnybar el
Kriterium 13. Kol och eldningsolja
Kriterier för vatten
Kriterium 14. Effektiva anslutningar för vatten: blandare och duschar i badrum
Kriterium 15. Effektiva anslutningar för vatten: toaletter och urinaler
Kriterium 16. Mindre smutstvätt genom återanvändning av handdukar och sängkläder
Kriterier för avfall och avloppsvatten
Kriterium 17. Förebyggande av avfall: plan för minskat matavfall
Kriterium 18. Förebyggande av avfall: engångsartiklar
Kriterium 19. Källsortering och borttransport för återvinning
Övriga kriterier
Kriterium 20. Rökfria gemensamma utrymmen och rum
Kriterium 21. Främjande av miljövänliga transportmedel
Kriterium 22. Information på EU-miljömärket
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Valfria kriterier
Allmänna förvaltningskriterier
Kriterium 23. Emasregistrering eller ISO-certifiering av anläggningen (upp till 5 poäng)
Kriterium 24. Emasregistrering eller ISO-certifiering av leverantörer (upp till 5 poäng)
Kriterium 25. Miljömärkta tjänster (upp till 4 poäng)
Kriterium 26. Information och upplysning om miljöfrågor och sociala frågor (upp till 2 poäng)
Kriterium 27. Övervakning av förbrukning: konsumtionsmätning av energi och vatten (upp till 2 poäng)
Kriterier för energi
Kriterium 28. Energieffektiv rumsuppvärmning och vattenvärmare (upp till 3 poäng)
Kriterium 29. Energieffektiv luftkonditionering och energieffektiva luftvärmepumpar (upp till 3,5 poäng)
Kriterium 30. Luftvärmepumpar med upp till 100 kW värmeeffekt (3 poäng)
Kriterium 31. Energieffektiva hushållsapparater och energieffektiv belysning (upp till 4 poäng)
Kriterium 32. Värmeåtervinning (upp till 3 poäng)
Kriterium 33. Värmereglering och fönsterisolering (upp till 4 poäng)
Kriterium 34. Automatisk avstängning av apparater och anordningar (upp till 4,5 poäng)
Kriterium 35. Fjärrvärme/fjärrkyla och kyla via kraftvärme (upp till 4 poäng)
Kriterium 36. Elektriska handtorkar med närhetssensor (1 poäng)
Kriterium 37. Utsläpp från pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning (1,5 poäng)
Kriterium 38. Upphandling av el från en leverantör av förnybar el (upp till 4 poäng)
Kriterium 39. Egenproduktion av el från förnybara energikällor (upp till 5 poäng)
Kriterium 40. Värmeenergi från förnybara energikällor (upp till 3,5 poäng)
Kriterium 41. Uppvärmning av swimmingpooler (upp till 1,5 poäng)
Kriterier för vatten
Kriterium 42. Effektiva anslutningar för vatten: blandare och duschar i badrum (upp till 4 poäng)
Kriterium 43. Effektiva anslutningar för vatten: toaletter och urinaler (upp till 4,5 poäng)
Kriterium 44. Vattenförbrukning för diskmaskiner (2,5 poäng)
Kriterium 45. Vattenförbrukning för tvättmaskiner (3 poäng)
Kriterium 46. Uppgifter om vattnets hårdhetsgrad (upp till 1,5 poäng)
Kriterium 47. Optimerad skötsel av pooler (upp till 2,5 poäng)
Kriterium 48. Återvinning av regnvatten och gråvatten (upp till 3 poäng)
Kriterium 49. Effektiv bevattning (1,5 poäng)
Kriterium 50. Inhemska arter eller icke-invasiva främmande arter i utomhusplanteringar (upp till 2 poäng)
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Kriterier för avfall och avloppsvatten
Kriterium 51. Pappersprodukter (upp till 2 poäng)
Kriterium 52. Sällanköpsvaror (upp till 4 poäng)
Kriterium 53. Tillhandahållande av drycker (2 poäng)
Kriterium 54. Upphandling av disk-, tvätt- och rengöringsmedel samt toalettartiklar (upp till 2 poäng)
Kriterium 55. Minimering av användningen av rengöringsprodukter (1,5 poäng)
Kriterium 56. Halkbekämpning (1 poäng)
Kriterium 57. Uttjänta textilier och möbler (upp till 2 poäng)
Kriterium 58. Kompostering (upp till 2 poäng)
Kriterium 59. Rening av avloppsvatten (upp till 3 poäng)
Övriga kriterier
Kriterium 60. Rökfria rum (1 poäng)
Kriterium 61. Social policy (upp till 2 poäng)
Kriterium 62. Underhållsfordon (1 poäng)
Kriterium 63. Tillhandahållande av miljövänliga transportmedel (upp till 2,5 poäng)
Kriterium 64. Icke hårdgjorda ytor (1 poäng)
Kriterium 65. Lokala och ekologiska produkter (upp till 4 poäng)
Kriterium 66. Undvikande av bekämpningsmedel (2 poäng)
Kriterium 67. Ytterligare miljöåtgärder och sociala åtgärder (upp till 3 poäng)
BEDÖMNING OCH KONTROLL

De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges under varje kriterium i delarna A och B.
När sökanden ska tillhandahålla intyg, dokumentation, analyser eller testrapporter, eller på annat sätt styrka att
kriterierna uppfylls, kan dessa dokument, beroende på omständigheterna, komma antingen från sökanden själv eller från
dennes leverantör(er) etc.
Behöriga organ ska företrädesvis erkänna styrkande handlingar utfärdade av organ som är ackrediterade enligt relevant
harmoniserad standard för provnings- och kalibreringslaboratorier samt verifikationer från organ som är ackrediterade
enligt relevant harmoniserad standard för organ som certifierar produkter, processer och tjänster. Ackreditering ska
utföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 (1).
Uppgifter ur miljöredovisningar enligt EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (2) anses vara bevis som är
likvärdiga med de styrkande handlingar som nämns i föregående punkt.
Där så är lämpligt får andra testmetoder än de som anges för varje kriterium användas om de godkänts som likvärdiga
av det behöriga organ som bedömer ansökan.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer
i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och
kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG (EUT L 342, 22.12.2009, s. 1).
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Där så är lämpligt får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och genomföra oberoende kontroller.
De behöriga organen ska göra ett inledande besök på plats innan EU-miljömärket tilldelas, och de får göra
uppföljningsbesök på plats med jämna mellanrum under giltighetstiden.
Det förutsätts att tjänsterna uppfyller alla rättsliga krav i det respektive land eller de respektive länder där anläggningen
är belägen. Särskilt följande ska säkerställas:
1. Den fysiska strukturen är förenlig med unionens, nationella och lokala lagar och andra författningar i fråga om
energieffektivitet och värmeisolering, vattenkällor, vattenrening och omhändertagande av avloppsvatten
(inbegripet kemiska toaletter), insamling och bortskaffande av avfall, underhåll och service av utrustning,
säkerhets- och hälsobestämmelser samt områdets alla relevanta lagar och andra författningar om bevarande av
landskapet och den biologiska mångfalden.
2. Företaget är operativt och registrerat, i enlighet med nationella eller lokala lagar, och dess personal är lagenligt
anställd och försäkrad. För detta ändamål ska de anställda ha ett skriftligt avtal enligt nationell lagstiftning, de ska
erhålla minst den nationella eller regionala minimilön som fastställts i kollektivavtal (om kollektivavtal saknas ska
personalen erhålla åtminstone tillämplig nationell eller regional minimilön) och ha arbetstider som
överensstämmer med nationell lagstiftning.
Sökanden ska intyga och visa att tjänsten uppfyller dessa krav, med användning av oberoende verifieringar eller bevis
i form av dokument, och i enlighet med nationell lagstiftning om dataskydd (t.ex. bygglov, intyg från tekniska experter
som redogör för hur nationell lagstiftning och lokala bestämmelser avseende ovannämnda aspekter av byggnaden är
uppfyllda, en kopia av en skriftlig social policy, kopior av kontrakt, intyg om att de anställda är registrerade i det
nationella försäkringssystemet, officiell dokumentation/registerutdrag med de anställdas namn och antalet anställda
utfärdade av behörig lokal myndighet för kontroll av arbetsplatser eller en företrädare för denna). Dessutom kan
slumpmässiga intervjuer med personalen göras i samband med besök på plats.

DEL A

KRITERIER SOM AVSES I ARTIKEL 3 a

ALLMÄN FÖRVALTNING

Kriterium 1. Grund för ett miljöledningssystem

Anläggningen ska lägga grunden för ett miljöledningssystem genom att tillämpa följande processer:
— En miljöpolicy som anger de viktigaste miljöaspekterna i fråga om energi, vatten och avfall av betydelse för
anläggningen.
— En detaljerad handlingsplan som fastställer mål för miljöprestanda när det gäller vissa miljöaspekter som ska
fastställas minst vartannat år, med beaktande av de krav som fastställs genom detta beslut om EU-miljömärke.
Om de fastställda miljöaspekterna inte behandlas för detta EU-miljömärke bör målen företrädesvis baseras på
indikatorer för miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass enligt referensdokumentet om bästa
miljöledningspraxis för turismsektorn (1) (Emas).
— En intern utvärdering där man minst en gång per år kontrollerar organisationens resultat med avseende på
målen i handlingsplanen och fastställer korrigeringsåtgärder om så behövs.
(1) Kommissionens beslut (EU) 2016/611 av den 15 april 2016 om referensdokumentet för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för
sektorspecifik miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass för turismsektorn enligt förordning (EG) nr 1221/2009 om
frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (EUT L 104, 20.4.2016, s. 27).
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Information om de processer som nämns i föregående stycke ska finnas tillgänglig, så att gäster och personal kan ta del
av den.
Kommentarer och återkoppling från gäster som samlats in via det frågeformulär som avses i kriterium 3 ska utvärderas
i den interna utvärderingen och i handlingsplanen, om så krävs.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga
— en kopia av miljöpolicyn,
— handlingsplanen, och
— utvärderingsrapporten, som ska göras tillgänglig för det behöriga organet inom två år efter ansökan, och den
uppdaterade versionen vartannat år.
Sökande som är registrerade enligt Emas eller certifierade enligt ISO 14001 ska anses uppfylla kraven. I detta fall ska
ISO 14001-certifikatet eller Emas-registreringen tillhandahållas som bevis. När det gäller certifiering enligt ISO 14001
ska ansökan kompletteras med en rapport som sammanfattar vilka resultat som nåtts när det gäller uppfyllandet av
målen i handlingsplanen.

Kriterium 2. Utbildning av personal
a) Man ska från anläggningens sida informera och utbilda personalen (inklusive inhyrd extern personal), t.ex. genom
skriftliga rutiner eller manualer, för att säkerställa att miljöåtgärderna tillämpas och för att öka medvetenheten
om miljöansvarigt beteende i enlighet med de obligatoriska och tillämpliga frivilliga kriterierna för EUmiljömärket. Särskilt följande aspekter ska ingå i personalutbildningen:
i)

Anläggningens miljöpolicy och miljöhandlingsplan samt medvetenheten om EU-miljömärket för
turistlogi.

ii) Energisparåtgärder beträffande belysning, luftkonditionering och uppvärmning när personal lämnar ett
rum eller när fönster öppnas.
iii) Vattensparande åtgärder i samband med läckagekontroll, (be)vattning, frekvens för byten av lakan och
handdukar samt förfarandet för backspolning av pooler.
iv) Åtgärder för att minska mängden kemikalier som används vid rengöring, disk, desinfektion, tvätt samt
andra speciella typer av rengöring (t.ex. backspolning av swimmingpooler); sådana kemikalier ska bara
användas då det är nödvändigt, och om information om dosering finns tillgänglig ska dessa produkter
doseras enligt vad som anges på förpackningen eller rekommenderas av tillverkaren.
v)

Avfallsminskning och avfallssortering med avseende på engångsartiklar och bortskaffandekategorier.

vi) Tillgång till miljövänliga transportmedel för personalen.
vii) Den relevanta information som personalen ska ge till gästerna, i enlighet med kriterium 3.
b) All nyanställd personal ska ges lämplig utbildning inom fyra veckor från det att anställningen inleds, och all övrig
personal ska minst en gång om året ges fortbildning om ovannämnda aspekter.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga en beskrivning av utbildningsprogrammet och dess
innehåll samt ange vilka anställda som erhållit vilken utbildning vid vilken tidpunkt. Datum för och typen av personalut
bildning ska dokumenteras som bevis på att denna fortbildning har ägt rum.
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Kriterium 3. Information till gäster
a) Man ska från anläggningens sida också informera gästerna i syfte att säkerställa att miljöåtgärderna tillämpas och
för att öka medvetenheten om miljöansvarigt beteende i enlighet med de obligatoriska och tillämpliga frivilliga
kriterierna för EU-miljömärket. Gästerna ska aktivt informeras i muntlig eller skriftlig form, i receptionen eller på
rummen. Informationen ska särskilt täcka följande aspekter:
i)

Anläggningens miljöpolicy samt medvetenhet om EU-miljömärket för turistlogi.

ii) Energisparåtgärder beträffande belysning, luftkonditionering och uppvärmning när gästerna lämnar
rummet eller när fönster öppnas.
iii) Vattensparande åtgärder i samband med läckagekontroll och frekvensen för byte av lakan och
handdukar.
iv) Avfallsminskning och avfallssortering med avseende på engångsartiklar och bortskaffandekategorier samt
föremål etc. som inte får bortskaffas via avloppsvattnet. Därutöver ska en affisch eller någon annan typ
av informationsmaterial med råd om hur man kan minska livsmedelssvinn anslås i frukostrum och
matsalar.
v) Tillgång till miljövänliga transportmedel för gästerna.
vi) Anläggningen ska informera gästerna om lokala sevärdheter, guider, restauranger, marknader och
hantverkscentrum.
b) Gästerna ska få ett frågeformulär, via internet eller på anläggningen, där man ber om deras synpunkter på de
allmänna miljöaspekter som anges i punkt a och där de får ange om de generellt sett är nöjda med anläggningens
tjänster och utrustning. Det ska finnas ett tydligt förfarande för att dokumentera gästernas synpunkter och
klagomål samt hur dessa besvarats och vilka korrigerande åtgärder som vidtagits.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga kopior av den information som gästerna får. Sökanden
ska redovisa rutinerna för spridning och insamling av information och av frågeformuläret, samt rutinerna för att ta
ställning till återkoppling.

Kriterium 4. Allmänt underhåll
Förebyggande underhåll av maskiner/anordningar ska göras minst en gång om året, eller oftare om så krävs enligt
lagstiftning eller anges i tillverkarens instruktioner. Underhållet ska inkludera inspektion av eventuella läckor och
säkerställande av att åtminstone den utrustning som gäller energi (t.ex. apparater för uppvärmning, ventilation och
luftkonditionering samt kylsystem) och vatten (t.ex. sanitetsarmatur och bevattningssystem) på anläggningen fungerar på
avsett sätt.
Apparater som använder köldmedier som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 (1)
ska besiktigas och underhållas enligt följande:
a) För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men
mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter: minst var tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat,
minst var tjugofjärde månad.
b) För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer men
mindre än 500 ton koldioxidekvivalenter: minst var sjätte månad eller, om ett läckagevarningssystem är
installerat, minst var tolfte månad.
c) För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer:
minst var tredje månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var sjätte månad.
Allt underhållsarbete ska registreras i ett särskilt underhållsregister, med angivande av ungefär hur mycket vatten som
läcker ut från utrustningen för vattenförsörjning.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av
förordning (EG) nr 842/2006 (EUT L 150, 20.5.2014, s. 195).
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Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att kraven är uppfyllda och bifoga en kortfattad beskrivning av underhållsprogrammet, uppgifter
om de personer eller företag som utför underhållet och underhållsregistret.
Kriterium 5. Övervakning av förbrukning
Anläggningen ska ha rutiner för månatlig eller, i varje fall, årlig insamling och kontroll av uppgifter när det gäller
åtminstone följande aspekter:
a) Specifik energianvändning (kWh/gästnatt och/eller kWh/m2 (inomhusutrymmen) per år).
b) Procentandel slutlig energiförbrukning som tillgodoses av förnybar energi som produceras på plats.
c) Vattenförbrukning per gästnatt (liter/gästnatt), inklusive vatten som används för bevattning (i förekommande fall)
och för övriga verksamheter där vatten förbrukas.
d) Avfallsproduktion per gästnatt (kg/gästnatt). Matsvinn ska övervakas separat (1).
e) Förbrukning av kemiska produkter för rengöring, disk, tvätt, desinfektion och andra speciella rengöringsändamål
(t.ex. backspolning av swimmingpooler) (kg eller liter/gästnatt), med angivande av om produkterna är
bruksfärdiga eller i form av koncentrat.
f) Procentandel av produkter med ett ISO-miljömärke av typ I som används inom ramen för de tillämpliga frivilliga
kriterierna i detta beslut om EU-miljömärket.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och redovisa rutinerna för insamling och övervakning. Anläggningen
ska lämna in en kort sammanfattning av de insamlade uppgifterna för ovannämnda förbrukningsparametrar tillsammans
med den interna utvärderingsrapport som nämns i kriterium 1, och dessa ska göras tillgängliga för det behöriga organet
inom två år efter ansökan och därefter vartannat år.
ENERGI

Kriterium 6. Energieffektiv rumsuppvärmning och vattenvärmare
a) Vattenvärmare för rumsuppvärmning som installeras under EU-miljömärkets giltighetstid ska
i) utgöras av högeffektiva kraftvärmepannor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/27/EU (2), eller
ii) ha en årstidsbetingad energieffektivitet vid rumsuppvärmning och/eller utsläppsgränsvärden för
växthusgaser i enlighet med värdena i nedanstående tabeller, beräknade i enlighet med kommissionens
beslut 2014/314/EU (3):
Typ av vattenvärmare för rumsuppvärm
ning

Effektivitetsindikator

Alla pannor eller värmepumpar för Lägsta årstidsbetingad energieffektivitet vid rumsuppvärmning
rumsuppvärmning utom värmare med (η ) ≥ 98 %
s
panna för fast biobränsle och värmare
med värmepump
Värmare med panna för fast biob Lägsta årstidsbetingad energieffektivitet vid rumsuppvärmning
ränsle
(ηs) ≥ 79 %
(1) Tillämpligt om måltider tillhandahålls och lokala avfallshanteringsanläggningar tillåter separat insamling av organiskt avfall.
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven
2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).
(3) Kommissionens beslut 2014/314/EU av den 28 maj 2014 om fastställande av kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till
vattenvärmare (EUT L 164, 3.6.2014, s. 83).

L 28/20

SV

Europeiska unionens officiella tidning
Typ av vattenvärmare för rumsuppvärm
ning

Värmare med värmepump (två alterna
tiv får användas för värmepumpar
som använder köldmedier med GWFfaktor ≤ 2 000, alternativ 2 är obliga
toriskt för värmepumpar som använ
der köldmedier med GWF-faktor
≤ 2 000)

2.2.2017

Effektivitetsindikator

Alternativ 1 – Lägsta årstidsbetingad energieffektivitet vid rumsupp
värmning/köldmediets GWF-faktor
ηs ≥ 107 %/[0–500]
ηs ≥ 110 %/[500–1 000]
ηs ≥ 120 %/[1 000–2 000]
ηs ≥ 130 %/> 2 000
Alternativ 2 – Utsläppsgränsvärden för växthusgaser
150 g CO2-ekvivalenter/kWh producerad värme

b) Rumsvärmare som installeras under EU-miljömärkets giltighetstid ska uppfylla kraven avseende lägsta
årstidsbetingad energieffektivitet vid rumsuppvärmning i kommissionens förordningar (EU) 2015/1185 (1) eller
(EU) 2015/1188 (2).
c) Vattenvärmare som installeras under EU-miljömärkets giltighetstid ska ha minst följande relevanta indikatorer för
energieffektivitet:
Typ av varmvattenberedare

Alla varmvattenberedare med en deklarerad belastningsprofil ≤ S

Energi effektivitetsindikator

Energiklass A (b)

Alla varmvattenberedare utom varmvattenberedare med värmepump, Energiklass A (b)
med en deklarerad belastningsprofil > S och ≤ XXL
Varmvattenberedare med värmepump med en deklarerad belastningsprofil Energiklass A+ (b)
> S och ≤ XXL
Alla varmvattenberedare med en deklarerad belastningsprofil > XXL (3XL Energieffektivitet vid uppvärmning
och 4XL)
av vatten ≥ 131 % (c)
(b) Enligt definitionen i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 (1).
(c) Enligt definitionen i bilaga VI till kommissionens förordning (EU) nr 814/2013 (2).
(1) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamen
tets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med
varmvattenberedare och solvärmeutrustning (EUT L 239, 6.9.2013, s. 83).
(2) Kommissionens förordning (EU) nr 814/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för varmvattenberedare och ackumulatortankar (EUT L 239,
6.9.2013, s. 162).

d) Befintliga kraftvärmepannor ska uppfylla definitionen av högeffektiv kraftvärme i bilaga III till Europapar
lamentets och rådets direktiv 2004/8/EG (3) eller bilaga II till direktiv 2012/27/EU för pannor som installerats
efter den 4 december 2012.
e) Befintliga värmepannor som eldas med flytande eller gasformiga bränslen enligt definitionen i rådets direktiv
92/42/EEG (4) ska uppfylla effektivitetskrav som minst motsvarar tre stjärnor enligt vad som anges i det
direktivet. Pannor som inte omfattas av direktiv 92/42/EEG ska ha en verkningsgrad som motsvarar tillverkarens
instruktioner och uppfyller kraven i nationell och lokal lagstiftning, men för sådana befintliga pannor (utom
pannor som drivs med biomassa) får verkningsgraden inte understiga 88 %.
(1) Kommissionens förordning (EU) 2015/1185 av den 24 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare för fastbränsle (EUT L 193, 21.7.2015, s. 1).
(2) Kommissionens förordning (EU) 2015/1188 av den 28 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare (EUT L 193, 21.7.2015, s. 76).
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på
nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG (EUT L 52, 21.2.2004, s. 50).
(4) Rådets direktiv 92/42/EEG av den 21 maj 1992 om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt
bränsle (EGT L 167, 22.6.1992, s. 17).
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Bedömning och kontroll
När det gäller kraven i leden a, b och c ska innehavaren av EU-miljömärket informera det behöriga organet om den nya
installationen av de berörda apparaterna under EU-miljömärkets giltighetstid och tillhandahålla tekniska specifikationer
från tillverkaren eller från de tekniker som ansvarar för installation, försäljning eller underhåll av pannorna eller
värmepumparna för rumsuppvärmning och av varmvattenberedarna, där det anges hur effektivitetskraven uppfylls.
Vattenvärmare som tilldelats EU-miljömärket ska anses uppfylla krav a ii. Produkter som tilldelats andra ISO-märken av
typ I och som uppfyller något av kraven i leden a–e ska anses uppfylla kraven i respektive punkt i detta kriterium. Om
vattenvärmare som tilldelats EU-miljömärket används ska sökanden tillhandahålla en kopia av EU-miljömärket eller en
kopia av etiketten från förpackningen som visar att märket tilldelats i enlighet med beslut 2014/314/EU. När produkter
som tilldelats andra ISO-märken av typ I används ska sökanden tillhandahålla en kopia av ISO-märket av typ I eller en
kopia av etiketten på förpackningen samt ange kraven för ISO-märket av typ I motsvarande förteckningarna i leden a–e.
När det gäller kraven i leden d och e ska sökanden tillhandahålla tekniska specifikationer från tillverkaren eller från de
tekniker som ansvarar för installation, försäljning eller underhåll av pannorna eller värmepumparna för
rumsuppvärmning och av varmvattenberedarna, där det anges hur effektivitetskraven uppfylls.

Kriterium 7. Energieffektiv luftkonditionering och energieffektiva luftvärmepumpar
Luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk och luftvärmepumpar som installeras under EU-miljömärkets giltighetstid
ska vara av minst följande relevanta energieffektivitetsklasser, i enlighet med vad som definieras i kommissionens
delegerade förordning (EU) nr 626/2011 (1):

Typ

Energieffektivitetsklass (kylning/värmning)

Monosplit < 3 kW

A+++/A+++

Monosplit 3–4 kW

A+++/A+++

Monosplit 4–5 kW

A+++/A++

Monosplit 5–6 kW

A+++/A+++

Monosplit 6–7 kW

A++/A+

Monosplit 7–8 kW

A++/A+

Monosplit > 8 kW

A++/A++

Multi-split

A++/A+

Anmärkning: Detta kriterium gäller för nätanslutna elektriska luftkonditioneringsapparater och luftvärmepumpar med en
märkeffekt på ≤ 12 kW för antingen kylning eller uppvärmning (om apparaten saknar kylfunktion). Kriteriet gäller inte
för apparater som använder andra energikällor än el och inte heller för apparater där kondensorsidan eller förångarsidan,
eller båda, inte använder luft som värmeöverföringsmedium.

Bedömning och kontroll
Innehavaren av EU-miljömärket ska informera det behöriga organet om den nya installationen av ovannämnda apparater
under EU-miljömärkets giltighetstid och tillhandahålla tekniska specifikationer från tillverkaren eller från de tekniker som
ansvarar för installation, försäljning eller underhåll av luftkonditioneringssystemet, där det anges hur effektivitetskraven
uppfylls.
(1) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 626/2011 av den 4 maj 2011 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av luftkonditioneringsapparater (EUT L 178, 6.7.2011, s. 1).
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Kriterium 8. Energieffektiv belysning
a) Vid tidpunkten för tilldelningen av EU-miljömärket ska
i) minst 40 % av all belysning på anläggningen vara av minst klass A, fastställt i enlighet med bilaga VI till
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 (1),
ii) minst 50 % av den belysning som är så belägen att lamporna troligen kommer att vara tända mer än fem
timmar per dygn vara av minst klass A, fastställt i enlighet med bilaga VI till delegerade förordning (EU)
nr 874/2012.
b) Inom två år från tidpunkten för tilldelningen av EU-miljömärket ska
i) minst 80 % av all belysning på anläggningen vara av minst klass A, fastställt i enlighet med bilaga VI till
delegerade förordning (EU) nr 874/2012,
ii) 100 % av den belysning som är så belägen att lamporna troligen kommer att vara tända mer än fem
timmar per dygn vara av minst klass A, fastställt i enlighet med bilaga VI till delegerade förordning (EU)
nr 874/2012.
Anmärkning: Procentsatserna har fastställts med hänsyn till den totala mängd belysningsarmaturer som lämpar sig för
energisnål belysning. Ovannämnda mål gäller inte för belysningsarmaturer vars fysiska egenskaper inte medger
användning av energisnåla lampor.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska förse det behöriga organet med skriftliga rapporter om den totala mängden lampor och armaturer som är
lämpliga att använda för energisnål belysning, drifttider och mängden energisnåla lampor och armaturer med
energieffektiva lampor och armaturer av minst klass A, fastställt i enlighet med bilaga VI till delegerade förordning (EU)
nr 874/2012. Rapporterna ska även innehålla förklaringar i de fall där det varit omöjligt att ersätta lampor och
armaturer till följd av att olika fysiska egenskaper omöjliggör användning av energisnåla lampor och armaturer. Två
rapporter ska lämnas in, en första rapport vid tidpunkten för ansökan och en andra inom högst två år från dagen för
tilldelning av miljömärket.
De fysiska egenskaper som kan förhindra användning av energisnåla lampor kan inbegripa dekorationsbelysning som kräver särskilda
lampor och armaturer, dimbar belysning, situationer där energisnål belysning kanske inte finns tillgänglig. I dessa fall ska belägg
tillhandahållas för att visa varför energisnåla lampor och armaturer inte kan användas. Detta kan exempelvis inbegripa fotografier
av den belysningstyp som finns installerad.

Kriterium 9. Värmereglering
Temperaturen i alla gemensamma utrymmen (t.ex. restauranger, sällskapsrum och konferenslokaler) ska regleras
individuellt inom följande fastställda intervall:
i) För gemensamma utrymmen ska grundtemperaturen i kylningsläge ligga på 22 °C (± 2 °C på gästernas begäran)
eller högre under hela sommaren.
ii) För gemensamma utrymmen ska grundtemperaturen i uppvärmningsläge ligga på 22 °C (± 2 °C på gästernas
begäran) eller lägre under hela vintern.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga dokumentation om värmeregleringssystemen eller de
förfaranden som tillämpas för att ställa in fastställda temperaturintervall.
(1) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer (EUT L 258, 26.9.2012, s. 1).
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Kriterium 10. Automatisk avstängning av uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och belysning
a) System och apparater för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering som installeras under EU-miljömärkets
giltighetstid ska vara försedda med automatisk avstängning när fönster öppnas och när gästerna lämnar rummen.
b) Automatiska system (t.ex. sensorer, centralnyckel/kort etc.) som släcker all belysning när gästerna lämnar ett rum
ska installeras vid uppförandet och/eller renoveringen av alla nya och/eller renoverade logiplatsenheter/gästrum
under EU-miljömärkets giltighetstid.
Anmärkning: Små anläggningar (upp till 5 rum) är undantagna.

Bedömning och kontroll
Innehavaren av EU-miljömärket ska informera det behöriga organet om den nya installationen under EU-miljömärkets
giltighetstid av system eller apparater för automatisk avstängning av uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och
belysning samt tillhandahålla tekniska specifikationer från de tekniker som ansvarar för installation eller underhåll av
systemen/apparaterna.

Kriterium 11. Uppvärmnings- och luftkonditioneringsanordningar utomhus
Anläggningen får inte använda några uppvärmnings- eller luftkonditioneringsanordningar utomhus.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt. Detta ska kontrolleras vid besöket på plats.

Kriterium 12. Upphandling av el från en leverantör av förnybar el
a) Om det finns mellan en och fyra leverantörer som erbjuder individuella gröna eltariffer med 50 % av
elektriciteten från förnybara energikällor eller som erbjuder separata certifikat om ursprungsgaranti där
anläggningen är belägen.
Anläggningen ska få minst 50 % av sin el från förnybara energikällor, enligt definitionen i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/28/EG (1). Vid tillämpningen av denna bestämmelse gäller följande:
Anläggningen ska företrädesvis sluta avtal om en individuell eltariff där minst 50 % av elen kommer från
förnybara energikällor. Detta krav är uppfyllt antingen om det kan visas att den totala bränslemix som
saluförs av leverantören är till minst 50 % förnybar eller om den bränslemix som gäller för den valda tariffen
är till minst 50 % förnybar.
Eller
Kravet på minst 50 % förnybar energi kan också uppfyllas genom ett icke-kopplat köp av ursprungsgaran
tier, enligt definitionen i artikel 2 j i direktiv 2009/28/EG, som handlas i linje med principerna och reglerna
för drift av det europeiska systemet för energicertifiering (EECS). I detta fall ska följande villkor vara
uppfyllda:
i) De nationella bestämmelserna i både export- och importlandet föreskriver domänprotokoll som
godkänts av Association of Issuing Bodies (AIB) i enlighet med principerna och reglerna för drift av det
europeiska systemet för energicertifiering, i syfte att undvika dubbelräkning om kunden väljer ett ickekopplat köp av ursprungsgarantier.
ii) Den mängd ursprungsgarantier som förvärvas genom icke-kopplade köp motsvarar sökandens
elförbrukning under samma tidsperiod.
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara
energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).
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b) Om det finns minst fem leverantörer som erbjuder individuella eltariffer med 100 % av elen från förnybara
energikällor där anläggningen är belägen ska anläggningen ta 100 % av sin el från förnybara energikällor genom
en individuell grön tariff. Detta krav är uppfyllt antingen om det kan visas att den totala bränslemix som saluförs
av leverantören är 100 % förnybar eller om den bränslemix som gäller för den valda tariffen är 100 % förnybar.
Anmärkning: Anläggningar som inte omfattas av tillämpningsområdet för leden a eller b är undantagna. Endast
leverantörer som erbjuder den elkraft och växelström som anläggningen efterfrågar medtas för beräkningen av det
minsta antal leverantörer som anges i fallen a och b.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska tillhandahålla ett intyg från (alternativt ett eller flera avtal med) leverantören eller leverantörerna av el/ur
sprungsgarantier där det anges vilken typ eller vilka typer av förnybar energikälla det rör sig om och hur stor andel av
den levererade elen som kommer från förnybara energikällor, samt en förteckning över leverantörer som i sina tariffer
erbjuder grön el där anläggningen är belägen. För sökande som använder ett icke-kopplat köp enligt led a ska också
intyg från leverantören av ursprungsgarantier som visar att villkoren i led a är uppfyllda tillhandahållas.
Sökande som inte har tillgång till några leverantörer som erbjuder den eltariff som beskrivs ovan eller ursprungsgarantier
i det område där anläggningen är belägen ska lämna skriftliga bevis på bristen på tillgång till leverantörer av gröna
tariffer och icke-kopplade ursprungsgarantier.
Enligt artikel 2 a i direktiv 2009/28/EG avses följande med energi från förnybara energikällor: energi från förnybara, ickefossila energikällor, nämligen vindenergi, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi och
havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.
Kriterium 13. Kol och eldningsolja
Inga eldningsoljor vars svavelhalt överstiger 0,1 % och inget kol får användas som energikälla.
Anmärkning: Detta kriterium är endast tillämpligt på anläggningar som har ett eget uppvärmningssystem.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och ange vilken typ av energikällor som används. Detta ska
kontrolleras vid besöket på plats.
VATTEN

Kriterium 14. Effektiva anslutningar för vatten: blandare och duschar i badrum
Utan att det påverkar tillämpningen av lokala eller nationella bestämmelser om vattenflöde från blandare och duschar
i badrum får det genomsnittliga vattenflödet i blandare och duschar i badrum inte överstiga 8,5 liter/minut.
Anmärkning: badkar, regnduschar och massageduschar omfattas inte av detta krav.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga relevant dokumentation, inklusive en redogörelse för hur
anläggningen uppfyller kriteriet (t.ex. användning av flödesmätare eller en liten hink och klocka). Sanitetsarmaturer som
tilldelats EU-miljömärket eller produkter som tilldelats andra ISO-märken av typ I och som uppfyller ovannämnda krav
ska anses vara godkända. Om sanitetsarmaturer som tilldelats EU-miljömärket används ska sökanden tillhandahålla en
kopia av EU-miljömärket eller av etiketten från förpackningen som visar att märket tilldelats i enlighet med
kommissionens beslut 2013/250/EU (1). När andra produkter som tilldelats ett ISO-märke av typ I används ska
sökanden tillhandahålla en kopia av ISO-märket av typ I eller en kopia av etiketten på förpackningen samt ange de krav
för ISO-märket av typ I som motsvarar ovanstående krav.
(1) Kommissionens beslut 2013/250/EU av den 21 maj 2013 om ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till sanitets
armaturer (EUT L 145, 31.5.2013, s. 6).
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Kriterium 15. Effektiva anslutningar för vatten: toaletter och urinaler
Utan att det påverkar tillämpningen av lokala eller nationella bestämmelser om spolning av toaletter och urinaler gäller
följande:
a) Kontinuerlig spolning är inte tillåten för någon urinal på anläggningen.
b) Toaletter som installeras under EU-miljömärkets giltighetstid ska ha en effektiv spolning på ≤ 4,5 liter.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska lämna en ingående redogörelse för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och bifoga relevant
dokumentation. För krav b ska innehavaren av miljömärket informera det behöriga organet om den nya installationen av
toaletter under EU-miljömärkets giltighetstid och bifoga relevant dokumentation. Vattentoaletter och urinaler som
tilldelats EU-miljömärket eller toaletter och urinaler som tilldelats något annat ISO-märke av typ I och som uppfyller
ovannämnda krav ska anses vara godkända. Om toaletter och urinaler som tilldelats EU-miljömärket används ska
sökanden tillhandahålla en kopia av EU-miljömärket eller en kopia av etiketten på förpackningen som visar att märket
tilldelats i enlighet med kommissionens beslut 2013/641/EU (1). Om produkter som tilldelats andra ISO-märken av typ
I används ska sökanden tillhandahålla en kopia av miljömärket av typ I eller en kopia av etiketten på förpackningen och
ange vilka krav för ISO-miljömärket av typ I som motsvarar ovannämnda krav.

Kriterium 16. Mindre smutstvätt genom återanvändning av handdukar och sängkläder
Lakan och handdukar på anläggningen ska normalt sett bytas så ofta som anges i dess miljöhandlingsplan, och det ska
inte göras varje dag såvida detta inte krävs enligt lag eller nationella bestämmelser eller fastställs genom en tredje parts
certifieringssystem som anläggningen deltar i. Mer frekventa byten ska bara göras om detta uttryckligen begärs av
gästerna.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga relevant dokumentation om de intervall som fastställts av
anläggningen eller genom tredje parts certifieringssystem eller genom lagstiftning eller nationella bestämmelser.

AVFALL OCH AVLOPPSVATTEN

Kriterium 17. Förebyggande av avfall: plan för minskat matavfall
Utan att det påverkar tillämpningen av lokala eller nationella bestämmelser om tillhandahållande av måltider gäller
följande:
a) I syfte att minska mängden förpackningsavfall: Inga portionsförpackningar för icke-lättfördärvliga livsmedel (t.ex.
kaffe, socker och chokladpulver [utom tepåsar]) får användas vid tillhandahållandet av måltider.
b) I syfte att balansera förpackningsavfall/livsmedelsavfall beroende på årstiden: För alla lättfördärvliga livsmedel
(t.ex. yoghurt, sylt, honung, kallskuret, bakverk) ska anläggningen sköta tillhandahållandet av livsmedel till
gästerna för att minimera både livsmedels- och förpackningsavfall. För att uppnå detta ska anläggningen följa ett
dokumenterat förfarande som är kopplat till handlingsplanen (kriterium 1) och i vilket det anges hur balansen
mellan livsmedelsavfall och förpackningsavfall optimeras på grundval av antalet gäster.
Undantagna från detta kriterium är: butiker och varuautomater som sköts av anläggningen samt engångsförpackningar
av socker och kaffe som tillhandahålls på rummen, förutsatt att produkterna som används för detta syfte är rättviseoch/eller miljöcertifierade och att använda kaffekapslar (i tillämpliga fall) lämnas tillbaka till producenten för återvinning.
(1) Kommissionens beslut 2013/641/EU av den 7 november 2013 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke
till vattentoaletter och urinaler (EUT L 299, 9.11.2013, s. 38).
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Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga det dokumenterade förfarande som beskriver hur både
livsmedels- och förpackningsavfall minimeras. All eventuell lagstiftning som kräver användning av portionsförpackningar
ska också tillhandahållas. I tillämpliga fall ska dokumentation tillhandahållas som visar att villkoren för ett undantag är
uppfyllda (t.ex. en återtagandeförklaring från en producent av kaffekapslar, ett ekologiskt märke eller ett rättvisemärke).
Detta ska kontrolleras vid besöket på plats.
Lättfördärvliga livsmedel definieras som livsmedel som lätt ruttnar eller förstörs; vanligtvis rör det sig om livsmedel som
till exempel är minimalt bearbetade eller inte på annat sätt konserverade och som måste kylförvaras för att fördröja
förruttning och kvalitetsförlust (Codex Alimentarius).
Kriterium 18. Förebyggande av avfall: engångsartiklar
a) Engångstoalettartiklar (duschmössor, borstar, nagelfilar, schampo, tvål osv.) ska inte finnas tillgängliga för gästerna
på rummen såvida inte gästerna begär detta, eller det finns en skyldighet enligt lag att tillhandahålla dem, eller
om de krävs enligt ett oberoende kvalitets- eller certifieringssystem som anläggningen deltar i, eller enligt
kvalitetspolicyn för en hotellkedja som anläggningen ingår i.
b) Engångstillbehör för måltider (t.ex. tallrikar och liknande, bestick och vattenkannor) ska inte finnas tillgängliga för
gästerna i rum, restauranger eller barer såvida inte sökanden har ett avtal med ett återvinningsföretag för sådana
tillbehör.
c) Engångshanddukar och engångslakan (utom draglakan) får inte användas i rummen.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga relevant dokumentation som visar hur kriteriet uppfyllts.
All eventuell lagstiftning och alla eventuella oberoende kvalitets- eller certifieringssystem som kräver användning av
engångsartiklar ska också tillhandahållas. Detta ska kontrolleras vid besöket på plats.
Kriterium 19. Källsortering och borttransport för återvinning
a) Utan att det påverkar tillämpningen av lokala eller nationella bestämmelser om avfallssortering ska det finnas
lämpliga behållare för gästernas avfallssortering i rummen och/eller på varje våningsplan och/eller på ett centralt
ställe i anläggningen.
b) Anläggningen ska sortera avfall i de avfallstyper som krävs eller föreslås av de tillgängliga lokala anläggningarna
för avfallshantering, varvid särskild hänsyn ska tas till toalettartiklar och farligt avfall, t.ex. toner, bläck, kyl- och
elutrustning, batterier, energisnåla lampor, läkemedel och fetter/oljor.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt samt ange vilka avfallskategorier som godtas av de lokala
myndigheterna och/eller tillhandahålla relevanta avtal med återvinningsföretag. Detta ska kontrolleras vid besöket på
plats.
ÖVRIGA KRITERIER

Kriterium 20. Rökfria gemensamma utrymmen och rum
a) Det ska råda rökförbud i alla gemensamma utrymmen inomhus.
b) Det ska råda rökförbud i minst 80 % av gästrummen eller logiplatsenheterna (avrundat till närmaste heltal).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga dokumentation i form av t.ex. bilder av skyltar från
anläggningens inomhusutrymmen. Sökanden ska ange hur många gästrum det finns samt vilka av dessa som har
rökförbud.
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Kriterium 21. Främjande av miljövänliga transportmedel
Information till gäster och personal ska göras tillgänglig på anläggningens webbplats (om en sådan finns) och på plats,
och den ska gälla följande:
a) Uppgifter om lokalt tillgängliga miljövänliga transportmedel för sightseeing i den stad/by där anläggningen är
belägen (allmänna transportmedel, cyklar osv.).
b) Uppgifter om vilka miljövänliga transportmedel som är lokalt tillgängliga för resor till eller från den stad eller by
där anläggningen är belägen.
c) I förekommande fall, särskilda erbjudanden eller avtal med transportföretag som anläggningen kan erbjuda gäster
och personal (t.ex. upphämtning, gemensam buss för personalen, elbilar osv.).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga kopior av det informationsmaterial som finns på t.ex.
webbplatser och i broschyrer.
Kriterium 22. Information på EU-miljömärket
Den valfria etiketten med textruta ska innehålla följande text:
”Vår anläggning arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan genom
— att främja förnybara energikällor,
— att spara energi och vatten,
— och att minska avfall.”
Riktlinjerna för användningen av den valfria etiketten med textruta finns i Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo på
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och ange på vilket underlag som märket är avsett att exponeras.
DEL B
KRITERIER SOM AVSES I ARTIKEL 3 b
ALLMÄN FÖRVALTNING

Kriterium 23. Emasregistrering eller ISO-certifiering av anläggningen (upp till 5 poäng)
Anläggningen ska vara registrerad enligt EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (5 poäng) eller certifierad
enligt ISO 14001 (3 poäng) eller certifierad enligt ISO 50001 (2 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska på lämpligt vis styrka Emasregistreringen eller ISO-certifiering(ar).
Kriterium 24. Emasregistrering eller ISO-certifiering av leverantörer (upp till 5 poäng)
Minst två av de viktigaste leverantörerna av varor eller tjänster till anläggningen ska vara lokala och Emasregistrerade
(5 poäng) eller certifierade enligt ISO 14001 (2 poäng) eller certifierade enligt ISO 50001 (1,5 poäng).
Vid tillämpningen av detta kriterium avser lokal tjänsteleverantör en tjänsteleverantör som befinner sig inom
160 kilometers radie från anläggningen.
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Bedömning och kontroll
Sökanden ska på lämpligt vis styrka att minst två av de viktigaste leverantörerna har Emasregistrering eller ISOcertifiering(ar).
Kriterium 25. Miljömärkta tjänster (upp till 4 poäng)
Alla tvätt- och/eller rengöringstjänster som lagts ut på entreprenad ska utföras av en tjänsteleverantör som har tilldelats
ett ISO-märke av typ I (2 poäng för varje tjänst, upp till maximalt 4 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska på lämpligt sätt styrka att leverantörerna av tvätt- och/eller rengöringstjänster har en ISO-certifiering av
typ I.
Kriterium 26. Information och upplysning om miljöfrågor och sociala frågor (upp till 2 poäng)
a) Anläggningen ska tillhandahålla miljöinformation och -upplysning genom anslag som är riktade till gästerna och
som gäller den lokala biologiska mångfalden, det lokala landskapet och de lokala naturskyddsåtgärderna
(1 poäng).
b) Förströelsen för gästerna har även inslag av miljöupplysning (t.ex. genom böcker, aktiviteter, evenemang)
(1 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska lämna en ingående redogörelse för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och bifoga relevant
dokumentation.
Kriterium 27. Övervakning av förbrukning: konsumtionsmätning av energi och vatten (upp till 2 poäng)
Anläggningen ska ha installerat energi- och vattenmätare för att kunna samla in data om förbrukningen för olika
verksamheter och/eller apparater, t.ex. i följande kategorier (1 poäng för varje kategori, upp till maximalt 2 poäng):
a) Rum.
b) Uppställningsplatser.
c) Tvättjänster.
d) Kökstjänster.
e) Särskilda apparater (t.ex. kylskåp, tvättmaskiner).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska lämna en ingående redogörelse för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och bifoga en karta som
anger var mätarna är placerade.
ENERGI

Kriterium 28. Energieffektiv rumsuppvärmning och vattenvärmare (upp till 3 poäng)
Anläggningen ska ha minst följande:
a) En vattenvärmare för rumsuppvärmning som uppfyller kriterium 6 a (1 poäng).
b) En rumsvärmare av minst energiklass A enligt definitionen i kommissionens delegerade förordning (EU)
2015/1186 (1) (1 poäng).
c) En vattenvärmare som uppfyller kriterium 6 c (1 poäng).
(1) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1186 av den 24 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av rumsvärmare (EUT L 193, 21.7.2015, s. 20).
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Bedömning och kontroll
Sökanden ska tillhandahålla tekniska specifikationer från tillverkaren eller från de tekniker som ansvarar för installation,
försäljning eller underhåll av pannorna eller värmepumparna för rumsuppvärmning och av varmvattenberedarna, där
det anges hur effektivitetskraven enligt kriterium 6 a, b och c uppfylls. Vattenvärmare som tilldelats EU-miljömärket ska
anses uppfylla kravet i kriterium 6 a ii. Produkter med andra ISO-märken av typ I som uppfyller något av de
uppräknade kraven i kriterium 6 a, b och c ska anses uppfylla kraven för EU-miljömärket. Om vattenvärmare som
tilldelats EU-miljömärket används ska sökanden tillhandahålla en kopia av EU-miljömärket eller av etiketten från
förpackningen som visar att märket tilldelats i enlighet med beslut 2014/314/EU. När andra produkter som tilldelats ett
ISO-märke av typ I används ska sökanden tillhandahålla en kopia av ISO-märket av typ I eller av etiketten på
förpackningen samt ange de krav för ISO-märket av typ I som motsvarar de krav som förtecknas i leden a, b och c.
Kriterium 29. Energieffektiv luftkonditionering och energieffektiva luftvärmepumpar (upp till 3,5 poäng)
Anläggningen ska uppfylla något av följande gränsvärden:
a) 50 % av luftkonditioneringsapparaterna för hushållsbruk eller luftvärmepumparna (avrundat till närmaste heltal)
ska ha en energieffektivitet som är minst 15 % högre än det tröskelvärde som anges i kriterium 7 (1,5 poäng).
b) 50 % av luftkonditioneringsapparaterna för hushållsbruk eller luftvärmepumparna (avrundat till närmaste heltal)
ska ha en energieffektivitet som är minst 30 % högre än det tröskelvärde som anges i kriterium 7 (3,5 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska tillhandahålla tekniska specifikationer från tillverkaren eller från de tekniker som ansvarar för installation,
försäljning eller underhåll av luftkonditioneringssystemet, där det anges hur effektivitetskraven uppfylls.
Kriterium 30. Luftvärmepumpar med upp till 100 kW värmeeffekt (3 poäng)
Anläggningen ska ha minst en luftvärmepump som uppfyller kriterium 7 (om tillämpligt, se anmärkningen
i kriterium 7) och ha tilldelats EU-miljömärket i enlighet med kommissionens beslut 2007/742/EG (1) eller något annat
ISO-märke av typ I.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska tillhandahålla tekniska specifikationer från tillverkaren eller från de tekniker som ansvarar för installation,
försäljning eller underhåll av luftvärmepumpen, där det anges hur effektivitetskraven uppfylls (om tillämpligt). Om
värmepumpar som tilldelats EU-miljömärket används ska sökanden tillhandahålla en kopia av EU-miljömärket eller av
etiketten från förpackningen som visar att märket tilldelats i enlighet med beslut 2007/742/EG. Om produkter med
andra ISO-märken av typ I används ska sökanden tillhandahålla en kopia av ISO-märket av typ I eller en kopia av
etiketten från förpackningen.
Kriterium 31. Energieffektiva hushållsapparater och energieffektiv belysning (upp till 4 poäng)
Anläggningen ska ha energieffektiva apparater i följande kategorier (0,5 poäng eller 1 poäng för varje kategori, upp till
maximalt 4 poäng):
a) Kylar och frysar för hushållsbruk, varav minst 50 % (0,5 poäng) eller 90 % (1 poäng) (avrundat till närmaste
heltal) ska vara av minst klass A++ enligt EU:s system för energieffektivitetsmärkning, i enlighet med bilaga IX till
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1060/2010 (2).
b) Elektriska ugnar för hushållsbruk, varav minst 50 % (0,5 poäng) eller 90 % (1 poäng) (avrundat till närmaste
heltal) ska vara av minst klass A++ enligt EU:s system för energieffektivitetsmärkning, i enlighet med bilaga I till
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014 (3).
(1) Kommissionens beslut 2007/742/EG av den 9 november 2007 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens
miljömärke till eldrivna eller gasdrivna värmepumpar och gasdrivna absorptionsvärmepumpar (EUT L 301, 20.11.2007, s. 14).
(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1060/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylar och frysar för hushållsbruk (EUT L 314, 30.11.2010, s. 17).
(3) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ugnar och köksfläktar för hushållsbruk (EUT L 29, 31.1.2014, s. 1).
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c) Diskmaskiner för hushållsbruk, varav minst 50 % (0,5 poäng) eller 90 % (1 poäng) (avrundat till närmaste heltal)
ska vara av minst klass A++ enligt EU:s system för energieffektivitetsmärkning, i enlighet med bilaga VI till
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010 (1).
d) Tvättmaskiner för hushållsbruk, varav minst 50 % (0,5 poäng) eller 90 % (1 poäng) (avrundat till närmaste heltal)
ska vara av minst klass A++ enligt EU:s system för energieffektivitetsmärkning, i enlighet med bilaga VI till
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 (2).
e) Kontorsutrustning, varav minst 50 % (0,5 poäng) eller 90 % (1 poäng) (avrundat till närmaste heltal) ska uppfylla
kraven för Energy Star, i enlighet med definitionerna i Energy Star version 6.1 för datorer och i enlighet med det
avtal som anges i kommissionens beslut (EU) 2015/1402 (3), Energy Star version 6.0 för bildskärmar, Energy Star
version 2.0 för bildåtergivningsutrustning, Energy Star version 1.0 för avbrottsfri kraftförsörjning och/eller
Energy Star version 2.0 för företagsservrar och i enlighet med det avtal som anges i kommissionens beslut
2014/202/EU (4).
f) Torktumlare för hushållsbruk, varav minst 50 % (0,5 poäng) eller 90 % (1 poäng) (avrundat till närmaste heltal)
ska vara av minst klass A++ enligt EU:s system för energieffektivitetsmärkning, i enlighet med bilaga VI till
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012 (5).
g) Dammsugare för hushållsbruk, varav minst 50 % (0,5 poäng) eller 90 % (1 poäng) (avrundat till närmaste heltal)
ska vara av minst klass A enligt EU:s system för energieffektivitetsmärkning, i enlighet med bilaga I till
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013 (6).
h) Elektriska lampor och armaturer, varav minst 50 % (0,5 poäng) eller 90 % (1 poäng) ska vara av minst klass A++
i enlighet med bilaga VI till delegerade förordning (EU) nr 874/2012.
Anmärkning: Kriteriet gäller inte för apparater och belysning som inte omfattas av den förordning som anges för varje
kategori (t.ex. apparater för industriellt bruk).

Bedömning och kontroll
Sökanden ska tillhandahålla dokumentation där energieffektivitetsklassen anges (Energy Star-intyg för kategori e) för alla
apparater i tillämplig kategori.

Kriterium 32. Värmeåtervinning (upp till 3 poäng)
Anläggningen ska ha ett värmeåtervinningssystem för en (1,5 poäng) eller två (3 poäng) av följande kategorier:
kylsystem, ventilation, tvättmaskiner, diskmaskiner, swimmingpooler och avloppsvatten.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga dokumentation om systemen för värmeåtervinning (t.ex.
kopior av ritningar över de befintliga systemen för värmeåtervinning eller en beskrivning från en teknisk expert).
(1) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk (EUT L 314, 30.11.2010, s. 1).
(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk (EUT L 314, 30.11.2010, s. 47).
(3) Kommissionens beslut (EU) 2015/1402 av den 15 juli 2015 om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt avseende förvaltnings
organens beslut om ändring av de specifikationer för datorer som ingår i bilaga C till avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och
Europeiska unionen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (EUT L 217, 18.8.2015, s. 9).
(4) Kommissionens beslut (EU) 2014/202/EU av den 20 mars 2014 om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt i fråga om ett
beslut som ska fattas av förvaltningsorganen enligt avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska unionen om
samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning om tillägg av specifikationer för datorservrar och
avbrottsfri kraftförsörjning till bilaga C till avtalet och om ändring av specifikationerna för bildskärmar och bildåtergivningsutrustning
i bilaga C till avtalet (EUT L 114, 16.4.2014, s. 68).
(5) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012 av den 1 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av torktumlare för hushållsbruk (EUT L 123, 9.5.2012, s. 1).
(6) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013 av den 3 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av dammsugare (EUT L 192, 13.7.2013, s. 1).
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Kriterium 33. Värmereglering och fönsterisolering (upp till 4 poäng)
a) Temperaturen i alla gästrum ska regleras av gästerna. Värmeregleringssystemet ska möjliggöra individuell
reglering inom följande fastställda intervall (2 poäng):
i) Rumstemperaturen i kylningsläge ska ligga på 22 °C eller högre under hela sommaren.
ii) Rumstemperaturen i uppvärmningsläge ska ligga på 22 °C eller lägre under hela vintern.
b) 90 % av alla fönster i uppvärmda och/eller luftkonditionerade rum och gemensamma utrymmen ska vara
isolerade med minst dubbelglas eller motsvarande (2 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga relevant dokumentation om värmeregleringssystemen eller
de förfaranden som tillämpas för att ställa in fastställda temperaturintervall, alternativt bilder av fönstren. Om fönsteriso
leringen motsvarar flerglasfönster ska ett expertutlåtande om detta tillhandahållas.

Kriterium 34. Automatisk avstängning av apparater och anordningar (upp till 4,5 poäng)
a) 90 % av gästrummen på anläggningen (avrundat till närmaste heltal) ska ha automatisk avstängning av systemen
för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering när fönster öppnas och när gästerna lämnar rummen
(1,5 poäng).
b) 90 % av gästrummen på anläggningen (avrundat till närmaste heltal) ska vara försedda med ett automatiskt
system som släcker lamporna när gästerna lämnar rummet (1,5 poäng).
c) 90 % av utomhusbelysningen (avrundat till närmaste heltal) som inte behövs av säkerhetsskäl ska stängas av
automatiskt efter en viss tid eller aktiveras med hjälp av en rörelsesensor (1,5 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska tillhandahålla tekniska specifikationer från de tekniker som ansvarar för installation eller underhåll av
dessa apparater/anordningar.

Kriterium 35. Fjärrvärme/fjärrkyla och kyla via kraftvärme (upp till 4 poäng)
a) Uppvärmningen och/eller kylningen av anläggningen ska ske genom effektiva system för fjärrvärme/fjärrkyla. När
det gäller EU-miljömärket definieras detta på följande sätt: ett system för fjärrvärme eller fjärrkyla som använder
minst 50 % förnybar energi, 50 % spillvärme, 75 % kraftvärme eller 50 % energi i form av kombinationer av
dessa, i enlighet med definitionerna i direktiv 2012/27/EU (2 poäng).
b) Kylningen på anläggningen ska tillhandahållas av en högeffektiv kraftvärmepanna i enlighet med direktiv
2012/27/EU (2 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga dokumentation om systemet för fjärrvärme och/eller
fjärrkyla (via kraftvärme).

Kriterium 36. Elektriska handtorkar med närhetssensor (1 poäng)
Alla elektriska handtorkar ska vara utrustade med närhetssensorer eller ha tilldelats ett ISO-märke av typ I.
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Bedömning och kontroll
Sökande ska tillhandahålla lämplig dokumentation om hur anläggningen uppfyller detta kriterium. Om produkter med
ett ISO-märke av typ I används ska sökanden tillhandahålla en kopia av detta märke eller av etiketten från
förpackningen.

Kriterium 37. Utsläpp från pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning (1,5 poäng)
För anläggningens pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning får halten av kväveoxider (NOx) i rökgaserna inte
överstiga de gränsvärden som anges i nedanstående tabell, beräknade i enlighet med följande rättsakter:
a) För vattenvärmare för rumsuppvärmning som använder gasformiga och flytande bränslen: kommissionens
förordning (EU) nr 813/2013 (1).
b) För vattenvärmare för rumsuppvärmning som använder fast bränsle: kommissionens förordning (EU)
2015/1189 (2).
c) För rumsvärmare som använder gasformiga och flytande bränslen: förordning (EU) 2015/1188.
d) För rumsvärmare som använder fast bränsle: förordning (EU) 2015/1185.
Typ av värmekälla

Gasvärmare

Utsläppsgränsvärde för NOx

För vattenvärmare utrustade med förbränningsmotor: 240 mg/kWh GCV tillförd energi
För vattenvärmare och rumsvärmare med extern förbränning (panna): 56 mg/kWh GCV till
förd energi

Värmare för flytande
bränsle

Värmare för fast bränsle

För vattenvärmare utrustade med förbränningsmotor: 420 mg/kWh GCV tillförd energi
För vattenvärmare och rumsvärmare med extern förbränning (panna): 120 mg/kWh GCV
tillförd energi
Vattenvärmare för rumsuppvärmning: 200 mg/Nm3 vid 10 % O2
Rumsvärmare: 200 mg/Nm3 vid 13 % O2

För värmepannor som använder fast bränsle och rumsvärmare som använder fast bränsle på anläggningen får utsläppen
av partiklar (PM) i rökgaserna inte överstiga de gränsvärden som fastställs i förordning (EU) 2015/1189 och förordning
(EU) 2015/1185.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska tillhandahålla tekniska specifikationer från tillverkaren eller från de tekniker som ansvarar för installation,
försäljning eller underhåll av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, och dessa dokument ska ange hur
effektivitetskraven uppfylls. Vattenvärmare som tilldelats EU-miljömärket ska anses uppfylla kraven. Produkter som
tilldelats andra ISO-märken av typ I och som uppfyller ovannämnda krav ska anses vara godkända. Om vattenvärmare
som tilldelats EU-miljömärket används ska sökanden tillhandahålla en kopia av EU-miljömärket eller en kopia av
etiketten från förpackningen som visar att märket tilldelats i enlighet med beslut 2014/314/EU. När andra produkter
som tilldelats ett ISO-märke av typ I används ska sökanden tillhandahålla en kopia av ISO-märket av typ I, en kopia av
etiketten på förpackningen samt ange de krav för ISO-märket av typ I som motsvarar ovanstående krav.
(1) Kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller
värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning (EUT L 239, 6.9.2013, s. 136).
(2) Kommissionens förordning (EU) 2015/1189 av den 28 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för värmepannor för fastbränsle (EUT L 193, 21.7.2015, s. 100).
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Kriterium 38. Upphandling av el från en leverantör av förnybar el (upp till 4 poäng)
a) Anläggningen ska sluta avtal om en individuell eltariff där 100 % av elen (sett till den totala bränslemix som
saluförs av leverantören eller den bränslemix som gäller för den valda tariffen) kommer från förnybara
energikällor, i enlighet med definitionen i direktiv 2009/28/EG (3 poäng), och är certifierad genom ett
miljömärke för el (4 poäng).
b) Alternativt kan 100 % el från förnybara energikällor som certifierats genom ett miljömärke för el också förvärvas
genom ett icke-kopplat köp av ursprungsgarantier enligt definitionen i artikel 2 j i direktiv 2009/28/EG
(3 poäng).
Vid tillämpningen av detta kriterium ska miljömärket för el uppfylla följande krav:
1. Kvalitetsmärkets standard ska kontrolleras av en oberoende organisation (tredje part).
2. Den certifierade el som upphandlas ska komma från ny kapacitet hos anläggningar för förnybar energi som
installerats under de senaste två åren eller så ska en finansiell del av den certifierade el som upphandlas användas
till att främja investeringar i ny kapacitet för förnybar energi.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska tillhandahålla ett intyg från (eller avtal med) elleverantören där det anges vilken typ eller vilka typer av
förnybar energikälla det rör sig om, hur stor andel av den levererade elen som kommer från förnybara energikällor och,
i förekommande fall, att 100 % av den inköpta elen är certifierad eller har tilldelats ett certifierat miljömärke av tredje
part. Beträffande led b ska också intyg från leverantören av ursprungsgarantier som visar att villkoren i kriterium 12 a är
uppfyllda tillhandahållas.

Kriterium 39. Egenproduktion av el från förnybara energikällor (upp till 5 poäng)
Anläggningen ska ha egenproduktion av el från förnybara energikällor, enligt definitionen i artikel 2 a i direktiv
2009/28/EG, som kan omfatta solcellspaneler, lokal vattenkraft, geotermisk energi, lokal biomassa och vindkraft, som
producerar
a) minst 10 % av den totala elförbrukningen per år (1 poäng),
b) minst 20 % av den totala elförbrukningen per år (3 poäng),
c) minst 50 % av den totala elförbrukningen per år (5 poäng).
Vid tillämpningen av detta kriterium avses med lokal biomassa biomassa från en källa som är belägen inom
160 kilometers radie från anläggningen.
Om egenproduktionen av förnybar el leder till utfärdande av ursprungsgarantier får egenproduktionen bara tas med
i beräkningen om ursprungsgarantierna inte kommer ut på marknaden utan annulleras för att täcka den lokala
förbrukningen.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga dokumentation om systemet med solceller, vattenkraft,
geotermisk energi, biomassa eller vindkraft samt uppgifter om dess faktiska effekt. Om lokal biomassa används ska
sökanden styrka tillgången på lokal biomassa (t.ex. kontrakt med biomassaleverantör). Om el från vattenkraft används
ska sökanden tillhandahålla ett giltigt tillstånd i enlighet med tillämpliga nationella lagar och andra författningar. En
beräkning av den egenproducerade elens procentuella andel av den totala förbrukningen året före ansökningsåret kan
användas för att visa att man klarar av att uppfylla detta kriterium.
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Kriterium 40. Värmeenergi från förnybara energikällor (upp till 3,5 poäng)
a) Minst 70 % av den totala energi som används för uppvärmning eller kylning av rummen (1,5 poäng) och/eller
för att värma upp vatten för hygieniska ändamål (1 poäng) ska komma från förnybara energikällor, i enlighet
med definitionen i artikel 2 a i direktiv 2009/28/EG.
b) 100 % av den totala energi som används för uppvärmning eller kylning av rummen (2 poäng) och/eller för att
värma upp vatten för hygieniska ändamål (1,5 poäng) ska komma från förnybara energikällor, i enlighet med
definitionen i artikel 2 a i direktiv 2009/28/EG.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt samt tillhandahålla uppgifter om energiåtgången och dokumentation
som visar att minst 70 % respektive 100 % av energin kommer från förnybara energikällor.

Kriterium 41. Uppvärmning av swimmingpooler (upp till 1,5 poäng)
a) Minst 50 % av den totala energi som används för uppvärmning av vattnet i swimmingpooler ska komma från
förnybara energikällor, i enlighet med definitionen i artikel 2 a i direktiv 2009/28/EG (1 poäng).
b) Minst 95 % av den totala energi som används för uppvärmning av vattnet i swimmingpooler ska komma från
förnybara energikällor, i enlighet med definitionen i artikel 2 a i direktiv 2009/28/EG (1,5 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga uppgifter om energiåtgången för uppvärmning av
poolvatten och dokumentation som visar hur stor del av energin som kommer från förnybara energikällor.

VATTEN

Kriterium 42. Effektiva anslutningar för vatten: blandare och duschar i badrum (upp till 4 poäng)
a) Det genomsnittliga vattenflödet får inte överstiga 7 liter/minut för duschar respektive 6 liter/minut för blandare
i badrum (utom i badkar) (2 poäng).
b) Minst 50 % av blandare och duschar i badrum (avrundat till närmaste heltal) ska ha tilldelats EU-miljömärket
i enlighet med beslut 2013/250/EU, eller annat ISO-märke av typ I (2 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga relevant dokumentation, inklusive en redogörelse för hur
anläggningen uppfyller kriteriet (t.ex. användning av flödesmätare eller en liten hink och klocka). Sanitetsarmaturer som
tilldelats EU-miljömärket och andra produkter som tilldelats ett ISO-märke av typ I och som uppfyller ovannämnda krav
ska anses vara godkända. Om sanitetsarmaturer som tilldelats EU-miljömärket används ska sökanden tillhandahålla en
kopia av EU-miljömärket eller av etiketten från förpackningen som visar att märket tilldelats i enlighet med beslut
2013/250/EU. Om andra typer av produkter med ett ISO-märke av typ I används ska sökanden tillhandahålla en kopia
av detta märke eller av etiketten från förpackningen.

Kriterium 43. Effektiva anslutningar för vatten: toaletter och urinaler (upp till 4,5 poäng)
a) Alla urinaler ska ha ett vattenlöst system (1,5 poäng).
b) Minst 50 % av urinalerna (avrundat till närmaste heltal) ska ha tilldelats EU-miljömärket i enlighet med beslut
2013/641/EU, eller annat ISO-märke av typ I (1,5 poäng).
c) Minst 50 % av toaletterna (avrundat till närmaste heltal) ska ha tilldelats EU-miljömärket i enlighet med beslut
2013/641/EU, eller annat ISO-märke av typ I (1,5 poäng).

2.2.2017

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 28/35

Bedömning och kontroll
Sökanden ska lämna en ingående redogörelse för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och bifoga relevant
dokumentation. Vattentoaletter och urinaler som tilldelats EU-miljömärket eller något annat ISO-märke av typ I och som
uppfyller ovannämnda krav ska anses vara godkända. Om vattentoaletter och urinaler som tilldelats EU-miljömärket
används ska sökanden tillhandahålla en kopia av EU-miljömärket eller av etiketten från förpackningen som visar att
märket tilldelats i enlighet med beslut 2013/641/EU. Om produkter med andra ISO-märken av typ I används ska
sökanden tillhandahålla en kopia av ISO-märket av typ I eller en kopia av etiketten från förpackningen.
Kriterium 44. Vattenförbrukning för diskmaskiner (2,5 poäng)
Vattenförbrukningen hos diskmaskiner får inte överskrida tröskelvärdena i nedanstående tabell, uppmätt enligt
standarden EN 50242 och med användning av standardprogrammet:

Produktundergrupp

Vattenförbrukning (Wt)
[liter/cykel]

Hushållsdiskmaskiner för 15 kuvert

10

Hushållsdiskmaskiner för 14 kuvert

10

Hushållsdiskmaskiner för 13 kuvert

10

Hushållsdiskmaskiner för 12 kuvert

9

Hushållsdiskmaskiner för 9 kuvert

9

Hushållsdiskmaskiner för 6 kuvert

7

Hushållsdiskmaskiner för 4 kuvert

9,5

Anmärkning: Kriteriet gäller endast för hushållsdiskmaskiner som omfattas av kommissionens förordning (EU)
nr 1016/2010 (1).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska tillhandahålla tekniska specifikationer från tillverkaren eller från de tekniker som ansvarar för installation,
försäljning eller underhåll av diskmaskinerna. Om bara årsförbrukningen tillhandahålls ska det totala antalet standard
diskcykler per år antas vara 280.
Kriterium 45. Vattenförbrukning för tvättmaskiner (3 poäng)
De tvättmaskiner som används på anläggningen av gäster och personal eller som används av anläggningens leverantör av
tvättjänster ska uppfylla minst ett av följande krav:
a) För tvättmaskiner för hushållsbruk får vattenförbrukningen inte överstiga tröskelvärdena i nedanstående tabell,
uppmätt enligt standarden EN 60456 och med användning av standardprogrammet (60 °C, bomull):
Produktundergrupp

Vattenförbrukning: [liter/cykel]

Hushållstvättmaskiner med en nominell kapacitet på 3 kg:

39

Hushållstvättmaskiner med en nominell kapacitet på 3,5 kg:

39

(1) Kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk (EUT L 293, 11.11.2010, s. 31).
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Vattenförbrukning: [liter/cykel]

Hushållstvättmaskiner med en nominell kapacitet på 4,5 kg:

40

Hushållstvättmaskiner med en nominell kapacitet på 5 kg:

39

Hushållstvättmaskiner med en nominell kapacitet på 6 kg:

37

Hushållstvättmaskiner med en nominell kapacitet på 7 kg:

43

Hushållstvättmaskiner med en nominell kapacitet på 8 kg:

56

b) Tvättmaskiner för kommersiell eller yrkesmässig användning ska ha en genomsnittlig vattenförbrukning på
≤ 7 liter per kg tvättgods.
Anmärkning: Punkt a gäller endast för hushållstvättmaskiner som omfattas av kommissionens förordning (EU)
nr 1015/2010 (1).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska tillhandahålla tekniska specifikationer från tillverkaren eller de tekniker som ansvarar för installation,
försäljning eller underhåll av tvättmaskinerna. Om bara årsförbrukningen tillhandahålls ska det totala antalet standard
tvättcykler per år antas vara 220 vid bedömningen av huruvida led a är uppfyllt.
Kriterium 46. Uppgifter om vattnets hårdhetsgrad (upp till 1,5 poäng)
Sökanden ska uppfylla minst ett av följande krav:
a) Information om det lokala vattnets hårdhetsgrad ska finnas uppsatt i närheten av våtutrymmen/tvättmaskiner/
diskmaskiner så att gäster och personal har möjlighet att dosera tvätt- och diskmedel korrekt (0,5 poäng).
b) Gäster och personal på anläggningen ska använda ett automatiskt doseringssystem som optimerar användningen
av tvätt- och diskmedel i förhållande till vattnets hårdhetsgrad (1,5 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och tillhandahålla relevant dokumentation som visar på vilket sätt
gästerna informeras eller relevant information om det automatiska doseringssystem som används.
Kriterium 47. Optimerad skötsel av pooler (upp till 2,5 poäng)
a) Uppvärmda pooler och utomhusbubbelpooler ska täckas över nattetid. Ouppvärmda swimmingpooler och
utomhusbubbelpooler ska vara övertäckta när de inte används under mer än en dag, så att avdunstningen
reduceras (1 poäng).
b) Swimmingpooler och utomhusbubbelpooler ska ha ett automatiskt system som optimerar klorförbrukningen
genom optimerad dosering eller använda kompletterande desinfektionsmetoder i form av t.ex. ozonering och UVbehandling (0,5 poäng), eller vara av en typ som inkluderar naturliga växtbaserade filtreringssystem så att
gällande hygienstandard för vattenrening uppnås (1,5 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska lämna en ingående redogörelse för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och bifoga relevant
dokumentation (t.ex. fotografier som visar övertäckning, automatiska doseringssystem eller typen av pool, en
dokumenterad rutin för användning av de automatiska doseringssystemen).
(1) Kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk (EUT L 293, 11.11.2010, s. 21).
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Kriterium 48. Återvinning av regnvatten och gråvatten (upp till 3 poäng)
Anläggningen ska använda följande alternativa vattenkällor för annan användning än vatten för hygieniska ändamål och
dricksvatten:
i)

Återvunnet vatten eller gråvatten från tvätt och/eller duschar och/eller tvättställ (1 poäng).

ii) Regnvatten från taket (1 poäng).
iii) Kondensvatten från systemen för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (1 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska lämna en ingående redogörelse för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och bifoga fotografier på
alternativa vattendistributionssystem samt på ett tillfredsställande sätt intyga att försörjningen av vatten för hygieniska
ändamål och för dricksvatten hålls helt separat.

Kriterium 49. Effektiv bevattning (1,5 poäng)
Sökanden ska uppfylla minst ett av följande krav:
a) Anläggningen ska ha en dokumenterad rutin för bevattning av ytor och växter utomhus, inklusive uppgifter om
hur bevattningstiderna har optimerats och vattenförbrukningen minimerats. Detta kan t.ex. inbegripa att
utomhusområden inte bevattnas (1,5 poäng).
b) Anläggningen ska använda ett automatiskt system som optimerar bevattningstiderna och vattenförbrukningen för
ytor och växter utomhus (1,5 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska lämna en ingående redogörelse för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och bifoga relevant
dokumentation, inklusive uppgifter om det dokumenterade systemet eller den dokumenterade rutinen för bevattning,
eller fotografier som visar de automatiska bevattningssystemen.

Kriterium 50. Inhemska eller icke-invasiva främmande arter i utomhusplanteringar (upp till 2 poäng)
Under giltighetsperioden för EU-miljömärket ska växterna i utomhusplanteringar, inklusive eventuella vattenväxter, bestå
av inhemska och/eller icke-invasiva främmande arter:
i)

Frånvaro av invasiva främmande arter av unionsbetydelse (0,5 poäng) (andra invasiva främmande arter får
förekomma).

ii) Endast icke-invasiva främmande arter (1 poäng).
iii) Inhemska och/eller icke-invasiva främmande arter (1,5 poäng).
iv) Endast inhemska arter (2 poäng).
För tilldelningen av det här EU-miljömärket innebär inhemska arter sådana växtarter som förekommer naturligt i landet.
Icke-invasiva arter innebär i samma sammanhang växtarter som inte förekommer naturligt i landet men för vilka det
inte finns några belägg för att de förökar sig, etablerar sig eller lätt sprids eller att de kan ha negativa effekter på den
inhemska biologiska mångfalden.
Utomhusplanteringar får inte innehålla invasiva främmande arter av unionsbetydelse i den mening som avses
i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 (1).
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion
och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, s. 35).
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Bedömning och kontroll
Sökanden ska redogöra för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och bifoga relevant styrkande dokumentation från
en fackman.

AVFALL OCH AVLOPPSVATTEN

Kriterium 51. Pappersprodukter (upp till 2 poäng)
90 % av följande kategorier av pappersprodukter som används ska ha tilldelats EU-miljömärket eller annat ISO-märke av
typ I (0,5 poäng för varje kategori, upp till maximalt 2 poäng):
a) Toalettpapper.
b) Mjukpapper.
c) Kontorspapper.
d) Trycksaker.
e) Konverterade pappersprodukten (t.ex. kuvert).

Bedömning och kontroll
Sökanden ska tillhandahålla data och dokumentation (inklusive relevanta fakturor) där det anges vilka mängder av
sådana produkter som används och vilka mängder som är miljömärkta. När produkter med EU-miljömärket används ska
sökanden tillhandahålla en kopia av miljömärket eller en kopia av etiketten på förpackningen som visar att märket
beviljats i enlighet med kommissionens beslut 2014/256/EU (1), 2012/481/EU (2), 2011/333/EU (3) eller
2009/568/EG (4), beroende på omständigheterna. Om produkter med andra ISO-märken av typ I används ska sökanden
tillhandahålla en kopia av ISO-märket av typ I eller en kopia av etiketten från förpackningen.

Kriterium 52. Sällanköpsvaror (upp till 4 poäng)
Minst 40 % (avrundat till närmaste heltal) av minst en av följande kategorier av sällanköpsvaror på anläggningen ska ha
tilldelats EU-miljömärket eller något annat ISO-märke av typ I (1 poäng för varje kategori, upp till maximalt 4 poäng):
a) Sänglinne, handdukar och bordsdukar.
b) Datorer.
c) Tv-apparater.
d) Madrasser.
e) Trämöbler.
(1) Kommissionens beslut 2014/256/EU av den 2 maj 2014 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till
konverterade pappersprodukter (EUT L 135, 8.5.2014, s. 24).
(2) Kommissionens beslut 2012/481/EU av den 16 augusti 2012 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke
till trycksaker (EUT L 223, 21.8.2012, s. 55).
(3) Kommissionens beslut 2011/333/EU av den 7 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till
kopieringspapper och grafiskt papper (EUT L 149, 8.6.2011, s. 12).
(4) Kommissionens beslut 2009/568/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens
miljömärke till mjukpapper (EUT L 197, 29.7.2009, s. 87).
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f) Dammsugare.
g) Golvbeläggningar.
h) Bildåtergivningsutrustning.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska tillhandahålla data och dokumentation där det anges vilka kvantiteter av sådana produkter som tillhör
anläggningen och vilka kvantiteter som har ett miljömärke. I de fall där produkter med EU-miljömärket används ska
sökanden tillhandahålla en kopia av EU-miljömärket eller en kopia av etiketten på förpackningen som visar att
miljömärket beviljats i enlighet med kommissionens beslut 2014/350/EU (1), 2009/300/EG (2), 2014/391/EU (3),
2010/18/EG (4), 2016/1332/EU (5) eller 2009/607/EG (6), beroende på omständigheterna. Om produkter med andra
ISO-märken av typ I används ska sökanden tillhandahålla en kopia av detta märke eller av etiketten från förpackningen.

Kriterium 53. Tillhandahållande av drycker (2 poäng)
Om drycker erbjuds (t.ex. bar/restaurang, butiker och varuautomater) via kanaler som ägs eller sköts av anläggningen ska
minst 50 % (1 poäng) eller 70 % (2 poäng) av de tillhandahållna dryckerna vara i returförpackningar eller förpackningar
som kan återfyllas.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska lämna en ingående redogörelse för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och i förekommande fall
bifoga relevant dokumentation.

Kriterium 54. Upphandling av disk-, tvätt- och rengöringsmedel samt toalettartiklar (upp till 2 poäng)
Minst 80 % av den inköpta volymen eller vikten av minst en av följande disk-, tvätt- och rengöringsmedel eller
toalettartiklar som används på anläggningen ska ha tilldelats EU-miljömärket eller något annat ISO-märke av typ
I (0,5 poäng för varje kategori, upp till maximalt 2 poäng):
a) Handdiskmedel.
b) Maskindiskmedel.
c) Tvättmedel.
d) Allrengöringsmedel.
e) Sanitetsrengöringsmedel.
f) Tvål och schampo.
g) Balsam.
(1) Kommissionens beslut 2014/350/EU av den 5 juni 2014 om fastställande av ekologiska kriterier för EU-miljömärket för textilprodukter
(EUT L 174, 13.6.2014, s. 45).
(2) Kommissionens beslut 2009/300/EG av den 12 mars 2009 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av
gemenskapens miljömärke till TV-apparater (EUT L 82, 28.3.2009, s. 3).
(3) Kommissionens beslut 2014/391/EU av den 23 juni 2014 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till
madrasser (EUT L 184, 25.6.2014, s. 18).
(4) Kommissionens beslut 2010/18/EG av den 26 november 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens
miljömärke för golvbeläggningar av trä (EUT L 8, 13.1.2010, s. 32).
(5) Kommissionens beslut 2016/1332/EU av den 28 juli 2016 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till
möbler (EUT L 210, 4.8.2016, s. 100).
(6) Kommissionens beslut 2009/607/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens
miljömärke för hårda beläggningar (EUT L 208, 12.8.2009, s. 21).
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Bedömning och kontroll
Sökanden ska tillhandahålla data och dokumentation där det anges vilka kvantiteter av sådana produkter som tillhör
anläggningen och vilka kvantiteter som har ett miljömärke. När produkter med EU-miljömärket används ska sökanden
tillhandahålla en kopia av miljömärket eller en kopia av etiketten på förpackningen som visar att märket beviljats
i enlighet med kommissionens beslut 2011/382/EU (1), 2011/263/EU (2), 2011/264/EU (3), 2011/383/EU (4) eller
2014/893/EU (5), beroende på omständigheterna. Om produkter med andra ISO-märken av typ I används ska sökanden
tillhandahålla en kopia av ISO-märket av typ I eller en kopia av etiketten från förpackningen.
Kriterium 55. Minimering av användningen av rengöringsprodukter (1,5 poäng)
Anläggningen ska ha tydliga rutiner för effektiv användning av rengöringsprodukter, t.ex. mikrofiberprodukter eller
andra rengöringsmaterial med liknande verkan, och för rengöring med vatten eller med hjälp av andra metoder med
liknande verkan. För att detta kriterium ska vara uppfyllt måste all rengöring utföras enligt en metod baserad på effektiv
användning av rengöringsprodukter, utom när något annat krävs enligt lag eller av hygien-, hälso- eller säkerhetsskäl.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska lämna en ingående redogörelse för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och i förekommande fall
bifoga relevant dokumentation (t.ex. en kopia av rutiner och tekniska uppgifter om de produkter som används).
Kriterium 56. Halkbekämpning (1 poäng)
Om halkbekämpning på vägar behöver utföras och detta görs av den som driver anläggningen ska mekaniska metoder,
sand/grus eller avisningsmedel som har tilldelats ett ISO-märke av typ I användas för att göra vägarna inom
anläggningen halkfria vid is och snö.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska lämna en ingående redogörelse för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och bifoga relevant
dokumentation. Om avisningsmedel som har tilldelats ett ISO-märke av typ I för produkter används ska sökanden
tillhandahålla en kopia av detta märke eller av etiketten på förpackningen.
Kriterium 57. Uttjänta textilier och möbler (upp till 2 poäng)
Anläggningen ska ha rutiner för följande:
a) All donationsverksamhet för alla typer av möbler och textilier som nått slutet av sin livstid på anläggningen men
som fortfarande kan användas. Slutanvändarna ska omfatta anställda och välgörenhetsorganisationer eller andra
organisationer som samlar in och omfördelar varor (1 poäng).
b) All upphandling av återanvända/begagnade möbler. Leverantörerna ska inkludera andahandsmarknader och andra
sammanslutningar/grupper som säljer eller omfördelar begagnade varor (1 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska lämna en ingående redogörelse för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och bifoga relevant
dokumentation, t.ex. skriftliga rutiner med kontaktuppgifter för slutanvändare, kvitton och register över varor som
tidigare används eller donerats osv.
(1) Kommissionens beslut 2011/382/EU av den 24 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till
handdiskmedel (EUT L 169, 29.6.2011, s. 40).
(2) Kommissionens beslut 2011/263/EU av den 28 april 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till
maskindiskmedel (EUT L 111, 30.4.2011, s. 22).
(3) Kommissionens beslut 2011/264/EU av den 28 april 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till
tvättmedel (EUT L 111, 30.4.2011, s. 34).
(4) Kommissionens beslut 2011/383/EU av den 28 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till
allrengöringsmedel och sanitetsrengöringsmedel (EUT L 169, 29.6.2011, s. 52).
(5) Kommissionens beslut 2014/893/EU av den 9 december 2014 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket
till kosmetiska produkter som sköljs bort (EUT L 354, 11.12.2014, s. 47).
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Kriterium 58. Kompostering (upp till 2 poäng)
Anläggningen ska separera minst en av följande relevanta avfallskategorier och då säkerställa att avfallet komposteras
eller används för att producera biogas i enlighet med de lokala myndigheternas riktlinjer (t.ex. av den lokala
förvaltningen, på själva anläggningen eller av ett privat organ) (1 poäng för varje kategori, upp till maximalt 2 poäng):
a) Trädgårdsavfall.
b) Livsmedelsavfall från livsmedelstjänsterna.
c) Biologiskt nedbrytbara produkter (t.ex. engångsartiklar tillverkade av majsbaserade material).
d) Biologiskt nedbrytbart avfall som produceras av gästerna på rummen/i logiutrymmena.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska lämna en ingående redogörelse för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och i förekommande fall
bifoga relevant dokumentation.
Kriterium 59. Rening av avloppsvatten (upp till 3 poäng)
a) Om det finns möjlighet att tvätta bilen på anläggningen ska detta ske på platser med särskild utrustning för
uppsamling av det vatten och de rengöringsmedel som används så att dessa kan ledas till avloppssystemet
(1 poäng).
b) När det inte är möjligt att rena avloppsvattnet centralt ska reningen på plats omfatta förbehandling (såll/galler,
utjämning och sedimentering) följt av biologisk rening med > 95 % minskning av BOD (biokemisk
syreförbrukning), > 90 % nitrifiering och anaerob nedbrytning (utanför anläggningen) av överflödigt slam
(2 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga relevant dokumentation (t.ex. fotografier beträffande krav
a och tekniska specifikationer från tillverkaren eller från de tekniker som ansvarar för installation, försäljning eller
underhåll av vattenreningssystemet beträffande krav b.
ÖVRIGA KRITERIER

Kriterium 60. Rökfria rum (1 poäng)
Det ska råda rökförbud i gästrum och logiplatsenheter.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och tillhandahålla dokumentation i form av t.ex. bilder av skyltar
från rum eller logiplatsenheter.
Kriterium 61. Social policy (upp till 2 poäng)
Anläggningen ska ha en skriftlig social policy för att säkerställa åtminstone en av följande sociala förmåner för de
anställda (0,5 poäng för varje förmån, upp till maximalt 2 poäng):
a) Utbildning på betald arbetstid.
b) Fria måltider eller måltidskuponger.
c) Fria uniformer och arbetskläder.
d) Rabatt på produkter/tjänster på anläggningen.
e) Subventionerade resor med hållbara transporter.
f) Garantier för huslån.
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Den skriftliga sociala policyn ska uppdateras och meddelas personalen varje år. De anställda ska skriva under den
skriftliga policyn vid en informationsträff. Dokumentet ska finnas tillgängligt vid receptionsdisken för alla anställda.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska tillhandahålla en kopia av den skriftliga sociala policyn, vederbörligen undertecknad av personalen,
tillsammans med en egenförsäkran som förklarar hur ovanstående krav är uppfyllda. Det behöriga organet får också
begära styrkande dokumentation och/eller direkta slumpmässiga personalintervjuer i samband med besöket på plats.

Kriterium 62. Underhållsfordon (1 poäng)
Inga fordon med förbränningsmotor får användas för underhållet av anläggningen (1 poäng).

Bedömning och kontroll
Sökanden ska redogöra för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och bifoga relevant dokumentation.

Kriterium 63. Tillhandahållande av miljövänliga transportmedel (upp till 2,5 poäng)
a) Anläggningen ska erbjuda gästerna minst ett av följande miljövänliga transportmedel (1 poäng per
transportmedel, upp till maximalt 2 poäng):
i)

Elfordon för att hämta upp gästerna eller för gästernas egen användning.

ii) Uttag (laddstationer) för elfordon.
iii) Minst 1 cykel per 5 uppställningsplatser, logiplatsenheter eller rum.
b) Anläggningen ska ha aktiva partnerskap med företag som tillhandahåller elfordon eller cyklar (0,5 poäng). Aktivt
partnerskap innebär ett avtal mellan en anläggning och ett företag som hyr ut elfordon eller cyklar. Det ska finnas
synlig information om det aktiva partnerskapet på plats. Om uthyrningsföretaget inte är baserat på själva
anläggningen ska vissa praktiska överväganden göras (t.ex. om cykeluthyrningsföretaget kan leverera cyklar till
anläggningen).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska redogöra för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och bifoga relevant dokumentation samt ange
vilken information som ska ges till gästerna.

Kriterium 64. Icke hårdgjorda ytor (1 poäng)
Minst 90 % av de utomhusytor som sköts av anläggningen ska vara fria från asfalt-/cementbeläggning och andra
förseglande material som förhindrar normal avrinning och luftning av marken.
Om regnvatten och gråvatten samlas upp ska oanvänt regnvatten och gråvatten renas och infiltreras på anläggningens
mark.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska redogöra för hur anläggningen uppfyller detta kriterium och bifoga relevant dokumentation.
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Kriterium 65. Lokala och ekologiska produkter (upp till 4 poäng)
a) Minst två lokalt framställda livsmedelsprodukter som det är säsong för (beträffande färsk frukt och färska
grönsaker) ska erbjudas vid varje måltid inklusive frukost (1 poäng).
b) Anläggningen ska aktivt välja lokala leverantörer av varor och tjänster (1 poäng).
c) Minst två produkter (1 poäng) eller fyra produkter (2 poäng) som används i den dagliga tillredningen av måltider
eller som säljs av anläggningen ska ha producerats med ekologiska jordbruksmetoder enligt rådets förordning
(EG) nr 834/2007 (1).
Vid tillämpningen av detta kriterium avser lokal inom 160 kilometers radie från anläggningen.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga relevant dokumentation. Om ekologiska produkter
används ska sökanden tillhandahålla en kopia av miljömärket eller en kopia av etiketten på förpackningen som visar att
miljömärket tilldelats i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007. I en del länder kan restauranger och hotell certifieras
enligt vissa miljömärkningsprogram om de enbart använder ekologiska produkter. Om en anläggning certifieras enligt
sådana system kan dessa uppgifter lämnas in och användas som bevis på att detta kriterium är uppfyllt.
Kriterium 66. Undvikande av bekämpningsmedel (2 poäng)
Bekämpningsmedel får inte användas på de utomhusytor som sköts av anläggningen.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska lämna en ingående redogörelse för hur anläggningen undviker skadegörare och sköter utomhusytor. Detta
ska kontrolleras vid besöket på plats.
Kriterium 67. Ytterligare miljöåtgärder och sociala åtgärder (upp till 3 poäng)
Anläggningens ledning ska vidta åtgärder, utöver de som anges i kriterierna i denna del eller del A, för att förbättra
anläggningens miljöprestanda eller sociala prestanda.
a) Ytterligare miljöåtgärder (upp till 0,5 poäng per åtgärd, upp till maximalt 2 poäng)
och/eller
b) Ytterligare sociala åtgärder (upp till 0,5 poäng per åtgärd, upp till maximalt 1 poäng).
Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga att detta kriterium är uppfyllt och bifoga en fullständig beskrivning (inklusive dokumentation av
åtgärdernas positiva miljöeffekter och sociala effekter) av varje ytterligare åtgärd som sökanden önskar få beaktad.

(1) Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om
upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).
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KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2017/176
av den 25 januari 2017
om fastställande av kriterier för EU-miljömärket till golvbeläggningar av trä, kork och bambu
[delgivet med nr C(2017) 303]
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett
EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.2,

efter att ha hört Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 får EU-miljömärket tilldelas produkter som har reducerad miljöpåverkan
under hela sin livscykel.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska specifika kriterier för EU-miljömärket fastställas för varje produktgrupp.

(3)

Genom kommissionens beslut 2010/18/EG (2) har ekologiska kriterier och tillhörande bedömnings- och
kontrollkrav fastställts för golvbeläggningar av trä, vilka gäller till och med den 31 december 2016.

(4)

För att bättre återspegla utbudet av golvbeläggningar av trä, kork och bambu på marknaden och beakta den
aktuella tekniska nivån på marknaden för denna produktgrupp samt den innovation som har skett på senare år,
är det lämpligt att ändra namnet och tillämpningsområdet för produktgruppen, och att fastställa en reviderad
uppsättning kriterier för EU-miljömärket.

(5)

De reviderade kriterierna för EU-miljömärket syftar till att främja användning av material som framställts på ett
mer hållbart sätt utgående från en livscykelanalys, begränsa energiförbrukningen och användningen av farliga
föreningar, nivåerna av farliga restprodukter och golvbeläggningarnas bidrag till förorening av inomhusluften,
samt att främja varaktiga och högkvalitativa produkter. Med tanke på innovationscykeln för denna produktgrupp
bör de reviderade kriterierna och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven gälla i sex år från och med den
dag då detta beslut anmäls.

(6)

En kod som motsvarar produktgruppen är en integrerad del av registreringsnumret för EU:s miljömärke. För att
de behöriga organen ska kunna tilldela ett registreringsnummer för EU-miljömärke för golvbeläggningar av trä,
kork och bambu som uppfyller kriterierna för EU-miljömärket är det nödvändigt att ge ett kodnummer till den
produktgruppen.

(7)

Beslut 2010/18/EG bör därför upphävas.

(1) EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.
(2) Kommissionens beslut 2010/18/EG av den 26 november 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens
miljömärke för golvbeläggningar av trä (EUT L 8, 13.1.2010, s. 32).
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(8)

En övergångsperiod bör medges för tillverkare vars produkter har tilldelats EU-miljömärket för golvbeläggningar
av trä baserat på de ekologiska kriterierna i beslut 2010/18/EG, för att ge dem tillräckligt med tid för att anpassa
sina produkter till de reviderade kriteriekraven. Tillverkarna bör också tillåtas lämna in ansökningar som grundas
på de ekologiska kriterier som anges i beslut 2010/18/EG under en tillräckligt lång tid.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt
artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Produktgruppen ”golvbeläggningar av trä, kork och bambu” ska omfatta golvbeläggningar för inomhusbruk, inbegripet
trägolv, laminatbeläggningar, golvbeläggningar av kork och bambugolv där mer än 80 viktprocent av den slutliga
produkten består av material av, eller baserade på, trä, kork eller bambu eller deras fibrer, inte innehållande syntetiska
fibrer i något av de enskilda skikten.
Det ska inte inbegripa väggbeklädningar, beläggningar som är avsedda för utomhusbruk, beläggningar med strukturell
funktion eller avjämningsmassor.

Artikel 2
I detta beslut gäller följande definitioner:
1. golvbeläggningar av trä: sammansättning av trädelar, förmonterade skivor eller parkettstavar som utgör golvets slityta.
2. golvbeläggningar av kork: golvbeläggning av granulerad kork blandad med ett bindemedel som fått härda, eller flera
skikt av kork, agglomererad eller som faner, som kan pressas samman med lim och är avsedda att användas
tillsammans med en beläggning.
3. beläggning: beredning i den mening som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG (1).
4. golvbeläggningar av bambu: golvbeläggning av stycken av massiv bambu eller av bambuagglomerat blandat med ett
bindemedel.
5. golvbeläggningar av laminat: styva golvbeläggningar vars yta består av ett eller flera fiberhaltiga skikt (i regel papper)
som är impregnerade med värmehärdande aminohartser (i regel melamin), pressade eller limmade på ett underlag
som i regel förses med en baksida.
6. halvflyktiga organiska föreningar (SVOC): samtliga organiska föreningar som i en kapillärkolonn överdragen med 5 %
fenylpolysiloxan och 95 % metylpolysiloxan eluerar i retentionsområdet mellan n-hexadecan (exkluderad) och ndokosan (inkluderad).
7. R-värde: summan av alla Ri-värden där Ri-värdet är kvoten Ci/LCIi där Ci är förening i:s koncentration
i provkammarens luft, och LCIi är förening i:s LCI-värde (Lowest Concentration of Interest – lägsta koncentration av
intresse) definierat enligt de senaste uppgifterna i European Collaborative Action ”Urban Air, Indoor Environment
and Human Exposure Reports” (2).
8. ämne: ämne i den mening som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1907/2006 (3).
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar
förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om
ändring av direktiv 1999/13/EG (EUT L 143, 30.4.2004, s. 87).
(2) http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG
och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

L 28/46

SV

Europeiska unionens officiella tidning

2.2.2017

9. blandning: en blandning i den mening som avses i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1907/2006.
10. biocidprodukt: en biocidprodukt i den mening som avses i artikel 3.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 528/2012 (1).
11. konserveringsmedel: varje produkt som omfattas av produkttyp 8 (Träskyddsmedel) i enlighet med bilaga V till
förordning (EU) nr 528/2012, inklusive produkter som används för konservering av kork och bambu.
12. verksamt ämne: ett verksamt ämne i den mening som avses i artikel 3.1 c i förordning (EU) nr 528/2012.
13. återvunnet material: material som har omarbetats från återvunnet material (returmaterial) i en tillverkningsprocess
och tillverkats till en slutprodukt eller till en komponent för inbyggnad i en produkt, i enlighet med definitionen
i ISO 14021, med undantag för träavfall, spån och fibrer från avverkning och sågning.
14. träbaserat material: material som tillverkas av träfiber, träflis eller trä genom en eller flera olika processer som kan
innefatta användande av höga temperaturer, tryck och bindningshartser eller lim. Träbaserat material omfattar hårda
fiberskivor, fiberskivor, MDF-skivor (Medium Density Fibreboard), spånskivor, OSB-skivor (Oriented Strand Board),
plywood och paneler av massivt trä. Det kan vara belagt med ett ytskikt under golvbeläggningens tillverkning.
15. korkbaserat material: material som tillverkas av korkfiber, korkflis eller kork genom en eller flera olika processer som
kan innefatta användande av höga temperaturer, tryck och bindningshartser eller lim.
16. bambubaserat material: material som tillverkas av bambufiber, bambuflis eller bambu genom en eller flera olika
processer som kan innefatta användande av höga temperaturer, tryck och bindningshartser eller lim.
17. syntetiska fibrer: alla polymerfibrer.
18. förnybar energi: energi från förnybara energikällor i den mening som avses i artikel 2 a i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/28/EG (2).
19. ursprungsgaranti: en ursprungsgaranti i den mening som avses i artikel 2 j i direktiv 2009/28/EG.

Artikel 3
För att en produkt ska tilldelas EU-miljömärket enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska den ingå i produktgruppen
”golvbeläggningar av trä, kork och bambu” i enlighet med definitionen i artikel 1 i detta beslut och uppfylla kriterierna
för EU:s miljömärke och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 4
Kriterierna för EU:s miljömärke för produktgruppen ”golvbeläggningar av trä, kork och bambu” och de tillhörande
bedömnings- och kontrollkraven ska gälla i sex år från och med den dag då detta beslut anmäls.

Artikel 5
För administrativa ändamål ska produktgruppen ”golvbeläggningar av trä, kork och bambu” tilldelas kodnummer 035.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning
av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara
energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).
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Artikel 6
Beslut 2010/18/EG ska upphöra att gälla.
Artikel 7
Genom undantag från artikel 6 får ansökningar om EU-miljömärket för produkter i produktgruppen ”golvbeläggningar
av trä” som lämnas in inom två månader från den dag då detta beslut anmäls lämnas in antingen i enlighet med
kriterierna i beslut 2010/18/EG eller med kriterierna i det här beslutet.
Licenser för EU-miljömärket som tilldelats enligt kriterierna i beslut 2010/18/EG får användas i tolv månader från och
med den dag då det här beslutet anmäls.
Artikel 8
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 januari 2017.
På kommissionens vägnar
Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
ALLMÄN RAM
KRITERIER FÖR EU-MILJÖMÄRKET

Kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till golvbeläggningar av trä, kork och bambu:
Kriterium 1.

Produktbeskrivning

Kriterium 2.

Trä-, kork- och bambubaserade material

Kriterium 3.

Allmänna krav avseende farliga ämnen och blandningar

Kriterium 4.

Särskilda krav för ämnen

Kriterium 5.

Energiförbrukning vid tillverkning

Kriterium 6.

Utsläpp av flyktiga organiska föreningar från golvbeläggningar

Kriterium 7.

Utsläpp av formaldehyd från golvbeläggningar och lamellträ

Kriterium 8.

Lämplighet för användning

Kriterium 9.

Reparation och utökad garanti

Kriterium 10. Konsumentinformation
Kriterium 11. Information på EU-miljömärket
Tillägg I.

Vägledning för beräkning av mängden flyktiga organiska föreningar som använts

Tillägg II.

Vägledning för beräkning av energiförbrukningen vid tillverkning

Tillägg III.

Förteckning över standarder

BEDÖMNING OCH KONTROLL

De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges för varje kriterium.
När sökanden ska tillhandahålla intyg, dokumentation, analyser eller testrapporter, eller på annat sätt styrka att
kriterierna uppfylls, kan dessa dokument komma antingen från sökanden själv eller från dennes leverantör(er) etc.
Behöriga organ ska företrädesvis erkänna styrkande handlingar utfärdade av organ som är ackrediterade enligt relevant
harmoniserad standard för provnings- och kalibreringslaboratorier samt verifikationer från organ som är ackrediterade
enligt relevant harmoniserad standard för organ som certifierar produkter, processer och tjänster. Ackreditering ska
utföras i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 (1).
Där så är lämpligt får andra testmetoder än de som anges för varje kriterium användas om de godkänns som likvärdiga
av det behöriga organ som bedömer ansökan.
I förekommande fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och genomföra oberoende kontroller
eller besök på plats.
En grundförutsättning är att produkten uppfyller alla tillämpliga rättsliga krav i det land eller de länder där den ska
släppas ut på marknaden. Sökanden ska intyga att produkten uppfyller detta krav.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).
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Om en leverantör föredrar att inte lämna ut uppgifter om de ämnen som ingår i en blandning till den sökande, kan
leverantören skicka dessa uppgifter direkt till det behöriga organet.

Kriterium 1. Produktbeskrivning
En teknisk beskrivning av golvbeläggningen inklusive ritningar som visar de delar eller material som utgör den slutliga
golvbeläggningen, dess dimensioner och en beskrivning av tillverkningsprocessen ska lämnas till det behöriga organet.
Denna beskrivning ska åtföljas av produktens materiallista, som ska innehålla uppgifter om produktens totala vikt och
hur denna fördelas mellan de olika material som används.
Överensstämmelse med produktgruppen enligt artikel 1 ska visas.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska förse det behöriga organet med en försäkran om överensstämmelse, som ska styrkas av följande uppgifter
om golvbeläggningen:
— Varumärke eller handelsnamn (1).
— En beskrivning av produkten, inklusive tekniska ritningar som visar de delar eller material som använts i den slutliga
produkten.
— Materiallista: uppgifter om i vilka andelar (i viktprocent) de olika råvarorna, ämnena och blandningarna förekommer
i slutprodukten, inbegripet alla relevanta tillsatser/ytbehandlingsmedel.
— En förteckning över alla beståndsdelar (2) i produkten och deras respektive vikt.
— En redogörelse för tillverkningsprocessen. Leverantörer av råvaror eller ämnen ska anges med namn, produktionsan
läggning, kontaktuppgifter och en beskrivning av de produktionssteg som de genomfört eller deltagit i.
Produktdatablad, miljöproduktdeklaration eller motsvarande dokument kan godtas som bevis på överensstämmelse med
detta kriterium, förutsatt att de angivna uppgifterna ingår.

Kriterium 2. Trä-, kork- och bambubaserade material
Detta krav tillämpas på material av, eller baserade på, trä, kork och bambu som utgör mer än 1 viktprocent av
slutprodukten.
Material av, eller baserade på, trä, kork och bambu får inte komma från genetiskt modifierade organismer och ska
omfattas av spårbarhetscertifiering utfärdad av tredje parts certifieringssystem som FSC, PEFC eller motsvarande.
Allt nytt trä och all ny kork och bambu ska omfattas av giltiga certifikat för hållbart skogsbruk utfärdade enligt ett
oberoende system för tredjepartscertifiering som FSC, PEFC eller motsvarande.
Om ett certifieringssystem tillåter blandning av ocertifierad råvara med certifierad och/eller återvunnen råvara i en
produkt eller produktserie, ska minst 70 % av trä-, kork- och/eller bamburåvaran vara hållbarhetscertifierad ny råvara
och/eller återvunnen råvara.
Ocertifierad råvara ska omfattas av ett kontrollsystem som säkerställer att den har ett godkänt ursprung och uppfyller
certifieringssystemets alla övriga krav på ocertifierad råvara.
De certifieringsorgan som utfärdar skogsbruks- och/eller spårbarhetscertifikat ska vara ackrediterade eller erkända enligt
detta certifieringssystem.
(1) Handelsnamn: samtliga namn under vilka ämnet saluförs på unionsmarknaden.
(2) Beståndsdel: varje skikt i golvbeläggningen vars material och form fyller en särskild funktion. Det omfattar till exempel slitskikt, mönstereller fanerskikt, underlag eller stabilitetsskikt och undersida.
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Bedömning och kontroll
Sökanden ska förse det behöriga organet med en försäkran om överensstämmelse kompletterad med giltig och
oberoende spårbarhetscertifiering från tillverkaren av alla material av, eller baserade på, trä, kork och bambu som
används i produkten eller produktserien, och visa att ingen ny råvara kommer från genetiskt modifierade organismer.
Sökanden ska tillhandahålla granskade räkenskaper som visar att minst 70 % av råvarorna kommer från skogar eller
arealer som förvaltas enligt principerna för hållbar skogsförvaltning och/eller från återvunnet material som uppfyller de
krav som fastställts i relevanta oberoende spårbarhetssystem. FSC, PEFC eller motsvarande ska godtas som oberoende
system för tredjepartscertifiering.
Om produkten eller produktserien innehåller ocertifierad råvara ska det styrkas att andelen ocertifierad ny råvara inte
överstiger 30 % och att den omfattas av ett kontrollsystem som säkerställer att den har godkänt ursprung och uppfyller
certifieringssystemets alla övriga krav på ocertifierad råvara.

Kriterium 3. Allmänna krav avseende farliga ämnen och blandningar
Förekomsten i en produkt och dess komponentdelar av ämnen som har identifierats i enlighet med artikel 59.1
i förordning (EG) nr 1907/2006 som ämnen som inger mycket stora betänkligheter (nedan kallade SVHC-ämnen) eller
ämnen eller blandningar som uppfyller kriterierna för klassificering, märkning och förpackning enligt Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (nedan kallad CLP-förordningen) (1), för de faror som förtecknas
i tabell 3.1 i detta beslut, ska begränsas i enlighet med punkt 3 a och 3 b. För tillämpningen av detta kriterium anges
i tabell 3.1 ämnen i kandidatförteckningen för SVHC-ämnen och faroklassificeringar enligt CLP-förordningen utifrån
ämnenas farliga egenskaper.

Tabell 3.1
Grupper av faror som ska begränsas

Grupp 1-faror – SVHC och CLP
Faror som innebär att ett ämne tillhör grupp 1:
— Ämnen som finns upptagna i kandidatförteckningen för SVHC-ämnen.
— Ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena och/eller reproduktionstoxiska ämnen i kategori 1A
eller 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.
Grupp 2-faror – CLP
Faror som innebär att ett ämne tillhör grupp 2:
— Kategori 2 – CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362.
— Kategori 1 – akvatisk toxicitet: H400, H410.
— Kategori 1 och 2 – akut toxicitet: H300, H310, H330, H304.
— Kategori 1 – aspirationstoxicitet: H304.
— Kategori 1 – specifik organtoxicitet (STOT): H370, H372.
— Kategori 1 – Hudsensibiliserande: H317.
Grupp 3-faror – CLP
Faror som innebär att ett ämne tillhör grupp 3:
— Kategori 2, 3 och 4 – akvatisk toxicitet: H411, H412, H413.
— Kategori 3 – akut toxicitet: H301, H311, H331, EUH070.
— Kategori 2 – STOT: H371, H373.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning
av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG)
nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).
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3 a Begränsning av SVHC-ämnen
Produkten och dess beståndsdelar får inte innehålla SVHC-ämnen i koncentrationer över 0,10 viktprocent.
Inga undantag får medges för ämnen i kandidatförteckningen för SVHC-ämnen som förekommer i produkten eller
dess beståndsdelar i koncentrationer över 0,10 viktprocent.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska sammanställa intyg om att produkten och beståndsdelar som används i produkten inte innehåller
SVHC-ämnen i koncentrationer över den angivna koncentrationsgränsen. Intygen ska baseras på den senaste
versionen av kandidatförteckningen som offentliggjorts av Echa (1).

3 b Begränsning av CLP-klassificerade ämnen eller blandningar som används i golvbeläggningar
Ämnen eller blandningar som används av golvbeläggningstillverkaren eller dennes underleverantörer under
beredning av råvaror, tillverkning, montering eller annan behandling av golvbeläggning får inte vara klassificerade
i någon av de CLP-kategorier som anges i tabell 3.1. Ämnen och blandningar som omfattas av begränsningar ska
inbegripa lim, färger, grundfärger, lacker, färgämnen, hartser, biocidprodukter, fyllmedel, vaxer, oljor, fogmassa,
färgämnen och tätningsmedel.
Användningen av sådana ämnen som omfattas av begränsningar ska emellertid vara tillåten om minst ett av
följande villkor är uppfyllt:
— Ämnet eller blandningen som omfattas av begränsningar används i kvantiteter som uppgår till mindre än
0,10 viktprocent av den totala vikten av golvbeläggningen eller en beståndsdel därav.
— Ämnet eller blandningen som omfattas av begränsningar ändrar sina egenskaper vid bearbetning (t.ex. upphör
att vara biotillgängligt eller genomgår kemisk reaktion) så att den begränsande faroklassificeringen enligt CLPförordningen inte längre är tillämplig, och det eventuella oreagerade restinnehållet av ämnet som omfattas av
begränsningar är mindre än 0,10 viktprocent av den totala vikten av golvbeläggningen eller en beståndsdel
därav.
Bedömning och kontroll
Sökanden och/eller dennes leverantör ska tillhandahålla det behöriga organet intyg om överensstämmelse med
kriterium 3 b, i tillämpliga fall med en förteckning över de relevanta ämnen eller blandningar som används,
tillsammans med intyg om faroklassificering eller avsaknad av faroklassificering, tillsatt mängd och,
i förekommande fall, rapporter om huruvida ämnenas eller blandningarnas egenskaper förändras under
tillverkningen så att den begränsande faroklassificeringen enligt CLP-förordningen inte längre är tillämplig. Om så
är fallet ska mängden oreagerat restinnehåll av ämnen som omfattas av begränsningar anges.
Följande information ska lämnas för varje ämnes eller blandnings faroklassificering eller avsaknad av klassificering:
i)

Ämnets CAS-nummer (Chemical Abstract Service) (2), eller nummer enligt Europeiska gemenskapens (EG)
förteckning (3) eller annan förteckning (i förekommande fall för blandningar).

ii) Fysikalisk form och tillstånd som ämnet eller blandningen används i.
iii) Harmoniserade CLP-faroklassificeringar.
iv) Egenklassificerade poster i Echas databas över Reach-registrerade ämnen (4) (ämnen som inte har en
harmoniserad klassificering).
v) Klassificeringar av blandningar i enlighet med kriterierna i förordning (EG) nr 1272/2008.
(1)
(2)
(3)
(4)

Echa, kandidatförteckningen över SVHC-ämnen för godkännande, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
CAS-registret: https://www.cas.org/content/chemical-substances
EG-inventering: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory
Echas databas över Reach-registrerade ämnen: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
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Vid beaktande av egenklassificerade poster i databasen över Reach-registrerade ämnen ska poster som härrör från
gemensamma inlämningar prioriteras.
Om en klassificering betecknas som data-lacking eller inconclusive enligt databasen över Reach-registrerade ämnen
eller om ett ämne ännu inte har registrerats enligt Reach-systemet, ska det lämnas toxikologiska data som uppfyller
kraven i bilaga VII till förordning (EG) nr 1907/2006 och som är tillräckliga för att styrka rimliga egenklassifi
ceringar i enlighet med bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 och Echas stödjande vägledning. För poster med
uppgiften data-lacking eller inconclusive ska egenklassificeringarna verifieras. För det ändamålet ska följande
informationskällor godtas:
i)

Toxikologiska studier och farlighetsbedömningar utförda av tillsynsmyndigheter (1) på samma nivå som Echa,
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter eller mellanstatliga organ.

ii) Ett fullständigt ifyllt säkerhetsdatablad i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.
iii) En dokumenterad expertbedömning utfärdad av en professionell toxikolog. Bedömningen ska grundas på en
genomgång av den vetenskapliga litteraturen och befintliga provningsdata, vid behov kompletterat av resultat
från nya provningar utförda av oberoende laboratorier med användning av metoder som godkänts av Echa.
iv) Ett intyg, där så är lämpligt baserat på en expertbedömning, som utfärdats av ett ackrediterat organ för
bedömning av överensstämmelse som utför farlighetsbedömningar enligt det globala harmoniserade systemet
för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) eller enligt CLP-förordningens faroklassificeringssystem.
Information om ämnens farliga egenskaper får i enlighet med bilaga XI till förordning (EG) nr 1907/2006 tas fram
på annat sätt än genom tester, till exempel genom användning av alternativa metoder såsom in vitro-metoder,
modeller för kvantitativa struktur-/aktivitetssamband eller genom gruppering eller jämförelse med strukturlika
ämnen.

Kriterium 4. Särskilda krav för ämnen
4 a Föroreningar i återvunnet trä, kork och bambu
Återvunna träfibrer eller träflis som används som råvara vid produktion av den slutliga golvbeläggningen ska
provas i enlighet med branschorganisationen EPF:s standard om leveransvillkor för återvunnet trä (2), eller någon
annan motsvarande standard med likvärdiga eller strängare gränsvärden, och uppfylla de gränsvärden för
föroreningar som anges i tabell 4.1.

Tabell 4.1
Gränsvärden för främmande ämnen i återvunnet trä, kork, bambu, samt fibrer eller flis av
dessa material (mg/kg torrsubstans återvunnet material)
Främmande ämnen

Gränsvärden

Främmande ämnen

Gränsvärden

Arsenik (As)

25

Kvicksilver (Hg)

25

Kadmium (Cd)

50

Fluor (F)

100

Krom (Cr)

25

Klor (Cl)

1 000

Koppar (Cu)

40

Pentaklorfenol (PCP)

Bly (Pb)

90

Tjäroljor (bens(a)pyren)

5
0,5

(1) Echa, samarbete med medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, http://echa.europa.eu/sv/about-us/partners-and-networks/internationalcooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies
(2) EPF Standard for delivery conditions of recycled wood, oktober 2002. Se http://europanels.org/site/upload/57d9467eac5f3.pdf
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Bedömning och kontroll
Sökanden ska förse det behöriga organet med följande:
— En förklaring från tillverkaren eller leverantören om att golvbeläggningen inte innehåller återvunnet trä, kork
eller bambu eller fibrer/flis av dessa material, eller
— en förklaring från tillverkaren eller, i förekommande fall, leverantören om att allt återvunnet trä, kork eller
bambu eller fibrer/flis av dessa material som används har provats i enlighet med EPF:s standard om leveransbe
stämmelser för återvunnet trä eller någon annan motsvarande standard som har likvärdiga eller strängare
gränsvärden, med stöd av provningsrapporter som visar att prover av det återvunna materialet överensstämmer
med de gränsvärden som anges i tabell 4.1.
4 b Biocidprodukter
Behandling av golvbeläggningsmaterial av trä, kork eller bambu med biocidprodukter får inte tillåtas.
Följande verksamma ämnen ska inte tillåtas som konserveringsmedel för burkförpackade vattenbaserade
blandningar som lack eller lim:
— blandning (3:1) av klormetylisotiazolinon och metylisotiazolinon (CMIT/MIT CAS-nr 55965-84-9)
i koncentrationer som överstiger 15 ppm.
— Metylisotiazolinon får ingå i en koncentration upp till 200 ppm.
— Koncentrationen av andra isotiazolinoner får inte överstiga 500 ppm.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska förse det behöriga organet med en försäkran om att biocidprodukter inte använts eller,
i förekommande fall, med en försäkran styrkt av ett säkerhetsdatablad från leverantören av de vattenbaserade
blandningarna om vilka verksamma ämnen som har använts som konserveringsmedel för burkförpackade
vattenbaserade blandningar.

4 c Tungmetaller i färg, primer och lack
Färg, primer och lack som används på material av, eller baserade på trä, kork eller bambu får inte innehålla ämnen
baserade på följande metaller: kadmium, bly, krom VI, kvicksilver, arsenik eller selen i koncentrationer som
överstiger 0,010 viktprocent för varje enskild metall i den burkförpackade färgen, primern eller lacken.

Bedömning och kontroll
Sökanden eller dennes leverantör, beroende på vad som är tillämpligt, ska till det behöriga organet lämna ett intyg
om överensstämmelse med detta kriterium och tillhandahålla säkerhetsdatablad från respektive leverantör av de
färger, primer eller lacker som använts.

4 d VOC-halten i ytbehandlingsmedel
Ytbehandlingsmedel som används på material av, eller baserade på, trä, kork och bambu ska ha antingen
— en total VOC-halt på högst 5 viktprocent (koncentrationen för burkförpackade produkter) eller
— en total VOC-halt på över 5 viktprocent, förutsatt att det kan visas att de används i kvantiteter under 10 g/m2
behandlad yta.
Kriteriet hänför sig till den totala VOC-halten i ytbehandlingsprodukter, med den kemiska sammansättning
produkterna har i våt form. Om produkten kräver utspädning före användning ska beräkningen grundas på
innehållet i den utspädda produkten.
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För tillämpningen av detta kriterium ska VOC avse flyktiga organiska föreningar enligt definitionen i artikel 2.5
i direktiv 2004/42/EG.
Detta kriterium gäller inte för blandningar som används för reparation (t.ex. av kvistar, sprickor eller stötskador)
under tillverkningen.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium med stöd av
säkerhetsblad för alla eventuella ytbehandlingsämnen eller -blandningar som använts på material av, eller baserade
på, trä, kork och bambu. Om det i säkerhetsdatabladet anges att VOC-halten i de ytbehandlingsämnen eller
-blandningar som används är högst 5 viktprocent är inga ytterligare kontroller nödvändiga.
Om inga uppgifter om VOC-halten ingår i säkerhetsdatabladet ska halten av flyktiga organiska föreningar beräknas
utifrån förteckningen över ämnen i ytbehandlingsblandningen. Koncentrationen av varje enskild VOC ska anges
i viktprocent.
Om VOC-halten är högre än 5 viktprocent ska sökanden tillhandahålla en beräkning som visar att den faktiska
mängden VOC som appliceras per m2 av den behandlade ytan på golv är mindre än 10 g/m2 i enlighet med
riktlinjerna i tillägg I.

4 e VOC-halten i andra ämnen och blandningar som används
VOC-halten ska vara mindre än:
— 3 viktprocent i både konserveringsmedel för burkförpackat lim och hartser som används i tillverkningen av
golvbeläggningarna.
— 1 viktprocent i andra ämnen med undantag för konserveringsmedel för burkförpackat lim, hartser och
ytbehandlingsmedel (kriterium 4 d) som används för tillverkningen av golvbeläggningarna.
Halten av fri formaldehyd i flytande aminoplasthartser som används för tillverkningen av golvbeläggningarna ska
vara mindre än 0,2 viktprocent.
Kriteriet hänför sig till den totala VOC-halten i ämnena med den kemiska sammansättning de har i våt form. Om
blandningarna kräver utspädning före användning, ska beräkningen grundas på innehållet i den utspädda
produkten.
För tillämpningen av detta kriterium ska VOC avse flyktiga organiska föreningar enligt definitionen i artikel 2.5
i direktiv 2004/42/EG.
Detta kriterium gäller inte för blandningar som används för reparation (t.ex. av kvistar, sprickor eller stötskador)
under tillverkningen.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse med kriteriet, styrkt av säkerhetsda
tabladet, för alla burkförpackade lim, hartser eller andra ämnen som används, eller likvärdig dokumentation som
styrker förklaringen om överensstämmelse, tillsammans med en fullständig redovisning av produktens
sammansättning med angivande av kvantiteter och CAS-nummer.
Om det i säkerhetsdatabladet anges att VOC-halten är mindre än 3 viktprocent av burkförpackade lim och hartser
eller mindre än 1 viktprocent av andra ämnen som används, krävs ingen ytterligare kontroll.
Om uppgifter om VOC-halten inte ingår i säkerhetsdatabladet ska VOC-halten beräknas utifrån förteckningen över
ämnen. Koncentrationen av varje enskild VOC ska anges i viktprocent.
Sökanden ska tillhandahålla testrapporter som visar att andelen fri formaldehyd i de flytande aminoplasthartserna
är mindre än 0,2 viktprocent i enlighet med standarden EN 1243.

2.2.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 28/55

4 f Mjukgörare
Lim, hartser och ämnen eller blandningar som används vid ytbehandling får inte innehålla några ftalatmjukgörare
enligt artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006. Frånvaro av sådana ftalater ska anses föreligga om summan av de
förtecknade ftalaterna uppgår till mindre än 0,10 % av vikten av limmet, hartsen eller ämnena/blandningarna som
används vid ytbehandling (1 000 mg/kg).

Bedömning och kontroll
Sökanden ska förse det behöriga organet med
— antingen ett intyg om överensstämmelse från leverantören eller tillverkaren av golvbeläggningen om att inga
ftalatmjukgörare har använts, eller
— ett intyg om överensstämmelse från leverantören eller tillverkaren av golvbeläggningen om att ftalatmjukgörare
använts och att ingen av de ftalater som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 har
använts, i ämnen eller blandningar, som lim, harts eller ytbehandling. I avsaknad av en lämplig förklaring ska
lim, hartser och ämnen eller blandningar som används vid ytbehandling testas för förekomsten av dessa ftalater
i enlighet med standarden ISO 8214-6.
4 g Halogenerade organiska föreningar
Organiska halogenföreningar får inte användas i ämnen som används vid tillverkning av golvbeläggningar (t.ex.
bindemedel, lim och beläggningar etc.).

Bedömning och kontroll
Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse kompletterat med ett intyg från
tillverkaren om att inga organiska halogenföreningar använts. Dessutom ska ämnenas säkerhetsdatablad
tillhandahållas.

4 h Flamskyddsmedel
Flamskyddsmedel får inte användas i ämnen som används vid tillverkning av golvbeläggningar.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse kompletterat med ett intyg från
tillverkaren om att inga flamskyddsmedel använts. Dessutom ska ämnenas säkerhetsdatablad tillhandahållas.

4 i Aziridin och polyaziridin
Aziridin och polyaziridin får inte användas i ämnen som används vid tillverkning av golvbeläggningar (t.ex.
ytbehandling, beläggningar etc.).

Bedömning och kontroll
Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse kompletterat med ett intyg från
tillverkaren om att aziridin och polyaziridin inte har använts. Dessutom ska ämnenas säkerhetsdatablad
tillhandahållas.
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Kriterium 5. Energiförbrukning vid tillverkning

Den genomsnittliga årliga energiförbrukningen under tillverkningen av golvbeläggningarna ska beräknas enligt tabell 5.1
och tillägg II, och ska överskrida följande gränser (E-poäng):
Produkt

E-poäng

Massiva trägolv

> 11,0

Golv av flerskiktsträ
Golvbeläggningar av träfaner
Golvbeläggningar av kork och korkplattor

> 8,0

Golvbeläggningar av bambu
Golvbeläggningar av laminat

Tabell 5.1

Beräkning av E-poäng

Formel

E¼

�
� �
�
A
B
C
þ 5−
þ 5−
20
3
7

Miljöparameter

A

Andel förnybar energi i den totala årliga
energiförbrukningen

B

C

Maximikrav

%

—

Årlig inköpt el

kWh/m2

15 kWh/m2

Årlig bränsleförbrukning

kWh/m2

35 kWh/m2

Där A = förhållandet mellan den energi som kommer från förnybara energikällor och den totala energin.
I täljaren för A-andelen ska den inköpta mängden bränsle från förnybara energikällor (RES) vara (bränslemängd ×
standardvärdet) plus den värme som genereras på plats från andra förnybara energikällor än bränsle, plus 2,5 × el som
producerats på plats från andra förnybara energikällor än bränsle plus 2,5 × inköpt el från förnybara energikällor.
Nämnaren för A ska motsvara den inköpta mängden bränsle från förnybara energikällor (bränslemängd ×
standardvärdet) plus inköpta bränslen från icke-förnybara energikällor (bränslemängd × standardvärde), plus den värme
som genereras på plats från andra förnybara energikällor än bränsle, plus 2,5 × el som producerats på plats från andra
förnybara energikällor än bränsle, plus 2,5 × inköpt el från förnybara energikällor, plus 2,5 × inköpt el från ickeförnybara energikällor.
B = årlig inköpt el: summan av den el som köps in från en extern leverantör. Om den inköpta elen är från förnybara
energikällor ska en faktor på 0,8 tillämpas.
C = årlig bränsleförbrukning, dvs. summan av alla bränslen som köps in eller erhålls som biprodukt vid tillverkning av
golvbeläggningarna och används för att generera energi på plats.
E E-poängsättningen ska beräknas per m2 producerad golvbeläggning och beakta den energi som förbrukats direkt vid
tillverkningen av golvet. Den indirekta energiförbrukningen beaktas inte.
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Nedan anges en vägledande förteckning över verksamheter som ska tas med och inte tas med i beräkningarna av
energiförbrukningen. Verksamheten ska påbörjas vid mottagandet av det avverkade virket (trädstammar), korken och
bambun i tillverkarens eller leverantörens anläggningar och pågå till och med slutet av tillverkningsprocessen.

Villkor för förbrukningen av el och bränsle (vägledande förteckning)
Produkt
Ingår

Massiva trägolv

— Torkning, slipning, sågning.
— Tillskärning och putsning.
— Slipning.
— Beläggning (ytbehandling).
— Förpackning.
— Annan verksamhet i samband med till
verkningen.

Golv av flerskiktsträ

— Torkning, slipning, sågning.
— Tillskärning och putsning.
— Slipning.
— Pressning.
— Beläggning (ytbehandling).
— Förpackning.
— Annan verksamhet i samband med till
verkningen.

Korkgolv och korkplattor

— Torkning, slipning, sågning.
— Tillskärning och putsning.
— Slipning.

Golvbeläggningar av bambu

— Pressning.
— Tillverkning av lamellträkärnan om så
dan ingår i produkten.
— Beläggning (ytbehandling).
— Förpackning.
— Annan verksamhet i samband med till
verkningen.

Golvbeläggningar av laminat — Tillverkning av lamellträkärnan.
— Impregnering av dekor, beklädnadsfolie
och beklädnadspapper
— Pressning.
— Tillskärning.
— Förpackning.
— Annan verksamhet i samband med till
verkningen.

Ingår inte

— Tillverkning av lacker eller andra kon
serveringsmedel för burkförpackade
produkter.
— Energi som förbrukas i samband med
kvalitetskontroll.
— Indirekt energiförbrukning (t.ex. upp
värmning, belysning, interna transport
kostnader etc.).
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Bedömning och kontroll
Sökanden ska ange och visa följande:
— Typ och mängd el som i genomsnitt har köpts från en extern leverantör per år. Om el från förnybara energikällor
har köpts ska ursprungsgarantier i enlighet med direktiv 2009/28/EG tillhandahållas. Om direktiv 2009/28/EG inte
är tillämpligt i det land där golvbeläggningen tillverkas ska ett likvärdigt bevis tillhandahållas.
— Typ(er) av bränslen och kvantiteter som har använts vid tillverkningen av golvbeläggningarna, genom avtal, fakturor
eller motsvarande dokumentation som omfattar uppgifter om datum, levererad/köpt kvantitet och bränslets
specifikationer (t.ex. fysikalisk-kemiska egenskaper, lägre värmevärde [LHV] etc.). En förklaring om vilka av dessa
bränslen som kommer från förnybara energikällor i enlighet med direktiv 2009/28/EG ska ingå.
— Den mängd energi som använts vid de tillverkningssteg som ingår i beräkningen av E-poäng, med styrkande
handlingar (t.ex. energimätning vid olika tillverkningssteg, utrustningens energiförbrukning enligt produktbladen
etc.).
— Typ och kvantitet av energi som har sålts. Beräkningarna ska inbegripa typ och kvantitet för det bränsle som,
i förekommande fall, används för att producera den el som sålts, samt datum eller tidsperioder då elen genererades,
och försäljningsdatum.
— En deklaration med uppgift om hur stor mängd (i m2) golvbeläggning för vilken EU-miljömärket söks som
i genomsnitt produceras årligen.
De dokument som används för att informera om energiförbrukning, bränsleinköp och energiproduktion och de
handlingar som används för att kommunicera golvbeläggningsproduktionen till de nationella myndigheterna får
användas för att demonstrera överensstämmelse med detta kriterium.
Kriterium 6. Utsläpp av flyktiga organiska föreningar från golvbeläggningar
Utsläppen från golvbeläggningarna får inte överstiga de utsläppsvärden som anges i tabell 6.1, mätt i ett provrum enligt
provningsstandarden CEN/TS 16516. Förpackning och leverans av prover som skickas in för provning, liksom hantering
och konditionering av proverna, ska följa de förfaranden som beskrivs i CEN/TS 16516.

Tabell 6.1
Utsläppskrav
Utsläppskrav
Produkter
Förening

Massiva trägolv

Total mängd VOC minus ättiksyra

Golv av flerskiktsträ

(CAS 64-19-7)

Gränsvärde efter 28 dagars
lagring i en ventilerad
provkammare (se CEN/TS
16516) i mg/m3 luft (d).

< 0,3

Golvbeläggningar av träfaner
Golvbeläggningar av kork

Totalvärdet för VOC

Golvbeläggningar av bambu
Golvbeläggningar av laminat

Totalvärdet för VOC

< 0,16

Samtliga golvbeläggningar

Totalvärdet för SVOC

< 0,1

Massiva trägolv

R-värdet för LCI-ämnen (Lowest Concentration
of Interest – lägsta koncentration av intresse)
minus ättiksyra (CAS 64-19-7)

Golv av flerskiktsträ
Golvbeläggningar av träfaner

≤1
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Utsläppskrav
Produkter
Förening

Golvbeläggningar av kork

R-värde för LCI-ämnen

Gränsvärde efter 28 dagars
lagring i en ventilerad
provkammare (se CEN/TS
16516) i mg/m3 luft (d).

≤1

Golvbeläggningar av bambu
Golvbeläggningar av laminat
Samtliga golvbeläggningar

Cancerframkallande ämnen

< 0,001

(d) Provning enligt kammarmetod måste genomföras 28 dagar efter det att ytbehandlingen slutförts. Fram till denna tidpunkt ska provet
förvaras i en förseglad förpackning på produktionsplatsen och levereras i detta skick till provningslaboratoriet.

För tillämpningen av detta kriterium ska VOC avse flyktiga organiska föreningar som eluerar mellan och inkluderar nhexan och n-hexadekan på en gaskromatografisk kolonn, och med en kokpunkt som ligger mellan ungefär 68 °C och
287 °C, om mätningen utförs med hjälp av en kapillärkolonn överdragen med 5 % fenylpolysiloxan och 95 %
metylpolysiloxan.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse kompletterat med provningsrapporter från
provning enligt kammarmetod genomförd i enlighet med CEN/TS 16516 eller likvärdig metod som visar att
gränsvärdena i tabell 6.1 respekteras. Provningsrapporterna ska innehålla följande uppgifter:
— Den provningsmetod som tillämpats.
— Testresultaten och nödvändiga beräkningar som visar gränsvärdena i tabell 6.1.
Om de gränsvärden för provkammarkoncentrationer som anges för 28 dagar kan uppnås 3 dagar efter att provet har
placerats i provkammaren eller vid en annan tidpunkt mellan 3 och 27 dagar efter att provet har placerats
i provkammaren, kan kravet anses vara uppfyllt och provningen får avbrytas i förtid.
Provningsdata från upp till 12 månader före ansökan om EU-miljömärkning ska vara giltiga för produkter såvida inga
ändringar har gjorts av produktionsprocessen eller de kemiska sammansättningar som används som kan anses öka VOCutsläppen från slutprodukten.
Ett giltigt certifikat från relevanta system för mätning av inomhusklimat får även användas som bevis om
överensstämmelse om inomhusklimatmärkningen uppfyller kraven i detta kriterium, och om det bedöms vara likvärdigt
av det behöriga organet.

Kriterium 7. Utsläpp av formaldehyd från golvbeläggningar och lamellträ
För golvbeläggningar som tillverkats med formaldehydbaserade lamellträkärnor, lim, hartser eller appreturmedel och,
i förekommande fall, obehandlade lamellträkärnor som tillverkats med formaldehydbaserade lim eller hartser ska något
av följande gälla:
— Formaldehydutsläppen ska vara lägre än 50 % av det gränsvärde som gör att de kan klassificeras som E1 enligt
definitionen i bilaga B till EN 13986+A1 (gäller för alla golvbeläggningar och lamellträkärnor av icke-MDF/icke-HDFskivor).
— Formaldehydutsläppen ska vara lägre än 65 % av det gränsvärde som gör att de kan klassificeras som E1 enligt
definitionen i bilaga B till EN 13986+A1 och som gäller obehandlade torrtillverkade träfiberskivor (MDF/HDF).
— Formaldehydutsläppen ska vara lägre än de gränsvärden som anges i California Air Resources Board (CARB) fas II eller
de japanska standarderna F-3 star och F-4 star.
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Bedömning och kontroll
Sökanden ska lämna ett intyg till det behöriga organet om att produkten uppfyller detta kriterium. Bedömning och
kontroll av golvbeläggningar och lamellträkärnor med låga utsläpp av formaldehyd ska bero på vilket certifieringssystem
de omfattas av. Den kontrolldokumentation som krävs för varje system beskrivs i tabell 7.1.

Tabell 7.1
Kontrolldokumentation för golvbeläggningar med låga formaldehydutsläpp
Certifieringssystem

Bedömning och kontroll

E1

Ett intyg från tillverkaren och, i förekommande fall, leverantören av lamellträkärnan om att
(enligt definitionen i bi golvbeläggningen och den obehandlade icke-MDF/HDF-skivan klarar 501 % av gränsvärdena
laga B till EN 13986+A1) för utsläpp enligt E1 så som de definieras i bilaga B till EN 13986+A1 ( ), eller, för obehand
lade MDF/HDF-skivor, 65 % av gränsvärdena för utsläpp enligt E1 såsom de definieras i bi
laga B till EN 13986+A1, styrkt av rapporter från provningar som utförts enligt antingen
EN 120, EN 717-2 eller EN 717-1, eller likvärdiga metoder.
CARB: gränsvärden, fas II Ett intyg från tillverkaren och, i förekommande fall, leverantören av lamellträkärnan, styrkt
av provningsresultat enligt ASTM E1333 eller ASTM D6007, som visar att golvbeläggning
ens utsläpp av formaldehyd överensstämmer med de gränsvärden för fas II som anges i Cali
fornia Composite Wood Products Regulation 93120 (2).
Golvbeläggningen och, i förekommande fall, lamellträkärnan får vara märkta i enlighet med
avsnitt 93120.3 e med uppgifter om tillverkarens namn, produktens parti- eller produktions
nummer samt det tilldelade CARB-numret för tredjepartcertifieraren (detta är inte obligato
riskt om produkten säljs utanför Kalifornien eller om produkten tillverkats utan tillsats av
formaldehyd eller vissa ultralågemitterande formaldehydbaserade hartser).
Gränsvärden enligt F-3 Ett intyg från tillverkaren och, i förekommande fall, leverantören av lamellträkärnan om
star eller F-4 star
överensstämmelse med gränsvärdena för utsläpp av formaldehyd enligt JIS A 5905 (för fibe
rskivor) eller JIS A 5908:2003 (för spånskivor och plywood), styrkt av provningsrapporter
enligt desickatormetoden i JIS A 1460.
(1) Kraven gäller för golvbeläggningar med en vattenhalt på H = 6,5 %.
(2) Regulation 93120 Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products, California
Code of Regulations.

Kriterium 8. Lämplighet för användning
Endast de krav som är knutna till den specifika golvbeläggningstypen behöver vara uppfyllda.
Golvbeläggningarna ska provas och klassificeras i enlighet med de senaste versionerna av standarderna och de
beteckningar som ingår i tabell 8.1.

Tabell 8.1
Standarder för testning och klassificering av golvbeläggningar
Golv

Träfaner Golvbeläggningar (1)

Provningsmetod

EN 1534 för motståndskraft mot intryckning
EN 13329 för tjocklekssvällning
Lämplig provningsmetod för motståndskraft mot yttre
påverkan (2)
Lämplig provningsmetod för slitstyrka (2)
ISO 24334 för låshållfasthet

Klassificering

EN ISO 10874 (a)
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Golv

Provningsmetod

Fabrikslackerade massiva trägolv och Tjockleken på det översta skiktet
flerskiktsträgolv
Ytskiktets trähårdhet (b)
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Klassificering

EN 685 (b) CTBA

Fabriksoljade, obestrukna massiva trä
golv och flerskiktsträgolv

Golvbeläggningar av korkplattor

EN 12104

Golvbeläggningar av kork

EN 660-1 för slitstyrkegrupp

EN ISO 10874

EN 425 för verkan av rullande stolshjul
EN 425 för att simulera rörelse av möbelben
ISO 24343-1 för intrycksbeständighet

Golvbeläggningar av bambu

EN 1534 för motståndskraft mot intryckning

—

EN 13696 för övre skiktets eller slitskiktets tjocklek

Golvbeläggning av laminat

EN 13329

EN ISO 10874

EN 14978
EN 15468
(1) Golvbeläggning av träfaner är styva golvbeläggningar bestående av ett underlag av en träbaserad skiva, med ett ytskikt av träfaner
och eventuellt en beklädnad på undersidan.
(2) När det gäller överensstämmelse ska mätningar och beräkningar utföras med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som
tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder, inklusive de harmoniserade standarder vars refe
rensnummer offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. De ska överensstämma med de tekniska definitioner, villkor och pa
rametrar som anges i användarhandboken för tillämpningen av kriterierna.
(a) En analysmetod som används för att mäta motståndskraft mot nötning ska anges liksom det översta lagrets tjocklek, om så är lämp
ligt.
(b) Klassificering av träslag efter hårdhet och korrelationer mellan användningsklasserna i EN 685 och tjockleken på slitskiktet och träs
laget återfinns i CTBA Revetements interiors Parquet 71.01.

Golvbeläggningar ska uppnå minst:

Golv

Träfanergolv

Gränsvärden

— användningsgrad i klass 23 för golv avsedda för privat bruk
— användningsgrad i klass 32 för golv avsedda för kommersiellt bruk

Fabrikslackerade massiva trägolv och — användningsgrad i klass 23 för golv avsedda för privat bruk och för kom
flerskiktsträgolv
mersiellt bruk

Fabriksoljade, obestrukna massiva trä
golv och flerskiktsträgolv
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Golvbeläggningar av korkplattor
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Gränsvärden

— användningsgrad i klass 23 för golv avsedda för privat bruk
— användningsgrad i klass 32 för golv avsedda för kommersiellt bruk

Golvbeläggningar av kork
Golvbeläggningar av bambu

— Jämviktsfuktkvot: 8 % vid 20 °C och 50 % relativ fuktighet
— Motståndskraft mot intryckning:
≥ 4 kg/mm2 för enkla och sidopressade golvbeläggningar
≥ 9,5 kg/mm2 för golvbeläggningar med hög densitet

Golvbeläggning av laminat

— användningsgrad i klass 23 för golv avsedda för privat bruk
— användningsgrad i klass 32 för golv avsedda för kommersiellt bruk

Bedömning och kontroll
Sökanden ska intyga till det behöriga organet att produkten uppfyller detta kriterium. Förklaringen ska åtföljas av prov
ningsrapporter som ska innehålla följande uppgifter:
— Golvbeläggningstyp.
— De(n) provningsmetod(er) som tillämpats.
— Provresultat och klassificering av golvbeläggningen enligt dessa resultat, och, i tillämpliga fall, lämplig standard.
Om golvbeläggningen har provats i enlighet med en annan provningsmetod än vad som anges ovan kan detta vara
godtagbart om det behöriga organet anser att provmetoderna är jämförbara.

Kriterium 9. Reparation och utökad garanti
Endast de krav som är knutna till den specifika golvbeläggningstypen behöver vara uppfyllda.
För reparation och utbyte av utslitna delar ska golvbeläggningar uppfylla följande krav:
— Reparation: I bruksanvisningen eller på tillverkarens webbplats ska information tillhandahållas så att den är
tillgängligt för användare och installatörer.
a) Konstruktion för reparationer och reparationsdokument: Golvbeläggningar som inte limmas fast ska vara
utformade så att de lätt kan tas isär för att underlätta reparation, återanvändning och återvinning. Enkla och
illustrerade instruktioner om isärtagning och utbyte av skadade delar ska tillhandahållas. Isärtagning och utbyte av
delar ska kunna utföras med vanliga handverktyg. Information/rekommendationer om att bevara extra golvbelägg
ningselement på lager för eventuella reparationer.
— Utökad produktgaranti
b) Sökande ska utan extra kostnad lämna minst fem års garanti från och med den dag produkten levereras. Garantin
ska tillhandahållas utan att det påverkar tillverkarens och säljarens skyldigheter enligt nationell lagstiftning.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska lämna ett intyg om överensstämmelse till det behöriga organet, styrkt av:
— En kopia av reparationsdokumentet eller annan dokumentation där information om konstruktion för reparation
tillhandahålls.
— En kopia av garantin som anger villkoren för den utökade produktgarantin som lämnas i informationen till
konsumenten och som uppfyller minimikraven enligt detta kriterium.
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Kriterium 10. Konsumentinformation
Produkten ska säljas med relevant konsumentinformation på förpackningen eller med någon annan dokumentation som
medföljer produkten. Endast de krav som är knutna till den specifika golvbeläggningstypen behöver vara uppfyllda.
Instruktioner avseende följande aspekter ska vara läsliga och avfattade på det språk som talas i det land där produkten
släpps ut på marknaden och/eller omfatta grafiska illustrationer eller ikoner:
— Information om den underkategori som produkten tillhör (massiva trägolv eller flerskiktsträgolv, korkgolv,
korkplattor, bambugolv, laminat osv.), mängden trä, kork eller bambu i slutprodukten uttryckt i viktprocent och
huruvida ytbehandling måste anbringas hos användaren.
— Rekommendationer för installation. Alla relevanta instruktioner avseende miljömässigt bästa installation ska ingå.
— Flytande installation rekommenderas när det är möjligt. En hänvisning ska göras till de nödvändiga
förberedelserna av den underliggande ytan och de insatsvaror som behövs.
— Om limning rekommenderas på grund av eventuell längre varaktighet ska en rekommendation om att använda
klister/lim som certifierats med miljömärke av typ I eller utsläppssnålt lim som överensstämmer med EMICODE
EC1 eller motsvarande ingå.
— Illustrerade instruktioner för montering och isärtagning enligt kraven i kriterium 9 a (om tillämpligt).
— Rekommendation för ytbehandling för obelagda golvbeläggningsmaterial och golvbeläggningar som behöver oljas.
— Relevant information om typ och kvantitet av de produkter som behövs för bestrykningsändamål (t.ex. olja eller
lack) för att uppnå den avsedda varaktigheten.
— Relevant information om ytbehandling av golvbeläggningar med produkter med låga utsläpp i enlighet med
direktiv 2004/42/EG.
— Information om hur golvbeläggningens livslängd kan förlängas genom renovering, t.ex. slipning och
ytbehandling.
— Rekommendationer om hur produkten ska användas, rengöras och underhållas.
— Relevant information om normal rengöring ska ingå om det gäller för den berörda typen av golvbeläggning, med
omnämnande av rengöringsprodukter med miljömärke av typ I.
— Skötselföreskrifter, inklusive underhållsprodukter och produkter för renovering eller intensiv rengöring. Om
möjligt ska underhållsprodukter med miljömärke av typ I rekommenderas.
— En tydlig redogörelse för golvens användningsområden och en försäkran om överensstämmelse med produktens
relevanta EN-standard enligt kriterium 8.
— Information om reparation:
— En entydig förklaring om beställning av reservdelar enligt kraven i kriterium 9 a.
— Relevant information om villkoren för produktgarantin enligt kraven i kriterium 9 b.
— Uppgifter om produktens livscykel:
En detaljerad beskrivning av de bästa sätten för bortskaffning av produkten (dvs. återanvändning, återvinning,
energiproduktion), rangordnade enligt inverkan på miljön.

Bedömning och kontroll
Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse som styrks av en kopia av informationen
till konsumenten vilken ska medfölja produkten. Kopian ska visa överensstämmelse med var och en av de punkter som
anges i kriteriet, i tillämpliga fall.
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Kriterium 11. Information på EU-miljömärket
Logotypen ska vara synlig och läsbar. EU-miljömärkets registrerings- eller licensnummer ska också anges på produkten.
Numret ska vara läsbart och väl synligt.
Den valfria etiketten med textruta ska innehålla följande text:
— Trä-, kork- eller bambumaterial från hållbart brukade skogar.
— Lägre energiförbrukning vid tillverkning.
— Produkt med låga utsläpp.
Bedömning och kontroll
Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse som styrks av en kopia av den
information som anges på EU-miljömärket.
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TILLÄGG I

Vägledning för beräkning av mängden flyktiga organiska föreningar som använts
Kravet hänför sig till den totala VOC-halten i ytbehandlingsprodukter, med den kemiska sammansättning produkterna
uppvisar i våt form. Om produkten kräver utspädning före användning, ska beräkningen grundas på innehållet i den
utspädda produkten.
Denna metod baseras på en appliceringsmetod som beräknar de anbringade kvantiteterna per m2 yta. Den fastställer
innehållet av organiska lösningsmedel i procent av mängden ytbehandlingsmedel som appliceras.
Den applicerade mängden av VOC ska beräknas med hjälp av följande formel.
i
X

Mängden ytbehandlingsprodukt � % VOC � ytbehandlingens effektivitet
n¼1

Formeln omfattar:
— Mängd ytbehandlingsprodukt: för varje skikt som anbringas ska mängden ytbehandlingsmedel som matas in
i systemet anges i g/m2.
— Andelen VOC i ytbehandlingsprodukten: koncentrationen anges i viktprocent.
— Ytbehandlingens effektivitet beror på vilken appliceringsmetod som används. Effektiviteten anges i enlighet med
branschens bästa ytbehandling enligt tabell 4.2.
— Summan av alla ytskikt (beläggningar).
Tabell 4.2
Ytbehandlingens effektivitet
Ytbehandling

Effektivitet (%)

Ytbehandling

Effektivitet (%)

Automatisk sprutapplicering, ingen materialåter
vinning

50

Valslackering

95

Automatisk sprutapplicering med återvinning

70

Ridålackering

95

Sprutapplicering, elektrostatisk

65

Vakuumlackering

95

Sprutning, klocka/skiva

80
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TILLÄGG II

Vägledning för beräkning av energiförbrukningen vid tillverkning
Energiförbrukning per m2 golv beräknas som ett genomsnitt av de senaste tre åren. Om företaget inte har dessa
uppgifter kommer det behöriga organet att bedöma huruvida likvärdiga uppgifter kan godtas.
Om tillverkaren har ett energiöverskott som säljs i form av el, ånga eller värme kan den sålda mängden dras av från
bränsleförbrukningen. Endast det bränsle som faktiskt förbrukas vid tillverkning av golvbeläggning ska tas med
i beräkningen.
Energiförbrukningen anges i kWh/m2, men beräkningarna kan också göras i MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).
Energiinnehållet i bränslena beräknas utifrån tabell 5.2. Om elektrisk energi produceras på plats kan en av följande
metoder användas för att beräkna bränsleförbrukningen:
— Den faktiska årliga förbrukningen av bränsle.
— Förbrukningen av el som produceras på plats, multiplicerat med 2,5, om ursprunget är en icke-brännbar förnybar
energikälla.
Värden för energiförbrukningen ska beräknas med hjälp av standarvärdena för bränslet. Energiinnehållet hos olika
bränslen anges i tabell 5.2.
Tabell 5.2
Standardbränslevärden (1)
Bränsle

Bensin

MJ/kg

Bränsle

MJ/kg

44,0

Pellets (7 viktprocent)

16,8

Diesel

Torv

7,8–13,8

Motorgas

45,2

Halm (15 viktprocent)

Eo1 olja

42,3

Biogas

Eo5 olja

44,0

Flis (25 viktprocent)

Naturgas

47,2

Träavfall

Energikol

28,5

13,8

GJ/ton motsvarar MJ/kg

(1) De värden som anges i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffekti
vitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG
(EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).
Viktprocent är viktprocentandelen vatten i bränslet och betecknas med bokstaven f i formlerna nedan. Om inte annat anges är f = 0 %
W och askhalten är medelhög.

Formeln för beräkning av energiinnehållet i träflis beror på dess vatteninnehåll. Det krävs energi för att förånga vatten
i träet. Denna energi minskar träflisens värmevärde. Energiinnehållet kan beräknas enligt följande:

Träflis ¼ 19,0

� �
MJ
− 21,442 � f
100
kg

Faktorn 21,442 är summan av vattnets avdunstningsvärme (2,442 MJ/kg) och energiinnehållet i torrt trä (19,0 MJ/kg).
Om sökanden har laboratorieanalyser som visar ett bränsles värmevärde kan de behöriga organen överväga att använda
detta värde vid beräkningen av energiinnehållet.
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TILLÄGG III

Förteckning över standarder
Tabell III.1
Förteckning över standarder och andra tekniska specifikationer
Standard

Benämning

Definitioner av golvbeläggningar
EN 12466

Resilient floor coverings – Vocabulary

EN 13329

Laminate flooring. Specifications, requirements and test methods

ISO 14021

Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environ
mental labelling)
Utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC)

CEN/TS 16516

Construction products – Assessment and release of dangerous substances – Determination
of emissions into indoor air

EN 717-1

Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Formaldehyde emission by
the chamber method

EN 717-2

Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Formaldehyde release by the
gas analysis method

EN 120

Wood-based panels – Determination of formaldehyde content – Extraction method called
the perforator method

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/
Råmaterial

EPF

EPF Standard for delivery conditions of recycled wood, oktober 2002 http://www.europanels.org/
upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

EN 1243

Adhesives. Determination of free formaldehyde in amino and amidoformaldehyde condensa
tes

ISO 8214-6

Leksaker – Säkerhetsregler – Del 6: Certain phthalate esters in toys and children's products
Lämplighet för användning

EN 425
EN 660-1

Resilient and laminate floor coverings. Test med rullande stolshjul
Resilient floor coverings. Bestämning av slitstyrka. Stuttgart-test

EN 685

Resilient, textile and laminate floor coverings. Klassificering

EN 1534

Wood and parquet flooring – Determination of resistance to indentation (Brinell) – test met
hods

EN ISO 10874

Resilient, textile and laminate floor coverings – Classification
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Benämning

EN 12104

Resilient floor coverings. Cork floor tiles. Specification

EN 13329

Laminate floor coverings. Specifications, requirements and test methods

EN 13696

Wood flooring – Test methods to determine elasticity and resistance to wear and impact resi
stance

EN 14978

Laminate floor coverings – Elements with acrylic based surface layer, electron beam cured –
Specifications, requirements and test methods

EN 15468

Laminate floor coverings – Elements with directly applied printing and resin surface layer.
Specifications, requirements and test methods

ISO 24343-1

Resilient and laminate floor coverings – Determination of indentation and residual indenta
tion – Part 1: Residual indentation
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/177
av den 31 januari 2017
om förenligheten med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 för
det gemensamma förslaget att inrätta den gemensamma järnvägsgodskorridoren ”Amber”
[delgivet med nr C(2017) 141]
(Endast de polska, slovakiska, slovenska och ungerska texterna är giltiga)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett
europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (1), särskilt artikel 5.6, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 5.5 i förordning (EU) nr 913/2010 sände de ministerier som ansvarar för
järnvägstransporter i Republiken Polen, Republiken Slovakien, Republiken Slovenien och Ungern kommissionen
en avsiktsförklaring, som togs emot den 7 april 2016. Avsiktsförklaringen innehöll ett förslag om att inrätta
godskorridoren ”Amber” på dessa fyra medlemsstaters territorium.

(2)

Kommissionen granskade förslaget i enlighet med artikel 5.6 i förordning (EU) nr 913/2010, och anser att det är
förenligt med artikel 5 i den förordningen av de skäl som anges nedan.

(3)

Kriterierna i artikel 4 i förordningen har beaktats i förslaget. Den föreslagna godskorridoren, som korsar mer än
tre medlemsstaters territorium, underlättar förbindelser mellan adriatiska hamnar i Republiken Slovenien och
hamnar för inlandssjöfart vid Donau i Ungern och Slovakien. Den bidrar också till bättre förbindelser med stora
intermodala väg- och järnvägsterminaler i de berörda medlemsstaterna och ger en direkt rutt för gods öster om
Alperna. Den kan dessutom främja utvecklingen av järnvägstrafik med Serbien och kan förbättra järnvägstrafiken
över EU:s östra gräns och landbryggan mellan Europa och Asien.

(4)

Resultaten av de marknadsundersökningar som stöder godskorridoren ”Amber” visar även att det finns en
efterfrågan på trafik längs den föreslagna sträckan, bland annat trafik från hamn till inlandet via västra Ungern till
och från hamnen i Koper och trafik mellan de östra regionerna i Polen, Slovakien och Ungern. Undersökningarna
visar att det finns potential för trafikomställning och för en ökning av trafiken längs korridoren.

(5)

De berörda infrastrukturförvaltarna har uttryckt sitt fulla stöd för denna nya godskorridor och de potentiella
sökandena har enligt avsiktsförklaringen uttryckt sitt intresse för att använda den.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt
artikel 21 i förordning (EU) nr 913/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den avsiktsförklaring som inkom den 7 april 2016 om inrättandet av järnvägsgodskorridoren ”Amber”, som skickats till
kommissionen av de ministerier som ansvarar för järnvägstransporter i Republiken Polen, Republiken Slovakien,
Republiken Slovenien och Ungern, där de föreslår sträckningen Koper–Ljubljana–/Zalaszentivan–Sopron/Csorna–/
(gränsen mellan Ungern och Serbien)–Kelebia–Budapest–/–Komárom–Leopoldov/Rajka–Bratislava–Žilina–Katowice/
Kraków–Warszawa/Łuków–Terespol–(gränsen mellan Polen och Vitryssland) som huvudsaklig rutt för järnvägsgod
skorridoren ”Amber”, är förenlig med artikel 5 i förordning (EU) nr 913/2010.
(1) EUT L 276, 20.10.2010, s. 22.
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Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Republiken Polen, Republiken Slovakien, Republiken Slovenien och Ungern.

Utfärdat i Bryssel den 31 januari 2017.
På kommissionens vägnar
Violeta BULC

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/178
av den 31 januari 2017
om ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/1111 om förenligheten av det gemensamma förslag
som lagts fram av de berörda medlemsstaterna för utbyggnad av godskorridoren Nordsjön–
Östersjön med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 om ett
europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik
[delgivet med nr C(2017) 142]
(Endast de franska, litauiska, nederländska, polska, tjeckiska och tyska texterna är giltiga)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett
europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (1), särskilt artikel 5.6, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 5.5 i förordning (EU) nr 913/2010 sände de ministerier som ansvarar för
järnvägstransporter i Belgien, Tjeckien, Tyskland, Litauen, Nederländerna och Polen en avsiktsförklaring till
kommissionen daterad den 27 april 2014. I förklaringen ingick ett förslag om utbyggnad av godskorridoren
Nordsjön–Östersjön till Tjeckien, södra Polen och den polsk-ukrainska gränsen.

(2)

Kommissionen granskade förslaget i enlighet med artikel 5.6 i förordning (EU) nr 913/2010 och antog
kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1111 (2) om förenlighet med artikel 5 i den förordningen.

(3)

I avsiktsförklaringen daterad den 27 april 2014 konstaterades det att utbyggnaden från Katowice till Medyka kan
tas i drift först 2020. Genomförandebeslut (EU) 2015/1111 omfattar emellertid också denna utbyggnad, och
i enlighet med artikel 5.7 i förordning (EU) nr 913/2010 ska de berörda medlemsstaterna bygga godskorridoren
senast två år efter det att kommissionens beslut offentliggjorts. Utbyggnaden till Medyka bör därför vara i drift
senast den 7 juli 2017. Det här motsvarar inte den avsikt som uttrycktes i medlemsstaternas skrivelse.
Genomförandebeslut (EU) 2015/1111 bör därför ändras genom att hänvisningen till utbyggnaden av
godskorridoren Nordsjön–Östersjön till Medyka stryks.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet
med artikel 21 i förordning (EU) nr 913/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 1 i genomförandebeslut (EU) 2015/1111 ska ersättas med följande:
”Artikel 1
Avsiktsförklaringen daterad den 27 april 2014 om utbyggnad av godskorridoren Nordsjön–Östersjön till Tjeckien
och södra Polen, som har sänts till kommissionen av de ministerier som ansvarar för järnvägstransporter i Belgien,
Tjeckien, Tyskland, Litauen, Nederländerna och Polen, och som föreslår sträckan Wilhelmshaven/Bremerhaven/
Hamburg/Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen–Aachen–Hannover/Berlin–Warszawa–Terespol (gränsen mellan Polen
och Vitryssland)/Kaunas–Riga–Tallin/Falkenberg–Prag/Wroclaw–Katowice som huvudrutt för godskorridoren
Nordsjön–Östersjön, är förenlig med artikel 5 i förordning (EU) nr 913/2010.”
(1) EUT L 276, 20.10.2010, s. 22.
(2) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1111 av den 7 juli 2015 om förenligheten av det gemensamma förslag som lagts fram
av de berörda medlemsstaterna för utbyggnad av godskorridoren Nordsjön–Östersjön med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 913/2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (EUT L 181, 9.7.2015, s. 82).
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Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Litauen,
Konungariket Nederländerna och Republiken Polen.

Utfärdat i Bryssel den 31 januari 2017.
På kommissionens vägnar
Violeta BULC

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/179
av den 1 februari 2017
om fastställande av de förfaranden som krävs för samarbetsgruppens verksamhet enligt
artikel 11.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög
gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög
gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (1), särskilt artikel 11.5, och
av följande skäl:
(1)

Strategiskt samarbete mellan medlemsstaterna och utbyte av information, erfarenheter och bästa praxis med
avseende på säkerheten i nätverks- och informationssystem är avgörande för att man på ett effektivt sätt ska
kunna hantera de incidenter och risker som hänger samman med säkerheten i dessa system i hela unionen.

(2)

För att stödja och underlätta strategiskt samarbete och utbyte av information mellan medlemsstaterna och skapa
förtroende och tillit mellan dem inrättas genom artikel 11 i direktiv (EU) 2016/1148 en samarbetsgrupp,
bestående av företrädare för medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska unionens byrå för nät- och
informationssäkerhet.

(3)

Enligt artikel 11 i direktiv (EU) 2016/1148 ska samarbetsgruppen utföra sina uppgifter på grundval av tvååriga
arbetsprogram, varav det första ska fastställas senast den 9 februari 2018. Samarbetsgruppen ska bland annat
tillhandahålla strategisk vägledning för verksamheten i nätverket för enheter för hantering av it-säkerhetsin
cidenter, utbyta information och bästa praxis samt diskutera medlemsstaternas förmåga och beredskap.
Samarbetsgruppen ska också, senast den 9 augusti 2018 och därefter med 1,5 års mellanrum, utarbeta en
rapport med en bedömning av erfarenheterna av det strategiska samarbetet enligt denna artikel.

(4)

Under perioden från och med den 9 februari 2017 till och med den 9 november 2018 ska samarbetsgruppen,
enligt artikel 24.2 i direktiv (EU) 2016/1148, i syfte att hjälpa medlemsstaterna att tillämpa ett enhetligt tillväga
gångssätt för identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster, diskutera förfarandet för, innehållet i och
typen av nationella åtgärder som möjliggör identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom en
särskild sektor. Samarbetsgruppen ska på begäran av en medlemsstat också diskutera medlemsstatens utkast till
specifika nationella åtgärder rörande identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom en särskild
sektor.

(5)

Enligt artikel 14.7 i direktiv (EU) 2016/1148 får behöriga myndigheter som agerar tillsammans inom
samarbetsgruppen utarbeta och anta riktlinjer för under vilka omständigheter leverantörer av samhällsviktiga
tjänster är skyldiga att rapportera incidenter, inklusive riktlinjer om vilka faktorer som ska användas för att
fastställa om en incident har betydande inverkan.

(6)

Enligt artikel 11.2 i direktiv (EU) 2016/1148 ska kommissionen tillhandahålla sekretariatet för samarbetsgruppen.
Kommissionen bör också tillhandahålla sekretariatstjänster för arbetsgrupper som inrättats i enlighet med detta
beslut.

(7)

En företrädare för den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd bör vara ordförande
i samarbetsgruppen. Ordföranden bör vid utförandet av sina uppgifter biträdas av företrädare för de
medlemsstater som innehar det föregående och det kommande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.
Ordföranden får fastställa för vilka uppgifter sådant bistånd kan behövas. Om en medlemsstat som innehar
ordförandeskapet i rådet skulle avstå från att vara ordförande i gruppen bör en ersättare väljas med två
tredjedelars majoritet av medlemmarna i gruppen.

(1) EUT L 194, 19.7.2016, s. 1.
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(8)

Ordförandens arbete bör styras av principerna om inkluderande, engagemang, respekt för mångfald och ökat
samförstånd. Samarbetsgruppens ordförande bör i synnerhet underlätta för alla medlemmar att engagera sig, så
att olika åsikter och ståndpunkter kan uttryckas, och sträva efter att finna lösningar som vinner största möjliga
stöd inom samarbetsgruppen.

(9)

I enlighet med artikel 11.2 i direktiv (EU) 2016/1148 får samarbetsgruppen, när så är lämpligt, bjuda in
företrädare för de berörda parterna att delta i gruppens möten. För att säkerställa att anslutande länder uppfyller
kraven i direktiv (EU) 2016/1148 från och med dagen för anslutningen är det lämpligt att företrädare för dessa
länder inbjuds att närvara vid samarbetsgruppens möten från och med dagen för undertecknandet av anslutnings
fördraget. Beslutet om att inbjuda företrädare för berörda parter eller experter att närvara vid ett möte eller en
särskild del av ett möte i samarbetsgruppen bör fattas av ordföranden, såvida inte gruppen, genom en enkel
majoritet av ledamöterna, motsätter sig att företrädaren eller experten i fråga deltar i mötet eller i en del av det.

(10)

Enligt artikel 13 i direktiv (EU) 2016/1148 får unionen i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget ingå
internationella avtal med tredjeländer och internationella organisationer, och därvid tillåta och organisera deras
deltagande i vissa av samarbetsgruppens verksamheter.

(11)

Av effektivitetsskäl bör samarbetsgruppen ha möjlighet att inrätta arbetsgrupper.

(12)

Av förenklingsskäl bör samarbetsgruppen anta en mer detaljerad arbetsordning, bland annat om villkor för
spridning av dokumentation, det skriftliga förfarandet och utarbetande av sammanfattningar av mötesprotokoll.

(13)

Mot bakgrund av att de frågor som avhandlas ofta rör allmän säkerhet bör gruppens diskussioner i princip inte
vara öppna för allmänheten, eftersom ett avslöjande av dem skulle kunna få negativa konsekvenser för skapandet
av förtroende och tillit mellan medlemmarna. Gruppen får dock, i samförstånd med ordföranden, besluta att
öppna sin diskussion av vissa frågor för allmänheten och även att underlätta offentliggörande av lämplig
dokumentation.

(14)

För att säkerställa att gruppen fungerar smidigt från och med den dag som avses i artikel 24.1 i direktiv (EU)
2016/1148 bör detta beslut träda i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté för säkerhet i nätverksoch informationssystem som inrättats genom artikel 22 i direktiv (EU) 2016/1148.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
I detta beslut fastställs de förfaranden som krävs för samarbetsgruppens verksamhet (nedan kallad gruppen), inrättad
genom artikel 11 i direktiv (EU) 2016/1148.

Artikel 2
Gruppens ordförande
1.
En företrädare för den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd ska vara ordförande
i gruppen. Ordföranden ska vid utförandet av sina uppgifter biträdas av företrädare för de medlemsstater som innehar
det föregående och det kommande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.
2.
Genom undantag från punkt 1 och efter en begäran från en företrädare för den medlemsstat som innehar ordföran
deskapet i Europeiska unionens råd, i de fall då denna medlemsstat skulle avstå från att vara ordförande i gruppen, kan
gruppen besluta med två tredjedelars majoritet av sina medlemmar att välja en ersättare bland medlemsstaterna till dess
att nästa ordförande utses i enlighet med punkt 1.
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Artikel 3
Kallelse till möte
1.
Ordföranden ska, antingen på eget initiativ eller på begäran av en enkel majoritet av medlemmarna, sammankalla
till gruppens möten. Ordföranden ska tillhandahålla en preliminär tidsplan för mötena under sin mandatperiod, med
hänsyn till gruppens arbetsprogram.
2.

Gruppens möten ska, i princip, hållas i kommissionens lokaler.

Artikel 4
Arbetssätt
Gruppen ska utföra sitt arbete genom en kombination av möten i fysisk eller virtuell form och skriftliga förfaranden.

Artikel 5
Dagordning
1.

Ordföranden ska, biträdd av sekretariatet, upprätta dagordningen och skicka den till gruppens medlemmar.

2.

Dagordningen ska antas av gruppen i början av mötet.

Artikel 6
Regler för omröstning och ståndpunkter som framförs av gruppens medlemmar
1.

Gruppens beslut ska fattas i samförstånd, såvida inte annat föreskrivs i detta beslut.

2.
Vid en omröstning ska medlemmar som röstat emot eller avstått från att rösta ha rätt att till det dokument som
lagts fram för omröstning bifoga en sammanfattning av skälen till sin ståndpunkt.
3.

Gruppen ska anta sitt arbetsprogram med två tredjedelars majoritet av sina ledamöter.

Artikel 7
Tredje parter och experter
1.
Företrädare för anslutande länder ska från och med dagen för undertecknandet av anslutningsfördraget inbjudas att
närvara vid gruppens möten.
2.
Ordföranden får på eget initiativ eller på begäran av en av gruppens medlemmar besluta att bjuda in företrädare
för berörda parter eller experter att delta i ett möte eller en särskild del av ett möte i gruppen. En enkel majoritet av
gruppens ledamöter kan dock motsätta sig sådant deltagande.
3.
Företrädare för tredje parter, berörda parter och experter som avses i punkterna 1 och 2 får inte närvara vid eller
delta i gruppens omröstningar.

Artikel 8
Inrättande av arbetsgrupper
1.

Gruppen får inrätta arbetsgrupper för att utreda särskilda frågor förknippade med gruppens arbete.

2.
Gruppen ska fastställa mandatet för arbetsgrupperna. En arbetsgrupp ska rapportera till gruppen och ska upplösas
så snart den har utfört sitt uppdrag.

L 28/76
3.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

2.2.2017

Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjänster för arbetsgrupper som avses i punkt 1.

4.
Reglerna om tillgång till handlingar och konfidentialitet som avses i artikel 10, om skydd av personuppgifter som
avses i artikel 11 och om möteskostnader som avses i artikel 12 ska också tillämpas på arbetsgrupper.

Artikel 9
Arbetsordning
1.

Gruppen ska, med två tredjedelars majoritet av sina ledamöter, anta sin arbetsordning.

2.
Ordföranden får, efter en begäran från en medlem i gruppen eller på eget initiativ, föreslå ändringar av
arbetsordningen.

Artikel 10
Tillgång till handlingar samt konfidentialitet
1.
Begäran som riktas till gruppen angående tillgång till handlingar som rör dess verksamhet ska behandlas av
kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (1).
2.
Gruppens diskussioner ska inte vara öppna för allmänheten. Gruppen får, med ordförandens samtycke, besluta om
att överläggningarna om vissa frågor ska vara öppna för allmänheten.
3.
Handlingar som förelagts gruppens medlemmar, företrädare för tredje parter och experter ska inte offentliggöras,
såvida inte tillgång ges till dem enligt punkt 1 eller de på annat sätt offentliggörs av kommissionen.
4.
Kommissionens bestämmelser om säkerhet i fråga om skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som
anges i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 (2) och (EU, Euratom) 2015/444 (3) ska tillämpas på alla sådana
uppgifter som erhållits, skapats eller behandlats av gruppen. Uppgifter som behandlas av gruppen och som omfattas av
tystnadsplikt ska skyddas i vederbörlig ordning.
5.
Gruppens medlemmar och företrädare för tredje parter ska vara skyldiga att följa de konfidentialitetskrav som
anges i denna artikel. Ordföranden ska se till att företrädare för tredje parter och experter underrättas om de krav som
ställs på dem.

Artikel 11
Skydd av personuppgifter
Gruppens behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 45/2001 (4).

Artikel 12
Möteskostnader
1.

De som deltar i gruppens arbete ska inte ersättas för sina tjänster av kommissionen.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets,
rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).
(2) Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet inom kommissionen (EUT L 72, 17.3.2015, s. 41).
3
( ) Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassi
ficerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutio
nerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1)
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2.
Resekostnader som deltagare i gruppens möten ådragit sig kan ersättas av kommissionen. Ersättning ska ske
i enlighet med gällande regler inom kommissionen och inom ramen för tillgängliga anslag som tilldelas kommissionen
enligt det årliga förfarandet för tilldelning av medel.
Artikel 13
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2017.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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