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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 15 mars 2013
om ändring av besluten 2007/506/EG och 2007/742/EG i syfte att förlänga giltigheten för de
ekologiska kriterierna för tilldelning av EU:s miljömärke till vissa produkter
[delgivet med nr C(2013) 1411]
(Text av betydelse för EES)

(2013/135/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(4)

Besluten 2007/506/EG och 2007/742/EG bör därför
ändras i enlighet med detta.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

(5)

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljö
märke (1), särskilt artikel 8.3 c,

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Kommissionens beslut 2007/506/EG av den 21 juni
2007 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldel
ning av gemenskapens miljömärke till tvål, schampo och
hårbalsam (2) upphör att gälla den 31 mars 2013.
Kommissionens beslut 2007/742/EG av den 9 november
2007 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldel
ning av gemenskapens miljömärke till eldrivna eller gas
drivna värmepumpar och gasdrivna absorptionsvärme
pumpar (3) upphör att gälla den 31 mars 2013.
En bedömning har genomförts för att utvärdera relevan
sen och lämpligheten hos de nuvarande ekologiska krite
rierna samt hos tillhörande bedömnings- och kontroll
krav som fastställts genom dessa beslut. Mot bakgrund
av att översynen av dessa beslut kommit olika långt är
det lämpligt att förlänga giltighetstiden för de ekologiska
kriterierna och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav.
Giltighetstiden för de ekologiska kriterier och de till
hörande bedömnings- och kontrollkrav som fastställs i
besluten 2007/506/EG och 2007/742/EG bör förlängas
till och med den 31 december 2013.

(1) EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.
(2) EUT L 186, 18.7.2007, s. 36.
(3) EUT L 301, 20.11.2007, s. 14.

Artikel 1
Artikel 4 i beslut 2007/506/EG ska ersättas med följande:
”Artikel 4
De ekologiska kriterierna för produktgruppen ”tvål, schampo
och hårbalsam”, samt tillhörande bedömnings- och kontroll
krav, ska gälla till och med den 31 december 2013.”
Artikel 2
Artikel 4 i beslut 2007/742/EG ska ersättas med följande:
”Artikel 4
De ekologiska kriterierna för produktgruppen ”eldrivna eller
gasdrivna värmepumpar och gasdrivna absorptionsvärme
pumpar”, samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav,
ska gälla till och med den 31 december 2013.”
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 mars 2013.
På kommissionens vägnar
Janez POTOČNIK
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