
VERORDENING (EG) Nr. 1494/2007 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2007

tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad,
van de vorm van etiketten en aanvullende etiketteringseisen betreffende producten en apparatuur

die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde ge-
fluoreerde broeikasgassen (1), en met name op artikel 7, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Er is overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 842/2006 een evaluatie uitgevoerd betreffende
de wenselijkheid van het vermelden van aanvullende mi-
lieu-informatie op etiketten voor gebruik op producten
en apparatuur als bedoeld in artikel 7, lid 2, van die
verordening.

(2) De etiketteringseisen houden rekening met de etikette-
ringssystemen, inclusief de bij industrienormen voor pro-
ducten en apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen be-
vatten ingestelde etiketteringssystemen, die momenteel
voor dergelijke producten en apparatuur in de Gemeen-
schap worden gebruikt.

(3) Omwille van de duidelijkheid is het aangewezen de pre-
cieze formulering van de op de etiketten te vermelden
informatie vast te leggen. De lidstaten moeten kunnen
beslissen hun eigen taal te gebruiken op die etiketten.

(4) Op het etiket moet als aanvullende informatie worden
vermeld of koel- en klimaatregelingsproducten en -appa-
ratuur alsmede warmtepompen die onder deze verorde-
ning vallen, zijn geïsoleerd met door middel van gefluo-
reerde broeikasgassen geëxpandeerd schuim, dit om de
mogelijke terugwinning ervan uit dergelijk schuim te be-
vorderen.

(5) Ingeval buiten de fabriek gefluoreerde broeikasgassen aan
het product of de apparatuur in kwestie worden toege-
voegd, moet op het etiket de totale hoeveelheid gefluo-
reerde broeikasgassen in het product of de apparatuur
worden vermeld.

(6) Het etiket moet zo ontworpen zijn dat het tijdens de hele
periode waarin het product of de apparatuur gefluoreerde
broeikasgassen bevat duidelijk leesbaar is en vast blijft
zitten op het product of de apparatuur.

(7) Het etiket moet zo zijn aangebracht dat het zichtbaar is
voor monteurs.

(8) Voor klimaatregelingsproducten en -apparatuur en warm-
tepompen moet het etiket zo zijn aangebracht dat reke-
ning wordt gehouden met het technische profiel van het
product of de apparatuur.

(9) De mogelijkheid tot vermelding van aanvullende milieu-
informatie op etiketten verplicht de fabrikanten de no-
dige aanpassingen in verband met de etiketten te doen en
daarom moet voldoende tijd worden ingeruimd voordat
deze verordening van toepassing wordt.

(10) De maatregelen van deze verordening zijn in overeen-
stemming met het advies van het bij artikel 18, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees
Parlement en de Raad (2) opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Deze verordening stelt de vorm van de etiketten die moeten
worden gebruikt en de aanvullende etiketteringeisen vast die van
toepassing zijn op de types producten en apparatuur als bedoeld
in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 842/2006.

Artikel 2

Etiketteringsvoorschriften

1. De onder deze verordening vallende producten en appara-
tuur worden voorzien van een etiket dat de volgende informatie
bevat:

a) de tekst „Bevat onder het Protocol van Kyoto vallende ge-
fluoreerde broeikasgassen”;

b) de afgekorte chemische benamingen voor de gefluoreerde
broeikasgassen die de apparatuur bevat of kan bevatten;
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c) de in kilogram uitgedrukte hoeveelheid gefluoreerde broei-
kasgassen;

d) voor zover van toepassing, de tekst „hermetisch afgesloten”.

2. Naast de etiketteringseisen van lid 1 geldt dat koel- en
klimaatregelingsproducten en -apparatuur alsmede warmtepom-
pen die geïsoleerd zijn met door middel van gefluoreerde broei-
kasgassen geëxpandeerd schuim, alvorens op de markt te ko-
men voorzien moeten zijn van een etiket met de volgende tekst:
„Door middel van gefluoreerde broeikasgassen geëxpandeerd
schuim”.

3. Voor zover buiten de fabriek gefluoreerde broeikasgassen
kunnen worden toegevoegd en de resulterende totale hoeveel-
heid niet door de fabrikant wordt bepaald, dient op het etiket de
in de fabriek toegevoegde hoeveelheid te worden vermeld en
ruimte te worden vrijgehouden voor het vermelden van de
buiten de fabriek toe te voegen hoeveelheid en de resulterende
totale hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen.

4. De lidstaten kunnen met betrekking tot de etiketterings-
eisen van de leden 1, 2 en 3 het op de markt brengen van
onder deze verordening vallende producten en apparatuur op
hun grondgebied onderwerpen aan het gebruik van hun officiële
talen.

Artikel 3

Vorm van het etiket

1. De informatie als bedoeld in artikel 2 wordt vermeld op
een etiket dat wordt aangebracht op de onder deze verordening
vallende producten en apparatuur.

2. De informatie moet duidelijk tegen de achtergrond van het
etiket afsteken en voldoende groot en gespatieerd zijn aange-
bracht dat ze goed leesbaar is.

Voor zover de bij deze verordening vereiste informatie wordt
toegevoegd aan een etiket dat al op het product of de appara-
tuur in kwestie is aangebracht, mag de lettergrootte niet kleiner
zijn dan de minimumgrootte van andere informatie op dat
etiket.

3. Het hele etiket met inhoud moet zo ontworpen zijn dat
het tijdens de hele periode waarin het product of de apparatuur
gefluoreerde broeikasgassen bevat goed vast blijft zitten op het
product of de apparatuur en bij normaal gebruik leesbaar is.

Artikel 4

Aanbrengen van het etiket

1. Naast de in artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr.
842/2006 vermelde plaatsen mogen de etiketten ook worden
aangebracht op of in de buurt van bestaande naamplaatjes of
etiketten met productinformatie, of in de buurt van service-
toegangen.

2. Voor klimaatregelingsproducten en -apparatuur alsmede
warmtepompen met afzonderlijke door koelmiddelleidingen ver-
bonden binnen- en buitengedeelten dient de etiketinformatie te
worden aangebracht op dat deel van de apparatuur dat aanvan-
kelijk met het koelmiddel wordt gevuld.

Artikel 5

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag vol-
gende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2007.

Voor de Commissie
Stavros DIMAS

Lid van de Commissie
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