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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

FORORDNING (EF) Nr.   /1999

af

om en revideret ordning for

tildeling af et EF-miljømærke

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

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

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter høring af Regionsudvalget,

i overensstemmelse med fremgangsmåden i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 114 af 12.4.1997, s. 9, og EFT C 64 af 6.3.1999, s. 14.
2 EFT C 296 af 29.9.1997, s. 77.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 13.5.1998 (EFT C 167 af 1.6.1998, s. 118), Rådets fælles

holdning af       (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af      
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Formålet med Rådets forordning (EØF) nr. 880/92 af 23. marts 1992 om en EF-ordning for

tildeling af et miljømærke1 var at oprette en frivillig EF-ordning for tildeling af et miljømærke

for at fremme produkter med færre miljøpåvirkninger i hele deres livscyklus og give forbru-

gerne nøjagtige, ikke-vildledende og videnskabeligt baserede oplysninger om produkters

miljøpåvirkninger;

(2) ifølge artikel 18 i forordning (EØF) nr. 880/92 skal Kommissionen senest fem år efter forord-

ningens ikrafttræden gennemgå ordningen på baggrund af erfaringerne med anvendelsen af

den og i givet fald foreslå passende ændringer til forordningen;

(3) erfaringerne fra forordningens anvendelse har vist, at der er behov for at gøre ordningen mere

effektiv, forbedre planlægningen og forenkle anvendelsen;

(4) de grundlæggende mål for en frivillig og selektiv EF-miljømærkeordning er stadig gyldige; en

sådan ordning bør navnlig vejlede forbrugerne om produkter, der giver mulighed for at mind-

ske indvirkningen på miljøet i løbet af hele deres livscyklus, samt give oplysninger om de

mærkede produkters miljømæssige egenskaber;

(5) af hensyn til den brede offentligheds accept af EF-miljømærkeordningen er det væsentligt, at

ikke-statslige organisationer på miljøområdet og forbrugerorganisationer spiller en vigtig rolle

i udviklingen og opstillingen af kriterier for EF-miljømærker;

                                                
1 EFT L 99 af 11.4.1992, s. 1.
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(6) det er nødvendigt at forklare forbrugerne, at miljømærket repræsenterer de produkter, der gi-

ver mulighed for at mindske visse negative miljøpåvirkninger sammenlignet med andre pro-

dukter i samme produktgruppe, uden at det berører de bestemmelser, der gælder for produkter

på fællesskabsplan eller nationalt plan;

(7) ordningens anvendelsesområde bør omfatte produkter og miljøfaktorer, som er af interesse for

så vidt angår både det indre marked og miljøet; i denne forordning bør produkter også omfatte

tjenesteydelser;

(8) procedurer og metoder for opstilling af miljømærkekriterier bør ajourføres i lyset af den vi-

denskabelige og tekniske udvikling og den indhøstede erfaring på dette område for at sikre

overensstemmelse med relevante internationalt anerkendte standarder, der udvikles på dette

område;

(9) principperne for opstilling af selektivitetsniveauet for miljømærket bør tydeliggøres for at

fremme en ensartet og effektiv gennemførelse af ordningen;

(10) miljømærket bør indeholde enkle, præcise, ikke-vildledende og videnskabeligt baserede op-

lysninger om væsentlige miljøforhold, der tages i betragtning i forbindelse med tildeling af

mærket, således at forbrugerne kan træffe deres valg på et velinformeret grundlag;

(11) på de forskellige trin i tildelingen af et miljømærke skal der gøres en indsats for at sikre en

effektiv anvendelse af ressourcerne og en høj grad af miljøbeskyttelse;

(12) det er nødvendigt, at mærket påføres flere oplysninger om grundene for tildelingen af mærket

for at hjælpe forbrugerne med at forstå betydningen heraf;
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(13) miljømærkeordningen bør på lang sigt fortrinsvis være selvfinansierende; de finansielle bi-

drag fra medlemsstaterne bør ikke stige;

(14) det er nødvendigt at overlade opgaven med at bidrage til opstilling og gennemgang af miljø-

mærkekriterierne samt kravene til vurdering og verifikation til et passende organ, Den Euro-

pæiske Unions Miljømærkenævn (EUMN), for at opnå en effektiv og neutral gennemførelse

af ordningen; EUMN bør sammensættes af de ansvarlige organer, som medlemsstaterne alle-

rede har udpeget i henhold til artikel 9 i forordning (EØF) nr. 880/92, og af et Samrådsforum,

hvor en afbalanceret deltagelse af alle relevante interesserede parter er sikret;

(15) det er nødvendigt at sikre, at EF-miljømærkeordningen er forenelig og koordineret med Fæl-

lesskabets miljøpolitiske prioriteringer og med andre EF-mærknings- eller kvalitetscertifice-

ringsordninger, som dem der er oprettet ved Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992

om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning

og standardiserede vareoplysninger1 og Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991

om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på land-

brugsprodukter og levnedsmidler2;

(16) eksisterende samt nye miljømærkeordninger i medlemsstaterne kan fortsat bestå, men der bør

fastsættes bestemmelser for at sikre samordning mellem EF-miljømærkeordningen og andre

miljømærkeordninger i Fællesskabet for at fremme den fælles målsætning om et bæredygtigt

forbrug;

                                                
1 EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16.
2 EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1804/99 (EFT L 222 af

24.8.1999, s. 1).
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(17) det er nødvendigt at sikre gennemsigtighed i ordningens anvendelse, og at sikre, at den er i

overensstemmelse med relevante internationale standarder, så fabrikanter og eksportører fra

lande uden for Fællesskabet lettere kan få adgang til og deltage i ordningen;

(18) da de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre denne forordning, er generelle

foranstaltninger, jf. artikel 2 i Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1, bør disse

foranstaltninger vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 5 i nævnte afgørelse;

(19) af ovennævnte grunde bør forordning (EØF) nr. 880/92 erstattes af denne forordning, således

at de nødvendige reviderede bestemmelser kan indføres på den mest effektive måde, samtidig

med at der fastsættes passende overgangsbestemmelser for at sikre kontinuiteten og en smidig

overgang mellem de to forordninger -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål og principper

1. Formålet med ordningen for tildeling af et EF-miljømærke (i det følgende benævnt "ordnin-

gen") er at fremme produkter, der vil kunne mindske negative miljøpåvirkninger sammenlignet med

andre produkter i samme produktgruppe, og derved bidrage til en effektiv ressourceanvendelse og et

højt miljøbeskyttelsesniveau. Dette formål skal forfølges ved at give forbrugerne vejledning og nøj-

agtige, ikke-vildledende og videnskabeligt baserede oplysninger om sådanne produkter.

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999. s. 23.
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I denne forordning:

– omfatter ordet "produkt" alle varer og tjenesteydelser

– omfatter ordet "forbrugere" professionelle købere.

2. Miljøpåvirkningerne fastlægges på grundlag af en undersøgelse af produkternes interaktioner

med miljøet, herunder anvendelsen af energi og naturressourcer i produktets livscyklus.

3. Deltagelse i ordningen berører ikke miljøkrav og andre forskrifter i fællesskabsretten eller na-

tional lovgivning, der gælder for de forskellige stadier af varernes og, hvor det er relevant, tjeneste-

ydelsernes livsforløb.

4. Gennemførelsen af ordningen skal være i overensstemmelse med traktaternes bestemmelser,

herunder forsigtighedsprincippet, og med de retsakter, der er vedtaget i henhold hertil, samt med

Fællesskabets miljøpolitik som beskrevet i Fællesskabets program for politik og handling i forbin-

delse med miljøet og bæredygtig udvikling (femte handlingsprogram), indført ved resolution af

1. februar 19931, og skal koordineres med andre mærknings- og kvalitetscertificeringssystemer og

-ordninger som især EF-energimærkningsordningen, indført ved Rådets direktiv 92/75/EØF, og

ordningen for økologisk landbrug, indført ved Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91.

                                                
1 EFT C 138 af 17.5.1993, s. 1.



10656/2/99 REV 2 BB/gj DK
DG I 7

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. EF-miljømærket kan tildeles produkter, der markedsføres i Fællesskabet og overholder de væ-

sentlige miljøkrav i artikel 3 og miljømærkekriterierne i artikel 4. Miljømærkekriterierne fastlægges

efter produktgrupper.

Ved en produktgruppe forstås varer eller tjenesteydelser, der tjener samme formål og kan sidestilles,

hvad angår anvendelse og forbrugernes opfattelse.

2. For at indgå i denne ordning skal en produktgruppe opfylde følgende betingelser:

a) den skal repræsentere et betydeligt salgs- og handelsvolumen i det indre marked

b) den skal på et eller flere stadier i produktets livsforløb indebære betydelige miljøpåvirkninger

på globalt eller regionalt niveau og/eller af generel art

c) den skal indeholde et betydeligt potentiale for at udvirke miljøforbedringer gennem forbru-

gernes valg samt et incitament for fabrikanterne eller tjenesteleverandørerne til at søge kon-

kurrencefordele ved at markedsføre produkter, der opfylder kravene for miljømærket, og

d) en betydelig del af det samlede salgsvolumen skal sælges til slutforbrug eller -anvendelse.

3. En produktgruppe kan underopdeles i undergrupper med tilsvarende tilpasning af miljømær-

kekriterierne, hvis produkternes funktionelle egenskaber kræver det, samt hvis miljømærkets mu-

ligheder for at skabe miljøforbedringer derved optimeres.
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Miljømærkekriterierne for de forskellige undergrupper af en given produktgruppe, der er omfattet af

samme kriteriedokument , som er offentliggjort i henhold til artikel 6, stk. 5, skal være anvendelige

fra samme tidspunkt.

4. Miljømærket må ikke tildeles stoffer eller præparater, der er klassificeret som meget giftige,

giftige, miljøfarlige, kræftfremkaldende, reproduktionstoksiske eller mutagene i overensstemmelse

med Rådets direktiv 67/548/EØF1 eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 99/45/EF2, eller va-

rer, der er fremstillet ved processer, som kan forårsage betydelig skade på mennesket og/eller mil-

jøet, eller som i almindelig brug kan skade forbrugeren.

5. Denne forordning gælder ikke for levnedsmidler, drikkevarer og lægemidler eller for medi-

cinsk udstyr som defineret i Rådets direktiv 93/42/EØF3, der udelukkende er beregnet på profes-

sionel anvendelse, eller som skal ordineres eller kontrolleres af medicinsk personale.

Artikel 3

Miljøkrav

1. Miljømærket kan tildeles et produkt, der besidder egenskaber, der giver det mulighed for i

væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold som er knyttet til

de formål og principper, der er angivet i artikel 1. Disse miljøforhold fastlægges på grundlag af det

vejledende vurderingsskema i bilag I og skal opfylde de metodemæssige krav i bilag II.

                                                
1 EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1, specialudgave 1967, s. 211. Senest ændret ved Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 99/33/EF (EFT L 199 af 30.7.1999, s. 57).
2 EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.
3 EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF

(EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1).
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2. Følgende bestemmelser finder anvendelse:

a) Når de komparative forbedringer vurderes, tages der hensyn til de positive nettovirkninger for

miljøet og de miljømæssige fordele og ulemper, herunder sundheds- og sikkerhedsaspekter, i

tilknytning til tilpasningerne igennem de forskellige stadier af livsforløbet for de produkter,

der vurderes. Ved vurderingen tages der også hensyn til eventuelle miljøfordele ved at an-

vende de pågældende produkter.

b) De vigtigste miljøforhold fastlægges ved at identificere de kategorier af miljøpåvirkninger,

hvor det undersøgte produkt yder det største bidrag fra et livscyklusperspektiv, og blandt disse

forhold dem, hvor der er et betydeligt potentiale for forbedringer.

c) Præproduktionsfasen for varernes livscyklus omfatter udvinding eller produktion og forar-

bejdning af råmaterialer og energiproduktion. Disse aspekter skal, så vidt det er teknisk mu-

ligt, tages i betragtning.

Artikel 4

Miljømærkekriterier og vurderings- og verifikationskrav

1. Der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe. Disse kriterier fastlæg-

ger de krav for hvert af de i artikel 3 nævnte miljøforhold, som et produkt skal opfylde for at få til-

delt miljømærket, herunder krav for så vidt angår produktets egnethed i forbindelse med opfyldel-

sen af forbrugernes behov.
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2. Kriterierne skal så vidt muligt sikre, at produkterne udvælges efter følgende principper:

a) i kriteriernes gyldighedsperiode skal produktets udsigter til markedsindtrængning i Fællesska-

bet være tilstrækkelig store til at udvirke miljøforbedringer gennem forbrugernes valg

b) kriteriernes selektivitet skal fastlægges under hensyntagen til den tekniske og økonomiske

gennemførlighed af de tilpasninger, der er nødvendige for at opfylde det inden for et rimeligt

tidsrum

c) kriteriernes selektivitet skal fastlægges med henblik på at opnå den maksimale mulighed for

miljøforbedringer.

3. Kravene ved vurdering af specifikke produkters overensstemmelse med miljømærkekriteri-

erne og ved verifikation af betingelserne for miljømærkets anvendelse, som anført i artikel 9, stk. 1,

opstilles sammen med miljømærkekriterierne efter produktgrupper.

4. Gyldighedsperioden for kriterierne samt kravene til vurdering og verifikation fastlægges in-

den for hvert sæt miljømærkekriterier for hver enkelt produktgruppe.

En gennemgang af miljømærkekriterierne samt af de krav til vurdering og verifikation, der er knyt-

tet til kriterierne, skal finde sted i god tid inden udløbet af gyldighedsperioden for de kriterier, der er

specificeret for hver produktgruppe, og skal resultere i et forslag til forlængelse, tilbagetrækning

eller revision.
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Artikel 5

Arbejdsplan

I overensstemmelse med formålene og principperne i artikel 1 udarbejder Kommissionen inden et år

efter denne forordnings ikrafttræden en arbejdsplan for EF-miljømærket efter forudgående høring af

Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, i det følgende benævnt EUMN, som er omhandlet i ar-

tikel 13, og efter proceduren i artikel 17. Arbejdsplanen skal omfatte en strategi for udvikling af

ordningen, der for de efterfølgende tre år skal fastsætte:

− mål for den miljøforbedring og markedsindtrængning, der søges opnået med ordningen

− en ikke-udtømmende liste over produktgrupper, der skal prioriteres i forbindelse med Fælles-

skabets indsats

− planer for koordination og samarbejde mellem ordningen og andre miljømærkningsordninger

i medlemsstaterne.

Arbejdsplanen skal ligeledes indeholde foranstaltninger til gennemførelse af strategien, herunder

den planlagte finansiering af ordningen.

Den skal endvidere angive, hvilke tjenesteydelser ordningen ikke gælder for, under hensyntagen til

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.     /1999 om organisationers frivillige deltagelse

i en fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision (EMAS)1.

Arbejdsplanen tages regelmæssigt op til revision.

                                                
1 EFT L
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Artikel 6

Procedurer for fastsættelse af miljømærkekriterier

1. Betingelserne for tildeling af miljømærket fastlægges for hver produktgruppe.

De specifikke miljøkriterier for hver produktgruppe og deres respektive gyldighedsperioder fast-

sættes efter proceduren i artikel 17 efter høring af EUMN.

2. Kommissionen indleder proceduren på eget initiativ eller efter anmodning fra EUMN. Den

giver EUMN mandat til at udvikle og regelmæssigt gennemgå miljømærkekriterierne samt de krav

til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, der gælder for de produktgrupper, der

falder ind under denne forordnings anvendelsesområde. Mandatet skal indeholde en tidsfrist for af-

slutningen af dette arbejde.

Kommissionen skal ved udformningen af dette mandat tage passende hensyn til

− den arbejdsplan, der er fastsat i artikel 5

− de metodemæssige krav i bilag II.

3. På grundlag af mandatet udarbejder EUMN udkast til miljømærkekriterierne for hver pro-

duktgruppe og kravene til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, som angivet i

artikel 4 og bilag IV, under hensyntagen til resultaterne af feasibility- og markedsundersøgelser,

livscyklusbetragtninger og den i bilag II omhandlede forbedringsanalyse.
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4. Kommissionen underrettes om de udkast til kriterier, der er nævnt i stk. 3, og træffer afgø-

relse:

− om mandatet er opfyldt, og om udkastene til kriterier kan forelægges forskriftsudvalget i
overensstemmelse med artikel 17, eller

− om mandatet ikke er opfyldt; i så fald fortsætter EUMN sit arbejde med udkastene til kriterier.

5. Kommissionen offentliggør miljømærkekriterierne og ajourføringerne heraf i De Europæiske

Fællesskabers Tidende, L-udgaven.

Artikel 7

Tildeling af miljømærket

1. Ansøgninger om miljømærket kan indgives af fabrikanter, importører, tjenesteleverandører,

handlende og detailhandlere. Handlende og detailhandlere må kun indgive ansøgninger for produk-

ter, der markedsføres under deres eget varemærke.

2. Ansøgningen kan vedrøre et produkt, der markedsføres under et eller flere varemærker. Der

kræves ikke en ny ansøgning for ændringer i et produkts egenskaber, der ikke påvirker opfyldelsen

af kriterierne. De ansvarlige organer skal dog underrettes om væsentlige ændringer.

3. Ansøgningen skal indgives til et ansvarligt organ i overensstemmelse med følgende:

a) hvis et produkt har sin oprindelse i én enkelt medlemsstat, skal ansøgningen indgives til det

ansvarlige organ i denne medlemsstat
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b) hvis et produkt har sin oprindelse i samme form i flere medlemsstater, kan ansøgningen ind-

gives til et ansvarligt organ i en af disse medlemsstater. I sådanne tilfælde skal det pågældende an-

svarlige organ ved vurderingen af ansøgningen høre de ansvarlige organer i disse andre medlems-

stater

c) hvis et produkt har sin oprindelse uden for Fællesskabet, kan ansøgningen indgives til et an-

svarligt organ i en hvilken som helst af de medlemsstater, hvor produktet markedsføres eller

vil blive markedsført.

4. Afgørelsen om tildeling af mærket træffes af det ansvarlige organ, der modtager ansøgningen,

efter at det:

a) har undersøgt, om produktet opfylder de kriterier, der er offentliggjort i henhold til artikel 6,

stk. 5

b) har undersøgt, om ansøgningen er i overensstemmelse med kravene til vurdering og verifika-

tion, og

c) om nødvendigt har hørt de ansvarlige organer i henhold til stk. 3.

5. Hvis miljømærkekriterierne kræver, at produktionsanlæg opfylder visse krav, skal disse op-

fyldes i alle anlæg, hvor produktet fremstilles.

6. De ansvarlige organer skal anerkende de tests og verifikationer, som er foretaget af organer,

der er akkrediteret efter standarderne EN 45000-serien eller tilsvarende internationale standarder.

De ansvarlige organer samarbejder for at sikre en effektiv og ensartet gennemførelse af vurderings-

og verifikationsprocedurerne.
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Artikel 8

Miljømærket

Miljømærkets form skal være i overensstemmelse med bilag III. Specifikationerne for de miljøop-

lysninger, der er relevante for hver produktgruppe, samt specifikationerne for præsentationen af

disse oplysninger på miljømærket indgår i de kriterier, der er fastsat i henhold til artikel 6. Oplys-

ningerne skal i begge tilfælde være klare og forståelige.

Kommissionen skal inden den     * høre de nationale forbrugersammenslutninger, der er repræsen-

teret i det forbrugerudvalg, der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 95/260/EF1, for at vur-

dere, hvor effektivt miljømærket og de supplerende oplysninger opfylder forbrugernes informati-

onsbehov. På grundlag af denne vurdering indfører Kommissionen eventuelle hensigtsmæssige æn-

dringer med hensyn til de oplysninger, der skal anføres på miljømærket, efter den i artikel 17 fast-

satte procedure.

Artikel 9

Anvendelsesbetingelser

1. Det ansvarlige organ indgår en kontrakt med ansøgeren om et miljømærke, der omfatter be-

tingelserne for mærkets anvendelse. Disse betingelser skal ligeledes omfatte bestemmelser om til-

bagetrækning af tilladelsen til at anvende mærket. Tilladelsen genbehandles, og kontrakten revide-

res eller bringes til ophør efter hver ændring af de miljømærkekriterier, der gælder for et givet pro-

dukt. Denne kontrakt anfører, at deltagelse i ordningen ikke berører miljøkrav og andre forskrifter i

fællesskabsretten eller national lovgivning, der gælder for de forskellige stadier af varernes og, hvor

det er relevant, tjenesteydelsernes livsforløb.

For at gøre det lettere vedtages der en standardkontrakt efter proceduren i artikel 17.

                                                
* Fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
1 EFT L 162 af 13.7.1995, s. 37.
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2. Miljømærket må ikke anvendes, og der må ikke henvises til miljømærket i reklamer, inden

mærket er blevet tildelt, og fra dette tidspunkt kun i forbindelse med det specifikke produkt, for

hvilket det er tildelt.

Falsk eller vildledende reklame eller brug af et mærke eller logo, der kan føre til forveksling med

det EF-miljømærke, der indføres med denne forordning, er ikke tilladt.

Artikel 10

Fremme af miljømærket

Medlemsstaterne og Kommissionen fremmer i samarbejde med medlemmerne af EUMN anvendel-

sen af EF-miljømærket ved opmærksomhedsskabende foranstaltninger og informationskampagner,

der er henvendt til forbrugere, producenter, handlende, detailhandlere og offentligheden generelt, og

støtter således videreudviklingen af ordningen.

For at tilskynde til anvendelsen af miljømærkede produkter bør Kommissionen og Fællesskabets

øvrige institutioner samt andre offentlige myndigheder på nationalt plan, under overholdelse af

fællesskabsretten, tjene som eksempel, når de specificerer deres krav til produkter.

Artikel 11

Andre miljømærkeordninger i medlemsstaterne

Kommissionen og medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre den nødvendige koordination

mellem denne fællesskabsordning og de nationale ordninger i medlemsstaterne, navnlig ved udvæl-

gelsen af produktgrupper samt ved udarbejdelsen og gennemgangen af kriterier på fællesskabsplan

og på nationalt plan. Der etableres med henblik herpå samarbejds- og koordinationsforanstaltninger

efter proceduren i artikel 17, herunder bl.a. dem, der påtænkes i den arbejdsplan, der udarbejdes i

henhold til artikel 5.
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I den forbindelse kan allerede eksisterende samt nye miljømærkeordninger i medlemsstaterne fort-

sat eksistere parallelt med ordningen.

Artikel 12

Omkostninger og gebyrer

Ved ansøgning om tildeling af et miljømærke opkræves et gebyr i relation til omkostningerne ved

behandling af ansøgningen.

Ansøgeren skal erlægge et årligt gebyr for brug af miljømærket.

Størrelsen af ansøgningsgebyret og det årlige gebyr fastsættes i overensstemmelse med bilag V og

efter proceduren i artikel 17.

Artikel 13

Den Europæiske Unions Miljømærkenævn

Kommissionen opretter Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (EUMN) bestående af de an-

svarlige organer, der er omhandlet i artikel 14, samt det Samrådsforum, der er omhandlet i arti-

kel 15. EUMN skal navnlig bidrage til fastsættelsen og gennemgangen af miljømærkekriterier samt

kravene til vurdering og verifikation i overensstemmelse med artikel 6.

Forretningsordenen for EUMN fastsættes af Kommissionen efter proceduren i artikel 17 og under

hensyntagen til de proceduremæssige principper i bilag IV.
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Artikel 14

Ansvarlige organer

1. Hver medlemsstat sikrer, at det eller de organer (i det følgende benævnt "ansvarligt organ"

eller "ansvarlige organer"), der har ansvaret for at udføre de opgaver, der er omhandlet i denne for-

ordning, udpeges og er funktionsdygtige. Hvis der udpeges mere end et ansvarligt organ, fastlægger

medlemsstaten de respektive beføjelser og koordineringskrav, der gælder for de pågældende orga-

ner.

2. Medlemsstaterne påser:

a) at de ansvarlige organer er sammensat på en måde, der sikrer, at de er uafhængige og neutrale

b) at de ansvarlige organers forretningsorden sikrer, at alle berørte parter inddrages på nationalt

plan, samt at der er en passende gennemsigtighed

c) at de ansvarlige organer anvender bestemmelserne i denne forordning korrekt.

Artikel 15

Samrådsforum

Kommissionen sikrer, at EUMN under udførelsen af sine aktiviteter med hensyn til hver enkelt pro-

duktgruppe sørger for en afbalanceret deltagelse af alle relevante interesseparter, der er berørt af

den pågældende produktgruppe, såsom industri og tjenesteleverandører, herunder små- og mellem-

store virksomheder, håndværkere og deres erhvervsorganisationer, fagforeninger, handlende, detail-

handlere, importører, miljøbeskyttelsesgrupper og forbrugerorganisationer. Disse parter mødes i et

samrådsforum. Forretningsordenen for dette forum fastsættes af Kommissionen efter proceduren i

artikel 17.
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Artikel 16

Tilpasning til den tekniske udvikling

Bilagene til denne forordning tilpasses til den tekniske udvikling, herunder udviklingen i den rele-

vante internationale standardisering, efter proceduren i artikel 17.

Artikel 17

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et forskriftsudvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes forskriftsproceduren i artikel 5 i afgørelse

1999/468/EF sammenholdt med bestemmelserne i nævnte afgørelses artikel 8.

3. Den frist, der er omhandlet i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måne-

der.

Artikel 18

Overtrædelser

Medlemsstaterne træffer de fornødne retslige og administrative foranstaltninger i tilfælde af over-

trædelse af bestemmelserne i denne forordning og meddeler Kommissionen disse foranstaltninger.

Artikel 19

Overgangsbestemmelser

Forordning (EØF) nr. 880/92 ophæves herved. Den gælder dog fortsat for kontrakter, der er indgået

i henhold til dens artikel 12, stk. 1. Afgørelser baseret på forordning (EØF) nr. 880/92 forbliver i

kraft, indtil de revideres eller er udløbet.
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Artikel 20

Revision

Inden den ...1 gennemgår Kommissionen på ny ordningen på baggrund af erfaringerne med dens

anvendelse.

Kommissionen fremsætter forslag til eventuelle ændringer af forordningen.

Artikel 21

Afsluttende bestemmelser

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesska-

bers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________

                                                
1 Fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.



10656/2/99 REV 2 BB/gj DK
BILAG I DG I 1

BILAG I

VEJLEDENDE VURDERINGSSKEMA

PRODUKTERS LIVSCYKLUS

Varer Tjenesteydelser

Miljøforhold Præpro-
duktion/
råvarer

Produktion Distribution
(herunder
emballage)

Anvendelse Genbrug/Gen
vinding/
Bortskaffelse

Erhvervelse af
varer til
tjenesteydelser

Tjenesteydelse Affalds-
håndtering

Luftkvalitet

Vandkvalitet

Jordbundsbeskyttelse

Affaldsreduktion

Energibesparelse

Forvaltning af naturres-
sourcer

Forebyggelse af global
opvarmning

Beskyttelse af ozonlaget

Miljømæssig sikkerhed

Støj

Biodiversitet

________________________
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BILAG II

METODEMÆSSIGE KRAV TIL FASTLÆGGELSE AF

MILJØMÆRKEKRITERIER

Indledning

Forløbet med fastlæggelse og udvælgelse af de vigtigste miljøaspekter samt fastlæggelse af miljø-

mærkekriterier omfatter følgende trin:

− feasibility- og markedsundersøgelse

− livscyklusovervejelser

− forbedringsanalyse

− forslag til kriterier

Feasibility- og markedsundersøgelse

Feasibility- og markedsundersøgelsen dækker de forskellige typer af de pågældende produktgrupper på

fællesskabsmarkedet, de producerede, importerede og solgte mængder samt markedsstrukturen i med-

lemslandene. Handel i og uden for Fællesskabet tages ligeledes i betragtning.
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Forbrugernes opfattelse, funktionelle forskelle mellem produkttyperne og behovet for at fastlægge un-

dergrupper skal kortlægges og vurderes.

Livscyklusovervejelser (LCC)

De vigtigste miljøforhold, for hvilke der skal udarbejdes kriterier, defineres gennem anvendelse af livs-

cyclusovervejelser og arbejdet hermed udføres i overensstemmelse med internationalt anerkendte me-

toder og standarder. Principperne i EN ISO 14040 og ISO 14024 tages i betragtning, hvor det er rele-

vant.

Forbedringsanalyse

Forbedringsovervejelserne tager navnlig følgende aspekter i betragtning:

− det teoretiske potentiale for miljøforbedring sammenholdt med de mulige ændringer i markeds-

strukturerne; dette baseres på en forbedringsvurdering ud fra livscyklusovervejelser

− den tekniske, industrielle og økonomiske gennemførlighed og markedsændringer

− forbrugeradfærd, -opfattelser og -præferencer, der måtte indvirke på miljømærkets effektivitet.

Forslag om kriterier

Det endelige forslag om miljøkriterier tager de relevante miljøforhold i forbindelse med produktgrup-

pen i betragtning.

________________________
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BILAG III

BESKRIVELSE AF MILJØMÆRKET

Miljømærkets form

Miljømærket tildeles produkter, der opfylder kriterierne for alle de udvalgte vigtige miljøforhold. Det

omfatter oplysninger til forbrugerne i overensstemmelse med artikel 8 og følgende skema.

Mærket består af to dele: kasse 1 og kasse 2 som følger.

EU MILJØMÆRKE

Tildeles varer eller tjenesteydelser, der overhol-
der miljøkravene i EU's miljømærkeordning

Licensregistreringsnummer:

*

*

*

Kasse 1 Kasse 2
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Kasse 2 indeholder oplysninger om begrundelserne for tildelingen af miljømærket. Disse oplysnin-

ger skal vedrøre mindst én og højst tre miljøpåvirkninger. Oplysningerne har form af en kort be-

skrivelse med ord.

Dette er et eksempel

* lav luftforurening

* energieffektiv

* nedsat toksicitet

Kasse 1 og kasse 2 anvendes sammen, når det er praktisk, men kasse 2 kan, når pladshensyn er en

vigtig faktor i forbindelse med små varer, udelades ved visse anvendelser, forudsat at hele mærket

bruges i andre anvendelser i forbindelse med samme vare. F.eks. kan kasse 1 anvendes alene på

selve produktet, hvis hele mærket findes andetsteds på indpakningen, informationsfoldere eller an-

det salgsmateriale.

________________________
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BILAG IV

PROCEDUREMÆSSIGE PRINCIPPER

FOR FASTLÆGGELSE AF MILJØMÆRKEKRITERIER

Der gælder følgende proceduremæssige principper for udarbejdelse af miljømærkekriterier samt for

kravene til vurdering og verifikation i forbindelse med disse kriterier:

1. Inddragelse af interesseparter:

a) Der nedsættes en specifik ad hoc-gruppe inden for Den Europæiske Unions Miljømær-

kenævn (EUMN), der inddrager de parter, der er nævnt i artikel 15, og de ansvarlige or-

ganer, der er omhandlet i artikel 14, med henblik på udarbejdelse af miljømærkekriterier

for hver produktgruppe.

b) Interesseparterne inddrages i processen med at indkredse og udvælge de vigtigste mil-

jøforhold og navnlig i følgende faser:

i) feasibility- og markedsundersøgelse

ii) livscyklusovervejelser

iii) forbedringsanalyse

iv) forslag til kriterier.
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Interesseparterne tilstræber så vidt muligt konsensus gennem hele forløbet, samtidig med at

der sigtes mod et højt miljøbeskyttelsesniveau.

Der udarbejdes et resumé af de væsentligste resultater af hver fase, som sendes til deltagerne i

god tid før møderne i ad hoc-arbejdsgruppen.

2. Åben høring og gennemsigtighed

a) Der udarbejdes og offentliggøres en slutrapport med de væsentligste resultater. Inte-

rimsdokumenter, der afspejler resultaterne af de forskellige stadier i arbejdet, stilles til

rådighed for alle interesseparter, og deres kommentarer hertil tages i betragtning.

b) Der foretages en åben høring om indholdet af denne rapport. Der gives en periode på

mindst 60 dage til fremsendelse af bemærkninger, før kriterierne forelægges udvalget

efter proceduren i artikel 17. Alle modtagne bemærkninger tages i betragtning. På an-

modning gives der oplysninger om, hvorvidt bemærkningerne er blevet fulgt op.

c) Rapporten indeholder et kort referat og bilag med detaljerede opgørelsesberegninger.

3. Fortrolighed

Der skal sikres beskyttelse af fortrolige oplysninger, der gives af enkeltpersoner, offentlige

organisationer, private selskaber, interessegrupper, interesseparter eller andre kilder.

________________________
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BILAG V

GEBYRER

1. Ansøgningsgebyr

For hver ansøgning om tildeling af et mærke betales et gebyr i relation til omkostningerne ved

ansøgningens behandling. Der fastsættes et minimumsbeløb.

For SMV1 samt for fabrikanter og tjenesteudbydere i udviklingslande bør ansøgningsgebyret

nedsættes.

2. Årligt gebyr

Hver ansøger, der har fået tildelt et miljømærke, betaler et årligt gebyr for mærkets anven-

delse til det kompetente organ, der har tildelt mærket.

Det årlige gebyr dækker en periode, der begynder den dag, miljømærket tildeles ansøgeren.

Det årlige gebyr beregnes i forhold til den årlige omsætning i Fællesskabet af det produkt,

som miljømærket er tildelt. Der fastsættes et minimumsbeløb.

                                                
1 Som defineret i Kommissionens henstilling 96/280/EF (EFT L 107 af 30.4.1996, s. 4).
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For SMV1 samt for fabrikanter og tjenesteudbydere i udviklingslande bør det årlige gebyr

nedsættes.

Tallene for det årlige salgsvolumen baseres på prisen ab fabrik.

3. Udgift til prøvning og kontrol

Hverken ansøgningsgebyret eller det årlige gebyr omfatter udgifter til den prøvning og kon-

trol, der måtte være nødvendig for produkter, der er genstand for ansøgninger. Ansøgerne skal

selv afholde omkostningerne ved sådan prøvning og kontrol.

________________________

                                                
1 Som defineret i Kommissionens henstilling 96/280/EF (EFT L 107 af 30.4.1996, s. 4).
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DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 22. november 1999
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
96/0312 (COD)
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REV 2 ADD 1

LIMITE

ENV 281
CODEC 467

Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke

− Rådets begrundelse
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I. INDLEDNING

1. Den 19. marts 1997 tilsendte Kommissionen Rådet et forslag til Rådets forordning om

en revideret EF-ordning for tildeling af et miljømærke, på grundlag af traktatens arti-

kel 130 S, stk. 1 (artikel 175 i Amsterdam-traktaten).

2. Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav deres udtalelse hen-

holdsvis den 13. maj 1998 og den 10. juli 1997.

3. Regionsudvalget besluttede den 28. juni 1999 ikke at afgive udtalelse.

4. Den 18. januar 1999 fremsendte Kommissionen et ændret forslag til Rådet.

5. Den 24. juni 1999 nåede Rådet til politisk enighed om en fælles holdning.

6. Den 11. november 1999 vedtog Rådet sin fælles holdning i henhold til traktatens

artikel 251 (tidligere artikel 189 C).

II. FORMÅL

Forordningen skal erstatte Rådets forordning (EF) nr. 880/92, som fastsætter en ramme for

tildelingen af et miljømærke, der hviler på frivillighedens princip og er markedsafhængig. Det

var hensigten at revidere den gældende ordning fem år efter forordningens ikrafttræden, og

formålet med det foreliggende forslag er at forbedre ordningens strategi, metoder og arbejds-

procedurer på grundlag af de indhøstede erfaringer.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

A. Kommissionens ændrede forslag

Rådet vedtog helt eller delvist 23 ændringer foreslået af Europa-Parlamentet. Flere af

disse indeholdt forslag om, at EF-miljømærket også skulle gælde for tjenesteydelser.

Rådet var principielt enigt, men har valgt at definere "produkter" som "varer og tjene-

steydelser".

Rådet har udtrykt sin støtte til Europa-Parlamentets ændring, hvorefter der kun skal fin-

des ét kvalitetsmiljømærke, fordi en graduering af miljømærket menes at kunne skabe

forvirring snarere end styrke forbrugernes interesser.

B. Rådets væsentligste ændringer

1. Præambel

Bestemmelsen om, at miljømærkeordningen på langt sigt bør være selvfinansie-

rende, blev indføjet som en betragtning.

2. Miljømærkekriterier og vurderings- og verifikationskrav (artikel 4)

Rådet fandt, at det oprindelige kommissionsforslag bør gøres mere præcist med

hensyn til fastlæggelsen af kriterierne, samt måden, hvorpå miljømærkekriterierne

skal justeres. Det er blevet understreget, at kriterierne skal fastlægge krav for

hvert enkelt miljøaspekt, herunder krav for så vidt angår produktets egnethed i

forbindelse med opfyldelsen af forbrugernes behov. Denne passage er blevet for-

muleret med stor omhu, således at der tages hensyn til andre aspekter af fælles-

skabsretten. For så vidt angår justering og vurdering, har Rådet bestemt, at disse

skal foretages i god tid før udløbet af gyldighedsperioden for de specificerede

kriterier, og skal resultere i et forslag om forlængelse, tilbagetrækning eller revi-

sion.
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3. Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og Samrådsforummet (artikel 13

og 15)

Rådet besluttede at præcisere den rolle, som Den Europæiske Unions Miljømær-

kenævn (EUMN) skal udfylde. Den består i navnlig at bidrage til fastsættelsen og

gennemgangen af miljømærkekriterierne samt til kravene til vurdering og over-

ensstemmelsesverifikation. Rådet har endvidere indført et såkaldt samrådsforum

for at sørge for en afbalanceret deltagelse af alle interesseparter. Dette forum skal

have deltagelse af repræsentanter fra forbrugerorganisationer, industri, tjenestele-

verandører, fagforeninger, miljøbeskyttelsesgrupper, håndværkere og deres er-

hvervsorganisationer, detailhandlere og importører. Forretningsordenen fastsættes

af Kommissionen.

4. Arbejdsplan (artikel 5)

Rådet fandt det nødvendigt, at Kommissionen udarbejder en arbejdsplan. Denne

plan skal omfatte en treårig strategi for udvikling af miljømærkeordningen. Stra-

tegien skal tydeliggøre målene for den miljøforbedring og markedsindtrængning,

der søges opnået med ordningen; den skal tydeliggøre prioriteterne for Fællesska-

bets indsats ved at opstille en ikke-udtømmende liste over produktgrupper, og en-

delig skal den understrege behovet for at koordinere ordningen med nationale

miljømærkesystemer i medlemsstaterne for at sikre det bedst mulige samarbejde

mellem Fællesskabets og nationale miljømærkeordninger.
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5. Overtrædelser (artikel 18)

Det oprindelige kommissionsforslag indeholder ingen beskrivelse af, hvilke præ-

cise, retslige eller administrative foranstaltninger, der skal gælde, hvis en med-

lemsstat ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til forordningens bestemmelser,

og dette kan skade udviklingen af EF-miljømærket.

Rådet besluttede derfor at indføje en artikel, der indeholder bestemmelser om pas-

sende retslige eller administrative foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af

forordningen.

________________________



DA



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 24.11.1999
SEK(1999)1931 endelig

1996/0312 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning om: ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om en revideret fællesskabsordning for tildeling af miljømærke



MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

vedrørende

Rådets fælles holdning om: ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om en revideret fællesskabsordning for tildeling af miljømærke

I. PROCEDURE

Forslaget (KOM (96) 0603 – C4 – 0157/97 – 96/0312 (SYN)) blev forelagt Rådet den
19. marts 1997 og Europa-Parlamentet den 8. april 1997 (i overensstemmelse med
samarbejdsproceduren i henhold til traktatens artikel 175 (1) (ex artikel 130 S, stk. 1).

Europa-Parlamentet afgav sin udtalelse ved førstebehandlingen den 13. maj 1998, og
Det Økonomiske og Sociale Udvalgs Sektion for Miljø-, Sundheds- og
Forbrugerspørgsmål afgav udtalelse den 10. juli 1997. Regionsudvalget modtog
forslaget den 13. juli 1997, men har besluttet ikke at afgive nogen udtalelse.

Efter udtalelsen fra Europa-Parlamentet og i henhold til traktatens artikel 250 (2) (ex
artikel 189 A, stk. 2), vedtog Kommissionen et ændret forslag (KOM (1999) 21 endelig
udg., EFT C 64 af 6. marts 1999) og forelagde den 18. januar 1999 Rådet sit ændrede
forslag.

Den 11. november 1999 blev medlemsstaterne forsamlet i Rådet enstemmigt enige om
den fælles holdning.

II. FORMÅLET MED MEDDELELSE

Formålet med forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en revideret
EF-traktat for tildeling af et miljømærke er at tydeliggøre EF-miljømærkeordningens
art, principperne hvorpå den er baseret, og dens metodemæssige grundlag. Der lægges
ligeledes vægt på at forbedre og strømlinie ordningens anvendelse.

III. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

1. Almene bemærkninger

Kommissionen godkendte fuldstændigt, delvis eller princippet i syv af de toogfyrre
ændringsforslag, der blev fremsat af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen. De
blev indarbejdet i det ændrede forslag KOM (1999) 21 endelig udg. af 18. januar 1999.

Alle disse ændringer er blevet indarbejdet i den fælles holdning fuldstændigt, delvis
eller i princippet. Den fælles holdning indeholder desuden de fleste af de
ændringsforslag, som Europa-Parlamentet fremsatte, og som ikke blev medtaget af
Kommissionen i det ændrede forslag. Disse ændringer omfatter vigtige bestemmelser,
såsom følgende:
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- udvidelse af EF-miljømærkeordningen til tjenester

- indførelse af to kasser (logo i den ene, oplysninger i den anden) til beskrivelse af
miljømærket (i stedet for et differentieret mærke, som Kommissionen oprindeligt
foreslog)

- oprettelse af et EU-miljømærkenævn (EUMN) bestående af de ansvarlige organer,
samt et Samrådsforum, i stedet for en uafhængig organisation (Den Europæiske
Miljømærkeorganisation (EMO)) som oprindeligt foreslået af Kommissionen.

Under redigeringsforløbet er det i nogle tilfælde princippet i ændringsforslaget og ikke
den nøjagtige ordlyd, der er blevet medtaget i den fælles holdning.

Den fælles holdning er temmelig forskellig fra Kommissionens forslag fra 1996.
Kommissionen mener imidlertid, at den oprindelige ide med at gøre ordningen mere
effektiv er bevaret og endog forbedret.

2. Detaljerede bemærkninger

2.1. (a) Parlamentets ændringsforslag, der er godkendt af Kommissionen i det
ændrede forslag og medtaget enten fuldt ud eller delvis i den fælles holdning

Referencerne i betragtninger og artikler henviser til den nummerering, der er anvendt i
den fælles holdning.

- Betragtning 5 indeholder en henvisning til de ikke statslige miljø- og
forbrugerorganisationers rolle med hensyn til at fastsætte og udarbejde kriterier for
tildeling af Fællesskabets miljømærker (ændringsforslag nr. 2).

- Betragtning 11 siger, at der på de forskellige trin i tildelingen af et miljømærke må
stræbes efter et højt miljøbeskyttelsesniveau (ændringsforslag nr. 4).

- Betragtning 12 siger, at det er nødvendigt at anføre flere oplysninger på miljømærket
om årsagerne til tildelingen heraf for dermed at bidrage til forbrugernes forståelse af
betydningen af en sådan tildeling (ændringsforslag nr. 5).

- Artikel 1, stk. 1, nævner ligeledes sikring af et højt miljøbeskyttelsesniveau
(ændringsforslag nr. 10).

- Artikel 2, stk. 5, siger nu, at forordningen ikke skal gælde for medicinsk udstyr
(ændringsforslag nr. 15). For at tydeliggøre anvendelsesområdet siges det, at
forordningen ikke skal gælde for medicinsk udstyr, som defineret i Rådets direktiv
93/42/EØF, der udelukkende er beregnet på professionel anvendelse eller skal
ordineres eller kontrolleres af medicinsk personale.

- Artikel 4, stk. 1, der omhandler miljømærkekriterier og vurderings- og
verifikationskrav og indeholder en henvisning til krav til produktets egnethed i
forbindelse med opfyldelsen af forbrugernes behov. Her behandles således det punkt
fremført af Europa-Parlamentet i ændringsforslag nr. 13, hvor det anføres, at der skal
tages hensyn til den tekniske pålidelighed af den oplyste produktkvalitet.
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- Artikel 7 siger, at de ansvarlige organer skal holdes underrettet om betydelige
ændringer i produkters egenskaber, som dog ikke berører overensstemmelse med
kriterierne. Ændringsforslag nr. 18 sagde, at de ansvarlige organer dog skal holdes
underrettet om alle ændringer, der ikke påvirker overensstemmelse med kriterierne.

2.2. (b) Parlamentets ændringsforslag, der blev godkendt fuldt ud eller delvis af
Kommissionen i det ændrede forslag, men som ikke er medtaget i den fælles
holdning

Alle Parlamentets ændringsforslag, der blev godkendt af Kommissionen fuldt ud eller
delvis i det ændrede forslag, er blevet medtaget i den fælles holdning.

2.3. (c) Ændring indført af Rådet i det ændrede forslag

Betragtninger

Betragtning 3 nævner, at der er behov for at forbedre planlægningen.

Betragtning 5 anerkender den vigtige rolle, som ikke-statslige miljø- og
forbrugerorganisationer skal spille ved udarbejdelse og fastlæggelse af
miljømærkekriterier.

Betragtning 7 henviser til produkter, som omfatter tjenesteydelser, i tråd med den fælles
holdning, ifølge hvilken EF-miljømærkeordningen udvides til tjenesteydelser (som
foreslået af Europa-Parlamentet i ændringsforslag nr. 3 og 14).

Betragtning 11 indfører begrebet med effektiv ressourceanvendelse på de forskellige
trin i tildelingen af et miljømærke.

Betragtning 12 fjerner al henvisning til et differentieret miljømærke.

Betragtning 13 afspejler et politiske ønske om, at miljømærket på lang sigt skal blive
selvfinansierende uden at øge de finansielle bidrag fra medlemsstaterne.

Betragtning 14 anfører sammensætningen af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn
(EUMN), hvorunder hører både de ansvarlige organer og samrådsforummet.

Betragtning 17 henviser udtrykkeligt til det forhold, at der stadig findes nationale
miljømærkeordninger. Den fremhæver behovet for at koordinere dem med
Fællesskabets miljømærkeordning for at fremme de fælles målsætninger med
bæredygtigt forbrug i tråd med den fælles holdning.

Artikel 1 - Formål og principper

Artikel 1 er blevet ændret for at både varer og tjenesteydelser anses som 'produkter'.
Kommissionen bemærker, at både Europa-Parlamentet (ændringsforslag nr. 3 og 14) og
Rådet enstemmigt blev enige om, at det er nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for
miljømærkeforordningen til tjenesteydelser. Der er derfor sket en gennemgribende
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omskrivning af bestemmelser i den fælles holdning for at sikre korrekt udvidelse af
miljømærkeordningens anvendelsesområde til tjenesteydelser. Det vejledende
vurderingsskema i bilag I er ligeledes blevet ændret med henblik på udvidelsen til
tjenesteydelser. Det er desuden blevet bevist, at der ikke er noget teknisk problem ved at
udvide livscyklusovervejelser til tjenesteydelser, som allerede omfattes af de
internationale standarder. Kommissionen har derfor ingen yderligere forbehold med
hensyn til at udvide ordningen til tjenesteydelser og indrømmer, at det kunne være en
interessant udvikling for EF-miljømærkeordningen.

I henhold til artikel 1, stk. 1, i den fælles holdning skal formålet med EF-ordningen for
tildeling af et miljømærke forfølges ved at give vejledning og nøjagtige, ikke-
vildledende og videnskabeligt baserede oplysninger til forbrugerne, herunder
professionelle købere. Den direkte henvisning til professionelle købere kan accepteres,
da det er en vej til at udbygge den rolle, de kan spille for udbredelsen af produkter med
færre miljøvirkninger på markedet.

I henhold til artikel 1, stk. 4, skal gennemførelsen af ordningen være i
overensstemmelse med traktaternes bestemmelser, herunder forsigtighedsprincippet, og
med de instrumenter, der er vedtaget i henhold hertil, samt med Fællesskabets
miljøpolitik som beskrevet i det femte program for politik og handling i forbindelse med
miljøet og bæredygtig udvikling. Sådanne bestemmelser, der bidrager til at underbygge
ordningens målsætninger såvel som dens stilling generelt i Fællesskabets miljøpolitik,
kan Kommissionen ligeledes acceptere.

Artikel 2 - Anvendelsesområde

Artikel 2 i den fælles holdning er baseret på den tidligere artikel 4 i Kommissionens
forslag.

Der er blevet indsat en definition på produktgrupper for at omfatte produkter og/eller
tjenesteydelser, der tjener samme formål og kan sidestilles hvad angår anvendelse og
forbrugernes opfattelse. Kommissionen kan acceptere denne definition, som svarer til
udvidelsen af anvendelsesområdet for miljømærket til at omfatte tjenesteydelser.

De betingelser, en produktgruppe skal opfylde for at indgå i ordningen, opretholdes.
Den eneste relevante ændring er, at for at kunne indgå i ordningen skal det sikres, at en
betydelig del af det samlede salgsvolumen sælges til slutforbrug eller -anvendelse.
Denne mindre ændring i forhold til Kommissionens oprindelige forslag (der sagde, at en
betydelig del af det samlede salgsvolumen skal sælges til den endelige forbruger) kan
accepteres.

Endelig siger den fælles holdning i artikel 2, stk. 4, at miljømærket ikke må tildeles
produkter, som er fremstillet ved processer, som kan forårsage betydelig skade på
mennesket og/eller miljøet, eller som i deres normale anvendelse kunne være skadelige
for forbrugeren. Dette forhold tages bestemt i betragtning under den daglige praksis
med hensyn til EU-miljømærkeordningen. De gældende miljømærkekriterier dækker
allerede aspektet ved at bruge den bedst egnede fremgangsmåde og rette indsatsen mod
nøgleklasser af stoffer, såsom kræftfremkaldende eller potentielt sensibiliserende
farvestoffer i tekstiler og madrasser.

Artikel 3 - Miljøkrav



6

Artikel 3 i den fælles holdning er baseret på den tidligere artikel 2 i Kommissionens
forslag. Artiklens indhold er det samme, men teksten er omstruktureret.

Den eneste vigtige ændring i artiklen henviser til det forhold, at når der vurderes
sammenlignelige forbedringer af produkter, skal der indføjes en henvisning til
overvejelse af sundheds- og sikkerhedsaspekter. Denne ændring godkendes af
Kommissionen, da den gør gældende praksis til en formalitet, når der fastlægges
miljømærkekriterier for produkter.

Artikel 4 - Miljømærkekriterier og vurderings- og verifikationskrav

Der er foretaget mindre ændringer i artikel 4 (den tidligere artikel 3 i Kommissionens
forslag), for at tydeliggøre og forbedre proceduren for vurdering og verifikation.
Henvisningen til markedsindtrængning er blevet flyttet til artikel 5 i den fælles holdning
med hensyn til arbejdsplanen.

Artikel 5 - Arbejdsplan

Artikel 6 - Procedurer for fastsættelse af miljømærkekriterier

Artikel 5 i den fælles holdning er et nyt forslag fra Rådet. Artikel 6 var tidligere artikel
5 i Kommissionens forslag.

Rådet mente, det var nødvendigt at sikre større gennemsigtighed i ordningens
gennemførelse og en klarere definition af ordningens målsætninger. Der nåedes derfor
til enighed om en nyhed, nemlig arbejdsplanen. Arbejdsplanen skal omfatte en strategi
for udvikling af ordningen, der skal fastsætte mål for miljøforbedring og
markedsindtrængning for de efterfølgende tre år. Planen skal opstille en ikke-
udtømmende liste over produktgrupper, der vil blive betragtet som prioriteter for
Fællesskabets indsats, og planer for koordination og samarbejde mellem
fællesskabsordningen og andre miljømærkeordninger i medlemsstaterne. Arbejdsplanen
skal ligeledes indeholde foranstaltninger til gennemførelse af strategien, herunder
ordningens finansiering. Den skal endvidere angive, hvilke tjenesteydelser ordningen
ikke gælder for, under hensyntagen til EMAS-forordningen. Arbejdsplaner skal
vedtages i henhold til udvalgsproceduren.

Arbejdsplanen er derfor et nøgleinstrument for ordningens udvikling. Det er den måde,
hvorpå det sikres, at der opstilles tydelige målsætninger og mål på EU-plan, såvel som
at være et middel til samarbejde og udvikling af synergier mellem Fællesskabets og de
nationale miljømærkeordninger. Arbejdsplanen er væsentlig for ordningens fremtidige
udvikling og kan derfor accepteres af Kommissionen.

Artikel 6 er ligeledes blevet omskrevet. Medens arbejdsplanen sætter mål for ordningen,
fastsætter artikel 6 grundlaget for den proceduremæssige ramme. Kommissionen
indleder proceduren på eget initiativ eller efter anmodning fra EUMN. Den giver
EUMN mandat til at udvikle og regelmæssigt justere miljømærkekriterierne samt de
krav til vurdering og overensstemmelsesverifikation, der er knyttet til disse kriterier.
EUMN udarbejder udkast til miljømærkekriterierne og meddeler det til Kommissionen.
Kommissionen afgør, om mandatet er opfyldt, og om udkastene til kriterier kan
forelægges udvalget, eller om mandatet ikke er opfyldt, i hvilket tilfælde EUMN
fortsætter sit arbejde med udkastene til kriterier. Når de er vedtaget, offentliggør
Kommissionen miljømærkekriterierne og ajourføringerne heraf i De Europæiske
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Fællesskabers Tidende, L-udgaven (som anført i ændringsforslag nr. 46 i Europa-
Parlamentets forslag).

Selv om de proceduremæssige retningslinjer fortsat ligner dem, der var anført i
Kommissionens forslag, er det klart, at der skal foretages nogle ændringer. Disse
ændringer skyldes, at hverken Rådet eller Europa-Parlamentet (ændringsforslag nr. 6, 7,
9, 16, 17, 19-22 og 25) støttede oprettelsen af en Europæisk Miljømærkeorganisation
(EMO) med status som juridisk person, som foreslået af Kommissionen. Kommissionen
vil derfor fortsat bære det politiske ansvar for fastsættelse af miljømærkekriterier, som
den har gjort hidtil.

Artikel 7 - Tildeling af miljømærket

Artikel 7 er baseret på artikel 6 i Kommissionens forslag.

Ansøgninger om miljømærket kan indgives af fabrikanter, importører,
tjenesteleverandører og handlende. Kommissionen kan godkende udvidelsen af
miljømærkeordningens anvendelsesområde, da det omfatter tjenesteleverandører (som
svarer til ordningens udvidelse til tjenesteydelser) og handlende (der er en bredere
kategori end detailhandlere, og som kan omfatte andre aktører såsom grossister).

Der er også blevet indføjet nogle andre mindre ændringer i den fælles holdning for at
tydeliggøre hvordan ansøgningen skal forelægges et ansvarligt organ. Det er vigtigt at
fremhæve, at i overensstemmelse med den nye ordlyd af artikel 7, stk. 4, ifølge hvilken
miljømærkekriterierne kræver, at produktionsanlæg opfylder visse krav, skal disse
standarder opfyldes i alle anlæg, hvor produktet fremstilles. Denne ændring kan
accepteres af Kommissionen, da det vil give ordningen større gennemsigtighed og gøre
gennemførelsen af miljøkravene mere effektiv gennem en større kontrol fra de
ansvarlige organers side af de anlæg, hvor produkterne fremstilles.

Artikel 8 - Miljømærket

Artikel 8 var artikel 7 i Kommissionens forslag.

Ifølge den fælles holdning nævnes der ikke længere noget om differentiering af
miljømærket. Kommissionen er klar over, at hverken Rådet eller Europa-Parlamentet
(ændringsforslag nr. 5, 12 og 26) støttede denne reform af logoet og kan derfor
godkende den alternative løsning, der foreslås af disse to institutioner, som anført i bilag
III.

Artikel 9 - Anvendelsesbetingelser

Artikel 9 er baseret på første stykke af artikel 8 i Kommissionens forslag. Artikel 8, stk.
3, i Kommissionens oprindelige forslag er blevet genindført i artikel 12 i den fælles
holdning.

Kontrakter, der indgås mellem ansøgeren og det ansvarlige organ, skal anføre, at
deltagelse i ordningen ikke berører miljøkrav og andre forskrifter i fællesskabsretten
eller national lovgivning, der gælder for de forskellige stadier af varernes og, hvor det er
relevant, tjenesteydelsernes livscyklus. Kommissionen kan acceptere denne
bestemmelse, da den falder i tråd med henvisningen til at overholde Fællesskabets og
nationale miljøkrav, som anført i artikel 1, og er ligeledes i overensstemmelse med
bestemmelserne om det indre marked.
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Der indsættes en henvisning til vedtagelse af en standardkontrakt (der vedtages i
overensstemmelse med udvalgsproceduren). Denne ændring kan godkendes af
Kommissionen, da det kan sikre en mere effektiv udvikling af ordningen.

Artikel 10 - Fremme af miljømærket

Denne artikel består af to afsnit. Ifølge det første skal medlemsstaterne og
Kommissionen i samarbejde med medlemmerne af EUMN fremme anvendelsen af
ordningen ved bevidstgørelsesforanstaltninger og informationskampagner, der er
henvendt til forbrugere, producenter, detailforhandlere og offentligheden generelt.
Denne bestemmelse, der søger at fordele den finansielle byrde i forbindelse med
ordningens udbredelse, kan accepteres af Kommissionen, der i øjeblikket er ved at
opfylde nogle bevidstgørelsesopgaver.

I andet afsnit står der, at for at tilskynde til anvendelsen af miljømærkede produkter bør
Kommissionen og Det Europæiske Fællesskabs øvrige institutioner samt andre
offentlige myndigheder på nationalt plan, under overholdelse af fællesskabsretten,
foregå med et godt eksempel, når de specificerer deres krav til produkter. Disse
bestemmelser falder sammen med ændringsforslag nr. 11 fra Europa-Parlamentet og
sikrer fuld overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. Det nuværende ordvalg er
en 'moralsk forpligtelse' og er udtryk for et ønske om, at nationale og
fællesskabsinstitutioner vil foregå med et godt eksempel - i overensstemmelse med krav
til og retningslinjer for offentlige indkøb - når der fastsættes krav til deres produkter.

Artikel 11 - Andre miljømærkeordninger i medlemsstaterne

I henhold til den fælles holdning kan miljømærkeordninger i medlemsstaterne fortsat
eksistere parallelt med Fællesskabets miljømærkeordning. Der bør med henblik herpå
etableres samarbejds- og koordinationsforanstaltninger i overensstemmelse med
udvalgsprocedurerne, herunder bl.a. dem, der påtænkes i arbejdsplanen.

Formandsskabets tekst er resultatet af et kompromis mellem lande med nationale
miljømærkeordninger og lande, der ikke har sådanne ordninger. Af teksten fremgår
tydeligt, at der er behov for en fælles europæisk strategi inden for miljømærkning. Inden
for denne struktur vil EU-miljømærket spille en fundamental og fremmende rolle i
forbindelse med integreret produktpolitik. Formålet med en samarbejdsstrategi med de
nationale ordninger vil være den vidtspredte udbredelse af begrebet bæredygtigt forbrug
blandt de europæiske forbrugere. Kommissionen vil bære det politiske og operationelle
ansvar for ordningen. Derfor - og for så vidt som der etableres klare samarbejds- og
koordinationsmekanismer - kan Kommissionen acceptere den nye ordlyd af artikel 11.

Artikel 12 - Omkostninger og gebyrer

Artikel 12 er baseret på artikel 8, stk. 3, i Kommissionens oprindelige forslag. Artikel
17-udvalget skal fastsætte gebyrerne. Dette var den eneste mulighed for kompromis
blandt medlemsstaternes forskellige stillinger med hensyn til gebyrer.

Artikel 13 - Den Europæiske Unions Miljømærkenævn

Artikel 14 - Ansvarlige organer

Artikel 15 - Samrådsforum
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Artikel 14 er baseret på artikel 9 i Kommissionens forslag, artikel 13 er baseret på
artikel 5 og artikel 15 på bilag IV.

I disse bestemmelser fastlægges den rolle, som Den Europæiske Unions
Miljømærkenævn (EUMN), de ansvarlige organer og samrådsforummet skal spille.
EUMN skal bestå af de ansvarlige organer og samrådsforummet. Oprettelsen af EUMN
falder i tråd med de af Europa-Parlamentet fremsatte ændringsforslag, hvor det omtales
som det faglige udvalg for miljømærket (FUM). EUMN vil ikke få status som juridisk
person. Kommissionen tager til efterretning, at der var helt klart afslag fra både Rådet
og Europa-Parlamentet (ændringsforslag nr. 6, 7, 9, 16, 17, 19-22 og 25) på at oprette en
uafhængig europæisk miljømærkeorganisation, og Kommissionen tilslutter sig
oprettelse af det nye organ som fastlagt i den fælles holdning. Kommissionen vil
udarbejde forretningsordenen for EUMN i overensstemmelse med udvalgsproceduren
og opstille effektive proceduremæssige rammer.

Artikel 15 indeholder en udtrykkelig henvisning til et samrådsforum, som også
omhandlet i ændringsforslag nr. 27 og 45 i Europa-Parlamentets forslag. For at sikre en
afvejet deltagelse af alle berørte parter udvides samrådsforummet til sektorer såsom
tjenesteydere og håndværk såvel som deres faglige organisationer. Kommissionen kan
acceptere den nye ordlyd af artikel 15 som en vej til at sikre fuld deltagelse og
gennemsigtighed i ordningen.

Artikel 16 - Tilpasning til den tekniske udvikling

Artikel 16 er den uændrede artikel 12 i Kommissionens oprindelige forslag.

Artikel 17 - Udvalg

Artikel 17 var artikel 13 i Kommissionens forslag.

Udvalgsproceduren er blevet ændret til type III i modsætning til det rådgivende udvalg,
som Kommissionens oprindelige forslag indeholdt. Alle medlemsstater godkendte
enstemmigt denne ændring i udvalgsproceduren på grund af den nøglerolle, som
udvalget vil spille for ordningens udvikling. Type III-udvalg, som det netop er ændret
til, vil sikre, at medlemsstaterne indgående inddrages i styringen af
miljømærkeordningen, og Europa-Parlamentet inddrages i henhold til de heri fastlagte
regler.

Artikel 18 - Overtrædelser

Der er indført en overtrædelsesregel for at sikre, at medlemsstaterne træffer de fornødne
lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af
kravene i denne forordning. Kommissionen er glad for denne tilføjelse.

Artikel 19 - Overgangsbestemmelser

Artikel 19 var artikel 14 i Kommissionens oprindelige forslag.

Afgørelser baseret på forordning (EØF) nr. 880/92 forbliver i kraft, indtil de revideres
eller er udløbet. Kommissionen er yderst tilfreds med denne bestemmelse, da den vil
sikre, at ordningen vil fortsætte hvad angår tidligere afgørelser om produktgrupper og
sikre en passende overgang til det nye system.
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Artikel 20 - Revision

Artikel 20 er den uændrede artikel 15 i Kommissionens oprindelige forslag.

Artikel 21 - Afsluttende bestemmelser

Artikel 21 var tidligere artikel 16.

Der tales ikke længere om Den Europæiske Miljømærkeorganisation (EMO), hvilket
fremgår af de ændringer, der er kommenteret ovenfor.

Bilag I - Vejledende vurderingsskema

Bilag I er blevet tilpasset til også at omfatte tjenesteydelser. Vurderingsskemaet for
tjenesteydelser er inddelt i tre faser. Den første fase, erhvervelse af varer til
tjenesteydelser, henviser til erhvervelse af både varer og tjenesteydelser, der er
nødvendige for tjenesteydelsen. Denne fase svarer til præproduktion/råvarer i skemaet
for varer. Den anden fase, tjenesteydelsen, omfatter alle aktiviteter i forbindelse med
ydelse af tjenesten. Denne fase svarer til produktion, distribution og anvendelse
tilsammen i varers levetid. Den tredje fase, affaldsforvaltning, omfatter alle aktiviteter i
forbindelse med mindskelse af miljøvirkninger opstået fra affaldsmaterialer. Denne
ændring falder i tråd med udvidelsen af ordningens anvendelsesområde og kan derfor
accepteres af Kommissionen.

Der er ligeledes indført andre mindre ændringer for klarhedens skyld, såsom
udtrykkelig henvisning til råmaterialer (som i internationale standarder) og anvendelse
af ordet 'biodiversitet' i stedet for 'økosystembestyttelse'.

Bilag II - Metodemæssige krav til fastlæggelse af miljømærkekriterier

Bilag II er blevet omskrevet. Der henvises til livscyklusovervejelser (i stedet for
livscyklusanalyse), hvilket svarer til ordlyden af internationale standarder for at sikre
overensstemmelse med ordningens udvidelse til tjenesteydelser. Forløbet med at
fastlægge og udvælge miljønøgleaspekter vil omfatte en feasibilityundersøgelse og et
forslag til kriterier i slutfasen. Principperne i ISO 14040 og ISO 14024 standarderne vil
blive overvejet. Kommissionen kan godkende disse ændringer, der søger at tydeliggøre
de metodemæssige krav til fastlæggelse af miljømærkekriterier.

Bilag III - Beskrivelse af miljømærket

Efter Europa-Parlamentets ændringsforslag (ændringsforslag nr. 5, 12 og 26) vil EU-
miljømærket bestå af to dele: EU-logoet og en kasse med oplysninger om grundene til
at tildele miljømærket, hvad angår specifikke miljøvirkninger. Kommissionen mærker
sig, at dens forslag om at indføre et differentieret miljømærke ikke har fundet støtte hos
hverken Rådet eller Parlamentet og accepterer den fælles holdning som en måde til at
sikre en bedre beskrivelse af ordningen for tildeling af miljømærket.

Ændringerne, der vedrører ordlyden til logoet("Tildeles varer eller tjenesteydelser, der
overholder miljøkravene i EU's miljømærkeordning”) og anførelse af produktets
licensregistreringsnummer (for at undgå ulovlig anvendelse af logoet) kan ligeledes
accepteres.

Bilag IV - Proceduremæssige principper for fastlæggelse af miljømærkekriterier
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Der er blevet foretaget mindre ændringer i bilag IV for at gøre teksten klarere.
Henvisningen til EMO og anvendelse af EMO-beslutningstagningsprocedurer i
overensstemmelse med praksis i de europæiske standardiseringsorganer er fjernet. Dette
er en logisk følge af den interne karakter, som EUMN vil få uden nogen status som
juridisk person. Der vil blive foretaget en åben høring om indholdet af rapporten, før
kriterierne forelægges udvalget i overensstemmelse med udvalgsproceduren, der er
fastlagt for fastsættelse af miljømærkekriterier.

Bilag V - Gebyrer

Som anført i den fælles holdning vil anvendelse og årlige gebyrer blive fastsat efter
udvalgsproceduren. For så vidt angår SMV og produktfabrikanter samt tjenesteydere i
udviklingslande, bør ansøgningsgebyret reduceres. Det foreslåede gebyrloft og
mindstebeløb nævnes ikke længere.

De specifikke tal vil derfor blive fastsat i en senere afgørelse, der træffes ifølge
udvalgsproceduren. Dette er løbende praksis for fastsættelse af gebyrer, da det giver
tilstrækkelig smidighed til at tage højde for forskellige fremgangsmåder og interesser i
de nationale delegationer. Udtrykkelig nævnelse af SMV og udviklingslande
opretholdes (som Europa-Parlamentets ændringsforslag nr. 34 indeholder bestemmelse
om). Derfor kan Kommissionen acceptere bilag V som det ser ud i øjeblikket.

3 Konklusion

Den fælles holdning behandler mange af Europa-Parlamentets ændringsforslag, der er
blevet nøje vurderet. De ændringer, der er indført i teksten, påvirker ikke ånden i
Kommissionens oprindelige forslag, nemlig at gøre ordningen mere effektiv. Dette
vigtige mål er opretholdt og endog udbygget. Ordningen vil blive mere gennemsigtig i
forbrugernes og de økonomiske aktørers øjne.

Kommissionen er ligeledes yderst tilfreds med, at den fælles holdning fik enstemmig
støtte fra alle medlemsstaterne.




