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KORT BEGRUNDELSE

Indhold og formål
Formålet med forslaget som ændret nedenfor er at guide forbrugerne i retning af miljøvenlige 
produkter og tjenesteydelser ved at tildele et miljømærke, et kvalitetsmærke, til de bedste 
produkter og tjenesteydelser baseret på miljøkriterier. Miljømærket (EU's miljøblomst) bør 
anvendes af producenterne som et markedsføringsredskab og fremme disse produkter og 
tjenesteydelser. Forordningen afløser forordning (EF) nr. 1980/2000 om en revideret ordning 
for tildeling af et EF-miljømærke, da mærket er for lidt kendt og har for ringe 
gennemslagskraft i industrien på grund af den overbureaukratiske fremgangsmåde og 
forvaltning.

ITRE-relevante aspekter
Revisionen af EU's miljømærkeordning kan få positiv indvirkning på energieffektiviteten og 
industriens konkurrenceevne i EU. 

For det første indebærer revisionen af EU's miljømærkeordning et forbedret system for 
fastlæggelse af kriterier, der vil være afgørende for EU's muligheder for at gå foran gennem 
fastlæggelse af opdaterede, ambitiøse og samtidig opnåelige energieffektivitetsstandarder.

For det andet kan revisionen af ordningen skabe nye muligheder for virksomhederne. De kan 
anvende EU's miljøblomst som et markedsføringsredskab på hele det indre marked og 
samtidig bidrage til miljømæssig bæredygtighed og være til gavn for forbrugerne, der i 
stigende grad efterspørger grønnere produkter og tjenesteydelser.

Resultaterne af den gældende forordning har desværre ikke været tilfredsstillende. Ordføreren 
søger derfor at sikre, at virksomhederne i højere grad tilskyndes til at deltage i den frivillige 
ordning, og at industrien ikke pålægges unødvendige finansielle og administrative byrder, 
men uden at dette går ud over industriens troværdighed.

Under særlig hensyntagen til disse spørgsmål søger ordføreren at forbedre følgende aspekter i 
forslaget til forordning.

Udelukkelse af fødevarer fra forordningens anvendelsesområde

I den ændrede forordning udvides anvendelsesområdet til at omfatte forarbejdede fødevarer, 
og i forbindelse med opstilling af kriterier for tildeling af miljømærket vil der kun blive set på 
forarbejdning, transport og emballering af disse fødevarer. Dette vil skabe alvorlige 
uoverensstemmelser og forvirre forbrugerne.

For det første vil forslaget om at udvide forordningens anvendelsesområde til at omfatte et 
begrænset antal fødevarer (forarbejdede fødevarer og produkter fra fiskeri og akvakultur) føre 
til en tilfældig skelnen mellem disse produkter. For det andet vil det være i strid med 
livscyklustilgangen kun at tage forarbejdning, transport og emballering af et begrænset antal 
fødevarer i betragtning og se bort fra de faser i fødevarernes livscyklus, hvor de mest kritiske 
miljøvirkninger opstår, nemlig produktions- og forbrugsfasen. For det tredje kan dette skabe 
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usikkerhed i forhold til gældende lovgivning om økologiske fødevarer. Ordføreren foreslår 
derfor, at der arbejdes særskilt på EU-plan med mærkningskrav for fødevarer i 
overensstemmelse med gældende EU-lovgivning om fødevarer.

Prioritering af en klar livscyklustilgang i forbindelse med fastlæggelsen af kriterier

Der skal tages højde for hele produktets livscyklus i forbindelse med fastlæggelsen af kriterier 
med det formål at opstille meningsfulde miljøkriterier, der kan vejlede forbrugerne i retning af 
et mere bæredygtigt forbrug og industrien i retning af mere bæredygtige produktionsmønstre.

Øget anerkendelse af EU's miljømærke

Det mest slående problem er de europæiske forbrugeres manglende anerkendelse af mærket.
Det er derfor af afgørende betydning at øge såvel forbrugerens som producentens kendskab til 
mærket. I henhold til subsidiaritetsprincippet er det medlemsstaternes ansvar at fremme 
miljømærkeordningen. Der kan imidlertid udstikkes visse retningslinjer på EU-plan med 
henblik på indledning af en gensidig læringsproces til fremme af miljømærket, navnlig i lyset 
af at der er blevet indført nationale miljømærker i en række medlemsstater med stor succes. 
Den offentlige sektor kan desuden spille en vigtig rolle med hensyn til at fremme 
miljømærker ved at tage disse i betragtning i sine offentlige indkøbsprocedurer.

Idet der er behov for tilstrækkelige midler til finansiering af oplysningsforanstaltninger, bør 
en del af indtægterne fra registreringsgebyrer investeres i fremme af miljømærket. Dette vil 
gøre ordningen mere effektiv som et markedsføringsredskab og få flere producenter til at 
bruge ordningen, hvilket vil betyde yderligere registreringsgebyrer.

Registreringsgebyrer

Ordføreren glæder sig over forslaget om at afskaffe de nuværende årlige gebyrer, som de 
ansvarlige organer opkræver hos brugere af miljømærket, og mener, at det er et vigtigt skridt i 
retning af at gøre ordningen mindre bureaukratisk og reducere virksomhedernes 
administrative byrde. Ordføreren foreslår, at der kan opkræves et gebyr på op til 1.000 euro 
for behandling af registreringen, der fastsættes i forhold til virksomhedens størrelse, og 
foreslår samtidig, at medlemsstaterne får mulighed for ikke at opkræve gebyrer med det 
formål at fremme ordningen.

Skærpet markedsovervågning

Markedsovervågningen skal skærpes, navnlig for at sikre lige konkurrencevilkår på det indre 
marked. Det skal derfor sikres, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed i de enkelte 
medlemsstater til at sikre markedsovervågningen.

Gennemsigtige og ikkediskriminerende registreringsregler

For at undgå forskelsbehandling mellem producenter fra EU og tredjelande bør der gælde de 
samme regler for registrering med henblik på anvendelse af miljømærket. Producenter, der 
ønsker at anvende miljømærket, skal således blot være registreret i en hvilken som helst af de 
medlemsstater, hvor produktet er blevet markedsført. Specifikke bestemmelser vil øge 
gennemsigtigheden i forbindelse med registrering og sikre, at der ikke skabes usikkerhed hos 
forbrugerne.
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Hurtig udvikling af produktgrupper

Der skal indføres et system i forordningen, der gør det muligt hurtigt at opstille kriterier for et 
udvidet antal produktgrupper. Det begrænsede antal produktgrupper har været en åbenlys 
hindring for en bredere anvendelse af miljømærket som et markedsføringsredskab. En 
udvidelse af antallet af produktgrupper vil således give flere virksomheder mulighed for at
deltage i ordningen.

Der bør i denne forbindelse udarbejdes en arbejdsplan, og der bør fastsættes tidsfrister for 
gennemførelsen af denne arbejdsplan.

Ordføreren foreslår endvidere en række foranstaltninger for at sikre, at kriterierne er baseret 
på videnskabelige standarder, og at de berørte parter er kvalificerede.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at begrænse antallet af 
miljømærkeordninger og for at tilskynde til 
bedre miljøpræstationer i alle sektorer, 
hvor miljøbelastningen spiller en rolle for 
forbrugernes valg, bør muligheden for at 
anvende Fællesskabets miljømærke 
udvides. Men der bør sikres en klar 
skelnen mellem denne forordning og 
Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 
28. juni 2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 
2092/91.

(3) For at begrænse antallet af 
miljømærkeordninger og for at tilskynde til 
bedre miljøpræstationer i alle sektorer, 
hvor miljøbelastningen spiller en rolle for 
forbrugernes valg, bør muligheden for at 
anvende Fællesskabets miljømærke 
udvides. I lyset af fødevarers særlige 
egenskaber bør disse produkter imidlertid 
udelukkes fra dette direktivs 
anvendelsesområde. Kommissionen bør 
samarbejde med alle interesseparter, 
herunder med det videnskabelige 
samfund, civilsamfundet og industrien, 
for at fremme udviklingen af et 
miljømærke for forarbejdede og 
uforarbejdede fødevarers 
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miljøpræstationer, der omfatter hele 
produktets livscyklus, hvor der tages højde 
for de særlige sundheds- og 
ernæringsmæssige aspekter forbundet 
med fødevarer og den nuværende og 
fremtidige retlige udvikling i hele EU.

Begrundelse

Formålet med at udelukke fødevarer fra den eksisterende forordnings anvendelsesområde er 
at undgå, at der opstår konflikter med eksisterende EU-lovgivning om fødevarer, og at undgå 
at skabe usikkerhed hos forbrugerne. Det er også i overensstemmelse med princippet om 
livscyklus, et parameter af afgørende betydning i den nuværende forordning. Kommissionen 
bør fremme udviklingen af et miljømærke for forarbejdede og uforarbejdede fødevarers 
miljøpræstationer, der omfatter hele produktets livscyklus, hvor der tages højde for denne 
produktgruppes særlige egenskaber.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Miljømærkeordningen indgår i 
Fællesskabets politik for bæredygtighed i 
forbrug og produktion, der sigter mod at 
reducere forbrugets og produktionens 
belastning af miljøet, folkesundheden og 
naturressourcerne. Ordningen har til 
hensigt at fremme produkter, hvis 
miljøpræstationer ligger på et højt niveau, 
ved anvendelse af miljømærket. Det er til 
den ende bør det forlanges, at de kriterier, 
som produkter skal opfylde for at kunne 
bære miljømærket, baseres på de bedste 
miljøpræstationer, som produkter på 
fællesskabsmarkedet har opnået. Disse 
kriterier bør være letforståelige og 
letanvendelige og bør derfor begrænses til 
produkternes vigtigste miljøvirkninger.

(4) Miljømærkeordningen indgår i 
Fællesskabets politik for bæredygtighed i 
forbrug og produktion, der sigter mod at 
reducere forbrugets og produktionens 
belastning af miljøet, folkesundheden og 
naturressourcerne. Ordningen har til 
hensigt at fremme produkter, hvis 
miljøpræstationer ligger på et højt niveau, 
ved anvendelse af miljømærket. Det er til 
den ende bør det forlanges, at de kriterier, 
som produkter skal opfylde for at kunne 
bære miljømærket, baseres på de bedste 
miljøpræstationer, som produkter på 
fællesskabsmarkedet har opnået. Disse 
kriterier bør være letforståelige og 
letanvendelige og bør baseres på 
videnskabelige beviser og den nyeste 
teknologiske udvikling. Disse kriterier bør 
være markedsorienterede og begrænses til 
produkternes vigtigste miljøvirkninger i 
hele deres livscyklus, herunder faser af 
forarbejdning, brug og forældelse.
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Begrundelse

De kriterier, som produkter skal opfylde for at kunne bære miljømærket, skal være 
troværdige. Dette kan kun sikres, hvis de er baseret på et solidt videnskabeligt grundlag, og 
hvis der løbende tages højde for den nyeste teknologiske udvikling. I forbindelse med 
fastlæggelsen af disse kriterier skal der også så vidt muligt tages hensyn til alle de forbrugte 
ressourcer og alle miljømæssige og sundhedsrelaterede virkninger, der er knyttet til hele 
produktets livscyklus (vare eller tjenesteydelse).

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Miljømærkeordningen skal tage 
hensyn til den eksisterende 
fællesskabslovgivning for at undgå 
forskellige fremgangsmåder i forbindelse 
med sikkerhedsvurdering.

Begrundelse

Forordningen om miljømærket bør ikke føre til, at Den Europæiske Union anvender 
forskellige metoder til sikkerhedsvurdering, forvaltning og brug af kemiske stoffer, der i dag 
er omfattet af REACH og direktivet om klassificering og mærkning. Den eksisterende 
lovgivning bør være gældende.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at forenkle Fællesskabets 
miljømærkeordning og mindske den 
administrative byrde i forbindelse med 
miljømærkets anvendelse bør vurderings-
og verifikationsprocedurerne erstattes af et 
registreringssystem.

(6) For at forenkle Fællesskabets
miljømærkeordning og mindske den 
administrative byrde i forbindelse med 
miljømærkets anvendelse bør vurderings-
og verifikationsprocedurerne være omfattet 
af et harmoniseret registreringssystem, der 
bør anvendes i medlemsstaterne og af de 
ansvarlige organer.
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Begrundelse

Det er vigtigt, at registreringssystemet supplerer vurderings- og verifikationsprocedurerne, 
således at systemets troværdighed ikke sættes over styr af hensyn til fleksibiliteten.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For at udbrede anvendelsen af 
Fællesskabets miljømærkeordning i 
fremtidige revisioner af denne forordning 
vil det være nødvendigt at gå fra kriteriet 
om de 10 % af markedets produkter, der 
præsterer bedst, til indførelsen af en 
gradueringsordning inden for hver 
produktkategori for at hjælpe forbrugerne 
til at foretage bæredygtige forbrugsvalg 
og skabe incitamenter for fabrikanterne 
til hele tiden at forbedre deres udbud.

Begrundelse

Med henblik på en reel udbredelse af anvendelsen af Fællesskabets miljømærke anses 
ordningen med de bedste 10 % for ikke at være effektiv nok. Hvert produkt fra alle 
produktgrupper bør have mulighed for at ansøge om mærket og sætte det på produktet, og i 
overensstemmelse med en gradueringsordning vil "A", "B" eller "C" angive dets 
miljøpræstation.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Da procedurerne for anvendelse af 
miljømærket forenkles, bør der fastsættes 
betingelser for dets anvendelse, og for at 
sikre, at betingelserne overholdes, bør det 
kræves, at de ansvarlige myndigheder 
foretager verifikationer og forbyder 
anvendelse af miljømærket, hvor 
betingelserne for anvendelse ikke er 

(8) Da procedurerne for anvendelse af 
miljømærket forenkles, bør der fastsættes 
betingelser for dets anvendelse, og for at 
sikre, at betingelserne overholdes, bør det 
kræves, at de ansvarlige myndigheder 
foretager verifikationer og forbyder 
anvendelse af miljømærket, hvor 
betingelserne for anvendelse ikke er 
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overholdt. Det bør også kræves, at 
medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og sikrer, at de anvendes.

overholdt. Det bør også kræves, at 
medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og sikrer, at de anvendes.
Medlemsstaterne bør i denne forbindelse 
sikre, at de ansvarlige organer råder over 
de nødvendige økonomiske og 
menneskelige ressourcer.

Begrundelse

De ansvarlige organers mulighed for at fungere hensigtsmæssigt afhænger i høj grad af de 
ressourcer, som medlemsstaterne stiller til rådighed for disse organer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Offentligheden bør oplyses om 
Fællesskabets miljømærke gennem 
kampagner for at gøre forbrugerne 
opmærksomme på, hvad miljømærket 
betyder, således at de kan træffe deres valg 
på et velinformeret grundlag.

(9) Offentligheden bør orienteres og 
oplyses om Fællesskabets miljømærke 
gennem kampagner for at gøre forbrugerne 
opmærksomme på, hvad miljømærket 
betyder, således at de kan træffe deres valg 
på et velinformeret grundlag. Indtægter fra 
gebyrer opkrævet i forbindelse med en 
registreringsansøgning under denne 
forordning bør primært anvendes til 
markedsføring.

Begrundelse

Det står klart, at en af de største svagheder i den nuværende ordning er forbrugernes 
manglende kendskab, der skyldes en ringe markedsføring. Det er derfor vigtigt at afsætte 
betydelige finansielle ressourcer til dette formål. Det er nødvendigt at orientere og oplyses 
offentligheden om Fællesskabets miljømærke gennem kampagner for at gøre forbrugerne 
opmærksomme på, hvad miljømærket betyder, således at de kan træffe deres valg på et 
velinformeret grundlag.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I Fællesskabets miljømærkeordning 
skal der tages hensyn til eksisterende 
fællesskabslovgivning for at undgå 
forskellige tilgange og at øge 
virksomhedernes administrative byrde.
For at sikre en harmonisering af de 
rammer, inden for hvilke kriterierne 
præsenteres, bør det således sikres, at de 
forskellige produktorienterede politiske 
virkemidler spiller bedre sammen.

Begrundelse

Idet miljømærket kun er et element i handlingsplanen for bæredygtigt forbrug og bæredygtig 
produktion, er det af afgørende betydning at sikre, at det spiller sammen med andre 
foranstaltninger i planen.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Da små virksomheder ofte har 
sværere ved at optage nye forordninger og 
standarder, bør de informationskontorer, 
der bliver oprettet i henhold til den 
kommende lov om små virksomheder også 
få til opgave at give oplysninger om 
miljømærkeordningen.

Begrundelse

Det er vigtigt at oprette forbindelser mellem miljømærkeordningen og loven om små 
virksomheder for at gøre det lettere for smv'erne.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Da forskellige 
miljømærkningsordninger altid medfører 
ekstra arbejde, især for små 
virksomheder, bør Kommissionen 
pålægges aktivt at fremme tilnærmelse af
forskellige mærkningsordninger.

Begrundelse

Det er meget vigtigt at tage hensyn til smv'ernes administrative byrder og i overensstemmelse 
hermed forsøge at mindske dem så meget som muligt.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at fremme markedsføringen af 
miljømærkede produkter på nationalt plan 
og i Fællesskabet og for at forhindre 
usikkerhed blandt forbrugerne er det 
ligeledes nødvendigt at skabe bedre 
sammenhæng mellem Fællesskabets 
miljømærkeordning og de nationale 
miljømærkeordninger i Fællesskabet.

(10) For at fremme markedsføringen af 
miljømærkede produkter på nationalt plan 
og i Fællesskabet og for at forhindre 
usikkerhed blandt forbrugerne er det 
ligeledes nødvendigt at skabe bedre 
sammenhæng mellem Fællesskabets 
miljømærkeordning og de nationale 
miljømærkeordninger i Fællesskabet og at 
oprette en officiel EU-hjemmeside med 
alle oplysninger om miljømærkning og -
praksis i EU til forbrugernes orientering.
Disse ordningers sammenspil vil være til 
gavn for begge mærker gennem 
udveksling af bedste praksis. 
Miljømærkeordningen bør endvidere 
fremme de miljømærkede produkter på de 
nationale markeder og gøre det nemmere 
at markedsføre miljømærkede produkter i 
de andre medlemsstater.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår fødevarer som defineret 
artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/2002, gælder den 
kun for forarbejdede fødevarer og 
produkter fra fiskeri og akvakultur.

Denne forordning finder ikke anvendelse 
på fødevarer som defineret artikel 2 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 178/2002.

Begrundelse

Formålet med at udelukke fødevarer fra den eksisterende forordnings anvendelsesområde er 
at undgå, at der opstår konflikter med eksisterende EU-lovgivning om fødevarer, og at undgå 
at skabe usikkerhed hos forbrugerne. Det er også i overensstemmelse med princippet om 
livscyklus, et parameter af afgørende betydning i den nuværende forordning. Kommissionen 
bør fremme udviklingen af et miljømærke for forarbejdede og uforarbejdede fødevarers 
miljøpræstationer, der omfatter hele produktets livscyklus, hvor der tages højde for denne 
produktgruppes særlige egenskaber.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger 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 forordning, og sikrer, at 
de er funktionsdygtige. Hvis der udpeges 
mere end et ansvarligt organ, fastlægger 
medlemsstaten de respektive beføjelser og 
koordineringskrav, der gælder for de 
pågældende organer.

1. Hver medlemsstat udpeger 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 forordning, og sikrer, at 
de er funktionsdygtige, idet de udstyres 
med alle de nødvendige finansielle midler 
og menneskelige ressourcer.. Hvis der 
udpeges mere end et ansvarligt organ, 
fastlægger medlemsstaten de respektive 
beføjelser og koordineringskrav, der 
gælder for de pågældende organer.

Begrundelse

De ansvarlige organers mulighed for at fungere hensigtsmæssigt afhænger i høj grad af de 
ressourcer, som medlemsstaterne stiller til rådighed for disse organer.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Produkters miljøpræstationer fastsættes 
ud fra de produkter på Fællesskabets 
marked, der har de bedste 
miljøpræstationer. Til den ende tages der 
hensyn til de væsentligste, videnskabeligt 
underbyggede miljøvirkninger i løbet af 
hele produktets livscyklus, hvilket kan 
omfatte virkningerne for klimaændringer, 
for natur og biodiversitet, energi- og 
ressourceforbrug, affaldsproduktion, 
emissioner til alle miljømedier, forurening 
gennem fysiske virkninger og anvendelse 
og udslip af stoffer af potentiel risiko for 
miljøet som fastlagt i 
fællesskabslovgivningen. De gældende 
miljømærkekriterier for de forskellige 
produktgrupper revideres inden for* for 
at sikre disses fulde overensstemmelse 
med livscyklusprincippet, der er beskrevet 
i denne artikel.

2. Produkters miljøpræstationer fastsættes 
ud fra de produkter på Fællesskabets 
marked, der har de bedste 
miljøpræstationer. Til den ende tages der 
hensyn til de væsentligste miljøvirkninger i 
løbet af produktets livscyklus, navnlig
virkningerne for klimaændringer, for natur 
og biodiversitet, energi- og 
ressourceforbrug, affaldsproduktion, 
emissioner til alle miljømedier, forurening 
gennem fysiske virkninger og anvendelse 
og udslip af farlige stoffer.

* 18 måneder efter forordningens vedtagelse.

Begrundelse

I de fleste tilfælde afspejler de aktuelle miljømærkekriterier for produktgrupper ikke en reel 
livscyklustilgang som beskrevet i denne artikel. Derudover kræves det i betragtning (4), at 
kriterierne skal begrænses til produkternes vigtigste miljøvirkninger. Det er derfor vigtigt, at 
Kommissionen snarest tager de aktuelle kriterier for alle produktgrupper op for at sikre, at de 
er i overensstemmelse med disse fremgangsmåder og principper. Eksisterende lovgivning som 
f.eks. REACH dækker i tilstrækkelig grad risikoforvaltningen af kemiske stoffer og sigter bl.a. 
mod at nedbringe deres miljøvirkninger.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Miljømærkekriterierne fastsætter de 
miljøkrav, som et produkt skal opfylde for 
at kunne bære miljømærket.

3. Miljømærkekriterierne fastsætter de 
miljøkrav, som et produkt skal opfylde i 
hele dets livscyklus for at kunne bære 
miljømærket, under hensyntagen til den 
nyeste teknologiske udvikling og den 
tekniske og økonomiske gennemførlighed 
af de tilpasninger, der er nødvendige for 
at opfylde kravene inden for et rimeligt 
tidsrum.

Begrundelse

De kriterier, som produkter skal opfylde for at kunne bære miljømærket, skal være 
troværdige. Dette kan kun sikres, hvis de er baseret på et solidt videnskabeligt grundlag, og 
hvis der løbende tages højde for den nyeste teknologiske udvikling. I forbindelse med 
fastlæggelsen af disse kriterier skal der også så vidt muligt tages hensyn til alle de forbrugte 
ressourcer og alle miljømæssige og sundhedsrelaterede virkninger, der er knyttet til hele 
produktets livscyklus (vare eller tjenesteydelse).

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Miljømærkekriterierne tager hensyn til 
de kriterier, der er opstillet for andre 
miljømærker, der måtte eksistere for den 
pågældende produktgruppe.

6. Miljømærkekriterierne tager hensyn til 
de kriterier, der er opstillet for andre 
miljømærker, der måtte eksistere for den 
pågældende produktgruppe, for at øge 
synergieffekten. Miljømærkekriterier for 
produkter, der er omfattet af eksisterende 
fællesskabslovgivning om mærkning, 
opfylder altid de højeste miljøkrav.

Begrundelse

Miljømærket er et kvalitetsmærke. Selv om det er ønskeligt at undgå unødvendige 
administrative byrder ved at tage højde for kriterier, der allerede at opstillet inden for 
rammerne af den gældende lovgivning, er det således også vigtigt, at disse kriterier opfylder 
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de højeste miljøkrav.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter høring af Miljømærkenævnet kan 
medlemsstater, ansvarlige organer og andre 
interesseparter også tage initiativ til og lede 
udarbejdelsen eller revisionen af 
miljømærkekriterierne.

Efter høring af Miljømærkenævnet kan 
medlemsstater, ansvarlige organer og andre 
interesseparter også tage initiativ til og lede 
udarbejdelsen eller revisionen af 
miljømærkekriterierne. De skal være 
neutrale og objektive og have et 
afbalanceret syn på industrien.

Begrundelse

Miljømærkekriterierne skal være tilstrækkeligt markedsorienterede, hvis vi skal sikre 
udbredelsen af produkter og tjenesteydelser med de bedste miljøpræstationer på det indre 
marked. Dette kan kun sikres gennem en retfærdig og gennemsigtig procedure med 
inddragelse af alle interesseparter, hvor der tages hensyn til industriens synspunkter.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der udarbejdes 
miljømærkekriterier for forarbejdede 
fødevarer, bortset fra produkter fra 
akvakultur, gælde disse kriterier kun for 
forarbejdning, transport eller 
emballering.

udgår

Begrundelse

Formålet med at udelukke fødevarer fra den eksisterende forordnings anvendelsesområde er 
at undgå, at der opstår konflikter med eksisterende EU-lovgivning om fødevarer, og at undgå 
at skabe usikkerhed hos forbrugerne. Det er også i overensstemmelse med princippet om 
livscyklus, et parameter af afgørende betydning i den nuværende forordning. Kommissionen 
bør fremme udviklingen af et miljømærke for forarbejdede og uforarbejdede fødevarers 
miljøpræstationer, der omfatter hele produktets livscyklus, hvor der tages højde for denne 
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produktgruppes særlige egenskaber.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Arbejdsplanen

1. Kommissionen udarbejder og 
offentliggør efter forudgående høring af 
Miljømærkenævnet en arbejdsplan for 
EU's miljømærke inden et år efter denne 
forordnings ikrafttræden.
2. Arbejdsplanen skal omfatte en strategi 
for udvikling af miljømærkeordningen 
samt en ikkeudtømmende liste over 
produkter, der skal prioriteres i 
forbindelse med Fællesskabets indsats 
3. Arbejdsplanen tages regelmæssigt op til 
revision. 

Begrundelse

Arbejdsplanen vil lette Kommissionens samarbejde med Miljømærkenævnet og samtidig sikre 
en strategisk beslutningstagning og planlægning.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager efter høring af 
Miljømærkenævnet foranstaltninger til 
fastsættelse af specifikke 
miljømærkekriterier for hver 
produktgruppe.

1. Kommissionen vedtager foranstaltninger 
til fastsættelse af specifikke 
miljømærkekriterier for hver 
produktgruppe.

Udkast til miljømærkekriterier udarbejdes 
efter proceduren i bilag I og under 
hensyntagen til arbejdsplanen i artikel 7a. 
Senest tre måneder efter fremsendelsen til 
Kommissionen af den slutrapport, der 
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henvises til i bilag I, del A, punkt 3, høres 
Miljømærkenævnet om dokumentet med 
de foreslåede kriterier. Kommissionen 
begrunder og dokumenterer eventuelle 
ændringer af de kriterier, der er opstillet i 
slutrapporten.
Senest tre måneder efter høringen af 
Miljømærkenævnet forelægger 
Kommissionen et forslag til miljøkriterier 
for det udvalg, der er nedsat ved artikel 
16, og vedtager efterfølgende 
foranstaltninger til fastsættelse af 
specifikke miljømærkekriterier for hver 
produktgruppe. Kommissionen tager 
hensyn til Miljømærkenævnets 
bemærkninger og begrunder og 
dokumenterer eventuelle ændringer af 
forslaget efter høringen af 
Miljømærkenævnet.

Fastsættelsen af disse foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen ved at 
supplere denne, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
16, stk. 2.

Fastsættelsen af disse foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen ved at 
supplere denne, vedtages efter
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
16, stk. 2.

Begrundelse

Formålet med at fastsætte frister er at imødegå en situation, hvor der ikke hurtigt kan skabes 
enighed om fastsættelsen eller revisionen af miljømærkekriterierne i forbindelse med 
Kommissionens tværtjenstlige høring. Det er af afgørende betydning for opfyldelsen af 
målsætningerne i dette forslag til forordning at inkludere flere produktgrupper.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) i givet fald angive de tre væsentligste 
miljømæssige egenskaber, der skal anføres 
på miljømærket

(b) i givet fald angive de tre væsentligste 
miljømæssige egenskaber, der kan anføres 
på miljømærket

Begrundelse

Det er af største betydning, at der fastsættes en ordning til at tage højde for den løbende 
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forbedring af produkterne også i miljømærkets gyldighedsperiode. I øjeblikket fastsættes 
produktkriterierne for lange perioder (f.eks. 3 år) ad gangen, og de er ufleksible; det er 
vanskeligt blot at foretage små ændringer i formuleringen for at indføje nye, mere 
bæredygtige ingredienser, og tilpasse til den tekniske udvikling uden at skulle igennem hele 
processen med at genansøge om miljømærket.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fastsætte gyldighedsperioden for 
kriterierne og for kravene til vurderingen.

(c) fastsætte gyldighedsperioden på højst 
to år for kriterierne og for kravene til 
vurderingen.

Begrundelse

Det er af største betydning, at der fastsættes en ordning til at tage højde for den løbende 
forbedring af produkterne også i miljømærkets gyldighedsperiode. I øjeblikket fastsættes 
produktkriterierne for lange perioder (f.eks. 3 år) ad gangen, og de er ufleksible; det er 
vanskeligt blot at foretage små ændringer i formuleringen for at indføje nye, mere 
bæredygtige ingredienser, og tilpasse til den tekniske udvikling uden at skulle igennem hele 
processen med at genansøge om miljømærket.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) angive den maksimale 
produktvariation, der er tilladt i 
kriteriernes gyldighedsperiode.

Begrundelse

Det er af afgørende betydning at sikre, at kriterierne har en vis grad af fleksibilitet, og at de 
ikke skal omdefineres, hver gang der sker en lille ændring i en produktgruppe
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at kunne anvende miljømærket skal 
producenter, importører, tjenesteydere og 
engros- og detailhandlere, der ønsker at 
anvende miljømærket, være registreret hos 
et af de ansvarlige organer, der er 
omhandlet i artikel 4, i overensstemmelse 
med følgende regler:

1. For at kunne anvende miljømærket skal 
producenter, importører, tjenesteydere og 
engros- og detailhandlere, der ønsker at 
anvende miljømærket, være registreret hos 
et af de ansvarlige organer, der er 
omhandlet i artikel 4, i en af de 
medlemsstater, hvor produktet 
markedsføres eller vil blive markedsført.

(a) Har et produkt sin oprindelse i en 
enkelt medlemsstat, foretages 
registreringen hos det ansvarlige organ i 
denne medlemsstat.
(b) Har et produkt sin oprindelse i samme 
form i flere medlemsstater, foretages 
registreringen hos et ansvarligt organ i en 
af disse medlemsstater.
(c) Har et produkt sin oprindelse uden for 
Fællesskabet, foretages registreringen hos 
et ansvarligt organ i en hvilken som helst 
af de medlemsstater, hvor produktet 
markedsføres eller vil blive markedsført.
Som miljømærke anvendes et af de to, der 
er afbildet i bilag II.

Som miljømærke anvendes et af de to, der 
er afbildet i bilag II.

Miljømærket må kun anvendes i 
forbindelse med produkter, der er dækket 
af en registrering, og som opfylder 
miljømærkekriterierne for de pågældende 
produkter.

Miljømærket må kun anvendes i 
forbindelse med produkter, der er dækket 
af en registrering, og som opfylder 
miljømærkekriterierne for de pågældende 
produkter.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formal at forenkle registreringen ved at angive, at den (uanset 
hvor et produkt har sin oprindelse) skal foretages i et kompetent organ i en hvilken som helst 
medlemsstat, hvor produktet vil blive eller er blevet markedsført. Kommissionens forslag 
giver produkter med oprindelse uden for EU en fordel sammenlignet med EU-produkter, idet 
de førstnævnte kan blive registreret ved et ansvarligt organ i en hvilken som helst af 
medlemsstaterne, hvor produktet markedsføres eller vil blive markedsført, mens sidstnævnte 
skal registreres i den medlemsstat, hvorfra produktet stammer. Dette ændringsforslag retter 
op på dette misforhold og behandler alle produkter lige.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det ansvarlige organ, som modtager en 
registreringsansøgning, kan opkræve et 
gebyr på op til 200 EUR for behandling af 
registreringen. Hvis der opkræves gebyr, 
må miljømærket kun anvendes, hvis 
gebyret er betalt inden for den fastsatte 
frist.

3. Det ansvarlige organ, som modtager en 
registreringsansøgning, kan opkræve et 
gebyr på op til 1.000 EUR, der fastsættes i 
forhold til virksomhedens størrelse, for 
behandling af registreringen. Dette gebyr 
fastsættes på grundlag af:

a) omkostningerne i forbindelse med de 
kompetente organers formidling af 
oplysninger og bistand til virksomhederne
og
b) registreringsomkostningerne.
Medlemsstaterne kan beslutte at undlade 
at opkræve gebyr for at fremme 
ordningen. Hvis der opkræves gebyr, må 
miljømærket kun anvendes, hvis gebyret er 
betalt inden for den fastsatte frist.

Begrundelse

Det foreslåede gebyr på op til 200 euro er uden tvivl for lavt sat og kan ikke engang dække 
registreringsomkostningerne. Det er også uretfærdigt, idet alle virksomheder behandles ens 
uanset deres størrelse. Endelig fratager det medlemsstaterne en indtægtskilde, der kunne 
anvendes til at fremme miljømærket og opretholde ordningen generelt. Medlemsstaterne bør 
frit kunne fastsætte et omkostningseffektivt gebyrniveau eller endog helt undlade at opkræve 
gebyrer hos ansøgerne.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden to måneder efter modtagelse af en 
registreringsansøgning kontrollerer det 
ansvarlige organ den i stk. 2 omhandlede 
dokumentation.

4. Inden to måneder efter modtagelse af en 
registreringsansøgning undersøger det 
ansvarlige organ den i stk. 2 omhandlede 
dokumentation, og om produktet opfylder 
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de kriterier, som Kommissionen har 
vedtaget i henhold til artikel 8.

Hvis den forelagte dokumentation er 
fyldestgørende, giver det ansvarlige organ 
hvert produkt et registreringsnummer.

Hvis den forelagte dokumentation er 
fyldestgørende, og hvis produktet opfylder 
kriterierne og registreringsansøgningen 
er i overensstemmelse med kravene til 
vurdering og verifikation, giver det 
ansvarlige organ hvert produkt et 
registreringsnummer. Det ansvarlige 
organ afslutter sin godkendelsesprocedure 
senest fire måneder fra 
ansøgningsdatoen.

Begrundelse

En af de største fordele ved den nuværende forordning har været forordningens store 
troværdighed, der ikke bør sættes over styr ved at ophæve verifikations- og 
vurderingsprocedurerne forud for tildelingen af miljømærket af hensyn til fleksibiliteten.
Denne troværdighed er hidtil blevet sikret gennem tredjepartskontrol.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det ansvarlige organ, der har registreret 
produktet, meddeler hver enkelt 
registrering til Kommissionen. 
Kommissionen opretter et fælles register 
og ajourfører det regelmæssigt. Registeret 
skal være offentligt tilgængeligt.

6. Det ansvarlige organ, der har registreret 
produktet, meddeler hver enkelt 
registrering til Kommissionen. 
Kommissionen opretter et fælles register 
og ajourfører det regelmæssigt. Dette 
register skal være offentligt tilgængeligt i 
en netportal, der omhandler miljømærket.

Begrundelse

Anerkendelse af miljømærket kan udbredes ved hjælp af gennemskuelighed, synlighed og 
forelæggelse af oplysninger på en brugervenlig netportal.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Miljømærket må anvendes på de 
registrerede produkter og på 
reklamemateriale for det.

7. Miljømærket må anvendes på de 
registrerede produkter og på 
reklamemateriale for det. Miljømærket 
skal anbringes på et fremtrædende sted og 
skal beskrive det pågældende produkt, 
selv om det købes sammen med andre 
produkter.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Hvis miljømærket placeres på 
forarbejdede fødevarer, bortset fra 
produkter fra akvakultur, der ikke 
overholder kravene i forordning (EF) nr. 
834/2007, suppleres det med en angivelse i 
det samme synsfelt om, at mærket kun 
vedrører miljøpræstationerne i forbindelse 
med produktets forarbejdning, transport 
eller emballering.

Udgår

Første afsnit gælder også for forarbejdede 
fødevarer, der er mærket i 
overensstemmelse med artikel 24 i 
forordning (EF) nr. 834/2007.

Begrundelse

Formålet med at udelukke fødevarer fra den eksisterende forordnings anvendelsesområde er 
at undgå, at der opstår konflikter med eksisterende EU-lovgivning om fødevarer, og at undgå 
at skabe usikkerhed hos forbrugerne. Det er også i overensstemmelse med princippet om 
livscyklus, et parameter af afgørende betydning i den nuværende forordning. Kommissionen 
bør fremme udviklingen af et miljømærke for forarbejdede og uforarbejdede fødevarers 
miljøpræstationer, der omfatter hele produktets livscyklus, hvor der tages højde for denne 
produktgruppes særlige egenskaber.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det ansvarlige organ, der har registreret 
produktet, foretager regelmæssigt, eller 
efter en klage, kontrol af deres 
registreringer. Kontrollen kan ske i form af 
stikprøvekontrol.

2. Det ansvarlige organ, der har registreret 
produktet, foretager regelmæssigt, eller 
efter en klage, kontrol af deres 
registreringer. Kontrollen kan ske i form af 
stikprøvekontrol. Kommissionen sikrer, at 
de ansvarlige organer foretager 
regelmæssige stikprøvekontroller.
Medlemsstaterne stiller de nødvendige 
ressourcer til rådighed for de kompetente 
organer til gennemførelse af denne 
kontrol.

Begrundelse

De ansvarlige organers mulighed for at fungere hensigtsmæssigt afhænger i høj grad af de 
ressourcer, som medlemsstaterne stiller til rådighed for disse organer.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Små og mellemstore virksomheder

For at beskytte små og mellemstore 
virksomheder:
a) sikrer Kommissionen, at de 
informationskontorer, der skal oprettes i 
henhold til den kommende lov om små 
virksomheder, også får til opgave at give 
oplysninger om miljømærkeordningen og
b) fremmer Kommissionen aktivt 
tilnærmelse mellem og helst fusion af 
forskellige mærkningsordninger.
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Begrundelse

Det er meget vigtigt at tage højde for smv'ernes administrative byrder og i overensstemmelse 
hermed forsøge at begrænse dem så meget som muligt.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samspillet mellem Fællesskabets 
miljømærkeordning og de nationale 
miljømærkeordninger sikres gennem 
udveksling af bedste praksis.
Fællesskabets miljømærkeordning kan 
endvidere fremme de miljømærkede 
produkter på de relevante nationale 
markeder og kan gøre det nemmere at 
markedsføre miljømærkede produkter i de 
øvrige medlemsstater.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen 
fremmer i samarbejde med 
Miljømærkenævnet anvendelsen af 
Fællesskabets miljømærke ved 
opmærksomhedsskabende foranstaltninger 
og oplysningskampagner, der er henvendt 
til forbrugere, producenter, offentlige 
indkøbere, engros- og detailhandlere og 
offentligheden generelt, og støtter således 
videreudviklingen af ordningen.

Medlemsstaterne og Kommissionen 
fremmer i samarbejde med 
Miljømærkenævnet anvendelsen af 
Fællesskabets miljømærke ved 
opmærksomhedsskabende foranstaltninger 
og oplysningskampagner, der er henvendt 
til forbrugere, producenter, offentlige 
indkøbere, engros- og detailhandlere og 
offentligheden generelt, og udbredelsen af 
oplysninger via miljømærkeprotalen, og 
støtter således videreudviklingen af 
ordningen. Selv om markedsføring af 
miljømærkeordningen fortsat henhører 
under medlemsstaternes 
kompetenceområde, således at det sikres, 
at den i højere grad afspejler 
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forbrugernes præferencer i de enkelte 
medlemsstater, etableres der en fælles 
markedsføringsekspertise med henblik på 
at vejlede om og koordinere samt fremme 
udvekslingen af bedste praksis og udvikle 
konkrete handlingsplaner på 
fællesskabsniveau.
Den offentlige sektor skal i højere grad 
inddrages i markedsføringen af 
miljømærkeordningen, både som en 
førende aktør, der foregår med et godt 
eksempel i bestræbelserne på at opfylde 
Fællesskabets miljømål, og som 
forbruger. Når fællesskabsinstitutionerne 
og de nationale offentlige myndigheder 
køber produkter gennem offentlige 
indkøb, for hvilke der er fastsat 
miljømærkekriterier, skal disse produkter 
således som minimum opfylde kravene i 
Fællesskabets miljømærkeordning.

Begrundelse

Markedsføringskampagnerne bør tilpasses de enkelte markeders særlige behov, således at de 
er mere effektive. Offentlige indkøb kan være et meget effektivt redskab til fremme af 
miljømærkede produkter, ikke blot ved at give medlemsstaterne mulighed for at foregå med et 
godt eksempel i forhold til forbrugerne, men også ved for alvor at sætte skub i 
markedsefterspørgslen efter miljøvenlige produkter.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der udarbejdes en vejledning i brugen af 
miljømærkekriterierne for myndigheder, 
der indgår offentlige kontrakter.

Der udarbejdes en vejledning oversat til 
alle EU's officielle sprog i brugen af 
miljømærkekriterierne for myndigheder, 
der indgår offentlige kontrakter.

NB: Kommissionen leverer skabeloner til 
brugervejledningen for ansøgere og 
ansvarlige organer og til 
brugervejledningen for myndigheder, der 
indgår offentlige kontrakter.

NB: Kommissionen leverer skabeloner til 
brugervejledningen oversat til alle EU's 
officielle sprog for ansøgere og ansvarlige 
organer og til brugervejledningen for 
myndigheder, der indgår offentlige 
kontrakter.
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Begrundelse

En oversættelse af brugervejledningen og skabelonerne vil lette den ansøgningsprocedure, 
som virksomhederne skal følge for at få tildelt miljømærket.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 a (nyt) (i slutningen af bilag II)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Miljømærkets ordlyd fastlægges af de 
ansvarlige organer i hver enkelt 
medlemsstat ved brug af det eller de 
officielle sprog i den pågældende 
medlemsstat, således at ordlyden svarer til 
den engelske original.
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