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Ændringsforslag 30
Satu Hassi

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. 2092/911.

(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 med hensyn til 
fødevareprodukter bør miljømærket kun 
anvendes til mærkning af fødevarer, som 
allerede er miljømærkede i 
overensstemmelse med 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. 2092/912.

Or. en

Begrundelse

Miljømærket bør kun anvendes til supplerende mærkning af fødevarer, som allerede bærer et 
miljømærke, for at undgå forvirring.

Ændringsforslag 31
Gyula Hegyi

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at begrænse antallet af 
miljømærkeordninger og for at tilskynde til 

(3) For at begrænse antallet af 
miljømærkeordninger og for at tilskynde til 

                                               
1 EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.
2 EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.
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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. 2092/911.

bedre miljøpræstationer i alle sektorer, 
hvor miljøbelastningen spiller en rolle for 
forbrugernes valg, bør muligheden for at 
anvende Fællesskabets miljømærke 
udvides. Men med hensyn til 
fødevareprodukter bør miljømærket kun 
anvendes til mærkning af fødevarer, som 
allerede er miljømærkede i 
overensstemmelse med 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. 2092/912.

Or. en

Begrundelse

Det bør undgås at blande mærket sammen med de økologiske mærker. Miljømærket bør kun 
tildeles fødevarer, som allerede overholder økologilovgivningen. Ellers ville EU's miljøblomst 
vildlede forbrugerne.

Ændringsforslag 32
Johannes Lebech

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. I den 
forbindelse bør det forlanges, at de 
kriterier, som produkter skal opfylde for at 
kunne bære miljømærket, baseres på de 
bedste miljøpræstationer, som produkter på 

(4) Miljømærkeordningen indgår i 
Fællesskabets politik for bæredygtighed i 
forbrug og produktion, der sigter mod at 
reducere forbrugets og produktionens 
belastning af miljøet, folkesundheden, 
klimaet og naturressourcerne. Ordningen 
har til hensigt at fremme produkter, hvis 
miljøpræstationer ligger på et højt niveau, 
ved anvendelse af miljømærket. I den 
forbindelse bør det forlanges, at de 
kriterier, som produkter skal opfylde for at 
kunne bære miljømærket, baseres på de 
bedste miljøpræstationer, som produkter på 

                                                                                                                                                  
1 EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.
2 EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.
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fællesskabsmarkedet har opnået. Disse 
kriterier bør være letforståelige og 
letanvendelige og bør derfor begrænses til 
produkternes vigtigste miljøvirkninger.

fællesskabsmarkedet har opnået. Disse 
kriterier bør være letforståelige og 
letanvendelige.

Or. en

Begrundelse

Forebyggelse af negative indvirkninger på klimaet er en integreret del af 
miljømærkeordningen.

Ændringsforslag 33
Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

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. I den 
forbindelse 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. I den 
forbindelse 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.

Or. en



PE418.406v01-00 6/54 AM\764584DA.doc

DA

Begrundelse

Cefic understreger behovet for at have et solidt videnskabeligt grundlag for 
miljømærkekriterierne. Cefic støtter endvidere miljømærkekriterier, som er i 
overensstemmelse med de principper om bæredygtig udvikling, som omfatter økonomiske, 
miljømæssige og sociale aspekter og dækker hele produktets livscyklus.

Ændringsforslag 34
John Bowis

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. I den 
forbindelse 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. I den 
forbindelse 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 i 
hele deres livscyklus, herunder både 
fremstillings- og anvendelsesfasen.

Or. en

Begrundelse

Produkternes fulde livscyklus skal tages i betragtning ved fastlæggelsen af 
miljømærkekriterierne.
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Ændringsforslag 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori og Avril Doyle

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. I den 
forbindelse 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. I den 
forbindelse 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 i 
hele deres livscyklus.

Or. en

Begrundelse

De miljømærkekriterier, som er i overensstemmelse med de principper om bæredygtig 
udvikling, som omfatter økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter og dækker hele 
produktets livscyklus.

Ændringsforslag 36
Amalia Sartori og John Bowis

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Forordningen om miljømærket bør ikke føre til, at EU vedtager forskellige fremgangsmåder i 
forbindelse med 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 37
Satu Hassi

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Af hensyn til den brede offentligheds 
accept af EF-miljømærkeordningen er det 
væsentligt, at ikkestatslige organisationer 
på miljøområdet og 
forbrugerorganisationer spiller en vigtig 
rolle i udviklingen og opstillingen af 
kriterier for EF-miljømærker og 
inddrages aktivt i dette arbejde.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af betragtning 5 i den eksisterende forordning.
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Ændringsforslag 38
Johannes Lebech

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 erstattes af et 
harmoniseret registreringssystem. Der bør 
foretages registrering, når det er 
kontrolleret, at produktet opfylder de 
kriterier, som er fastsat for den specifikke 
produktgruppe.

Or. en

Begrundelse

Registreringssystemerne bør harmoniseres i alle medlemsstaterne for at undgå en opsplitning 
af det indre marked.

Ændringsforslag 39
Amalia Sartori og John Bowis

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 erstattes af et 
harmoniseret registreringssystem.

Or. en
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Begrundelse

Der er i øjeblikket betydelige forskelle i de kompetente organers fremgangsmåde og 
fortolkning, hvilket fører til en opsplitning af det indre marked. Det er derfor vigtigt at 
harmonisere processen og fastsættelsen en tidsplan for det nye registreringssystem i alle 
medlemsstater og kompetente organer.

Ændringsforslag 40
Antonio De Blasio

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 skal der indføres 
et registreringssystem sideløbende med 
vurderings- og verifikationsprocedurerne.

Or. hu

Begrundelse

Effektiviteten af det tidligere system vil blive øget ved at supplere det og ikke ved at fjerne det.

Ændringsforslag 41
Anders Wijkman og Avril Doyle

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at øge miljømærkets anvendelse 
og for ikke at straffe dem, hvis produkter 
opfylder miljømærkekriterierne, bør 
udgifterne i forbindelse med 
miljømærkets anvendelse reduceres.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Registreringsgebyret på 200 euro dækker ikke administrationsomkostningerne til proceduren.
Derfor er medlemsstaterne nødt til at yde tilskud til denne procedure, hvilket er en hindring 
for en vellykket gennemførelse af EU's miljøblomst og udbredelsen af den på det indre 
marked.

Ændringsforslag 42
Antonio De Blasio

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 oplyses om 
Fællesskabets miljømærke gennem 
kampagner på EU- og medlemsstatsplan
for at gøre forbrugerne opmærksomme på, 
hvad miljømærket betyder, således at de 
kan træffe deres valg på et velinformeret 
grundlag, samt for at sikre, at producenter 
og fabrikanter forstår fordelene ved 
mærkningen.

Or. hu

Begrundelse

Miljømærker kan være yderst nyttige i forbindelse med at gøre europæiske produkter mere 
miljøvenlige og skabe den rette opmærksomhed omkring fremme af forskning og teknisk 
innovation.

Ændringsforslag 43
Johannes Lebech

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Offentligheden bør oplyses om 
Fællesskabets miljømærke gennem 
kampagner for at gøre forbrugerne 

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

samt på fællesskabsplan for at gøre 
forbrugerne opmærksomme på, hvad 
miljømærket betyder, således at de kan 
træffe deres valg på et velinformeret 
grundlag. Dette er også nødvendigt for at 
gøre ordningen mere attraktiv for 
producenter og forhandlere.

Or. en

Begrundelse

At forbrugerbevidstheden øges og miljømærkeordningen gøres mere attraktiv for 
producenterne er afgørende for, at miljømærket bliver en succes.

Ændringsforslag 44
John Bowis

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at fastlægge de kriterier, som 
produkter skal overholde for at kunne bære 
miljømærket, og til at ændre bilagene til 
forordningen. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, bl.a. ved at supplere den med 
nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

(13) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at fastlægge de kriterier, som 
produkter skal overholde for at kunne bære 
miljømærket, og til at ændre bilagene til 
forordningen, forudsat at sådanne 
kriterier fuldt ud respekterer grundlaget 
for deres fastlæggelse som fastsat i denne 
forordning. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, bl.a. ved at supplere den med 
nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

Or. en

Begrundelse

Vedtagelsen og revisionen af miljømærkekriterierne bør respektere forordningens oprindelige 
formål, navnlig at give forbrugerne nøjagtige, ikkevildledende og videnskabeligt baserede 
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oplysninger om miljøpåvirkningen af produkterne gennem hele deres livscyklus.

Ændringsforslag 45
John Bowis

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) På baggrund af de særlige 
sundheds- og ernæringsmæssige 
egenskaber forbundet med fødevarer og 
drikkevarer, undtages fødevarer som 
defineret i artikel 2 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 178/2002 fra denne forordnings 
anvendelsesområde. Kommissionen bør 
samarbejde med alle interesserede parter, 
herunder med det videnskabelige 
samfund, civilsamfundet og industrien, 
for at tilvejebringe et solidt videnskabeligt 
evidensgrundlag for at fremme 
udviklingen af pålidelige og ensartede 
miljøvurderingsmetoder og frivillige 
kommunikationsværktøjer for 
forarbejdede og uforarbejdede fødevarers 
miljøpræstationer, der omfatter hele 
produktets livscyklus, hvor der tages højde 
for de særlige sundheds- og 
ernæringsmæssige egenskaber forbundet 
med fødevarer og nuværende og 
fremtidige frivillige industriinitiativer 
såvel som den nuværende og fremtidige 
retlige udvikling i alle medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

The exclusion of food from the existing Regulation reflects the immense differences in the 
health and nutritional characteristics of the various food and drink products, and the rapidly 
changing nature of their ingredient and recipes, which do not allow for meaningful product 
comparisons under the EU eco-label scheme. It also aims to avoid conflicts with existing EU 
food legislation. The Commission shall facilitate the development of reliable food-specific 
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environmental assessment and communication methods, building on existing methodological 
and legal developments throughout the EU.

Ændringsforslag 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman og Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forordningen gælder for varer og 
tjenesteydelser, der leveres til distribution, 
forbrug eller anvendelse på Fællesskabets 
marked, uanset om det er mod betaling 
eller gratis (i det følgende benævnt 
"produkt").

Forordningen gælder for varer og 
tjenesteydelser, der leveres til distribution, 
forbrug eller anvendelse på Fællesskabets 
marked, uanset om det er mod betaling 
eller gratis (i det følgende benævnt 
"produkt").

Hvad angår fødevarer som defineret 
artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/20021, gælder den 
kun for forarbejdede fødevarer og 
produkter fra fiskeri og akvakultur.

Denne forordning finder ikke anvendelse 
på fødevarer og drikkevarer som defineret 
artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/20022.

Kommissionen gennemfører senest den 
31. december 2011 en undersøgelse af, om 
alle fødevarer kan omfattes af 
miljømærkeordningen ved anvendelse af 
en livscyklustilgang og fremsætter om 
nødvendigt forslag herom til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Det skal klart fastslås, at fødevarer og drikkevarer bør holdes uden for denne forordning 
indtil videre. Kommissionen bør imidlertid undersøge, om fødevarer kan blive inddraget i 
miljømærkeordningen i fremtiden.

                                               
1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
2 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
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Ændringsforslag 47
John Bowis

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. 178/20021, gælder den 
kun for forarbejdede fødevarer og 
produkter fra fiskeri og akvakultur.

Den finder ikke anvendelse på fødevarer 
som defineret artikel 2 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
178/20022.

Or. en

Begrundelse

Udelukkelsen af fødevarer fra denne forordning bør opretholdes som følge af de store 
forskelle i disse produkter og den forvirring, som det kunne skabe hos forbrugerne.

Ændringsforslag 48
Richard Seeber

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. 178/20023, 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. 178/20024.

Or. de

Begrundelse

Det anses ikke for et nyttigt skridt at udvide forordningens anvendelsesområde til fødevarer 

                                               
1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
2 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
3 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
4 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
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(uanset om de er friske eller forarbejdede), eftersom der med økomærket allerede findes 
afprøvede instrumenter for forbrugere på markedet. Det forekommer overflødigt at indføre 
endnu et mærke.

Ændringsforslag 49
Satu Hassi

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. 178/20021, gælder den 
kun for forarbejdede fødevarer og 
produkter fra fiskeri og akvakultur.

Hvad angår fødevarer som defineret artikel 
2 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/20022, gælder den 
kun for produkter, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. 834/2007.

Or. en

Begrundelse

Miljømærket bør kun anvendes til supplerende mærkning af fødevarer, som allerede bærer et 
miljømærke, for at undgå forvirring.

Ændringsforslag 50
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Miljømærket må hverken tildeles varer, 
som indeholder stoffer eller præparater, 
der er klassificeret som meget giftige, 
giftige, miljøfarlige, kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske i 
henhold til direktiv 67/548/EØF eller 
direktiv 1999/45/EF, eller stoffer, der er 
nævnt i artikel 57 i forordning 

                                               
1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
2 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
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1907/2006/EF (REACH).
I forbindelse med særlige kategorier af 
varer, til hvilke der ikke findes tilsvarende 
alternativer uden sådanne stoffer eller 
præparater, og som ellers har en 
betydeligt bedre overordnet 
miljøpræstation end andre varer inden for 
samme kategori, kan Kommissionen 
vedtage foranstaltninger med henblik på 
at indrømme undtagelser fra foregående 
afsnit.
De foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikkevæsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 16, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Styrkelse af ordførerens ændringsforslag 4.

Det er vigtigt at angive betingelserne for, at Kommissionen kan indrømme en undtagelse fra 
udelukkelseskriterierne for visse farlige stoffer.

Ændringsforslag 51
Gyula Hegyi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet må miljømærket, 
hvor det er muligt, ikke tildeles produkter, 
som indeholder stoffer eller præparater, 
der er klassificeret som meget giftige, 
giftige, miljøfarlige, kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske, 
persistente, bioakkumulerende og giftige, 
meget persistente, meget 
bioakkumulerende, hormonforstyrrende 
stoffer eller tilsvarende problematiske 
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kategorier såsom allergener. Miljømærket 
må endvidere ikke tildeles varer, som er 
fremstillet ved processer, der kan være 
skadelige for mennesker og/eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

Provisions related to the use of dangerous chemical substances in the existing legislation are 
missing in the Commission’s proposal. For example, it is not clearly stated any more that the 
Ecolabel may not be awarded to substances or preparations which are classified as: very 
toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction 
(CMR), likely to be harmful to humans and/or the environment. In addition we consider it 
crucial that products containing other hazardous chemicals which are persistent, bio 
accumulative and toxic (PBT), very persistent, very bio accumulative (vPvB), endocrine 
disrupters or other categories of equivalent concern such as sensitizers, cannot be granted the 
Ecolabel. This has to be reintroduced in the revised text.

Ændringsforslag 52
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 57 i 
forordning 1907/2006/EF bør produkter 
med miljømærket ikke indeholde stoffer, 
der opfylder kriterierne i denne artikel og 
er blevet identificeret i henhold til denne 
forordnings artikel 59, stk. 1, i en 
koncentration på over 0,1 % vægtprocent.
Kommissionen kan vedtage 
foranstaltninger for specifikke 
produktkategorier med henblik på at 
indrømme undtagelser fra foregående 
afsnit.

Or. en

Begrundelse

REACH eksisterede ikke, dengang forordningen om miljømærkning blev indført. Risici i 
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forbindelse med brugen af farlige stoffer reguleres allerede af bestemmelserne i REACH-
forordningen.

Ændringsforslag 53
Donato Tommaso Veraldi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forordningen finder ikke anvendelse på 
de lægemidler, der er defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler.

Or. it

Begrundelse

På grund af deres særlige art skal lægemidler være udelukket fra forordningens 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 54
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen påser, at 
Miljømærkenævnet på en afbalanceret 
måde inddrager alle relevante 
interesseparter, der berøres af en given 
produktgruppe, f.eks. ansvarlige organer, 
producenter, detailforhandlere, importører, 
miljøgrupper og forbrugerorganisationer.

2. Kommissionen påser, at 
Miljømærkenævnet på en afbalanceret 
måde inddrager alle relevante 
interesseparter, der berøres af en given 
produktgruppe, f.eks. ansvarlige organer, 
producenter, fabrikanter, 
tjenesteudbydere, SMV'er, 
detailforhandlere, importører, miljøgrupper 
og forbrugerorganisationer.



PE418.406v01-00 20/54 AM\764584DA.doc

DA

Or. hu

Ændringsforslag 55
Gyula Hegyi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Et produkts udsigter til 
markedsindtrængning i Fællesskabet skal 
så vidt muligt svare til 10 % af EU's indre
marked på tidspunktet for vedtagelse eller 
ændring af miljømærkekriterierne.

Or. en

Begrundelse

De miljømæssige ambitioner med miljømærkekriterierne skal fremgå klart af direktivets tekst 
og ikke kun af bilag II. Det bør også præciseres, at miljømærkekriteriernes selektivitet 
fastlægges på tidspunktet for vedtagelse eller ændring af kriterierne og ikke under hele 
miljømærkekriteriernes gyldighedsperiode.

Ændringsforslag 56
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Produkters udsigter til 
markedsindtrængning i Fællesskabet skal 
så vidt muligt svare til 10 % af EU's indre 
marked på tidspunktet for vedtagelse eller 
ændring af miljømærkekriterierne.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslag stillet af EEB. De miljømæssige ambitioner med miljømærkekriterierne skal 
fremgå klart af direktivets tekst og ikke kun af bilag II. Det bør også præciseres, at 
miljømærkekriteriernes selektivitet fastlægges på tidspunktet for vedtagelse eller ændring af 
kriterierne og ikke under hele miljømærkekriteriernes gyldighedsperiode.

Ændringsforslag 57
Gyula Hegyi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Miljømærkekriterierne baseres på 
forsigtighedsprincippet.

Or. en

Begrundelse

Miljømærket er et kvalitetsmærke og bør derfor følge forsigtighedsprincippet. Især i 
forbindelse med anvendelse af kemikalier skal miljømærket gå længere end REACH og anden 
relevant lovgivning såsom RoHS-direktivet og direktivet om affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr.

Ændringsforslag 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman og Amalia Sartori

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 miljøvirkninger
i løbet af produktets livscyklus, navnlig 
virkningerne for klimaændringer, for natur 
og biodiversitet, energi- og 
ressourceforbrug, affaldsproduktion, 

2. Kriterierne fastsættes under 
hensyntagen til miljøvirkningen af 
produkter, der er tilgængelige på 
Fællesskabets marked. Til den ende tages 
der hensyn til miljøvirkningerne i løbet af 
hele produktets livscyklus, navnlig 
virkningerne for klimaændringer, for natur 
og biodiversitet, energi- og 
ressourceforbrug, affaldsproduktion, 
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emissioner til alle miljømedier, forurening 
gennem fysiske virkninger og anvendelse 
og udslip af farlige stoffer.

emissioner til alle miljømedier, forurening 
gennem fysiske virkninger og anvendelse 
og udslip af farlige stoffer. De eksisterende 
miljømærkekriterier for de forskellige 
produktgrupper revideres senest 18 
måneder efter vedtagelsen af denne 
forordning for at sikre, at de er fuldt 
forenelige med den livscyklustilgang, der 
er skitseret i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Kriterierne skal tage udgangspunkt i hele produkternes livscyklus samt i alle deres 
miljøvirkninger. Dette skal også gælde for de eksisterende kriterier.

Ændringsforslag 59
John Bowis

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 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.

2. Produkters miljøpræstationer fastsættes 
ud fra de produkter på Fællesskabets 
marked, der har de bedste 
miljøpræstationer. Til den ende tages der 
kun hensyn til de væsentligste 
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 med en potentiel risiko 
for miljøet i henhold til 
fællesskabslovgivningen. De eksisterende 
miljømærkekriterier for de forskellige 
produktgrupper revideres senest 18 
måneder efter vedtagelsen af denne 
forordning for at sikre, at de er fuldt 
forenelige med den livscyklustilgang, der 
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er skitseret i denne artikel.

Or. en

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 risikoforvaltningen af kemiske stoffer korrekt og sigter bl.a. mod at 
nedbringe deres miljøvirkninger.

Ændringsforslag 60
Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

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 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.

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 og
forurening gennem fysiske virkninger.

Or. en

Begrundelse

Cefic strongly opposes retaining the requirement to take into consideration the use and 
release of hazardous substances. The risks of chemicals are already managed under the 
provisions of REACH (Regulation 1907/2006/EC). The REACH Regulation is the most 
comprehensive and demanding chemicals policy instrument in the world. The primary aim of 
the Regulation is to improve the protection of human health and the environment from the 
risks that can be posed by hazards associated with chemicals. Measures within the Eco-
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Labelling proposal that duplicate, are inconsistent with, or contradict the provisions of 
REACH must therefore be avoided.

Ændringsforslag 61
Dorette Corbey

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 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.

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-¸ næringsstof- og 
ressourceforbrug, affaldsproduktion, 
bifangster, emissioner til alle miljømedier, 
forurening gennem fysiske virkninger og 
anvendelse og udslip af farlige stoffer og 
lægemidler.

Or. nl

Begrundelse

Kommissionen foreslår at udvide miljømærket til at omfatte fiskeprodukter, hvilket kriterierne 
skal afspejle.

Ændringsforslag 62
Anders Wijkman

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Miljømærkeordningen skal tilskynde 
til substitution af farlige stoffer ved at 
belønne produkter, som udgør et 
alternativ til:
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- stoffer, der opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske i 
kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 
67/548/EØF
- stoffer, der er meget persistente og meget 
bioakkumulerende, persistente 
bioakkumulerende og giftige, samt stoffer 
med hormonforstyrrende egenskaber.

Or. en

Begrundelse

For at forblive et kvalitetsmærke skal miljømærket tydeligt støtte giftfri produkter og 
produktionsprocesser og tilskynde til substitution af farlige stoffer.

Ændringsforslag 63
Johannes Lebech

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Miljømærkeordningen skal bidrage til 
substitution af farlige stoffer på grundlag 
af forsigtighedsprincippet. Når det er 
tekniske muligt, skal 
miljømærkekriterierne sikre, at følgende 
stoffer substitueres: 
- stoffer, der opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske i 
kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 
67/548/EØF
- stoffer, der er meget persistente og meget 
bioakkumulerende, persistente 
bioakkumulerende og giftige, samt stoffer 
med hormonforstyrrende egenskaber.

Or. en
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Begrundelse

For at forblive et kvalitetsmærke skal miljømærket tydeligt støtte giftfri produkter og 
produktionsprocesser og tilskynde til substitution af farlige stoffer.

Ændringsforslag 64
Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

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, baseret på solide 
videnskabelige beviser, som et produkt 
skal opfylde for at kunne bære 
miljømærket.

Or. en

Begrundelse

Miljømærkekriterierne bør have et solidt videnskabeligt grundlag.

Ændringsforslag 65
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Kommissionen sikrer, at der i 
forbindelse med fastlæggelse og revision 
af kriterierne tages højde for behovet for 
at reducere antallet af dyreforsøg og 
anvendelsen af gmo'er.

Or. hu
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Begrundelse

Miljømærkekriterierne bør tilskynde markedet til at reducere antallet af dyreforsøg og 
anvendelsen af gmo'er.

Ændringsforslag 66
Richard Seeber

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

Or. de

Begrundelse

Stykket skal slettes, fordi fødevarer tages helt ud af forordningen.

Ændringsforslag 67
John Bowis

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

Or. en
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Begrundelse

Udelukkelsen af fødevarer fra denne forordning bør opretholdes som følge af de store 
forskelle i disse produkter og den forvirring, som det kunne skabe hos forbrugerne.

Ændringsforslag 68
Gyula Hegyi

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.

3. Hvis der udarbejdes miljømærkekriterier 
for produkter, som er omfattet af 
forordning (EF) nr. 834/2007, er det kun 
de produkter, der er godkendt i henhold til 
den forordning, der kan tildeles 
miljømærket.

Or. en

Begrundelse

Det bør undgås at blande mærket sammen med de økologiske mærker. Miljømærket bør kun 
tildeles fødevarer, som allerede overholder økologilovgivningen. Ellers ville EU's miljøblomst 
vildlede forbrugerne.

Ændringsforslag 69
Satu Hassi

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.

3. Hvis der udarbejdes miljømærkekriterier 
for produkter, som er omfattet af 
forordning (EF) nr. 834/2007, er det kun 
de produkter, der er godkendt i henhold til 
den forordning, der kan tildeles 
miljømærket.

Or. en
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Begrundelse

Det bør undgås at blande mærket sammen med de økologiske mærker. Miljømærket bør kun 
tildeles fødevarer, som overholder den forordning.

Ændringsforslag 70
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I overensstemmelse med formålene og 
principperne i artikel 1 udarbejder og 
offentliggør Kommissionen inden et år 
efter denne forordnings ikrafttræden en 
treårig arbejdsplan for EF-miljømærket 
efter forudgående høring af Den 
Europæiske Unions Miljømærkenævn. 
Arbejdsplanen skal indeholder 
målsætninger samt en ikkeudtømmende 
liste over produktgrupper, der skal 
prioriteres i forbindelse med 
Fællesskabets indsats. Planen skal 
ajourføres regelmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Mindre tilføjelse til ordførerens ændringsforslag 15 for at specificere, at arbejdsplanen bør 
løbe i tre år.

Ændringsforslag 71
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I overensstemmelse med formålene 
og principperne i artikel 1 udarbejder og 
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offentliggør Kommissionen inden et år 
efter denne forordnings ikrafttræden en 
treårig arbejdsplan for EF-miljømærket 
efter forudgående høring af Den 
Europæiske Unions Miljømærkenævn. 
Arbejdsplanen skal indeholder 
målsætninger samt en ikkeudtømmende 
liste over produktgrupper, der er særligt 
vigtige i forbindelse med Fællesskabets 
indsats. Planen skal ajourføres 
regelmæssigt hvert år.

Or. hu

Begrundelse

For at de nye mål kan opfyldes, er der behov for en detaljeret arbejdsplan, som skal revideres 
hvert år, eftersom de konstant skiftende tjenester hele tiden skaber ændringer.

Ændringsforslag 72
Gyula Hegyi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal udarbejdes forslag til 
miljømærkekriterier i overensstemmelse 
med proceduren i bilag I og under 
hensyntagen til arbejdsplanen. 
Kommissionen hører Miljømærkenævnet 
om de foreslåede kriterier senest tre 
måneder efter fremsendelse af 
slutrapporten til Kommissionen. 
Kommissionen begrunder og 
dokumenterer eventuelle ændringer af de 
kriterier, der er opstillet i slutrapporten.

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

Senest tre måneder efter høringen af 
Miljømærkenævnet forelægger 
Kommissionen et forslag til miljøkriterier 
for det forskriftsudvalg, der er nedsat ved 
artikel 16, stk. 2, og vedtager 
efterfølgende foranstaltninger til 
fastsættelse af miljømærkekriterier for en 
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specifik produktgruppe. Kommissionen 
tager hensyn til Miljømærkenævnets 
bemærkninger og fremhæver, 
dokumenterer og begrunder 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.

Or. en

Begrundelse

Vedtagelsesproceduren bør fastsættes klart i forordningens tekst og omfatte tidsfrister samt 
forpligtelsen til at fremhæve, dokumentere og begrunde ændringer efter høring af 
Miljømærkenævnet. Dette vil forhindre flaskehalse i vedtagelsesproceduren.

Ændringsforslag 73
Anders Wijkman og Johannes Lebech

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal udarbejdes forslag til 
miljømærkekriterier i overensstemmelse 
med proceduren i bilag I og under 
hensyntagen til arbejdsplanen. 
Kommissionen hører Miljømærkenævnet 
om de foreslåede kriterier senest tre 
måneder efter fremsendelse af 
slutrapporten til Kommissionen. 
Kommissionen begrunder og 
dokumenterer eventuelle ændringer af de 
kriterier, der er opstillet i slutrapporten.

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

Senest tre måneder efter høringen af 
Miljømærkenævnet forelægger 
Kommissionen et forslag til miljøkriterier 
for det forskriftsudvalg, der er nedsat ved 
artikel 16, stk. 2, og vedtager 
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produktgruppe. efterfølgende foranstaltninger til 
fastsættelse af miljømærkekriterier for en 
specifik produktgruppe. Kommissionen 
tager hensyn til Miljømærkenævnets 
bemærkninger og fremhæver, 
dokumenterer og begrunder 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.

Or. en

Begrundelse

Vedtagelsesproceduren bør fastsættes klart i forordningens tekst og omfatte tidsfrister samt 
forpligtelsen til at fremhæve, dokumentere og begrunde ændringer efter høring af
Miljømærkenævnet. Dette vil forhindre flaskehalse i vedtagelsesproceduren.

Ændringsforslag 74
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal udarbejdes forslag til 
miljømærkekriterier i overensstemmelse 
med proceduren i bilag I og under 
hensyntagen til arbejdsplanen. 
Kommissionen hører Miljømærkenævnet 
om de foreslåede kriterier senest tre 
måneder efter fremsendelse af 
slutrapporten til Kommissionen. 
Kommissionen begrunder og 
dokumenterer eventuelle ændringer af de 
kriterier, der er opstillet i slutrapporten.

1. Kommissionen vedtager efter høring af 
Miljømærkenævnet foranstaltninger til 
fastsættelse af specifikke

Senest tre måneder efter høringen af 
Miljømærkenævnet forelægger 
Kommissionen et forslag for det 
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miljømærkekriterier for hver
produktgruppe.

forskriftsudvalg, der er nedsat ved artikel 
16, stk. 2, og vedtager efterfølgende
foranstaltninger til fastsættelse af 
miljømærkekriterierne for den specifikke
produktgruppe. Kommissionen tager 
hensyn til Miljømærkenævnets 
bemærkninger og fremhæver, 
dokumenterer og begrunder 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.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag stillet af EEB. 

Vedtagelsesproceduren bør fastsættes klart i forordningens tekst og omfatte tidsfrister samt 
forpligtelsen til at fremhæve, dokumentere og begrunde ændringer efter høring af 
Miljømærkenævnet. Dette vil forhindre flaskehalse i vedtagelsesproceduren.

Ændringsforslag 75
John Bowis

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 efter høring af 
Miljømærkenævnet foranstaltninger til 
fastsættelse af specifikke 
miljømærkekriterier for hver 
produktgruppe i overensstemmelse med 
kravene i artikel 6.

Fastsættelsen af disse foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen ved at 
supplere denne, vedtages efter 

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

forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
16, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at kriterierne ikke kan fastsættes, medmindre de er i fuld overensstemmelse med 
livscyklustilgangen i artikel 6, som ændret.

Ændringsforslag 76
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med de i stk. 1 nævnte 
foranstaltninger vil Kommissionen:

2. I forbindelse med de i stk. 1 nævnte 
foranstaltninger vil Kommissionen:

a) opstille krav til vurderingen af de 
specifikke produkters overensstemmelse 
med miljømærkekriterierne

a) opstille krav til vurderingen af de 
specifikke produkters overensstemmelse 
med miljømærkekriterierne

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

c) fastsætte gyldighedsperioden for 
kriterierne og for kravene til vurderingen

c) fastsætte gyldighedsperioden¸ som ikke 
må være længere end to år, for kriterierne 
og for kravene til vurderingen

d) angive den produktvariation, der er 
tilladt i gyldighedsperioden, jf. litra c).

Or. en

Begrundelse

Det er af største betydning, at der fastsættes en mekanisme for, hvordan der skal tages hensyn 
til den løbende forbedring af produkterne også i miljømærkets gyldighedsperiode. I øjeblikket 
fastsættes produktkriterierne for lange perioder (f.eks. tre år) ad gangen, og de er ufleksible. 
Det er vanskeligt at foretage endog små ændringer i formuleringen, så den omfatter nye, mere 
bæredygtige ingredienser, og at tilpasse den til den tekniske udvikling uden at skulle igennem 
hele processen med at genansøge om miljømærket.
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Ændringsforslag 77
Johannes Lebech

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Ved fastsættelsen af 
miljømærkekriterier skal det sikres, at der 
ikke indføres foranstaltninger, hvis 
gennemførelse vil skabe en 
uforholdsmæssig stor administrativ og 
økonomisk byrde for SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 78
Amalia Sartori og John Bowis

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 enhver 
medlemsstat, hvor produktet er blevet 
markedsført eller skal markedsføres:

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 
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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.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at forenkle registreringen ved at fastsætte, at 
registreringen skal foretages hos de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor 
produktet er blevet markedsført eller skal markedsføres.

Ændringsforslag 79
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 9 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Registrering med henblik på anvendelse af 
miljømærket

Certificering og registrering med henblik 
på anvendelse af miljømærket

Or. de

Begrundelse

Det er ikke nok blot at registrere produktet i forbindelse med miljømærket. Miljømærket skal 
kontrolleres af et uafhængigt organ, for at det kan få den nødvendige status (f.eks. indførelse 
af en overensstemmelsesprøve).
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Ændringsforslag 80
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Registreringsansøgninger skal indeholde al 
relevant dokumentation, som anført i de 
miljømærkekriterier, Kommissionen har 
opstillet for den pågældende 
produktgruppe.

Registreringsansøgninger skal indeholde al 
relevant dokumentation, som anført i de 
miljømærkekriterier, Kommissionen har 
opstillet for den pågældende 
produktgruppe. Den økonomiske operatør 
dokumenterer, at overensstemmelsen med 
miljømærkekriterierne er blevet 
certificeret af et uafhængigt organ.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke nok blot at registrere produktet i forbindelse med miljømærket. Miljømærket skal 
kontrolleres af et uafhængigt organ, for at det kan få den nødvendige status (f.eks. indførelse 
af en overensstemmelsesprøve).

Ændringsforslag 81
Richard Seeber

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.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Hele stk. 3 i artikel 9 bør udgå. Det årlige gebyr bør fastholdes, da det er grundlaget for 
finansieringen af miljømærkeordningen.

Ændringsforslag 82
Anders Wijkman

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. Ved ansøgning om tildeling af et 
miljømærke opkræves et gebyr, der står i 
forhold til omkostningerne ved 
behandling af ansøgningen.

Or. en

Begrundelse

Registreringsgebyret på 200 EUR dækker ikke administrationsomkostningerne til proceduren. 
Derfor vil medlemsstaterne være nødt til at yde tilskud til denne procedure, hvilket er en 
hindring for en vellykket gennemførelse af EU's miljøblomst og udbredelsen af den på det 
indre marked.

Ændringsforslag 83
Antonio De Blasio

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 

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

Or. hu

Begrundelse

Fordelene ved anvendelsen af miljømærket bliver kun mærkbare, hvis opfyldelsen af 
miljømærkekriterierne ikke pålægger producenter og fabrikanter, og navnlig SMV'er, en 
urimelig stor byrde.

Ændringsforslag 84
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

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 kontrollerer det 
ansvarlige organ, om produktet opfylder 
miljømærkekriterierne for den 
pågældende produktgruppe.

Or. en

Begrundelse

Ordførerens ændring af ordlyden i ændringsforslag 20 i overensstemmelse med terminologien 
i ændringsforslag 1 og 5. De ansvarlige myndigheder bør kontrollere, om produkterne 
opfylder de relevante krav inden registreringen.

Ændringsforslag 85
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det ansvarlige organ, der har registreret 
produktet, meddeler hver enkelt 

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

registrering til Kommissionen. 
Kommissionen opretter et fælles register 
og ajourfører det regelmæssigt. Registeret 
skal være offentligt tilgængeligt, særlig på 
internettet og hos myndighederne i 
medlemsstaterne.

Or. hu

Begrundelse

Forbrugerne skal sikres den lettest mulige adgang til en liste over miljømærkede produkter.

Ændringsforslag 86
John Bowis

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.

Or. en

Begrundelse

Udelukkelsen af fødevarer fra denne forordning bør opretholdes som følge af de store 
forskelle i disse produkter og den forvirring, som det kunne skabe hos forbrugerne.
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Ændringsforslag 87
Johannes Lebech og Anders Wijkman

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.

Kommissionen, medlemsstaterne og de 
deltagende virksomheder tildeler 
betydelige midler til i samarbejde med 
Miljømærkenævnet at fremme 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.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle aktører inddrages i at fremme anvendelsen af miljømærket.

Ændringsforslag 88
Antonio De Blasio

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, fabrikanter, 
offentlige indkøbere, engros- og 
detailhandlere og offentligheden generelt, 
og støtter således videreudviklingen af 
ordningen.
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Or. {HU}hu

Ændringsforslag 89
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter mål for 
indkøb af miljømærkede produkter i 
forbindelse med offentlige indkøb.

Or. en

Begrundelse

Opmærksomhedsskabende foranstaltninger og oplysningskampagner er ikke tilstrækkelige til 
at fremme anvendelsen af miljømærket. Medlemsstaterne bør fastsætte mål for indkøb af 
sådanne produkter i forbindelse med offentlige indkøb.

Ændringsforslag 90
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kampagnerne skal gennemføres via 
miljømærkewebstedet, som er tilgængeligt 
på alle 23 officielle sprog, en EU-
oplysningskampagne, der organiseres af 
Kommissionen, og informationsmateriale, 
der distribueres i medlemsstaterne.

Or. hu



AM\764584DA.doc 43/54 PE418.406v01-00

DA

Ændringsforslag 91
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en ensartet anvendelse af 
artikel 9 og 10 undergår de ansvarlige 
myndigheder en gensidig evaluering.
Gensidig evaluering foregår på grundlag 
af sunde og gennemsigtige 
evalueringskriterier og -bestemmelser.

For at sikre en ensartet anvendelse af 
forordningen, og navnlig af artikel 9 og 
10, udveksler de ansvarlige myndigheder 
oplysninger og erfaringer med hinanden i 
en regelmæssig, institutionaliseret ramme 
og bestræber sig på at koordinere de 
ansvarlige nationale organisationers 
arbejde og tjenesteydelser.

Or. hu

Begrundelse

Der er behov for en regelmæssig, institutionaliseret udveksling af erfaringer og samarbejde 
mellem de ansvarlige myndigheder, hvis miljømærket skal anvendes mere effektivt, og hvis 
der skal foretages ændringer under revisionen på grundlag af praktisk erfaring.

Ændringsforslag 92
Johannes Lebech

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den forberedende rapport skal indeholde 
følgende:

Den forberedende rapport skal indeholde 
følgende:

- En analyse af mulighederne for at 
substituere meget problematiske stoffer 
som f.eks.:
a) stoffer, der opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske 
hørende til kategori 1 eller 2 i henhold til 
direktiv 67/548/EØF
b) stoffer, der er meget persistente og 
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meget bioakkumulerende, persistente 
bioakkumulerende og giftige, samt stoffer 
med hormonforstyrrende egenskaber.

- En kvantitativ angivelse af 
produktgruppens potentiale for 
miljøforbedringer, idet der tages hensyn til 
miljøforbedringer, der er knyttet til andre 
lignende europæiske og nationale 
miljømærkeproduktgrupper.

- En kvantitativ angivelse af 
produktgruppens potentiale for 
miljøforbedringer, idet der tages hensyn til 
miljøforbedringer, der er knyttet til andre 
lignende europæiske og nationale 
miljømærkeproduktgrupper.

- Begrundelse for valg og afgrænsning af 
produktgruppen.

- Begrundelse for valg og afgrænsning af 
produktgruppen.

- Overvejelse af eventuelle 
handelsspørgsmål

- Overvejelse af eventuelle 
handelsspørgsmål

- Analyse af kriterierne for opnåelse af 
andre miljømærker

- Analyse af kriterierne for opnåelse af 
andre miljømærker

- Gældende love og igangværende 
lovgivningstiltag med relevans for 
produktgruppesektoren

- Gældende love og igangværende 
lovgivningstiltag med relevans for 
produktgruppesektoren

- EU-markedsoplysninger for sektoren, 
herunder salgsvolumen og omsætning.

- EU-markedsoplysninger for sektoren, 
herunder salgsvolumen og omsætning.

- De miljømærkede produkters aktuelle og 
potentielle fremtidige markedsandel.

- De miljømærkede produkters aktuelle og 
potentielle fremtidige markedsandel.

- Oplysninger om omfanget og den 
generelle betydning af de miljøvirkninger, 
produktgruppen giver anledning til, 
fremkommet ved nye eller eksisterende 
livscyklusanalyser. Anden videnskabelig 
dokumentation kan også anvendes. Kritiske 
og kontroversielle spørgsmål rapporteres i 
detaljer og vurderes.

- Oplysninger om omfanget og den 
generelle betydning af de miljøvirkninger, 
produktgruppen giver anledning til, 
fremkommet ved nye eller eksisterende 
livscyklusanalyser. Anden videnskabelig 
dokumentation kan også anvendes. Kritiske 
og kontroversielle spørgsmål rapporteres i 
detaljer og vurderes.

- Henvisninger til data og oplysninger, der 
er indsamlet og anvendt til udarbejdelse af 
rapporten

- Henvisninger til data og oplysninger, der 
er indsamlet og anvendt til udarbejdelse af 
rapporten

Den forberedende rapport gøres 
tilgængelig på Kommissionens 
miljømærkewebsted med henblik på 
kommentarer og referencer under 
udarbejdelsen af kriterierne. 

Den forberedende rapport gøres 
tilgængelig på Kommissionens 
miljømærkewebsted med henblik på 
kommentarer og referencer under 
udarbejdelsen af kriterierne. 

Or. en
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Begrundelse

For at forblive et kvalitetsmærke skal miljømærket tydeligt støtte giftfri produkter og 
produktionsprocesser og tilskynde til substitution af farlige stoffer.

Ændringsforslag 93
Anders Wijkman

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den forberedende rapport skal indeholde 
følgende:

Den forberedende rapport skal indeholde 
følgende:

- En analyse af mulighederne for at 
substituere meget problematiske stoffer 
som f.eks.: 
a) stoffer, der opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske 
hørende til kategori 1 eller 2 i henhold til 
direktiv 67/548/EØF
b) stoffer, der er meget persistente og 
meget bioakkumulerende, persistente 
bioakkumulerende og giftige, samt stoffer 
med hormonforstyrrende egenskaber.

- En kvantitativ angivelse af 
produktgruppens potentiale for 
miljøforbedringer, idet der tages hensyn til 
miljøforbedringer, der er knyttet til andre 
lignende europæiske og nationale 
miljømærkeproduktgrupper.

- En kvantitativ angivelse af 
produktgruppens potentiale for 
miljøforbedringer, idet der tages hensyn til 
miljøforbedringer, der er knyttet til andre 
lignende europæiske og nationale 
miljømærkeproduktgrupper.

- Begrundelse for valg og afgrænsning af 
produktgruppen.

- Begrundelse for valg og afgrænsning af 
produktgruppen.

- Overvejelse af eventuelle 
handelsspørgsmål

- Overvejelse af eventuelle 
handelsspørgsmål

- Analyse af kriterierne for opnåelse af 
andre miljømærker

- Analyse af kriterierne for opnåelse af 
andre miljømærker

- Gældende love og igangværende 
lovgivningstiltag med relevans for 
produktgruppesektoren

- Gældende love og igangværende 
lovgivningstiltag med relevans for 
produktgruppesektoren

- EU-markedsoplysninger for sektoren, - EU-markedsoplysninger for sektoren, 
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herunder salgsvolumen og omsætning. herunder salgsvolumen og omsætning.
- De miljømærkede produkters aktuelle og 
potentielle fremtidige markedsandel.

- De miljømærkede produkters aktuelle og 
potentielle fremtidige markedsandel.

- Oplysninger om omfanget og den 
generelle betydning af de miljøvirkninger, 
produktgruppen giver anledning til, 
fremkommet ved nye eller eksisterende 
livscyklusanalyser. Anden videnskabelig 
dokumentation kan også anvendes. Kritiske 
og kontroversielle spørgsmål rapporteres i 
detaljer og vurderes.

- Oplysninger om omfanget og den 
generelle betydning af de miljøvirkninger, 
produktgruppen giver anledning til, 
fremkommet ved nye eller eksisterende 
livscyklusanalyser. Anden videnskabelig 
dokumentation kan også anvendes. Kritiske 
og kontroversielle spørgsmål rapporteres i 
detaljer og vurderes.

- Henvisninger til data og oplysninger, der 
er indsamlet og anvendt til udarbejdelse af 
rapporten

- Henvisninger til data og oplysninger, der 
er indsamlet og anvendt til udarbejdelse af 
rapporten

Den forberedende rapport gøres 
tilgængelig på Kommissionens 
miljømærkewebsted med henblik på 
kommentarer og referencer under 
udarbejdelsen af kriterierne. 

Den forberedende rapport gøres 
tilgængelig på Kommissionens 
miljømærkewebsted med henblik på 
kommentarer og referencer under 
udarbejdelsen af kriterierne. 

Or. en

Begrundelse

For at forblive et kvalitetsmærke skal miljømærket tydeligt støtte giftfri produkter og 
produktionsprocesser. Der bør derfor inkluderes en analyse af mulighederne for substitution i 
den foreløbige rapport til udarbejdelsen af miljømærkekriterierne. 

Ændringsforslag 94
Satu Hassi

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 1 – led 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- En analyse af, om der findes produkter 
inden for en produktgruppe uden stoffer 
eller præparater, der er klassificeret som 
meget giftige, giftige, miljøfarlige, 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i henhold til 
direktiv 67/548/EØF eller direktiv 
1999/45/EF, eller stoffer, der er nævnt i 
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artikel 57 i forordning 1907/2006/EF 
(REACH).

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de fastsatte betingelser for indrømmelse af en undtagelse fra 
udelukkelseskriterierne for visse farlige stoffer skal der foretages en vurdering af, om der 
findes produkter inden for den samme gruppe uden sådanne stoffer.

Ændringsforslag 95
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den forberedende rapport gøres 
tilgængelig på Kommissionens 
miljømærkewebsted med henblik på 
kommentarer og referencer under 
udarbejdelsen af kriterierne.

Den forberedende rapport gøres 
tilgængelig på Kommissionens 
miljømærkewebsted, som skal være 
tilgængeligt på alle 23 officielle sprog, 
med henblik på kommentarer og referencer 
under udarbejdelsen af kriterierne.

Or. hu

Begrundelse

Alle virksomheder i en medlemsstat skal have adgang til oplysninger om logoet på det 
officielle websted.

Ændringsforslag 96
Gyula Hegyi

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 2 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- De skal baseres på miljøpræstationen hos 
de produkter på markedet, der har de 

- De skal baseres på miljøpræstationen hos 
de produkter på markedet, der har de 
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bedste miljøpræstationer gennem hele 
deres livscyklus, idet denne gruppe så vidt 
muligt afgrænses til de 10 % af markedets 
produkter, der præsterer bedst. 

bedste miljøpræstationer gennem hele 
deres livscyklus, idet denne gruppe 
afgrænses til den øvre kvartil (25 %) af 
markedets produkter, der præsterer bedst.

Or. en

Begrundelse

En grænse på de 10 % af markedets produkter, der har de bedste miljøpræstationer, kunne 
risikere at medføre en miljømærkeordning, som ville være begrænset til nicheprodukter. Det 
egentlige mål med en miljømærkeordning bør være omlægning af en større del af markedet. 
Derfor foreslår Cefic at fastsætte en grænse svarende til den øvre kvartil (de 25 %) af 
markedets produkter, der præsterer bedst.

Ændringsforslag 97
Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 2 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- De skal baseres på miljøpræstationen hos 
de produkter på markedet, der har de 
bedste miljøpræstationer gennem hele 
deres livscyklus, idet denne gruppe så vidt 
muligt afgrænses til de 10 % af markedets 
produkter, der præsterer bedst.

- De skal baseres på miljøpræstationen hos 
de produkter på markedet, der har de 
bedste miljøpræstationer gennem hele 
deres livscyklus, idet denne gruppe 
afgrænses til de 20 % af markedets 
produkter, der præsterer bedst.

Or. en

Begrundelse

En grænse på de 10 % af markedets produkter, der har de bedste miljøpræstationer,, kunne 
risikere at medføre en miljømærkeordning, som ville være begrænset til nicheprodukter. Det 
egentlige mål med en miljømærkeordning bør være omlægning af en større del af markedet. 
Det foreslås derfor at fastsætte en grænse svarende til de 20 % af markedets produkter, der 
præsterer bedst.
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Ændringsforslag 98
Johannes Lebech

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 2 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- De skal baseres på miljøpræstationen hos 
de produkter på markedet, der har de 
bedste miljøpræstationer gennem hele 
deres livscyklus, idet denne gruppe så vidt 
muligt afgrænses til de 10 % af markedets 
produkter, der præsterer bedst.

- De skal baseres på miljøpræstationen hos 
de produkter på det indre marked, der har 
de bedste miljøpræstationer gennem hele 
deres livscyklus, på tidspunktet for deres 
vedtagelse.

- De skal afgrænses til en vis procentdel 
af markedets produkter, der præsterer 
bedst, inden for en grænse på 10-20 %. 
Den nøjagtige procentdel fastsættes i 
hvert enkelt tilfælde i forhold til 
produktkategorien med det formål at 
belønne og fremme de mest miljøvenlige 
produkter på markedet og at sikre, at 
forbrugerne får et tilstrækkeligt udvalg af 
miljømærkede produkter.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke rimeligt kun at belønne de 10 % af markedets produkter inden for en 
produktgruppe, der præsterer bedst, for alle produktgrupper. Derfor bør det nøjagtige 
ambitionsniveau være 10-20 %, når kriterierne for den enkelte produktgruppe fastsættes. 
Kriterierne bør være baseret på alle produktets miljøvirkninger. 

Ændringsforslag 99
Anders Wijkman

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 2 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- De skal baseres på miljøpræstationen hos 
de produkter på markedet, der har de 
bedste miljøpræstationer gennem hele 

- De skal baseres på miljøpræstationen hos 
de produkter, der har de bedste 
miljøpræstationer gennem hele deres 
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deres livscyklus, idet denne gruppe så vidt 
muligt afgrænses til de 10 % af markedets
produkter, der præsterer bedst.

livscyklus, idet de afgrænses til de 
produkter på det indre marked inden for 
det enkelte produktkategori, der præsterer 
bedst på tidspunktet for deres vedtagelse. 
Procentdelen fastsættes i hvert enkelt 
tilfælde med det formål at belønne de mest 
miljøvenlige produkter på markedet og at 
sikre, at forbrugerne får et tilstrækkeligt 
udvalg af miljømærkede produkter, samt 
at disse produkter udgør en væsentlig
andel af markedet.

Or. en

Begrundelse

When developing Ecolabel criteria it has to be ensured, that the Ecolabel as a scheme of 
environmental excellence rewards the best products on the market. Of equal importance is 
however, that consumers find a sufficient number of Ecolabel products on the shelves in order 
to really have a choice. Therefore setting Ecolabel criteria always at a level on which the top 
10% of products could apply, might not be appropriate for all product groups. 

It must also be clarified that the selectivity of Ecolabel criteria are established at the moment 
of adoption or revision of criteria and not during the whole validity period of Ecolabel 
criteria. 

Ændringsforslag 100
Gyula Hegyi

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 2 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- De skal baseres på miljøpræstationen hos 
de produkter på markedet, der har de 
bedste miljøpræstationer gennem hele 
deres livscyklus, idet denne gruppe så vidt 
muligt afgrænses til de 10 % af markedets 
produkter, der præsterer bedst.

- De skal baseres på miljøpræstationen hos 
de produkter på markedet, der har de 
bedste miljøpræstationer gennem hele 
deres livscyklus, idet denne gruppe så vidt 
muligt afgrænses til de 10 % af 
produkterne på det indre marked, på 
tidspunktet for deres vedtagelse.

Or. en
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Begrundelse

Det bør præciseres, at miljømærkekriteriernes selektivitet fastlægges på tidspunktet for 
vedtagelse eller ændring af kriterierne og ikke i hele miljømærkekriteriernes 
gyldighedsperiode. Miljømærket er et markedsbaseret redskab, og formålet med det er derfor 
at markedsføre miljømærkede produkter på det europæiske marked, og ikke at tillade 
virksomheder i den enkelte medlemsstat at ansøge om mærket.

Ændringsforslag 101
Satu Hassi

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 2 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– De skal baseres på miljøpræstationen hos 
de produkter på markedet, der har de 
bedste miljøpræstationer gennem hele 
deres livscyklus, idet denne gruppe så vidt 
muligt afgrænses til de 10 % af markedets 
produkter, der præsterer bedst.

– De skal baseres på miljøpræstationen hos 
de produkter på markedet, der har de 
bedste miljøpræstationer gennem hele 
deres livscyklus, idet denne gruppe så vidt 
muligt afgrænses til de 10 % af markedets 
produkter, der præsterer bedst, på 
tidspunktet for deres vedtagelse.

Or. en

Begrundelse

Relateret til ændringsforslaget til artikel 6 fra den samme forslagsstiller. Det bør præciseres, 
at miljømærkekriteriernes selektivitet fastlægges på tidspunktet for vedtagelse eller ændring 
af kriterierne og ikke i hele miljømærkekriteriernes gyldighedsperiode.

Ændringsforslag 102
Johannes Lebech

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 2 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- De skal baseres på produktets 
væsentligste miljøvirkninger, så vidt 
muligt udtrykkes ved hjælp af tekniske 
nøgleindikatorer for produktets 

- De skal baseres på produktets 
miljøvirkninger, så vidt muligt udtrykkes 
ved hjælp af tekniske nøgleindikatorer for 
produktets miljøpræstationer og være egnet 
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miljøpræstationer og være egnet til 
vurdering efter denne forordnings 
bestemmelser.

til vurdering efter denne forordnings 
bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke rimeligt kun at belønne de 10 % af markedets produkter inden for en 
produktgruppe, der præsterer bedst, for alle produktgrupper. Derfor bør det nøjagtige 
ambitionsniveau være 10-20 %, når kriterierne for den enkelte produktgruppe fastsættes. 
Kriterierne bør være baseret på alle produktets miljøvirkninger.

Ændringsforslag 103
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Bilag I – del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B. Kort procedure, når der er udarbejdet 
kriterier i andre miljømærkeordninger

udgår

Der forelægges Kommissionen en enkelt 
rapport. Denne rapport skal indeholde et 
afsnit, der viser, at de tekniske og 
høringsmæssige krav i bilag I, del A, er 
efterkommet og et udkast til 
kriterieforslag, en brugervejledning for 
potentielle miljømærkebrugere og 
ansvarlige organer samt en 
brugervejledning for myndigheder, der 
indgår offentlige kontrakter.
Hvis Kommissionen finder det godtgjort, 
at rapporten og kriterierne opfylder 
kravene i bilag I, del A, gøres rapporten 
og udkastet til kriterieforslag tilgængelig 
med henblik på offentlig høring på 
Kommissionens miljømærkewebsted i to 
måneder, således at der kan indgives 
kommentarer.
Alle kommentarer, der modtages i løbet af 
den offentlige høringsperiode, besvares, 
og det angives, om de er accepteret eller 
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afvist og hvorfor. Kommissionen vedtager 
kriterierne efter indførelse af eventuelle 
ændringer i den offentlige 
høringsperiode, og hvis ingen 
medlemsstat anmoder om et møde i den 
åbne arbejdsgruppe.
På anmodning fra en medlemsstat holdes 
der et møde i den åbne arbejdsgruppe om 
udkastet til kriterier, hvor alle 
interesseparter, såsom ansvarlige organer, 
erhvervslivet (herunder små og 
mellemstore virksomheder), 
fagforeninger, detailhandlere, importører, 
miljø- og forbrugerorganisationer, 
deltager. Kommissionen deltager også i 
disse møder.
Kommissionen vedtager kriterierne efter 
indførelse af eventuelle ændringer i den 
offentlige høringsperiode eller under 
mødet i den åbne arbejdsgruppe.

Or. en

Begrundelse

Til forskel fra EU's miljøblomstordning, hvor kriterierne fastsættes på grundlag af en 
europæisk konsensus, er det kun de nationale aktører, der deltager i nationale 
miljømærkefora, der er rådgivende og fastsætter kriterier (f.eks. det tyske "Blaue Engel" og 
det nordiske miljømærke "Svanen"). En afkortet procedure, hvor kriterierne er blevet fastsat 
på nationalt plan, er en hindring for varernes frie bevægelighed, og visse heraf følgende 
kriterier kan betragtes som protektionisme.

Ændringsforslag 104
Maria Berger

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årligt gebyr
Medlemsstaterne kan forlange, at hver 
ansøger, der har fået tildelt et 
miljømærke, betaler et årligt gebyr for 
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mærkets anvendelse til det ansvarlige 
organ, der har tildelt mærket.
Det årlige gebyr dækker en periode, der 
begynder den dag, miljømærket tildeles 
ansøgeren.
Det årlige gebyr kan beregnes, på en 
sådan måde at omkostningerne ved 
driften af mærkeprogrammet dækkes 
fuldt ud, når der er taget hensyn til både 
ansøgningsgebyret og kontrolgebyrerne.

Or. en
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