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Ändringsförslag 30
Satu Hassi

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att undvika att det skapas en 
mångfald av miljömärkesprogram, och för 
att främja bättre miljöprestanda i alla 
sektorer där miljöpåverkan är en faktor 
som påverkar konsumenternas val, bör 
möjligheten att använda gemenskapens 
miljömärke utökas. Det är emellertid 
nödvändigt att säkerställa en tydlig 
åtskillnad mellan denna förordning och
rådets förordning (EG) nr 834/2007 av 
den 28 juni 2007 om ekologisk produktion 
och märkning av ekologiska produkter och 
om upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/91.

(3) För att undvika att det skapas en 
mångfald av miljömärkesprogram, och för 
att främja bättre miljöprestanda i alla 
sektorer där miljöpåverkan är en faktor 
som påverkar konsumenternas val, bör 
möjligheten att använda gemenskapens 
miljömärke utökas. När det gäller 
livsmedelsprodukter bör emellertid 
miljömärket endast gälla livsmedel som 
redan certifierats i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 av 
den 28 juni 2007 om ekologisk produktion 
och märkning av ekologiska produkter och 
om upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/91.

Or. en

Motivering

Miljömärket bör enbart gälla som en kompletterande märkning av livsmedel som redan har 
en ekologisk märkning, för att undvika missförstånd.

Ändringsförslag 31
Gyula Hegyi

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att undvika att det skapas en 
mångfald av miljömärkesprogram, och för 
att främja bättre miljöprestanda i alla 
sektorer där miljöpåverkan är en faktor 
som påverkar konsumenternas val, bör 
möjligheten att använda gemenskapens 

(3) För att undvika att det skapas en 
mångfald av miljömärkesprogram, och för 
att främja bättre miljöprestanda i alla 
sektorer där miljöpåverkan är en faktor 
som påverkar konsumenternas val, bör 
möjligheten att använda gemenskapens 
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miljömärke utökas. Det är emellertid 
nödvändigt att säkerställa en tydlig 
åtskillnad mellan denna förordning och 
rådets förordning (EG) nr 834/2007 av 
den 28 juni 2007 om ekologisk produktion 
och märkning av ekologiska produkter och 
om upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/91.

miljömärke utökas. När det gäller 
livsmedelsprodukter bör emellertid 
miljömärket endast gälla livsmedel som 
redan certifierats i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 av 
den 28 juni 2007 om ekologisk produktion 
och märkning av ekologiska produkter och 
om upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/91.

Or. en

Motivering

Sammanblandning med den ekologiska märkningen bör undvikas. Miljömärkningen bör 
enbart beviljas för livsmedelsprodukter som redan uppfyller ekologiska bestämmelser. I annat 
fall skulle EU-blomman bli vilseledande för konsumenten.

Ändringsförslag 32
Johannes Lebech

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Gemenskapens miljömärkesprogram är 
en del av gemenskapens politik för hållbar 
konsumtion och produktion, som syftar till 
att minska de negativa inverkningarna av 
konsumtion och produktion på miljö, hälsa 
och naturresurser. Programmet är avsett att 
främja produkter som har en hög 
miljöprestandanivå genom användning av 
miljömärket. Därför är det lämpligt att 
kräva att de kriterier som produkter måste 
uppfylla för att få bära miljömärket måste 
vara baserade på de högsta miljöprestanda 
som uppnåtts för produkter på 
gemenskapsmarknaden. Dessa kriterier bör 
vara lätta att förstå och att använda och bör 
därför vara begränsade till produkters 
mest betydande miljöpåverkan.

(4) Gemenskapens miljömärkesprogram är 
en del av gemenskapens politik för hållbar 
konsumtion och produktion, som syftar till 
att minska de negativa inverkningarna av 
konsumtion och produktion på miljö, hälsa, 
klimat och naturresurser. Programmet är 
avsett att främja produkter som har en hög 
miljöprestandanivå genom användning av 
miljömärket. Därför är det lämpligt att 
kräva att de kriterier som produkter måste 
uppfylla för att få bära miljömärket måste 
vara baserade på de högsta miljöprestanda 
som uppnåtts för produkter på 
gemenskapsmarknaden. Dessa kriterier bör 
vara lätta att förstå och att använda.

Or. en
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Motivering

En integrerad del av miljömärkningsprogrammet är förebyggande av negativ klimatpåverkan.

Ändringsförslag 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Gemenskapens miljömärkesprogram är 
en del av gemenskapens politik för hållbar 
konsumtion och produktion, som syftar till 
att minska de negativa inverkningarna av 
konsumtion och produktion på miljö, hälsa 
och naturresurser. Programmet är avsett att 
främja produkter som har en hög 
miljöprestandanivå genom användning av 
miljömärket. Därför är det lämpligt att 
kräva att de kriterier som produkter måste 
uppfylla för att få bära miljömärket måste 
vara baserade på de högsta miljöprestanda 
som uppnåtts för produkter på 
gemenskapsmarknaden. Dessa kriterier bör 
vara lätta att förstå och att använda och bör 
därför vara begränsade till produkters mest 
betydande miljöpåverkan.

(4) Gemenskapens miljömärkesprogram är 
en del av gemenskapens politik för hållbar 
konsumtion och produktion, som syftar till 
att minska de negativa inverkningarna av 
konsumtion och produktion på miljö, hälsa
och naturresurser. Programmet är avsett att 
främja produkter som har en hög 
miljöprestandanivå genom användning av 
miljömärket. Därför är det lämpligt att 
kräva att de kriterier som produkter måste 
uppfylla för att få bära miljömärket måste 
vara baserade på de högsta miljöprestanda 
som uppnåtts för produkter på 
gemenskapsmarknaden. Dessa kriterier bör 
vara lätta att förstå och att använda, och 
bör baseras på vetenskapliga bevis och ta 
hänsyn till den senaste tekniska 
utvecklingen. Dessa kriterier bör vara 
marknadsorienterade och vara begränsade 
till produkters mest betydande 
miljöpåverkan under hela deras livscykel.

Or. en

Motivering

Cefic betonar behovet att miljömärkeskriterierna vilar på en solid vetenskaplig grund. 
Dessutom stöder Cefic miljömärkeskriterier som överensstämmer med principerna om 
hållbar utveckling som omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter samt 
produkternas hela livscykel.
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Ändringsförslag 34
John Bowis

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Gemenskapens miljömärkesprogram är 
en del av gemenskapens politik för hållbar 
konsumtion och produktion, som syftar till 
att minska de negativa inverkningarna av 
konsumtion och produktion på miljö, hälsa 
och naturresurser. Programmet är avsett att 
främja produkter som har en hög 
miljöprestandanivå genom användning av 
miljömärket. Därför är det lämpligt att 
kräva att de kriterier som produkter måste 
uppfylla för att få bära miljömärket måste 
vara baserade på de högsta miljöprestanda 
som uppnåtts för produkter på 
gemenskapsmarknaden. Dessa kriterier bör 
vara lätta att förstå och att använda och bör 
därför vara begränsade till produkters mest 
betydande miljöpåverkan.

(4) Gemenskapens miljömärkesprogram är 
en del av gemenskapens politik för hållbar 
konsumtion och produktion, som syftar till 
att minska de negativa inverkningarna av 
konsumtion och produktion på miljö, hälsa
och naturresurser. Programmet är avsett att 
främja produkter som har en hög 
miljöprestandanivå genom användning av 
miljömärket. Därför är det lämpligt att 
kräva att de kriterier som produkter måste 
uppfylla för att få bära miljömärket måste 
vara baserade på de högsta miljöprestanda 
som uppnåtts för produkter på
gemenskapsmarknaden. Dessa kriterier bör 
vara lätta att förstå och att använda och bör 
därför vara begränsade till produkters mest 
betydande miljöpåverkan under hela deras 
livscykel, inbegripet både tillverkning och 
användning.

Or. en

Motivering

Produkternas hela livscykel måste beaktas vid fastställandet av miljömärkeskriterierna. 

Ändringsförslag 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Gemenskapens miljömärkesprogram är 
en del av gemenskapens politik för hållbar 
konsumtion och produktion, som syftar till 
att minska de negativa inverkningarna av 

(4) Gemenskapens miljömärkesprogram är 
en del av gemenskapens politik för hållbar 
konsumtion och produktion, som syftar till 
att minska de negativa inverkningarna av 
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konsumtion och produktion på miljö, hälsa 
och naturresurser. Programmet är avsett att 
främja produkter som har en hög 
miljöprestandanivå genom användning av 
miljömärket. Därför är det lämpligt att 
kräva att de kriterier som produkter måste 
uppfylla för att få bära miljömärket måste 
vara baserade på de högsta miljöprestanda 
som uppnåtts för produkter på 
gemenskapsmarknaden. Dessa kriterier bör 
vara lätta att förstå och att använda och bör 
därför vara begränsade till produkters mest 
betydande miljöpåverkan.

konsumtion och produktion på miljö, hälsa
och naturresurser. Programmet är avsett att 
främja produkter som har en hög 
miljöprestandanivå genom användning av 
miljömärket. Därför är det lämpligt att 
kräva att de kriterier som produkter måste 
uppfylla för att få bära miljömärket måste 
vara baserade på de högsta miljöprestanda 
som uppnåtts för produkter på 
gemenskapsmarknaden. Dessa kriterier bör 
vara lätta att förstå och att använda och bör 
därför vara begränsade till produkters mest 
betydande miljöpåverkan under hela deras 
livscykel.

Or. en

Motivering

De miljömärkeskriterier som överensstämmer med de principer om hållbar utveckling som 
omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter samt produkternas hela livscykel.

Ändringsförslag 36
Amalia Sartori, John Bowis

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I miljömärkesprogrammet bör den 
befintliga gemenskapslagstiftningen 
beaktas i syfte att undvika skillnader i 
bedömning av produktsäkerhet.

Or. en

Motivering

Förordningen om miljömärkning bör inte resultera i att Europeiska gemenskapen antar olika 
strategier för säkerhetsbedömning, förvaltning och användning av kemikalier, som i dag 
behandlas i Reach och direktivet om klassificering och märkning. Befintlig lagstiftning bör 
gälla.
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Ändringsförslag 37
Satu Hassi

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att allmänheten ska godta 
gemenskapsprogrammet för tilldelning av 
miljömärke är det nödvändigt att 
miljöorganisationer och 
konsumentorganisationer spelar en viktig 
roll och är aktivt engagerade i 
utvecklingen och fastställandet av 
kriterier för gemenskapens 
miljömärkning.

Or. en

Motivering

Återinförande av skäl 5 i den gällande förordningen. 

Ändringsförslag 38
Johannes Lebech

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att förenkla gemenskapens 
miljömärkesprogram och minska den 
administrativa bördan i samband med 
användningen av miljömärket, bör 
utvärderings- och kontrollförfarandena 
ersättas av ett registreringssystem.

(6) För att förenkla gemenskapens 
miljömärkesprogram och minska den 
administrativa bördan i samband med 
användningen av miljömärket, bör 
utvärderings- och kontrollförfarandena 
ersättas av ett harmoniserat
registreringssystem. Registrering bör 
beviljas efter kontroll av att produkten 
uppfyller de kriterier som fastställts för 
den särskilda produktgruppen.

Or. en
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Motivering

För att undvika uppdelning av den inre marknaden måste registreringssystemen 
harmoniseras i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 39
Amalia Sartori, John Bowis

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att förenkla gemenskapens 
miljömärkesprogram och minska den 
administrativa bördan i samband med 
användningen av miljömärket, bör 
utvärderings- och kontrollförfarandena 
ersättas av ett registreringssystem.

(6) För att förenkla gemenskapens 
miljömärkesprogram och minska den 
administrativa bördan i samband med 
användningen av miljömärket, bör 
utvärderings- och kontrollförfarandena 
ersättas av ett harmoniserat
registreringssystem.

Or. en

Motivering

För närvarande finns det stora skillnader i tillvägagångssätt och tolkning mellan de behöriga 
organen, vilket leder till en uppdelning av den inre marknaden. Processen och tidtabellen för 
det nya registreringssystemet måste därför harmoniseras i alla medlemsstater och behöriga 
organ.

Ändringsförslag 40
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att förenkla gemenskapens 
miljömärkesprogram och minska den 
administrativa bördan i samband med 
användningen av miljömärket, bör
utvärderings- och kontrollförfarandena 
ersättas av ett registreringssystem.

(6) För att förenkla gemenskapens 
miljömärkesprogram och minska den 
administrativa bördan i samband med 
användningen av miljömärket, måste ett 
registreringssystem införas jämsides med
utvärderings- och kontrollförfarandena.
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Or. hu

Motivering:

Effektiviteten i det tidigare programmet kommer inte att öka genom att man tar bort det, utan 
genom att man kompletterar det.

Ändringsförslag 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att öka användningen av 
miljömärket och för att inte straffa dem 
som har produkter som uppfyller 
miljömärkeskriterierna, bör kostnaderna 
för användning av miljömärket minskas.

utgår

Or. en

Motivering

Registreringsavgiften på 200 euro kommer inte att täcka de administrativa kostnaderna för 
förfarandet. Till följd därav kommer medlemsstaterna att tvingas stödja detta förfarande
ekonomiskt, vilket kommer att hindra EU-blomman från att bli en framgång och spridas över 
hela den inre marknaden.

Ändringsförslag 42
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Allmänhetens medvetenhet om 
gemenskapens miljömärke bör ökas genom 
främjandeåtgärder för att göra 
konsumenterna medvetna om vad märket 
betyder och för att göra det möjligt för 

(9) Allmänhetens medvetenhet om 
gemenskapens miljömärke bör ökas genom 
främjandeåtgärder på europeisk och 
nationell nivå för att göra konsumenterna 
medvetna om vad märket betyder och
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dem att fatta välgrundade beslut. därmed göra det möjligt för dem att fatta 
välgrundade beslut, samt se till att 
producenter och tillverkare förstår 
fördelarna med märkning.

Or. hu

Motivering:

Miljömärkning kan vara ett oerhört användbart sätt att göra europeiska produkter mer 
miljövänliga och skapa rätt medvetenhetsnivå på området forskningsfrämjande och tekniskt 
nyskapande.

Ändringsförslag 43
Johannes Lebech

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Allmänhetens medvetenhet om 
gemenskapens miljömärke bör ökas genom 
främjandeåtgärder för att göra 
konsumenterna medvetna om vad märket 
betyder och för att göra det möjligt för dem 
att fatta välgrundade beslut.

(9) Allmänhetens medvetenhet om 
gemenskapens miljömärke bör ökas genom 
främjandeåtgärder på lokal, nationell och 
gemenskapsnivå för att göra 
konsumenterna medvetna om vad märket 
betyder och för att göra det möjligt för dem 
att fatta välgrundade beslut. Det är också 
nödvändigt för att göra programmet mer 
tilltalande för producenter och 
återförsäljare.

Or. en

Motivering

Att öka allmänhetens medvetenhet och göra miljömärkesprogrammet mer tilltalande för 
producenter är avgörande för miljömärkets framgång. 
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Ändringsförslag 44
John Bowis

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I synnerhet bör kommissionen 
bemyndigas att anta de kriterier som 
produkter måste uppfylla för att få bära 
miljömärket och att ändra bilagorna till 
denna förordning. Eftersom dessa åtgärder 
har en allmän räckvidd och avser att ändra 
icke väsentliga delar av denna förordning, 
bl.a. genom att komplettera den med nya 
icke väsentliga delar, måste de antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

(13) I synnerhet bör kommissionen 
bemyndigas att anta de kriterier som 
produkter måste uppfylla för att få bära 
miljömärket och att ändra bilagorna till 
denna förordning, förutsatt att dessa 
kriterier till fullo respekterar grunden för 
deras antagande, som anges i denna 
förordning. Eftersom dessa åtgärder har en 
allmän räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, bl.a. 
genom att komplettera den med nya icke 
väsentliga delar, måste de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Processen att anta och granska miljömärkningskriterierna bör genomföras med respekt för de 
ursprungliga målen i förordningen, särskilt för att ge konsumenterna korrekt, icke 
vilseledande och vetenskapligt baserad information om produkters miljöpåverkan under hela 
deras livscykel.

Ändringsförslag 45
John Bowis

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Mot bakgrund av 
livsmedelsprodukters och dryckers 
särskilda egenskaper när det gäller hälsa 
och näring, ska livsmedelsprodukter, 
enligt definitionen i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EG) nr 178/2002, undantas 
från denna förordnings 
tillämpningsområde. Kommissionen bör 
samarbeta med alla aktörer, inbegripet 
forskarsamhället, det civilsamhället och 
näringslivet, för att fastställa en solid 
vetenskaplig bevisgrund för att underlätta 
utvecklingen av tillförlitliga och enhetliga 
metoder för miljöbedömning och frivilliga 
kommunikationsverktyg för bearbetade 
eller obearbetade livsmedelsprodukters 
miljöprestanda, som ska omfatta 
produktens hela livscykel och beakta 
livsmedels särskilda egenskaper när det 
gäller hälsa och näring. Dessutom ska 
befintliga och nya frivilliga 
näringslivsinitiativ samt rättslig 
utveckling i alla medlemsstater beaktas.

Or. en

Motivering

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 
environmental assessment and communication methods, building on existing methodological 
and legal developments throughout the EU.

Ändringsförslag 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på alla 
varor eller tjänster som tillhandahålls för 
distribution, konsumtion eller användning 
på gemenskapmarknaden mot betalning 
eller gratis (nedan kallad produkt).

Denna förordning ska tillämpas på alla 
varor eller tjänster som tillhandahålls för 
distribution, konsumtion eller användning 
på gemenskapmarknaden mot betalning 
eller gratis (nedan kallad produkt).

När det gäller livsmedelsprodukter enligt Denna förordning ska inte gälla livsmedel 
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definitionen i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002, ska förordningen 
tillämpas endast på bearbetade livsmedel 
och på fiske- och vattenbruksprodukter.

och drycker enligt definitionen i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002.

Kommissionen ska, senast 
den 31 december 2011, utföra en studie 
om huruvida samtliga livsmedel kan 
inbegripas i miljömärkningen genom att 
analysera en hel livscykel och, vid behov, 
lämna in förslag om detta till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Det måste tydligt fastställas att livsmedel och drycker i nuläget inte bör tillhöra 
tillämpningsområdet för denna förordning. Kommissionen bör dock undersöka om livsmedel 
kan inbegripas i miljömärkesprogrammet i framtiden.

Ändringsförslag 47
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller livsmedelsprodukter enligt 
definitionen i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002, ska förordningen
tillämpas endast på bearbetade livsmedel 
och på fiske- och vattenbruksprodukter.

Livsmedelsprodukter enligt definitionen i 
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 ska inte 
omfattas av förordningen.

Or. en

Motivering

Livsmedelsprodukter bör även i fortsättningen uteslutas från tillämpningsområdet för denna 
förordning på grund av de stora skillnaderna mellan dessa produkter och eftersom ett 
inbegripande av dem skulle kunna orsaka oklarheter för konsumenterna.
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Ändringsförslag 48
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller livsmedelsprodukter enligt 
definitionen i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002, ska förordningen
tillämpas endast på bearbetade livsmedel 
och på fiske- och vattenbruksprodukter.

När det gäller livsmedelsprodukter enligt 
definitionen i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002, ska denna förordning 
inte tillämpas.

Or. de

Motivering:

Att utvidga förordningens tillämpningsområde till livsmedel (antingen bearbetade eller 
obearbetade) anses inte vara någon meningsfull åtgärd, eftersom det genom miljömärkning 
redan finns beprövade instrument för konsumenter på marknaden. Det förefaller överflödigt 
att införa ytterligare en märkning.

Ändringsförslag 49
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller livsmedelsprodukter enligt 
definitionen i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002, ska förordningen 
tillämpas endast på bearbetade livsmedel 
och på fiske- och vattenbruksprodukter.

När det gäller livsmedelsprodukter enligt 
definitionen i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002, ska förordningen 
tillämpas endast på produkter som 
omfattas av förordning (EG) nr 834/2007.

Or. en
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Motivering

Miljömärket bör enbart gälla som en kompletterande märkning av livsmedel som redan har 
en ekologisk märkning, för att undvika missförstånd.

Ändringsförslag 50
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Miljömärket får inte tilldelas varor som 
innehåller ämnen eller preparat som 
klassificerats som mycket giftiga, giftiga 
eller miljöfarliga, cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska i 
enlighet med direktiv 67/548/EEG eller 
direktiv 1999/45/EG, inte heller till de 
ämnen som avses i artikel 57 i förordning
(EG) nr 1907/2006 (Reach).
För vissa kategorier av varor, för vilka det 
inte finns några motsvarande alternativ 
som inte innehåller sådana ämnen eller 
preparat, och som för övrigt har en 
betydligt bättre övergripande 
miljöprestanda jämfört med andra varor i 
samma kategori, får kommissionen vidta 
åtgärder för att bevilja undantag från 
föregående stycke.
De åtgärder som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 16.2.

Or. en

Motivering

Förstärkning av ändringsförslag 4 av föredraganden. 

Det är viktigt att specificera på vilka villkor som kommissionen får bevilja ett undantag från 
uteslutningskriterierna för vissa farliga ämnen.
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Ändringsförslag 51
Gyula Hegyi

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med försiktighetsprincipen ska 
miljömärket inte, där så är möjligt, 
tilldelas produkter som innehåller ämnen 
eller preparat som klassificerats som 
mycket giftiga, giftiga eller miljöfarliga, 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (CMR), långlivade, 
bioackumulerande och toxiska (PBT), 
mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande (vPvB), 
endokrinstörande eller andra kategorier 
som ger anledning till motsvarande oro, 
som sensibiliserande ämnen. Dessutom 
ska inte miljömärket tilldelas varor som 
tillverkas genom processer som 
förmodligen skadar människor och/eller 
miljön. 

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 52
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 57 i 
förordning (EG) nr 1907/2006 får inte 
ämnen som uppfyller de kriterier som 
anges i denna artikel, och som har 
fastställts i enlighet med artikel 59.1 i 
denna förordning, ingå i produkter som 
märks med miljömärket i en 
koncentration på över 0,1 viktprocent. För 
vissa produktkategorier får kommissionen 
vidta åtgärder för att bevilja undantag 
från föregående stycke.

Or. en

Motivering

Då förordningen om miljömärkning infördes fanns inte Reach. De risker som kan förknippas 
med användningen av farliga ämnen omfattas redan av bestämmelserna i Reach.

Ändringsförslag 53
Donato Tommaso Veraldi

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning gäller inte de 
läkemedelsprodukter som definieras i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel.

Or. it
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Motivering

På grund av sina särskilda egenskaper måste läkemedelsprodukter även i fortsättningen 
undantas från förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag 54
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska säkerställa att EUEB 
i sin verksamhet ser till att alla relevanta 
parter som berörs av varje produktgrupp –
t.ex. behöriga organ, tillverkare, detaljister, 
importörer, miljöskyddsgrupper och 
konsumentorganisationer – deltar i avvägd 
utsträckning.

2. Kommissionen ska säkerställa att EUEB 
i sin verksamhet ser till att alla relevanta 
parter som berörs av varje produktgrupp –
t.ex. behöriga organ, tillverkare, 
producenter, tjänsteleverantörer, små och 
medelstora företag, importörer, 
miljöskyddsgrupper och 
konsumentorganisationer – deltar i avvägd 
utsträckning.

Or. hu

Ändringsförslag 55
Gyula Hegyi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Framtidutsikterna för en produkts 
penetration av gemenskapsmarknaden 
ska, så vitt möjligt, motsvara 10 procent 
av EU:s inre marknad vid godkännandet 
eller vid granskning av kriterierna för 
miljömärket.

Or. en
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Motivering

Miljöambitionerna för miljömärkeskriterierna bör tydligt föreskrivas i direktivets huvuddel 
och inte bara i bilaga II. Det bör också klargöras att selektiviteten i miljömärkeskriterierna 
fastställs vid godkännandet eller granskningen av kriterierna och inte under 
miljömärkeskriteriernas sammanlagda giltighetstid.

Ändringsförslag 56
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Framtidutsikterna för en produkts 
penetration av gemenskapsmarknaden 
ska, såvitt möjligt, motsvara 10 procent av 
EU:s inre marknad vid godkännandet 
eller vid granskning av kriterierna för 
miljömärket.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag framlagt av Europeiska miljökontoret. Miljöambitionerna för 
miljömärkeskriterierna bör tydligt föreskrivas i direktivets huvuddel och inte bara i bilaga II. 
Det bör också klargöras att selektiviteten i miljömärkeskriterierna fastställs vid godkännandet 
eller granskningen av kriterierna och inte under miljömärkeskriteriernas sammanlagda 
giltighetstid.

Ändringsförslag 57
Gyula Hegyi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Miljömärkeskriterierna ska bygga på 
försiktighetsprincipen. 

Or. en
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Motivering

Eftersom miljömärket är ett verktyg för högt ställda miljökrav bör en försiktighetsstrategi 
tillämpas. Miljömärket måste i synnerhet gå längre än Reach och övrig relevant lagstiftning, 
som RoHS- och WEEE-direktiven, när det gäller användning av kemikalier.

Ändringsförslag 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Produkters miljöprestanda ska 
fastställas på grundval av de produkter 
som har bästa prestanda på 
gemenskapsmarknaden. Därför ska man ta 
hänsyn till den mest betydande
miljöpåverkan under produkternas 
livscykel – i synnerhet inverkan på 
klimatförändringen, inverkan på natur och 
biologisk mångfald, energi och 
resursförbrukning, avfallsgenerering, 
utsläpp till alla delar av miljön, 
föroreningar genom fysiska effekter samt 
användning och utsläpp av farliga ämnen.

2. Kriterierna ska fastställas med hänsyn 
till miljöpåverkan hos de produkter som 
finns tillgängliga på 
gemenskapsmarknaden. Därför ska man ta 
hänsyn till miljöpåverkan under 
produkternas hela livscykel – i synnerhet
inverkan på klimatförändringen, inverkan 
på natur och biologisk mångfald, energi 
och resursförbrukning, avfallsgenerering, 
utsläpp till alla delar av miljön, 
föroreningar genom fysiska effekter samt 
användning och utsläpp av farliga ämnen.
De befintliga miljömärkeskriterierna för 
de olika produktgrupperna ska ses över 
inom 18 månader efter antagandet av 
denna förordning för att se till de helt 
överensstämmer med den livscykelanalys 
som fastställs i denna artikel. 

Or. en

Motivering

Kriterierna måste bygga på produkternas hela livscykel och på deras totala miljöpåverkan.
Detta måste också gälla befintliga kriterier.
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Ändringsförslag 59
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Produkters miljöprestanda ska fastställas 
på grundval av de produkter som har bästa 
prestanda på gemenskapsmarknaden. 
Därför ska man ta hänsyn till den mest 
betydande miljöpåverkan under 
produkternas livscykel – i synnerhet
inverkan på klimatförändringen, inverkan 
på natur och biologisk mångfald, energi 
och resursförbrukning, avfallsgenerering, 
utsläpp till alla delar av miljön, 
föroreningar genom fysiska effekter samt 
användning och utsläpp av farliga ämnen.

2. Produkters miljöprestanda ska fastställas 
på grundval av de produkter som har bästa 
prestanda på gemenskapsmarknaden. 
Därför ska man bara ta hänsyn till den 
mest betydande miljöpåverkan under 
produkternas hela livscykel, vilket kan 
omfatta inverkan på klimatförändringen, 
inverkan på natur och biologisk mångfald, 
energi och resursförbrukning, 
avfallsgenerering, utsläpp till alla delar av 
miljön, föroreningar genom fysiska 
effekter samt användning och utsläpp av 
ämnen med potentiella risker för miljön 
som omfattas av 
gemenskapslagstiftningen. De befintliga 
miljömärkeskriterierna för de olika 
produktgrupperna ska ses över inom 
18 månader efter antagandet av denna 
förordning för att se till att de helt 
överensstämmer med den livscykelanalys 
som föreskrivs i denna artikel.

Or. en

Motivering

I de flesta fall återspeglar inte de befintliga miljömärkeskriterierna för produktgrupper den 
verkliga livscykelstrategi som beskrivs i denna artikel. Dessutom krävs det i skäl 4 att 
kriterierna begränsas till produkternas mest betydande miljöpåverkan. Kommissionen måste 
därför omgående se över de aktuella kriterierna för alla produktgrupper, för att se till att de 
överensstämmer med dessa strategier och principer. Befintlig lagstiftning, som Reach,
behandlar i tillräcklig utsträckning riskhantering av kemikalier och syftar bland annat till att 
minska deras miljöpåverkan.
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Ändringsförslag 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Produkters miljöprestanda ska fastställas 
på grundval av de produkter som har bästa 
prestanda på gemenskapsmarknaden. 
Därför ska man ta hänsyn till den mest 
betydande miljöpåverkan under 
produkternas livscykel – i synnerhet 
inverkan på klimatförändringen, inverkan 
på natur och biologisk mångfald, energi 
och resursförbrukning, avfallsgenerering, 
utsläpp till alla delar av miljön,
föroreningar genom fysiska effekter samt 
användning och utsläpp av farliga 
ämnen.

2. Produkters miljöprestanda ska fastställas 
på grundval av de produkter som har bästa 
prestanda på gemenskapsmarknaden. 
Därför ska man ta hänsyn till den mest 
betydande miljöpåverkan under 
produkternas livscykel – i synnerhet 
inverkan på klimatförändringen, inverkan 
på natur och biologisk mångfald, energi 
och resursförbrukning, avfallsgenerering, 
utsläpp till alla delar av miljön och
föroreningar genom fysiska effekter.

Or. en

Motivering

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-
Labelling proposal that duplicate, are inconsistent with, or contradict the provisions of 
REACH must therefore be avoided. 

Ändringsförslag 61
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Produkters miljöprestanda ska fastställas 
på grundval av de produkter som har bästa 
prestanda på gemenskapsmarknaden. 

2. Produkters miljöprestanda ska fastställas 
på grundval av de produkter som har bästa 
prestanda på gemenskapsmarknaden. 
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Därför ska man ta hänsyn till den mest 
betydande miljöpåverkan under 
produkternas livscykel – i synnerhet 
inverkan på klimatförändringen, inverkan 
på natur och biologisk mångfald, energi 
och resursförbrukning, avfallsgenerering, 
utsläpp till alla delar av miljön, 
föroreningar genom fysiska effekter samt 
användning och utsläpp av farliga ämnen.

Därför ska man ta hänsyn till den mest 
betydande miljöpåverkan under 
produkternas livscykel – i synnerhet 
inverkan på klimatförändringen, inverkan 
på natur och biologisk mångfald, energi, 
livsmedel och resursförbrukning, 
avfallsgenerering, bifångst, utsläpp till alla 
delar av miljön, föroreningar genom 
fysiska effekter samt användning och 
utsläpp av farliga och medicinska ämnen.

Or. nl

Motivering

Kommissionen föreslår att utöka miljömärkets omfattning till fiskprodukter, varvid kriterierna 
även i detta sammanhang måste beaktas på ett tydligt sätt.

Ändringsförslag 62
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Miljömärkesprogrammet ska vara ett 
instrument för att främja ersättning av 
farliga ämnen och ska tilldelas produkter 
som erbjuder ett alternativ till
– ämnen som uppfyller kriterierna för 
klassificering som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska i 
kategori 1 eller 2 i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG,
– ämnen som är mycket långlivade och 
mycket bioackumulerande, långlivade 
bioackumulerande och giftiga samt 
ämnen med endokrinstörande 
egenskaper.

Or. en
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Motivering

För att förbli en märkning för högt ställda miljökrav bör miljömärket tydligt uppmuntra till 
giftfria produkter och tillverkningsprocesser och bli en drivkraft för ersättningen av farliga 
ämnen.

Ändringsförslag 63
Johannes Lebech

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Miljömärkesprogrammet ska bidra till 
att farliga ämnen ersätts på grundval av 
försiktighetsprincipen. Om det är tekniskt 
möjligt ska miljömärkeskriterierna 
utformas för att ersätta användning av 
– ämnen som uppfyller kriterierna för 
klassificering som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska i 
kategori 1 eller 2 i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG,
– ämnen som är mycket långlivade och 
mycket bioackumulerande, långlivade 
bioackumulerande och giftiga samt 
ämnen med endokrinstörande 
egenskaper.

Or. en

Motivering

För att förbli en märkning för högt ställda miljökrav bör miljömärket tydligt uppmuntra till 
giftfria produkter och tillverkningsprocesser och bli en drivkraft för ersättningen av farliga 
ämnen.
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Ändringsförslag 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom miljömärkeskriterierna fastställs 
de miljökrav som en produkt måste 
uppfylla för att få bära miljömärket.

3. Genom miljömärkeskriterierna fastställs 
de miljökrav, baserade på välgrundade 
vetenskapliga bevis, som en produkt måste 
uppfylla för att få bära miljömärket.

Or. en

Motivering

Kriterierna för miljömärket bör vila på en solid vetenskaplig grund.

Ändringsförslag 65
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska se till att 
minskningen av antalet djurexperiment 
och användningen av genetiskt 
modifierade organismer är centrala 
faktorer när kriterierna fastställs och 
granskas. 

Or. hu

Motivering

De kriterier som styr miljömärkningen bör uppmuntra marknaden att minska antalet 
djurexperiment och användningen av genetiskt modifierade organismer.
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Ändringsförslag 66
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kriterier utarbetas för andra 
bearbetade livsmedel än 
vattenbruksprodukter ska dessa kriterier 
endast avse bearbetning, transport eller 
förpackning.

utgår

Or. de

Motivering

Punken ska strykas, eftersom livsmedel ska tas bort helt och hållet.

Ändringsförslag 67
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kriterier utarbetas för andra 
bearbetade livsmedel än 
vattenbruksprodukter ska dessa kriterier 
endast avse bearbetning, transport eller 
förpackning.

utgår

Or. en

Motivering

Livsmedelsprodukter bör även i fortsättningen uteslutas från denna förordnings 
tillämpningsområde på grund av de stora skillnaderna mellan dessa produkter, och eftersom 
deras inbegripande skulle kunna orsaka oklarheter för konsumenterna.
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Ändringsförslag 68
Gyula Hegyi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kriterier utarbetas för andra
bearbetade livsmedel än 
vattenbruksprodukter ska dessa kriterier 
endast avse bearbetning, transport eller 
förpackning.

3. Om kriterier utarbetas för produkter som 
omfattas av förordning (EG) nr 834/2007
kan enbart de produkter som certifierats 
enligt den förordningen tilldelas 
miljömärket.

Or. en

Motivering

Sammanblandning med den ekologiska märkningen bör undvikas. Miljömärkningen bör 
enbart beviljas för livsmedelsprodukter som redan uppfyller ekologiska bestämmelser. I annat 
fall skulle EU-blomman bli vilseledande för konsumenten.

Ändringsförslag 69
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kriterier utarbetas för andra
bearbetade livsmedel än 
vattenbruksprodukter ska dessa kriterier 
endast avse bearbetning, transport eller 
förpackning.

3. Om kriterier utarbetas för produkter som 
omfattas av förordning (EG) nr 834/2007
kan enbart produkter som certifierats 
enligt den förordningen tilldelas 
miljömärket.

Or. en

Motivering

Sammanblandning med den ekologiska märkningen av livsmedel bör undvikas. 
Miljömärkningen bör enbart beviljas för livsmedelsprodukter som uppfyller denna 
förordning.
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Ändringsförslag 70
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska, inom ett år från 
denna förordnings ikraftträdande, efter 
samråd med EUEB och i enlighet med de 
mål och principer som fastställs i artikel 
1, utarbeta och offentliggöra en treårig 
europeisk arbetsplan för miljömärkning, i 
vilken mål och en icke fullständig 
förteckning över produktgrupper, vilka 
ska betraktas som prioriterade för 
gemenskapsåtgärder, ska fastställas. Detta 
program ska uppdateras regelbundet.

Or. en

Motivering

Mindre tillägg till ändringsförslag 15 som görs av föredraganden för att ange att 
arbetsplanen bör ha en varaktighet på tre år.

Ändringsförslag 71
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a Kommissionen ska, inom ett år från 
denna förordnings ikraftträdande, efter 
samråd med EUEB och i 
överensstämmelse med de principer och 
mål som fastställs i artikel 1, utarbeta och 
offentliggöra en europeisk arbetsplan för 
miljömärkning, i vilken mål och en icke 
fullständig förteckning över de 
produktgrupper som kommissionen 
betraktar som särskilt viktiga för 
gemenskapsåtgärder, ska fastställas. 
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Planen ska uppdateras regelbundet på en 
årlig basis.

Or. hu

Motivering

För att de nya målen ska kunna nås måste en detaljerad arbetsplan utarbetas och granskas 
varje år, till följd av de ändringar som uppstår på grund av tjänstemiljöns ständiga 
förändringar.

Ändringsförslag 72
Gyula Hegyi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett utkast till miljömärkeskriterier ska 
utarbetas i enlighet med det förfarande 
som fastställs i bilaga I, och i detta ska 
hänsyn tas till arbetsplanen. Senast 
3 månader efter det att slutrapporten har 
lämnats in till kommissionen ska EUEB 
rådfrågas om förslaget till kriterier. 
Kommissionen ska tillhandahålla 
förklaringar och dokumentation om 
resonemanget bakom alla ändringar av de 
kriterier som lämnas in i slutrapporten.

1. Kommissionen ska, efter samråd med 
EUEB, anta åtgärder för att fastställa 
specifika miljömärkeskriterier för varje
produktgrupp.

Senast 3 månader efter samrådet med 
EUEB ska kommissionen lämna in ett 
förslag om miljömärkeskriterier till den 
föreskrivande kommittén, som upprättats 
enligt artikel 16.2, och därefter anta 
åtgärder för att fastställa 
miljömärkeskriterier för en specifik 
produktgrupp. Kommissionen ska beakta 
EUEB:s kommentarer och tydligt belysa, 
dokumentera och tillhandahålla 
förklaringar om resonemanget bakom 
alla ändringar av förslaget med 
hänvisning till samrådet med EUEB.

Sådana åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 

Sådana åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
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genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 16.2.

genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 16.2.

Or. en

Motivering

Antagningsförfarandet bör tydligt fastställas i förordningens huvuddel, och man bör införa 
tidsfrister och förpliktelsen att belysa, dokumentera och rättfärdiga ändringar efter samrådet 
med miljömärkningsnämnden. Härigenom kommer flaskhalsar att undvikas i 
antagningsförfarandet.

Ändringsförslag 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett utkast till miljömärkeskriterier ska 
utvecklas i enlighet med det förfarande 
som fastställs i bilaga I, och i detta ska 
hänsyn tas till arbetsplanen. Senast 
3 månader efter det att slutrapporten har 
lämnats in till kommissionen ska EUEB 
rådfrågas om förslaget till kriterier. 
Kommissionen ska tillhandahålla 
förklaringar och dokumentation om 
resonemanget bakom alla ändringar av de 
kriterier som lämnas in i slutrapporten.

1. Kommissionen ska, efter samråd med 
EUEB, anta åtgärder för att fastställa 
specifika miljömärkeskriterier för varje
produktgrupp.

Senast 3 månader efter samrådet med 
EUEB ska kommissionen lämna in ett 
förslag om miljömärkeskriterier till den 
föreskrivande kommittén, som upprättats 
enligt artikel 16.2, och därefter anta 
åtgärder för att fastställa 
miljömärkeskriterier för en specifik 
produktgrupp. Kommissionen ska beakta 
EUEB:s kommentarer och tydligt belysa, 
dokumentera och tillhandahålla 
förklaringar om resonemanget bakom 
alla ändringar av förslaget med 
hänvisning till samrådet med EUEB.
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Sådana åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 16.2.

Sådana åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 16.2.

Or. en

Motivering

Antagningsförfarandet bör tydligt fastställas i förordningens huvuddel, och man bör införa 
tidsfrister och förpliktelsen att belysa, dokumentera och rättfärdiga ändringar efter samrådet 
med miljömärkningsnämnden. Härigenom kommer flaskhalsar att undvikas i 
antagningsförfarandet.

Ändringsförslag 74
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett utkast till miljömärkeskriterier ska 
utvecklas i enlighet med det förfarande 
som fastställs i bilaga I, och i detta ska 
hänsyn tas till arbetsplanen. Senast 
3 månader efter det att slutrapporten har 
lämnats in till kommissionen ska EUEB 
rådfrågas om förslaget till kriterier. 
Kommissionen ska tillhandahålla 
förklaringar och dokumentation om 
resonemanget bakom alla ändringar av de 
kriterier som lämnas in i slutrapporten.

1. Kommissionen ska, efter samråd med
EUEB, anta åtgärder för att fastställa 
specifika miljömärkeskriterier för varje 
produktgrupp.

Senast 3 månader efter samrådet med 
EUEB ska kommissionen lämna in ett 
förslag till den föreskrivande kommittén, 
som upprättats enligt artikel 16.2, och 
därefter anta åtgärder för att fastställa 
miljömärkeskriterierna för den specifika 
produktgruppen. Kommissionen ska 
beakta EUEB:s kommentarer och tydligt 
belysa, dokumentera och tillhandahålla 
förklaringar om resonemanget bakom 
alla ändringar av förslaget efter samrådet
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med EUEB.
Sådana åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 16.2.

Sådana åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 16.2.

Or. en

Motivering

Ändring som föreslagits av Europeiska miljökontoret. 

Antagningsförfarandet bör tydligt fastställas i förordningens huvuddel, och man bör införa 
tidsfrister och förpliktelsen att belysa, dokumentera och rättfärdiga ändringar efter samrådet 
med miljömärkningsnämnden. Härigenom kommer flaskhalsar att undvikas i 
antagningsförfarandet.

Ändringsförslag 75
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter samråd med 
EUEB, anta åtgärder för att fastställa 
specifika miljömärkeskriterier för varje 
produktgrupp.

1. Kommissionen ska, efter samråd med 
EUEB, anta åtgärder för att fastställa 
specifika miljömärkeskriterier för varje
produktgrupp som omfattas av kraven i 
artikel 6.

Sådana åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 16.2.

Sådana åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 16.2.

Or. en

Motivering

Detta ska garantera att kriterierna enbart kan fastställas om de respekterar analysen av 
livscykeln till fullo, enligt den ändrade artikel 6.
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Ändringsförslag 76
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom de åtgärder som avses i punkt 1 
ska kommissionen:

2. Genom de åtgärder som avses i punkt 1 
ska kommissionen:

a) fastställa krav för bedömningen av 
specifika produkters överensstämmelse 
med miljömärkeskriterierna,

a) fastställa krav för bedömningen av 
specifika produkters överensstämmelse 
med miljömärkeskriterierna,

b) ange, i lämpliga fall, vilka tre centrala 
miljöegenskaper som ska noteras på 
miljömärket,

b) ange, i lämpliga fall, vilka tre centrala 
miljöegenskaper som kan noteras på 
miljömärket,

c) ange giltighetstiden för kriterierna och 
för utvärderingskraven.

c) ange giltighetstiden, som inte får 
överskrida 2 år, för kriterierna och för 
utvärderingskraven,

d) ange den produktvariation som är 
tillåten under den giltighetstid som anges 
i led c.

Or. en

Motivering

Det är av största vikt att en mekanism föreskrivs som tar hänsyn till fortsatt 
produktförbättring, också inom giltighetstiden för miljömärkeskriteriet. För närvarande är 
produktkriterierna fastställda till långa perioder (exempelvis 3 år) och oflexibla. Det är till 
och med svårt att göra mindre ändringar av formuleringen för att inbegripa nya, mer 
hållbara inslag och anpassa dem till tekniska framsteg, utan att behöva gå igenom hela 
förfarandet med att åter ansöka om miljömärket.
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Ändringsförslag 77
Johannes Lebech

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När miljömärkeskriterier fastställs ska 
man akta sig för att införa åtgärder vars 
vidtagande kan ge små och medelstora 
företag oproportionerliga administrativa 
och ekonomiska bördor.

Or. en

Ändringsförslag 78
Amalia Sartori, John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att få använda miljömärket ska 
tillverkare, importörer, tjänsteleverantörer, 
grossister eller detaljister som vill använda 
miljömärket registrera sig hos ett av de 
behöriga organ som nämns i artikel 4 i 
enlighet med följande regler:

1. För att få använda miljömärket ska 
tillverkare, importörer, tjänsteleverantörer, 
grossister eller detaljister som vill använda 
miljömärket registrera sig hos ett av de 
behöriga organ som nämns i artikel 4 i alla 
medlemsstater där produkten har 
saluförts eller ska saluföras.

a) Om en produkt har sitt ursprung i en 
enda medlemsstat ska registreringen 
göras hos det behöriga organet i den 
medlemsstaten.
b) Om en produkt har sitt ursprung i 
samma form i flera medlemsstater får 
registreringen göras hos ett behörigt 
organ i en av dessa medlemsstater.
c) Om en produkt har sitt ursprung 
utanför gemenskapen ska registreringen 
göras hos ett behörigt organ i någon av de 
medlemsstater där produkten ska släppas 
ut eller har släppts ut på marknaden.
Miljömärket ska ha en av de utformningar Miljömärket ska ha en av de utformningar 
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som avbildas i bilaga II. som avbildas i bilaga II.
Miljömärket får endast användas för 
produkter som omfattas av en registrering 
och som uppfyller miljömärkeskriterierna 
för de berörda produkterna.

Miljömärket får endast användas för 
produkter som omfattas av en registrering 
och som uppfyller miljömärkeskriterierna 
för de berörda produkterna.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förenkla registreringen genom att ange att registreringen 
(oavsett produktens ursprung) ska göras hos ett behörigt organ i den medlemsstat där 
produkten har saluförts eller ska saluföras. 

Ändringsförslag 79
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 9 – Rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Registrering för användning av 
miljömärket

Certifiering och registrering för 
användning av miljömärke

Or. de

Motivering

Det är inte tillräckligt att enbart registrera produkten när det gäller miljömärket. Det krävs 
en kontroll av ett oberoende organ för att miljömärket ska få den erforderliga ställningen 
(dvs. införandet av ett prov för att kontrollera överensstämmelse).

Ändringsförslag 80
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansökningar om registrering ska innehålla 
all relevant dokumentation, i enlighet med 

Ansökningar om registrering ska innehålla 
all relevant dokumentation, i enlighet med 
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relevant kommissionsbestämmelse om 
upprättande av miljömärkeskriterier för 
produktgruppen i fråga.

relevant kommissionsbestämmelse om 
upprättande av miljömärkeskriterier för 
produktgruppen i fråga. Marknadsaktören 
ska kunna styrka att överensstämmelse 
med miljömärkeskriterierna har 
certifierats av ett oberoende organ.

Or. de

Motivering

Det är inte tillräckligt att enbart registrera produkten när det gäller miljömärket. Det krävs 
en kontroll av ett oberoende organ för att miljömärket ska få den erforderliga ställningen 
(dvs. införandet av ett prov för att kontrollera överensstämmelse).

Ändringsförslag 81
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det behöriga organ till vilket en 
ansökan om registrering ställs får ta ut en 
avgift på upp till 200 euro för 
handläggningen av registreringen. Om en 
avgift tas ut får miljömärket användas 
under förutsättning att avgiften har 
betalats i rätt tid.

utgår

Or. de

Motivering

Artikel 9.3 bör strykas i sin helhet. Årsavgiften bör behållas, eftersom den utgör grunden för 
miljömärkesprogrammets finansiering.
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Ändringsförslag 82
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det behöriga organ till vilket en 
ansökan om registrering ställs får ta ut en 
avgift på upp till 200 euro för 
handläggningen av registreringen. Om en 
avgift tas ut får miljömärket användas 
under förutsättning att avgiften har 
betalats i rätt tid.

3. Varje ansökan om tilldelning av ett 
miljömärke ska vara föremål för 
betalning av en avgift som täcker
kostnaderna för behandlingen av 
ansökan.

Or. en

Motivering

Registreringsavgiften på 200 euro kommer inte att täcka de administrativa kostnaderna för 
förfarandet. Till följd därav kommer medlemsstaterna att tvingas stödja detta förfarande
ekonomiskt, vilket kommer att hindra EU-blomman från att bli en framgång och spridas över 
hela den inre marknaden.

Ändringsförslag 83
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det behöriga organ till vilket en ansökan 
om registrering ställs får ta ut en avgift på 
upp till 200 euro för handläggningen av 
registreringen. Om en avgift tas ut får 
miljömärket användas under förutsättning 
att avgiften har betalats i rätt tid.

3. Det behöriga organ till vilket en ansökan 
om registrering ställs får ta ut en avgift på 
upp till 200 euro för handläggningen av 
registreringen. Denna avgift ska fastställas 
i förhållande till tillverkningsföretagets 
storlek. Om en avgift tas ut får miljömärket 
användas under förutsättning att avgiften 
har betalats i rätt tid.

Or. hu
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Motivering

Fördelarna med användning av miljömärket kommer enbart att bli tydliga om 
överensstämmelsen med miljömärkeskriterierna inte skapar en orimligt stor börda för 
producenter och tillverkare, och särskilt små och medelstora företag.

Ändringsförslag 84
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom två månader efter mottagandet av en
ansökan om registrering ska det behöriga 
organet kontrollera den dokumentation 
som nämns i punkt 2.

Inom två månader efter mottagandet av en 
ansökan om registrering ska det behöriga 
organet kontrollera att produkten uppfyller 
miljömärkeskriterierna för den berörda 
produktgruppen.

Or. en

Motivering

Föredragandens ändring av lydelsen i ändringsförslag 20 i linje med den terminologi som 
används i ändringsförslagen 1 och 5. De behöriga myndigheterna bör kontrollera att 
produkten uppfyller de relevanta kraven före registrering.

Ändringsförslag 85
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Det behöriga organ som har registrerat 
en produkt ska anmäla varje registrering 
till kommissionen. Kommissionen ska 
upprätta ett gemensamt register och 
uppdatera det regelbundet. Registret ska 
vara tillgängligt för allmänheten.

6. Det behöriga organ som har registrerat 
en produkt ska anmäla varje registrering 
till kommissionen. Kommissionen ska 
upprätta ett gemensamt register och 
uppdatera det regelbundet. Registret ska 
vara tillgängligt för allmänheten, särskilt 
på Internet och från myndigheterna i 
medlemsstaterna.
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Or. hu

Motivering

Konsumenterna ska garanteras tillgång på ett så enkelt sätt som möjligt till en förteckning 
över de produkter som bär miljömärket.

Ändringsförslag 86
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om miljömärket anbringas på 
bearbetade livsmedel, utom 
vattenbruksprodukter, som inte uppfyller 
kraven i förordning (EG) No 834/2007, 
ska det kompletteras med en uppgift i 
samma synfält om att märket endast avser 
miljöprestanda i samband med 
bearbetning, transport eller förpackning 
av produkten.

utgår

Det första stycket ska också gälla för 
bearbetade livsmedel som märkts i 
enlighet med artikel 24 i förordning (EG) 
nr 834/2007.

Or. en

Motivering

Livsmedelsprodukter bör även i fortsättningen uteslutas från denna förordnings
tillämpningsområde på grund av de stora skillnaderna mellan dessa produkter, och eftersom 
deras inbegripande skulle kunna orsaka oklarheter för konsumenterna.
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Ändringsförslag 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska i 
samarbete med EUEB främja 
användningen av gemenskapens 
miljömärke genom medvetandehöjande 
åtgärder och informationskampanjer 
riktade till konsumenter, producenter, 
offentliga upphandlare, näringsidkare, 
detaljister och allmänhet och därigenom 
stödja programmets utveckling.

Kommissionen, medlemsstaterna och
deltagande företag ska i samarbete med 
EUEB anslå betydande resurser för att
främja användningen av gemenskapens 
miljömärke genom medvetandehöjande 
åtgärder och informationskampanjer 
riktade till konsumenter, producenter, 
offentliga upphandlare, näringsidkare, 
detaljister och allmänhet och därigenom 
stödja programmets utveckling.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att alla aktörer är engagerade i främjandet av EU:s miljömärke.

Ändringsförslag 88
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska i 
samarbete med EUEB främja 
användningen av gemenskapens 
miljömärke genom medvetandehöjande 
åtgärder och informationskampanjer 
riktade till konsumenter, producenter, 
offentliga upphandlare, näringsidkare, 
detaljister och allmänhet och därigenom 
stödja programmets utveckling.

Medlemsstaterna och kommissionen ska i 
samarbete med EUEB främja 
användningen av gemenskapens 
miljömärke genom medvetandehöjande 
åtgärder och informationskampanjer 
riktade till konsumenter, producenter, 
tillverkare, offentliga upphandlare, 
näringsidkare, detaljister och allmänhet och 
därigenom stödja programmets utveckling.

Or. hu
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Ändringsförslag 89
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa inköpsmål 
för produkter med miljömärket i 
offentliga upphandlingar.

Or. en

Motivering

De räcker inte med medvetenhetshöjande åtgärder och informationskampanjer för att 
marknadsföra miljömärket. Medlemsstaterna bör fastställa inköpsmål för dessa produkter i 
offentliga upphandlingar.

Ändringsförslag 90
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadsföring måste göras på 
miljömärkets webbplats, som finns 
tillgänglig på alla de 23 officiella språken, 
genom en europeisk informationskampanj 
som kommissionen ska anordna och i 
informationsmaterial som ska delas ut i 
medlemsstaterna.

Or. hu
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Ändringsförslag 91
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en harmoniserad 
tillämpning av artiklarna 9 och 10 ska de 
behöriga organen genomgå en inbördes 
utvärdering. Den inbördes utvärderingen 
ska genomföras på grundval av sunda och 
öppna kriterier och bestämmelser.

För att säkerställa en harmoniserad 
tillämpning av förordningen, och särskilt
artiklarna 9 och 10, ska de behöriga 
organen utbyta information och 
erfarenheter med varandra inom en 
regelbunden, institutionaliserad ram och 
sträva efter att samordna de behöriga 
nationella organisationernas arbete och 
tjänster.

Or. hu

Motivering

Det behövs ett regelbundet, institutionaliserat utbyte av erfarenhet och samarbete mellan de 
ansvariga myndigheterna för att användningen av miljömärket ska effektiviseras och 
förändringar ska bli av under prövningsförfarandet på grundval av praktiska erfarenheter.

Ändringsförslag 92
Johannes Lebech

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den preliminära rapporten ska innehålla 
följande delar:

Den preliminära rapporten ska innehålla 
följande delar:

– Utredning av möjligheterna att ersätta 
ämnen med särskilt farliga egenskaper, 
som
a) ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska 
kategori 1 eller 2 i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG,
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b) ämnen som är mycket långlivade och 
mycket bioackumulerande, långlivade 
bioackumulerande och giftiga samt 
ämnen med endokrinstörande 
egenskaper.

– Kvantitativt angivande av potentiella 
miljöfördelar för produktgruppen, 
inklusive beaktande av de fördelar som 
kommer från andra liknande europeiska 
och nationella produktgrupper som 
omfattas av miljömärken.

– Kvantitativt angivande av potentiella 
miljöfördelar för produktgruppen, 
inklusive beaktande av de fördelar som 
kommer från andra liknande europeiska 
och nationella produktgrupper som 
omfattas av miljömärken.

– Resonemang bakom val och omfattning 
av produktgrupp.

– Resonemang bakom val och omfattning 
av produktgrupp.

– Beaktande av alla tänkbara 
handelsfrågor.

– Beaktande av alla tänkbara 
handelsfrågor.

– Analys av andra miljömärkeskriterier. – Analys av andra miljömärkeskriterier.

– Existerande lagar och pågående 
lagstiftningsinitiativ som rör 
produktgruppssektorn.

– Existerande lagar och pågående 
lagstiftningsinitiativ som rör 
produktgruppssektorn.

– Data om EU-marknaden för sektorn, 
inklusive volymer och omsättning.

– Data om EU-marknaden för sektorn, 
inklusive volymer och omsättning.

– Nuvarande och framtida potential för 
miljömärkta produkters 
marknadspenetration.

– Nuvarande och framtida potential för 
miljömärkta produkters 
marknadspenetration.

– Omfattning och betydelse totalt sett av 
miljöpåverkan som förknippas med 
produktgruppen, baserat på nya eller redan 
genomförda livscykelanalyser. Andra 
vetenskapliga belägg får också användas. 
Kritiska och kontroversiella frågor ska 
rapporteras i detalj och utvärderas.

– Omfattning och betydelse totalt sett av 
miljöpåverkan som förknippas med 
produktgruppen, baserat på nya eller redan 
genomförda livscykelanalyser. Andra 
vetenskapliga belägg får också användas. 
Kritiska och kontroversiella frågor ska 
rapporteras i detalj och utvärderas.

– Hänvisningar till data och information 
som insamlats och använts för utarbetandet 
av rapporten.

– Hänvisningar till data och information 
som insamlats och använts för utarbetandet 
av rapporten.

Under utarbetandet av kriterierna ska den 
preliminära rapporten göras tillgänglig för 
kommentarer och hänvisningar på 
kommissionens webbplats för 
miljömärkesprogrammet.

Under utarbetandet av kriterierna ska den 
preliminära rapporten göras tillgänglig för 
kommentarer och hänvisningar på 
kommissionens webbplats för 
miljömärkesprogrammet.

Or. en
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Motivering

För att förbli en märkning för högt ställda miljökrav bör miljömärket tydligt uppmuntra till 
giftfria produkter och tillverkningsprocesser och bli en drivkraft för ersättningen av farliga 
ämnen.

Ändringsförslag 93
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den preliminära rapporten ska innehålla 
följande delar:

Den preliminära rapporten ska innehålla 
följande delar:

– Kvantitativt angivande av potentiella 
miljöfördelar för produktgruppen, 
inklusive beaktande av de fördelar som 
kommer från andra liknande europeiska 
och nationella produktgrupper som 
omfattas av miljömärken.

– Kvantitativt angivande av potentiella 
miljöfördelar för produktgruppen, 
inklusive beaktande av de fördelar som 
kommer från andra liknande europeiska 
och nationella produktgrupper som 
omfattas av miljömärken.

– Utredning av möjligheterna att ersätta 
ämnen med särskilt farliga egenskaper, 
som 
a) ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska 
kategori 1 eller 2 i enlighet med direktiv 
67/548/EEG,
b) ämnen som är mycket långlivade och 
mycket bioackumulerande, långlivade 
bioackumulerande och giftiga samt 
ämnen med endokrinstörande 
egenskaper.

– Resonemang bakom val och omfattning 
av produktgrupp.

– Resonemang bakom val och omfattning 
av produktgrupp.

– Beaktande av alla tänkbara 
handelsfrågor.

– Beaktande av alla tänkbara 
handelsfrågor.

– Analys av andra miljömärkeskriterier. – Analys av andra miljömärkeskriterier.
– Existerande lagar och pågående 
lagstiftningsinitiativ som rör 
produktgruppssektorn.

– Existerande lagar och pågående 
lagstiftningsinitiativ som rör 
produktgruppssektorn.
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– Data om EU-marknaden för sektorn, 
inklusive volymer och omsättning.

– Data om EU-marknaden för sektorn, 
inklusive volymer och omsättning.

– Nuvarande och framtida potential för 
miljömärkta produkters 
marknadspenetration.

– Nuvarande och framtida potential för 
miljömärkta produkters 
marknadspenetration.

– Omfattning och betydelse totalt sett av 
miljöpåverkan som förknippas med 
produktgruppen, baserat på nya eller redan 
genomförda livscykelanalyser. Andra 
vetenskapliga belägg får också användas. 
Kritiska och kontroversiella frågor ska 
rapporteras i detalj och utvärderas.

– Omfattning och betydelse totalt sett av 
miljöpåverkan som förknippas med 
produktgruppen, baserat på nya eller redan 
genomförda livscykelanalyser. Andra 
vetenskapliga belägg får också användas. 
Kritiska och kontroversiella frågor ska 
rapporteras i detalj och utvärderas.

– Hänvisningar till data och information 
som insamlats och använts för utarbetandet 
av rapporten.

– Hänvisningar till data och information 
som insamlats och använts för utarbetandet 
av rapporten.

Under utarbetandet av kriterierna ska den 
preliminära rapporten göras tillgänglig för 
kommentarer och hänvisningar på 
kommissionens webbplats för 
miljömärkesprogrammet.

Under utarbetandet av kriterierna ska den 
preliminära rapporten göras tillgänglig för 
kommentarer och hänvisningar på 
kommissionens webbplats för 
miljömärkesprogrammet.

Or. en

Motivering

För att förbli en märkning för högt ställda miljökrav bör miljömärket tydligt uppmuntra till 
giftfria produkter och tillverkningsprocesser. En utredning av möjligheterna till ersättning 
bör därför inbegripas i den preliminära rapporten om utarbetandet av miljömärkeskriterier. 

Ändringsförslag 94
Satu Hassi

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – led 1 – strecksats 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Analys av tillgängliga produkter inom 
en produktgrupp som inte innehåller 
ämnen eller preparat som klassificerats 
som mycket giftiga, giftiga eller 
miljöfarliga, cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska, i 
enlighet med direktiv 67/548/EEG eller 
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direktiv 1999/45/EG, och inte heller de 
ämnen som avses i artikel 57 i förordning 
(EG) nr 1907/2006 (Reach).

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med de särskilda kriterier som planeras för beviljandet av ett undantag 
från uteslutningskriterierna för vissa farliga ämnen, behövs det en bedömning av tillgängliga 
produkter inom samma grupp som inte innehåller sådana ämnen. 

Ändringsförslag 95
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under utarbetandet av kriterierna ska den 
preliminära rapporten göras tillgänglig för 
kommentarer och hänvisningar på 
kommissionens webbplats för 
miljömärkesprogrammet.

Under utarbetandet av kriterierna ska den 
preliminära rapporten göras tillgänglig för 
kommentarer och hänvisningar på 
kommissionens webbplats för 
miljömärkesprogrammet, som ska finnas 
tillgänglig på de 23 officiella språken.

Or. hu

Motivering

Alla företag i en medlemsstat ska kunna ha tillgång till information om logotypen på den 
officiella webbplatsen. 

Ändringsförslag 96
Gyula Hegyi

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – led 2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De ska vara baserade på miljöprestanda – De ska vara baserade på miljöprestanda 
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under hela livscykeln för produkter som 
har bästa prestanda på marknaden och ska 
motsvara, så vitt möjligt, 10 % av de 
produkter som har bästa prestanda och som 
är tillgängliga på marknaden.

under hela livscykeln för produkter som 
har bästa prestanda på marknaden och ska 
motsvara högsta kvartil (25 %) av de 
produkter som har bästa prestanda och som 
är tillgängliga på marknaden.

Or. en

Motivering

En gräns på 10 procent av de produkter med bästa prestanda som finns tillgängliga på 
marknaden skulle riskera att skapa ett miljömärkessystem som bara skulle bestå av 
nischprodukter. Det verkliga målet med ett miljömärkessystem bör vara att omdana en större 
del av marknaden. Cefic föreslår därför att en gräns som motsvarar den högsta kvartilen 
(25 procent) av produkterna med bästa prestanda ska fastställas.

Ändringsförslag 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – led 2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De ska vara baserade på miljöprestanda 
under hela livscykeln för produkter som 
har bästa prestanda på marknaden och ska 
motsvara, så vitt möjligt, 10 % av de 
produkter som har bästa prestanda och som 
är tillgängliga på marknaden.

– De ska vara baserade på miljöprestanda 
under hela livscykeln för produkter som 
har bästa prestanda på marknaden och ska 
motsvara upp till 20 % av de produkter 
som har bästa prestanda och som är 
tillgängliga på marknaden.

Or. en

Motivering

En gräns på 10 procent av de produkter med bästa prestanda som finns tillgängliga på 
marknaden skulle riskera att skapa ett miljömärkessystem som bara skulle bestå av 
nischprodukter. Det verkliga målet med ett miljömärkessystem bör vara att omdana en större 
del av marknaden. Det förslås därför att en gräns som motsvarar 20 procent av produkterna 
med bästa prestanda ska fastställas.



AM\764584SV.doc 49/54 PE418.406v01-00

SV

Ändringsförslag 98
Johannes Lebech

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – led 2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De ska vara baserade på miljöprestanda 
under hela livscykeln för produkter som 
har bästa prestanda på marknaden och ska 
motsvara, så vitt möjligt, 10 % av de 
produkter som har bästa prestanda och 
som är tillgängliga på marknaden.

– De ska vara baserade på miljöprestanda 
under hela livscykeln för produkter som 
har bästa prestanda på den inre marknaden 
vid godkännandet.

– De ska motsvara en viss procentandel på 
mellan 10 och 20 % av de produkter med 
bästa prestanda som finns tillgängliga på 
marknaden. Den exakta procentandelen 
ska fastställas från fall till fall beroende 
på produktkategori, i syfte att belöna och 
främja de miljövänligaste produkterna på 
marknaden och se till att konsumenterna 
har ett tillräckligt val av miljömärkta 
produktermärket.

Or. en

Motivering

Att enbart belöna 10 procent av varorna med bästa prestanda inom en produktgrupp är inte 
lämpligt för alla produktgrupper. Den exakta ambitionsnivån bör därför fastställas till mellan 
10 och 20 procent då kriterierna för varje produktgrupp avgörs. Kriterierna bör bygga på 
produktens hela miljöpåverkan. 

Ändringsförslag 99
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – led 2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De ska vara baserade på miljöprestanda 
under hela livscykeln för produkter som 
har bästa prestanda på marknaden och ska 

– De ska vara baserade på miljöprestanda 
under hela livscykeln för produkter och 
motsvara produkter som har bästa 
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motsvara, så vitt möjligt, 10 % av de 
produkter som har bästa prestanda och
som är tillgängliga på marknaden.

prestanda inom varje produktkategori som 
är tillgänglig på den inre marknaden, vid 
tidpunkten för deras godkännande.
Andelen ska fastställas från fall till fall, i 
syfte att belöna de miljövänligaste 
produkterna på marknaden och se till att 
konsumenterna har ett tillräckligt val av 
miljömärkta produkter och att de 
miljömärkta produkterna upptar en 
betydande marknadsandel.

Or. en

Motivering

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. 

Ändringsförslag 100
Gyula Hegyi

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – led 2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De ska vara baserade på miljöprestanda 
under hela livscykeln för produkter som 
har bästa prestanda på marknaden och ska 
motsvara, så vitt möjligt, 10 % av de
produkter som har bästa prestanda och
som är tillgängliga på marknaden.

– De ska vara baserade på miljöprestanda 
under hela livscykeln för produkter som 
har bästa prestanda på marknaden och ska 
motsvara, så vitt möjligt, 10 % av 
produkter som är tillgängliga på den inre
marknaden vid tidpunkten för deras 
godkännande.

Or. en
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Motivering

Det bör klargöras att selektiviteten i miljömärkeskriterierna fastställs vid godkännandet eller 
granskningen av kriterierna och inte under den sammanlagda giltighetstiden för 
miljömärkeskriterierna. Miljömärket är ett marknadsbaserat verktyg och syftar därför till att 
föra in miljömärkta produkter på den europeiska marknaden, inte till att möjliggöra för 
företag i alla medlemsstater att ansöka om märkningen.

Ändringsförslag 101
Satu Hassi

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – led 2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De ska vara baserade på miljöprestanda 
under hela livscykeln för produkter som 
har bästa prestanda på marknaden och ska 
motsvara, så vitt möjligt, 10 % av de 
produkter som har bästa prestanda och som 
är tillgängliga på marknaden.

– De ska vara baserade på miljöprestanda 
under hela livscykeln för produkter som
har bästa prestanda på marknaden och ska 
motsvara, så vitt möjligt, 10 % av 
produkter som är tillgängliga på 
marknaden vid tidpunkten för deras 
godkännande.

Or. en

Motivering

Detta knyter an till det ändringsförslag som samma ledamot lagt fram till artikel 6. Det bör 
klargöras att selektiviteten i miljömärkeskriterierna fastställs vid godkännandet eller 
granskningen av kriterierna och inte under den sammanlagda giltighetstiden för 
miljömärkeskriterierna.

Ändringsförslag 102
Johannes Lebech

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – led 2 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De ska vara baserade på produktens mest 
betydande miljöpåverkan, de ska uttryckas 
så långt det rimligen är möjligt med hjälp 

– De ska vara baserade på produktens 
miljöpåverkan, de ska uttryckas så långt 
det rimligen är möjligt med hjälp av 
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av tekniska indikatorer på centrala 
miljöprestanda för produkten, och de ska 
vara lämpliga för utvärdering enligt 
reglerna i denna förordning.

tekniska indikatorer på centrala 
miljöprestanda för produkten, och de ska 
vara lämpliga för utvärdering enligt 
reglerna i denna förordning.

Or. en

Motivering

Att enbart belöna 10 procent av varorna med bästa prestanda inom en produktgrupp är inte 
lämpligt för alla produktgrupper. Den exakta ambitionsnivån bör därför fastställas till mellan 
10 och 20 procent då kriterierna för varje produktgrupp avgörs. Kriterierna bör bygga på 
produktens hela miljöpåverkan. 

Ändringsförslag 103
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Bilaga I – del B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B. FÖRKORTAT FÖRFARANDE OM 
KRITERIER HAR UTARBETATS INOM 
ANDRA MILJÖMÄRKESPROGRAM

utgår

En samlad rapport ska skickas till 
kommissionen. Denna rapport ska 
innehålla ett avsnitt där man visar att de 
tekniska kraven och samrådskraven enligt 
bilaga IA har uppfyllts, tillsammans med 
ett utkast till kriterieförslag, en handbok 
för potentiella användare av miljömärket 
och för behöriga organ, samt en handbok 
för myndigheter med ansvar för 
tilldelning av offentliga kontrakt.
Om kommissionen anser att rapporten 
och kriterierna uppfyller kraven i bilaga 
IA, ska rapporten och utkastet till 
kriterieförslag göras tillgänglig för 
offentligt samråd och för kommentarer på 
kommissionens webbplats för 
miljömärkesprogrammet under en period 
av två månader.
Svar ska ges på alla kommentarer som 
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mottagits under det offentliga samrådet, 
varvid det ska anges om varje kommentar 
har godtagits eller förkastats samt varför. 
Med reservation för eventuella ändringar 
som görs under det offentliga samrådet, 
och om ingen medlemsstat begär ett öppet 
arbetsgruppsmöte, får kommissionen anta 
kriterierna.
På begäran från någon medlemsstat ska 
ett öppet arbetsgruppsmöte hållas om 
utkastet till kriterier. Alla berörda parter –
exempelvis behöriga organ, näringslivet 
(inklusive små och medelstora företag), 
fackföreningar, detaljister, importörer, 
miljö- och konsumentorganisationer – ska 
delta i detta möte. Kommissionen ska 
också delta i dessa möten.
Med reservation för eventuella ändringar 
som görs under det offentliga samrådet 
eller under arbetsgruppsmötet får 
kommissionen anta kriterierna.

Or. en

Motivering

Till skillnad från vad som gäller för märkningen med EU-blomman, där kriterierna fastställs 
på grundval av ett europeiskt samförstånd, får bara nationella aktörer delta i nationella 
rådgivande forum för miljömärkning eller fastställande av kriterier (t.ex. Blaue Engel [blå 
ängeln] i Tyskland eller den nordiska Svanen). Ett förkortat förfarande där kriterierna har 
utvecklats på nationell nivå utgör ett hinder för fri rörlighet för varor, och vissa nya kriterier 
kan ses som protektionism.

Ändringsförslag 104
Maria Berger

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årsavgift
1a. Medlemsstaterna kan kräva att varje 
sökande som har tilldelats miljömärket 
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ska betala en årsavgift för användningen 
av märket till det behöriga organ som har 
tilldelat märket till sökanden.
Den period som avgiften betalas för bör 
gälla från och med den dag som 
miljömärket tilldelas den sökande.
Årsavgiften kan beräknas på så sätt att 
kostnaderna för att driva 
märkesprogrammet täcks till fullo, med 
hänsyn till både ansökningsavgift och 
kontrollavgifter.

Or. en
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