
PR\760051DA.doc PE418.115v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2008/0152(COD)

23.12.2008

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fællesskabets 
miljømærkeordning
(KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Salvatore Tatarella



PE418.115v01-00 2/25 PR\760051DA.doc

DA

PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fællesskabets 
miljømærkeordning
(KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0401),

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 175, stk. 1 (C6-0279/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51, stk. 5,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse(A6-0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

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 der indføres
et registreringssystem. Registrering 
bevilges, efter at det er kontrolleret, at 
produktet opfylder kriterierne for den 
specifikke produktkategori.

Or. en
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Begrundelse

Erstatningen af det tidligere system med en registreringsprocedure bør ikke mindske 
effektiviteten af forudgående kontrol.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør sikre, at de nødvendige midler 
afsættes til informationskampagner og 
fremme af miljømærket.

Or. en

Begrundelse

EU og medlemsstaterne børe støtte fremme af miljømærket.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

For ikke at skabe en sammenblanding med det økologiske mærke samt for ikke at diskriminere 
mellem forarbejdede og ikke-forarbejdede levnedsmidler (fx vand) er det bedre ikke at indføre 
specifikke foranstaltninger, som begrænser forordningens anvendelsesområde til kun at 
omfatte forarbejdede levnedsmidler samt fiskeri- og akvakulturprodukter.
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Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Miljømærket kan ikke tildeles varer, der 
indeholder stoffer eller præparater, der 
klassificeres som meget giftige, giftige, 
farlige for miljøet, kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske i 
overensstemmelse med Rådets direktiv 
67/548/EØF eller stoffer, som der 
henvises til i artikel 57 i forordning 
1907/2006/EC (REACH). 
For specifikke varekategorier kan 
Kommissionen træffe foranstaltninger til 
at tillade undtagelser fra ovenstående 
afsnit.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
16, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

For at imødekomme de høje forventninger til de miljømærkede produkters kvalitet og kemiske 
sikkerhed er det nødvendigt at genindføre det generelle princip med forbud mod farlige stoffer 
og derpå tillade visse undtagelser for specifikke produktkategorier via udvalgsproceduren. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ansvarlige organer gennemfører 
kontrolproceduren på en konsekvent og 
pålidelig måde i overensstemmelse med 
standarderne i EN 45000-serierne eller 
tilsvarende internationale standarder.
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Or. en

Begrundelse

Formålet er at sikre kontrolprocedurernes høje kvalitet i overensstemmelse med EU's og 
internationale standarder.

Ændringsforslag 6

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 og tjenesteydere, SMV'er, 
detailforhandlere, importører, miljøgrupper 
og forbrugerorganisationer.

Or. en

Begrundelse

Nævnet bør sikre en afbalanceret repræsentation af interesseparter. Visse kategorier, som var 
udtrykkelig nævnt i den tidligere forordning, er blevet fjernet. Det er vigtigt at sikre, at 
SMV'ernes repræsentanter er til stede.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Miljømærkekriterierne baseres på 
produkters miljøpræstationer under 
hensyntagen til Fællesskabets nyeste 
strategiske målsætninger på miljøområdet. 

1. Miljømærkekriterierne fastlægger de 
miljøkrav, et produkt skal opfylde for at 
kunne bære miljømærket, og baseres på 
en videnskabelig analyse, som vurderer
produkters miljøpræstationer  under 
hensyntagen til Fællesskabets nyeste 
strategiske målsætninger på miljøområdet. 
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Or. en

Begrundelse

Det er umagen værd at minde om kriteriernes funktion som et første punkt (dette 
ændringsforslag flytter simpelt hen teksten i afsnit 3 - se ændringsforslag 9).

Ændringsforslag 8

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. Kriterierne fastsættes under
hensyntagen til de væsentligste 
miljøvirkninger af de produkter, der er på 
Fællesskabets marked. 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.

Or. en

Begrundelse

Kriterierne bør tage højde for de væsentligste miljøvirkninger af de produkter, der er på 
markedet.

Ændringsforslag 9

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.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Denne tekst blev flyttet til denne artikels første afsnit (se ændringsforslag 7).

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionen sikrer, at reduktion af 
dyreforsøg er en vigtig betragtning i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
revisionen af kriterierne.

Or. en

Begrundelse

Kriterierne for miljømærket bør forsøge at skubbe til markedet for at mindske dyreforsøg.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Efter høring af Miljømærkenævnet og 
Kommissionen kan medlemsstater og
ansvarlige organer også tage initiativ til og 
lede udarbejdelsen eller revisionen af 
miljømærkekriterierne. Interesseparter 
repræsenteret i Miljømærkenævnet kan få 
til opgave at lede udarbejdelsen af 
kriterierne, forudsat at de kan påvise 
ekspertise på  produktområdet såvel som 
evne til at lede proceduren på neutral 
måde og i overensstemmelse med denne 
forordnings formål.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at et centraliseret organ bevarer overblikket over procedurens udvikling. For 
at sikre uafhængighed og gennemsigtighed i procedurerne samt offentlighedens tillid til 
miljømærket er det nødvendigt at indsætte et filter, således at det ikke er hver eneste 
interessent, der er berettiget til at begynde og fortsætte som leder af udarbejdelsen af 
kriterierne.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse dokumenter indsendes til 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Dette er for at klargøre proceduren.

Ændringsforslag 13

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

Fødevarer bør ikke indføjes som foreslået i denne forordning af ovennævnte årsager.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis der er behov for en ikke-
væsentlig revision af kriterierne, kan en 
kort revisionsprocedure som fastsat i bilag 
I Ba finde anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at have et effektivt og hurtigt redskab til at foretage små og ikke-væsentlige 
ændringer af kriterierne.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Inden et år efter denne forordnings 
ikrafttræden udarbejder og offentliggør 
Kommissionen efter høring af 
Miljømærkenævnet og i overensstemmelse 
med de i artikel 1 fastsatte mål og 
principper en EU-arbejdsplan for 
miljømærket med fastlæggelse af mål 
samt en ikke-udtømmende liste over 
produktgrupper, som vil blive betragtet 
som prioriteter for fællesskabsaktion. 
Planen bør opdateres regelmæssigt.

Or. en
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Begrundelse

For at give et overblik og nogle perspektiver for udarbejdelsen af nye kriterier ville det være 
nyttigt at have en arbejdsplan.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 nævnte foranstaltninger 
vedtages og offentliggøres senest [180] 
dage efter, at de i artikel 7 nævnte 
dokumenter er blevet forelagt 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Så snart alle de tekniske evalueringer er blevet foretaget, skal Kommissionen hurtigt 
godkende kriterierne.

Ændringsforslag 17

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

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 
enhver aktør indgive en ansøgning til et af 
de ansvarlige organer, der er omhandlet i 
artikel 4, i overensstemmelse med følgende 
regler.

Or. en

Begrundelse

Forenkling af teksten.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Registreringsansøgninger skal indeholde 
den erhvervsdrivendes navn og adresse, 
den pågældende produktgruppe og en 
fuldstændig beskrivelse af produktet. 

2. Registreringsansøgninger skal indeholde 
aktørens navn og adresse, den pågældende 
produktgruppe og en fuldstændig 
beskrivelse af produktet.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke kun den erhvervsdrivende, der kan ansøge om registrering.  "Aktør" er bedre.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det ansvarlige organ, som modtager en 
registreringsansøgning, kan opkræve et 
gebyr på op til 200 EUR for behandling af 
registreringen. Under alle 
omstændigheder bør gebyret reduceres 
med mindst 25% for SMV'er. Hvis der 
opkræves gebyr, må miljømærket kun 
anvendes, hvis gebyret er betalt inden for 
den fastsatte frist.

Or. en

Begrundelse

Der bør tages hensyn til, at det er vanskeligere og mere byrdefuldt for en SMV at ansøge 
under miljømærkeordningen. Derfor bør de opmuntres med præferencebehandling.
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Ændringsforslag 20

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 vurderer det 
ansvarlige organ , om produktet er i 
overensstemmelse med 
miljømækekriterierne for den pågældende 
produktgruppe.

Or. en

Begrundelse

Det bør være klart, at det ansvarlige organ bør foretage en behørig vurdering af, om det 
produkt, der søges om miljømærket til, opfylder kravene.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis produktet opfylder 
miljømærkekriterierne, giver det 
ansvarlige organ produktet et 
registreringsnummer

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne bør hurtigt  kunne kontrollere, om produktet rent faktisk er miljømærket.

Ændringsforslag 23

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

Se ovenfor spørgsmålet om fødevarer.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen 
fremmer i samarbejde med 

Medlemsstaterne og Kommissionen 
fremmer i samarbejde med 
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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.

Miljømærkenævnet anvendelsen af 
Fællesskabets miljømærke ved 
opmærksomhedsskabende foranstaltninger 
og oplysningskampagner, der er henvendt 
til forbrugere, producenter, offentlige 
indkøbere, engros- og detailhandlere og 
offentligheden generelt, herunder skoler,
og støtter således videreudviklingen af 
ordningen, og ved at tilskynde til  
anvendelse af ordningen, især ved at 
oprette servicetjenester for aktører, i 
særdeleshed SMV'er.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med reklamefremstød bør man ikke blot finansiere informationskampagner, i 
stedet bør der gives praktisk hjælp til aktører, som ønsker at ansøge om registrering under 
miljømærket.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gensidig evaluering Udveksling af oplysninger og bedste
praksis

Or. en

Begrundelse

De ansvarlige organer bør opmuntres til at arbejde sammen.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

forordningen og især af artikel 9 og 10 
bør de ansvarlige myndigheder udveksle 
oplysninger og erfaringer og forsøge at 
koordinere de nationale ansvarlige 
organers arbejde og tjenester.

Or. en

Begrundelse

De ansvarlige organer bør opmuntres til at arbejde sammen.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den [indsæt en bestemt dato – fem 
år efter offentliggørelsen] forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om gennemførelsen af 
Fællesskabets miljømærkeordning. 
Rapporten skal også pege på faktorer, der 
kan indgå i en eventuel revision af 
ordningen.

Senest den [indsæt en bestemt dato – fem 
år efter offentliggørelsen] forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om gennemførelsen af 
Fællesskabets miljømærkeordning, navnlig 
for så vidt angår gennemførelsen af 
artikel 12. Rapporten skal også pege på de 
fremskridt, der er gjort med hensyn til 
målene i arbejdsplanen samt på faktorer, 
der kan indgå i en eventuel revision af 
ordningen.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt nøje at følge med i udviklingen af miljømærket, hvordan midlerne anvendes, og 
om målene nås eller ej og hvorfor. 
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan øge maksimumgebyret, 
jf. artikel 9, stk. 3, og ændre bilagene. 

Kommissionen kan ændre
maksimumgebyret, jf. artikel 9, stk. 3, og 
ændre bilagene.

Or. en

Begrundelse

Det bør også være muligt at sænke gebyret.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag I – punkt B a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(Ba.) KORT PROCEDURE FOR IKKE-
VÆSENTLIGE ÆNDRINGER AF 
KRITERIERNE
Kommissionen udarbejder en rapport, der 
indeholder følgende:

- en begrundelse, hvori det 
forklares, hvorfor der ikke er 
behov for en fuldstændig revision 
af kriterierne, og hvorfor det er 
tilstrækkeligt med en ren 
opdatering af kriterierne og deres 
stringensniveau 

- et teknisk afsnit, som ajourfører 
tidligere markedsoplysninger, der 
har været anvendt til at fastsætte 
kriterierne

- et revideret udkast til 
kriterieforslag 

- en kvantitativ angivelse af de 
generelle miljøpræstationer, som 
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de reviderede kriterier tilsammen 
forventes at medføre, i 
sammenligning med gennemsnittet 
for markedets produkter

- en revideret brugervejledning for 
mulige brugere af miljømærket og 
for ansvarlige organer

- og en revideret brugervejledning 
for myndigheder, der indgår 
offentlige kontrakter.

Rapporten og udkastet til de foreslåede 
kriterier lægges ud til offentlig 
konsultation på Kommissionens 
miljømærkewebsted i et tidsrum af to 
måneder med henblik på kommentarer.
Alle kommentarer, der modtages i løbet af 
den offentlige høringsperiode, besvares, 
og det angives, om de er accepteret eller 
afvist og hvorfor. 
Kommissionen vedtager kriterierne, jf. 
artikel 8, 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 hvilken som helst af 
medlemsstaterne afholdes der et møde i 
den åbne arbejdsgruppe om udkastet til 
reviderede kriterier, hvor alle 
interesserede parter, såsom ansvarlige 
organer, erhvervslivet (herunder små og 
mellemstore virksomheder), 
fagforeninger, detailhandlere, importører, 
miljø- og forbrugerorganisationer, 
deltager. Kommissionen deltager også i 
sådanne møder. 
Kommissionen vedtager kriterierne, jf. 
artikel 8, efter indførelse af eventuelle 
ændringer foretaget under den offentlige 
høringsperiode eller under mødet i den 
åbne arbejdsgruppe.

Or. en
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Begrundelse

En af de vigtigste forudsætninger for miljømærkets succes vil være muligheden for hurtig 
opdatering af kriterierne i tilfælde af ikke-væsentlige ændringer af et enkelt element i 
kriterierne.  
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BEGRUNDELSE

Miljømærket er navnet på et frivilligt mærke, hvis formål er på europæisk plan at fremme 
udbredelse af højeffektive produkter, som har en lav økologisk indvirkning i hele deres 
livscyklus.

Med henblik herpå har man fastlagt visse miljøkvalitetsstandarder (vi betegner dem her 
"kriterier") for hver enkelt af en række specifikke produktkategorier. Der er for øjeblikket 26 
produktkategorier, 622 licenser og over 3 000 produkter og tjenester - vaskemidler, papir, 
beklædning (herunder sko og tektiler), turisme, campingprodukter osv. - hvortil der er givet 
miljømærker.

Dette mærke og blomsten, der symboliserer det, er dynamiserende elementer, som takket være 
den konstante ajourføring af miljøkriterierne for de produkter, som de tildeles, opmuntrer 
virksomhederne til at foretage en positiv udvikling af deres initiativer med henblik på en 
samlet stigning i miljøkvaliteten af produkter på markedet. 

Ved hjælp af den europæiske handlingsplan for produktion og bæredygtigt forbrug og i 
særdeleshed revisionen af miljømærkeforordningen, Emas-forordningen (KOM(2008)0402) 
og direktivet om miljøvenligt design (KOM(2008)0399) og tillige under hensyntagen til 
meddelelsen om offentlige aftaler for et bedre miljø (KOM(2008)0408) stræber Unionen imod 
at fremme udbredelsen af en frivillig integreret ordning, der kan opmuntre virksomhederne til 
at forbedre deres produkter og opnå højere standarder for energieffektivitet og 
miljøvenlighed. 

For så vidt angår miljømærket kommer der modstridende signaler fra markedet. De erfaringer, 
der er indhøstet i de næsten ti år, dette mærke har eksisteret, peger på behovet for mere 
afgørende intervention med henblik på at tackle visse væsentlige aspekter af ordningen.

På den anden side er der et stigende antal virksomheder, som søger at opnå certificering med 
miljømærket i et meget bredt udvalg af sektorer. Virksomhederne er opmærksomme på den 
tillægsværdi, der gives ved en upartisk certificeringsprocedure, som værdsættes af 
forbrugerne, en gruppe, som nu er mere opmærksomme på spørgsmålet om det sociale ansvar 
hos virksomhederne i forbindelse med miljøbeskyttelse. 

Herudover er muligheden for en opnåelse af miljømærket på europæisk plan et yderligere 
aktiv, som anerkendes og ønskes af talrige virksomheder.

I modsætning til andre europæiske mærker er det ukendt for mange: Dets betydning er ikke 
anerkendt, og derfor er de miljømæssige karakteristika, som det eksisterer for at fremme, 
heller ikke. Man behøver bare at sammenligne det med de nationale mærker, der har en 
lignende funktion for at forstå, at det europæiske mærke er mindre udbredt og mindre kendt.

Herudover er virksomhederne og de ikke-statslige organisationer tilbøjelige til at være kritiske 
over for den store mængde tid, der bruges til godkendelse af kriterierne (det kan tage over fire 
år) såvel som manglen på harmonisering af de kriterier, der anvendes over for tilsvarende 
produktkategorier.
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Desuden er der mangel på samordning med tilsvarende nationale mærker, som i visse tilfælde 
anvender forskellige parametre for samme typer og modtages mere gunstigt end miljømærket. 

Med henblik på at tackle disse problemer har Kommissionen fremsat et forslag om en  ny 
forordning. Ordføreren går ind for det meste af dette forslag. 

Forslaget indfører talrige ændringer vedrørende godkendelsen af kriterier og en ny ordning for 
tildeling af mærket. 

Den gamle ordning, der krævede en aftale mellem det ansvarlige organ og virksomheden, 
erstattes af et registreringssystem. 

Der tilføjes bestemmelser for at forbedre samordningen med de nationale 
certifikationssystemer. 

For at fremme en fremgangsmåde på flere niveauer har en række aktører - Kommissionen, 
medlemsstaterne og virksomhederne i sektoren - beføjelse til at fremme systemet og spille en 
førende rolle med hensyn til at udvikle og definere kriterierne.

Kommissionens forslag indfører en række nye produktkategorier herunder forarbejdede 
levnedsmidler og fiskeriprodukter og akvakulturprodukter.

Ordførerens forslag

Ordføreren har fremsat forslag om en række ændringer af forslaget på grundlag af tre 
retningslinjer: 

- bevarelse af forbrugernes tillid til de høje standarder af miljøkvalitet, der 
repræsenteres af miljømærket; 

- forbedring af udbredelsen af miljømærke via foranstaltninger med henblik på at øge 
forbrugernes kendskab hertil og en udvidelse af antallet af berettigede 
produktkategorier;

- garanti for, at proceduren for godkendelse af kriterierne kan holde trit med tidernes 
ændringer og niveauet af produktinnovation på markedet, samtidig med at man 
bevarer miljøkvaliteten og inddrager alle erhvervssektorer og berørte parter. 

Ordføreren har fjernet henvisningerne til forarbejdede levnedsmidler og fiskeri- og 
akvakulturprodukter med den begrundelse, at det ikke er tilrådeligt at foretage en anderledes 
behandling af disse produktkategorier og endnu mindre at anvende forskellige regler på 
forarbejdede og ikke-forarbejdede levnedsmidler.  Det er også vigtigt at beskytte mod risikoen 
for sammenblanding med økologiske produkter. 

Det forekommer derfor bedst at overlade det til eksperterne at afgøre, hvorvidt man skal give 
miljømærkestatus til den ene eller anden type levnedsmiddel: Kun folk med den nødvendige 
tekniske viden, kan vurdere omfanget af miljøvenlighed i hele et levnedmiddelprodukts 
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livscyklus. 

For så vidt angår den nye procedure er det vigtigt at gøre klart, at registreringen af et nyt 
produkt under miljømærket altid bør ske efter kontrol af, om kriterierne rent faktisk er til 
stede, dvs. kontrol, der er mere end baseret på dokumter. Ordføreren har derfor via et særligt 
ændringsforslag genindført begrebet forudgående kontrol, der skal foretages før tildelingen af 
miljømærket. 

I betragtning af mærkets frivillige karakter og de høje forventninger, forbrugerne har til de 
produkter, der er mærket med miljøblomsten, har ordføreren genfremsat den bestemmelse, 
hvorefter miljømærket ikke kan tildeles produkter, der indeholder stoffer, som er farlige for 
forbrugernes sundhed eller miljøet. 

Hvis man skal bevare troværdigheden af miljømærkets certifikationssystem, er det vigtigt for 
de produkter, der bærer mærket, at bevare det generelle princip vedrørende beskyttelse af 
forbrugernes sundhed og miljøet. 

Da ordføreren er opmærksom på, at et forbud kunne begrænse mulighederne for at udvide 
miljømærket til at omfatte et bredere udvalg af produktkategorier, foreslår han dog, at 
Kommissionen via udvalgsproceduren og for specifikke produktkategorier kunne indføre 
berettigede undtagelser fra ovennævnte princip.

Eftersom EU's lovgivningsmæssige rammer (REACH, GRIS osv.) i stadig højere grad er 
rettet mod at mindske dyreforsøg, mener ordføreren herudover, at ovennævnte princip også 
bør indføjes i den frivillige miljømærkeordning, hvis eksistensberettigelse er udviklingen og 
certificeringen af produkter, der opfylder de højeste miljøstandarder.

For så vidt angår godkendelsesproceduren for kriterierne for specifikke produktkategorier er 
mange virksomheder inden for sektoren kritiske over for den langsommelige 
godkendelsesprocedure og den hurtige forældelse af kriterierne, når de først er godkendt, i 
kølvandet på markedstendenserne.

Vedrørende dette punkt har ordføreren to forslag: 

- for at mindske forsinkelserne i forbindelse med godkendelseskriterierne kan man indføre et 
maksimum på 180 dage mellem færdiggørelsen af evalueringen og Kommissionens 
godkendelse af kriterierne; 

- indførelse af en forenklet og kortere revisionsprocedure for mindre ændringer af kriterierne 
(se nyt bilag).

Hvad angår kampagneaktiviteter (forordningens tidligere artikel 12) er det nødvendigt at 
forbedre forbrugeroplysningen og organisere informationskampagner, samtidig med at man 
også anvender EU-midler til at rådgive virksomhederne om de praktiske aspekter af 
registrering af produktkategorier.

Det er også vigtigt at lægge særlig vægt på SMV'erne og øge deres bevidsthed om 
miljømærket og hjælpe dem med at deltage i afgørelserne om kriterierne, samtidig med at der 
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tages hensyn til deres særlige behov. 

Ordføreren anser miljømærket for at være et overordentlig nyttigt værktøj til at forbedre de 
europæiske produkters miljøvenlighed og stimulere forskningen og den teknologiske 
innovation.

Det er en udfordring at kunne fremskaffe nøjagtige parametre, der tager højde for et produkts 
eller en tjenestes karakteristika i hele dets livscyklus. Vi har behov for kriterier, der er 
pålidelige og ikke vil blive fordrejet for at sikre høj kvalitet i hele et produkts livscyklus og 
bevare forbrugernes tillid til miljømærkeordningen. 
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