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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0472/2012 af M.S., tysk statsborger, om reglerne vedrørende 
arbejde og miljø for varer fremstillet i tredjelande til brug for det 
europæiske marked

1. Sammendrag

Andrageren mener, at det er nødvendigt at anvende de samme regler vedrørende arbejde og 
miljø for varer fremstillet i tredjelande til brug for det europæiske marked og varer fremstillet 
i EU. I henhold til andrageren er produktionsomkostningerne i tredjelande mindre, fordi 
lønningerne er lavere, arbejdsforholdene dårligere og miljøreglerne mere fleksible. Han 
mener, at der er behov for at udstede beviser, der attesterer, at de europæiske regler og 
standarder overholdes, og indføre en uafhængig tjeneste, som skal kontrollere, at disse regler 
og standarder overholdes. I tilfælde af overtrædelse skal producenterne, importørerne eller 
detailhandlen betale erstatning eller udbedre skaderne på miljøet. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Kommissionens bemærkninger 

Andrageren udtrykker bekymring over forskellen mellem arbejdskraft- og miljøstandarderne i 
EU og de tredjelande, der eksporterer til EU-markedet. I denne forbindelse erindrer 
Kommissionen om, at dedikerede multilaterale organer (f.eks. Den Internationale 
Arbejdsorganisation, multilaterale miljøaftaler) spiller en afgørende rolle med hensyn til at 
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fastlægge grundlæggende principper og regler vedrørende arbejdskraft og miljø, der finder 
anvendelse på internationalt plan.

Tiltrædelse og overholdelse af sådanne principper og regler er derfor det centrale element med 
hensyn til at støtte ensartede spilleregler på globalt plan. F.eks. fastlægger multilaterale 
miljøaftaler et forbud mod visse stoffer, som er skadelige for miljøet og menneskers sundhed, 
hvorved man allerede forhindrer produktion og anvendelse af sådanne stoffer på internationalt 
plan. Dette vedrører også det punkt, andrageren fremfører vedrørende import og eksport af 
sådanne stoffer.

Samtidig skal det bemærkes, at evnen til at fastlægge nationale politikker og bestemmelser, 
herunder vedrørende sociale og miljømæssige beskyttelsesforanstaltninger, er en 
grundlæggende ret for de nationale myndigheder, som ikke anfægter overholdelsen af 
ovennævnte internationale standarder. 

Kommissionen ønsker også at understrege, at produktionsomkostninger for et givet produkt 
afhænger af flere forskellige faktorer, som går langt videre end arbejdskraft- og 
miljøbestemmelser som f.eks. adgang til produktionsmaterialer, disponibel teknologi eller 
finansielle forhold. 

En bæredygtig udvikling, herunder centrale arbejdskraftstandarder og miljøbeskyttelse, er et 
af de centrale mål for EU-foranstaltningerne, både på EU-plan og over for tredjelande.

Med henblik herpå vil Kommissionen fortsat være aktiv på alle multilaterale fora og gennem 
dens forskellige politikker for at støtte udarbejdelsen og gennemførelsen af internationale 
bestemmelser og standarder i alle lande på områderne arbejdskraft og miljø. 
Især med henblik på handelsforbindelserne vil Kommissionen tillige fortsat forsøge at 
inkludere væsentlige sociale og miljømæssige bestemmelser i sine bilaterale handelsaftaler 
med tredjelande. Disse bestemmelser inkluderer forpligtelser vedrørende overholdelse af 
væsentlige regler, der anerkendes internationalt (som f.eks. de vigtigste konventioner under 
Den Internationale Arbejdsorganisation og de multilaterale miljøaftaler), og dette skal 
understøtte stærkere økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og dens 
partnere. 

For så vidt angår den samfundsmæssige eller miljømæssige indvirkning af 
erhvervsvirksomhed fremmer Kommissionen aktivt en ansvarsbevidst erhvervsmæssig adfærd 
og bidrager til udvikling, udbredelse og gennemførelse i virksomhederne af internationalt 
anerkendte retningslinjer og principper for virksomhedernes sociale ansvar. 

Vedrørende andragerens forslag om, at EU ensidigt skulle oprette og håndhæve en ordning for 
evaluering og forvaltning af erstatninger for samfundsmæssige og miljømæssige skader i 
tredjelande forårsaget af lokale virksomheder, understreger Kommissionen, at et sådant 
initiativ ville kollidere med overholdelsen af det pågældende lands nationale jurisdiktion og 
ville rejse alvorlige spørgsmål vedrørende dets retsgrundlag.
Støtte til de nationale myndigheders evne til at udarbejde og håndhæve passende nationale 
regler ville være en mere hensigtsmæssig strategi til at tackle problemer vedrørende 
beskyttelse af arbejdskraften og miljøet.


