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KORT BEGRUNDELSE

Det overordnede formål med forordningen om en miljømærkeordning er at fremme 
bæredygtig produktion og forbrug af varer samt bæredygtig levering og brug af 
tjenesteydelser. Som en frivillig ordning skal miljømærket guide forbrugerne i retning af de 
bedste aktører på markedet. Ordføreren for denne udtalelse udtrykker tilfredshed med 
Kommissionens forslag om at ændre miljømærkeordningen og med bestræbelserne på at finde 
en løsning på den nuværende ordnings mangler.

Miljømærket er en del af handlingsplanen for bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion 
samt en bæredygtig industripolitik. Ordføreren understreger handlingsplanens generelle 
betydning og støtter fuldt ud de generelle mål med forslaget om miljømærket. I denne 
forbindelse er bestræbelser på at styrke den nuværende ordning ved at gøre den billigere, 
mindre bureaukratisk og bedre kendt velkomne. Det er også vigtigt at fremme samordningen 
med andre miljømærkeordninger for at sikre konsekvens og forhindre en fragmentering inden 
for det indre marked.

Ordføreren glæder sig over afskaffelsen af de årlige gebyrer, der er særlig vigtig for SMV'er.
Indførelsen af en skabelon for kriteriedokumenter for at sikre, at de er mere brugervenlige, 
ligeledes vigtig, men ordføreren vil gerne understrege, at det ikke er tilstrækkeligt at ændre 
kriteriernes "form" uden at ændre deres faktiske indhold.

Revisionen af miljømærkeordningen ser dog ud til hovedsageligt at være en administrativ og 
proceduremæssig foranstaltning og tager ikke manglerne ved de principper, der ligger til 
grund for de nuværende miljømærkekriterier for produkter, op. I de fleste tilfælde afspejler de 
nuværende kriterier ikke en reel livscyklustilgang. Ordføreren mener, at kriterierne ikke blot 
bør vedrøre de endelige produkter, men også f.eks. fremstillingsprocessen, forbrugsmønstre, 
forbrugeradfærd og klimaændringer. Derfor er der behov for en grundlæggende ændring af de 
nuværende produktkriterier, så de afspejler en bredere opfattelse af bæredygtighed og et reelt 
livscyklusperspektiv. Det er også vigtigt, at miljømærkeordningen er forenelig med EU-
lovgivningen (REACH, forordningen om klassificering og mærkning) og ikke medfører tiltag, 
der går i en anden retning. Det er endvidere af afgørende betydning, at udviklingen af 
videnskabeligt baserede kriterier.

Det aktuelle forslag ser ud til at give produkter fra lande uden for EU en fordel sammenlignet 
med EU-produkter. Mens førstnævnte produkter kan registreres ved et ansvarligt organ i en 
hvilken som helst af medlemsstaterne, hvor produktet markedsføres eller vil blive
markedsført, skal sidstnævnte registreres i den medlemsstat, som produktet stammer fra.

Ordføreren beklager, at Kommissionen ved at foreslå en udvidelse af miljømærkeordningen 
til at omfatte et begrænset antal fødevarer og drikkevarer kun ønsker at tage nogle få 
begrænsede faser i deres livscyklus i betragtning, nemlig forarbejdning, transport og 
emballering. Fødevarers og drikkevarers kritiske miljøvirkninger opstår i 
landbrugsproduktionsfasen og i forbrugsfasen, og det er uforståeligt, hvorfor Kommissionen 
har udelukket begge disse betydningsfulde faser i varernes livscyklus. Det er ligeledes 
uforståeligt, hvorfor forarbejdede fødevarer skal være omfattet af miljømærkeordningen, 
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mens friske fødevarer skal udelukkes. Derfor mener ordføreren, at den nuværende fritagelse 
af alle fødevarer og drikkevarer fra forordningens anvendelsesområde bør opretholdes.

Endelig er der betydelige forskelle i myndighedernes fremgangsmåde og fortolkning, hvilket 
fører til en opsplitning af det indre marked. Det er derfor vigtigt at sikre harmonisering af 
processen og at fastsætte en tidsplan for behandlingen af ansøgninger om miljømærket i de 
nationale ansvarlige organer.

Det er ligeledes vigtigt, at der findes en mekanisme for, hvordan der tages hensyn til den 
løbende forbedring af produkter. I øjeblikket fastsættes produktkriterierne for lange perioder 
(f.eks. 3 år) ad gangen, og de er ufleksible. Det er derfor vanskeligt at ændre formuleringerne 
lidt for at inddrage f.eks. nye, mere bæredygtige ingredienser og tilpasning til den tekniske 
udvikling uden at gå igennem hele processen med at genansøge om miljømærket.

Endelig er det vigtigt at intensivere bestræbelserne på at fremme miljømærket over for 
forbrugerne, navnlig ved også at oprette en officiel europæisk hjemmeside, hvor alle de 
relevante oplysninger og praksis præsenteres.

Ordføreren er fuldt overbevist om, at forbrugerne har magt til at ændre forbrugsmønstrene og 
efterspørge mere bæredygtige valg, og at det derfor er af afgørende betydning, at de sættes i 
stand til at udøve denne magt. Det aktuelle forslag er et vigtig redskab i denne forbindelse, og 
de foreslåede ændringer vil styrke det yderligere.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Miljømærkeordningen indgår i 
Fællesskabets politik for bæredygtighed i 
forbrug og produktion, der sigter mod at 
reducere forbrugets og produktionens 
belastning af miljøet, folkesundheden og 
naturressourcerne. Ordningen har til 
hensigt at fremme produkter, hvis 
miljøpræstationer ligger på et højt niveau, 
ved anvendelse af miljømærket. Det er til 
den ende bør det forlanges, at de kriterier, 

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

som produkter skal opfylde for at kunne 
bære miljømærket, baseres på de bedste 
miljøpræstationer, som produkter på 
fællesskabsmarkedet har opnået. Disse 
kriterier bør være letforståelige og 
letanvendelige og bør derfor begrænses til 
produkternes vigtigste miljøvirkninger i 
hele deres livscyklus, herunder både 
fremstillings- og anvendelsesfasen.

Begrundelse

Produkternes fulde livscyklus skal tages i betragtning ved fastlæggelsen af 
miljømærkekriterierne.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Forordningen om miljømærket bør ikke føre til, at EU vedtager forskellige fremgangsmåder i 
forbindelse med sikkerhedsvurdering, forvaltning og brug af kemiske stoffer, der i dag er 
omfattet af REACH og direktivet om klassificering og mærkning. Den eksisterende lovgivning 
bør være gældende.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Hvis anvendelsen af Fællesskabets miljømærke virkelig skal udbredes, er "ordningen med de 
bedste 10 %" ikke effektiv nok. Der bør være mulighed for at ansøge om mærket til alle 
produkter fra alle produktgrupper og for at sætte det på produktet, og ifølge en 
gradueringsordning vil "A", "B" eller "C" angive dets miljøpræstation.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Oplysnings- og uddannelseskampagner er vigtige kommunikationsmidler, der skal gøre 
forbrugerne mere bekendte med miljømærket i den nærmeste fremtid.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at fremme markedsføringen af 
miljømærkede produkter på nationalt plan 
og i Fællesskabet og for at forhindre 

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

usikkerhed blandt forbrugerne er det 
ligeledes nødvendigt at skabe bedre 
sammenhæng mellem Fællesskabets 
miljømærkeordning og de nationale 
miljømærkeordninger i Fællesskabet og at 
oprette en officiel EU-hjemmeside med 
alle oplysninger om miljømærkning og -
praksis i EU til forbrugernes orientering
på alle Fællesskabets officielle sprog. 
Endvidere bør produkter, der mærket med 
Fællesskabets eller et nationalt 
miljømærke, fremmes på de nationale 
markeder.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Det bør anerkendes, at selv om 
nationale miljømærker har vist sig at 
kunne skabe opmærksomhed blandt 
forbrugerne, er målet med denne 
forordning at etablere et 
fællesskabsmiljømærke på langt sigt, der 
kan erstatte nationale og regionale 
miljømærker,

Begrundelse

Miljømærket er den eneste formelle ordning for hele det indre marked. Eksisterende nationale 
eller regionale miljømærkeordninger dækker kun delvist det indre marked. Formålet med den 
nye forordning er at udvide anvendelsen af miljømærket for at undgå spredning af 
miljømæssige mærkningsordninger.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Produkters miljøpræstationer fastsættes 
ud fra de produkter på Fællesskabets 

2. Produkters miljøpræstationer fastsættes 
ud fra de produkter på Fællesskabets 
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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.

marked, der har de bedste 
miljøpræstationer. Til den ende skal der
tages hensyn til de væsentligste, 
videnskabeligt underbyggede
miljøvirkninger i løbet af hele produktets 
livscyklus, hvilket kan omfatte
virkningerne for klimaændringer, for natur 
og biodiversitet, energi- og 
ressourceforbrug, affaldsproduktion, 
emissioner til alle miljømedier, forurening 
gennem fysiske virkninger og anvendelse 
og udslip af stoffer. Senest den …* skal de 
eksisterende miljømærkekriterier for de 
forskellige produktgrupper revideres for 
at sikre, at de er fuldt forenelige med den 
livscyklustilgang, der er skitseret i denne 
artikel.
* 18 måneder fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Begrundelse

I de fleste tilfælde afspejler de aktuelle miljømærkekriterier for produktgrupper ikke en reel 
livscyklustilgang som beskrevet i denne artikel.  Derudover kræves det i betragtning (4), at 
kriterierne skal begrænses til produkternes vigtigste miljøvirkninger.  Det er derfor vigtigt, at 
Kommissionen snarest tager de aktuelle kriterier for alle produktgrupper op for at sikre, at de 
er i overensstemmelse med disse fremgangsmåder og principper.

Eksisterende lovgivning som f.eks. REACH dækker risikoforvaltningen af kemiske stoffer 
korrekt og sigter bl.a. mod at nedbringe deres miljøvirkninger.

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

c) fastsætte gyldighedsperioden for 
kriterierne og for kravene til vurderingen, 
der ikke bør overstige to år
ca) angive den produktvariation, der er 
tilladt i gyldighedsperioden.
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Begrundelse

This amendment aims to simplify the registration by indicating that the registration shall 
(irrespective of where the product originates from) be made with a competent body in any of 
the Member States where the product is to be or has been placed on the market.

The Commission’s proposal provides products originating from outside the EU with an 
advantage compared to EU products: the former may register with a competent body in any 
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of the Member States in which the product is to be or has been placed on the market, whereas 
the latter must register in the Member State from which the product originates. This 
amendment would rectify this anomaly and treat all products in an equal way.

Ændringsforslag 10

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 den forelagte dokumentation 
godkendes, giver det ansvarlige organ 
hvert produkt et registreringsnummer. Det 
ansvarlige organ afslutter behandlingen 
inden for fire måneder fra 
ansøgningsdatoen.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det ansvarlige organ, som modtager en 
registreringsansøgning, kan opkræve et 
gebyr på op til 1 000 EUR, der fastsættes i 
forhold til virksomhedens størrelse, for 
behandling af registreringen. Dette gebyr 
fastsættes på grundlag af: 

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

Begrundelse

Der er stadig kun etableret 26 produktgrupper og omkring 500 virksomheder, der fremstiller 
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miljømærkede produkter i EU. Det nuværende mærke lider under lav forbrugerbevidsthed og 
ringe gennemslagskraft i industrien. For at tilskynde virksomhederne og navnlig SMV'erne 
bør registreringsgebyret ikke overstige 100 EUR. 

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne og Kommissionen 
fremmer i samarbejde med 
Miljømærkenævnet anvendelsen af 
Fællesskabets miljømærke ved 
opmærksomhedsskabende foranstaltninger 
og oplysningskampagner, der er henvendt 
til forbrugere, producenter, offentlige 
indkøbere, engros- og detailhandlere og 
offentligheden generelt, og støtter således 
videreudviklingen af ordningen, og
endvidere vil fremme af mere generelle 
miljømæssige 
uddannelsesforanstaltninger for 
offentligheden som helhed hjælpe med at 
skabe en miljømæssig forståelse hos 
forbrugerne og vil forbedre Fællesskabets 
miljømærkes udbredelse og 
genkendelighed.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen kan kun øge 
maksimumgebyret, jf. artikel 9, stk. 3, og 
ændre bilagene, hvis stigningen skal 
dække registreringsomkostningerne.

Begrundelse

Det er uklart, i hvilket omfang Kommissionen kan øge maksimumgebyret og under hvilke 
omstændigheder. For at undgå usikkerhed i denne henseende kan maksimumgebyret kun øges, 
hvis det skal dække de faktiske omkostninger i forbindelse med behandlingen af 
registreringen.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Bilag II - punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Miljømærkets ordlyd fastlægges af de 
ansvarlige organer i hver enkelt 
medlemsstat på denne medlemsstats 
officielle sprog, således at teksten svarer 
til den engelske original.
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