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KORTFATTAD MOTIVERING

Det övergripande syftet med denna förordning är att främja hållbar produktion och 
konsumtion av produkter, och hållbart tillhandahållande och utnyttjande av tjänster. Ett 
frivilligt miljömärkesprogram har inrättats för att hjälpa konsumenterna att hitta de aktörer 
som har bäst prestanda. Föredraganden för detta yttrande välkomnar kommissionens förslag 
att revidera miljömärkesprogrammet och de ansträngningar som görs för att åtgärda bristerna 
i det nuvarande systemet.

Miljömärket är en del i handlingsplanen för hållbar konsumtion och produktion och för en 
hållbar industripolitik. Föredraganden betonar handlingsplanens allmänna betydelse och 
stöder fullt ut de allmänna målen i förslaget om miljömärket. Ansträngningar för att förbättra 
det nuvarande programmet genom minskade kostnader och minskad byråkrati är i detta 
sammanhang välkomna. Det är också viktigt att uppmuntra en harmonisering med andra 
miljömärkesprogram för att garantera konsekvens och förhindra en fragmenterad inre 
marknad.

Föredraganden välkomnar avskaffandet av de årliga avgifterna, vilket framför allt har 
betydelse för små och medelstora företag. Det är lika viktigt att införa en mall för 
kriteriedokument så att dessa blir mer användarvänliga, och föredraganden vill understryka att 
det inte räcker med en revidering av kriteriernas utformning, innehållet i sig måste också ses 
över.

Revideringen av miljömärkesprogrammet verkar dock huvudsakligen handla om 
administrationen och förfarandet, och inte om bristerna i de principer som de nuvarande 
miljömärkeskriterierna för produkter bygger på. I de flesta fall speglar inte de nuvarande 
kriterierna en verklig livscykelstrategi. Föredraganden anser att kriterierna inte endast ska 
gälla de slutliga produkterna, utan även frågor om bl.a. tillverkningsprocessen, 
konsumtionsmönstren, konsumentbeteenden och klimatförändringen. Det behövs därför en 
grundlig revidering av de nuvarande produktkriterierna för att spegla en bredare syn på 
hållbarhet och en verklig livscykelstrategi. Det är också viktigt att miljömärkesprogrammet är 
konsekvent i förhållande till den nuvarande EU-lagstiftningen (Reach och klassificerings- och 
märkningsförordningen) och inte strävar efter att anta olika strategier. Dessutom är det 
oerhört viktigt att kriterierna utarbetas på basis av vetenskaplig evidens. 

Det föreliggande förslaget verkar ge produkter med ursprung i länder utanför EU en fördel 
gentemot EU-produkter. Produkter med ursprung i länder utanför EU får registrera sig hos ett 
behörigt organ i vilken som helst av de medlemsstater där produkten ska släppas ut, eller har 
släppts ut, på marknaden. 

Föredraganden beklagar att kommissionen i sitt förslag till att utöka miljömärkesprogrammet 
till ett begränsat antal livsmedels- och dryckesprodukter endast vill ta hänsyn till ett fåtal 
stadier i dessa produkters livscykel, nämligen bearbetning, transport och förpackning. Det är 
främst under jordbruksproduktionen och i konsumtionsstadiet som livsmedels- och 
dryckesprodukter påverkar miljön, och det är obegripligt varför dessa båda avgörande 
livscykelstadier har utelämnats från kommissionens bedömning. Det är lika obegripligt varför 
bearbetade livsmedel ska omfattas av miljömärkesprogrammet, men inte färskvaror. Det är 
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därför som föredraganden anser att det nuvarande undantaget av alla livsmedel och drycker 
från förordningen ska finnas kvar. 

För närvarande finns det stora skillnader i tillämpning och tolkning från myndighet till 
myndighet, vilket leder till en fragmentering av den inre marknaden. Det är därför viktigt att 
de behöriga nationella organen harmoniserar förfarandet och tidsplanen för behandlingen av 
ansökningarna om miljömärket.

Det är dessutom viktigt med en mekanism som tar hänsyn till produkternas kontinuerliga 
förbättring. I dag fastställs produktkriterierna för långa perioder (t.ex. 3 år) och de är inte 
flexibla. Det är således svårt att göra små justeringar av formuleringarna för att få med t.ex. 
nya och mer hållbara ingredienser och att anpassa dem till den tekniska utvecklingen utan att 
ännu en gång behöva gå igenom hela processen med att ansöka om miljömärket.

Slutligen är det viktigt att mer görs för att marknadsföra miljömärket gentemot 
konsumenterna, särskilt genom att inrätta en europeisk officiell webbplats där all relevant 
information och praxis finns.

Eftersom konsumenterna har möjlighet att ändra konsumtionsmönster och kräva mer hållbara 
alternativ är fördraganden fast övertygad om att det är viktigt att hjälpa dem att utnyttja denna 
möjlighet. Det föreliggande förslaget är ett viktigt instrument för detta ändamål och med 
ändringsförslagen skulle det kunna förbättras ytterligare. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag 
i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 

(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 
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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.

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, även under tillverknings- och 
användningsfasen. 

Motivering

Produkternas hela livscykel måste beaktas när miljömärkeskriterierna fastställs.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Miljömärkesprogrammet bör beakta 
nuvarande gemenskapslagstiftning för att 
undvika olika tillvägagångssätt i samband 
med säkerhetsbedömningen. 

Motivering

Förordningen om miljömärkesprogrammet får inte leda till att Europeiska gemenskapen går 
till väga på olika sätt när det gäller säkerhetsbedömningen, hanteringen och användningen 
av kemikalier, som i dag omfattas av Reach samt av klassificerings- och 
märkningsförordningen. Det är den befintliga lagstiftningen som ska gälla.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att öka användningen av 
gemenskapens miljömärkesprogram 
kommer det i framtida revideringar av 
denna förordning behövas en definitiv 
omställning från kriteriet på 10 procent
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av de produkter med bästa prestanda till 
ett graderingssystem i varje 
produktkategori som hjälper konsumenter 
att göra hållbara konsumtionsval och 
skapar incitament för tillverkare att 
ständigt förbättra sitt utbud. 

Motivering

För att verkligen öka användningen av gemenskapens miljömärke anses systemet med 
”de procent med bästa prestanda” inte vara tillräckligt effektivt. Man måste kunna ansöka 
om miljömärket för varje produkt i alla produktgrupper och få sätta det på sin produkt. 
Miljömärket skulle visa produktens miljöprestanda enligt ett graderingssystem, grad A, B 
eller C. 

Ändringsförslag 4

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, samt informations- och 
upplysningskampanjer för att göra 
konsumenterna medvetna om vad märket 
betyder och för att göra det möjligt för dem 
att fatta välgrundade beslut.

Motivering
Informations- och upplysningskampanjer är ett effektivt sätt att kommunicera med 
konsumenterna på och för att på kort tid ge dem mer kunskap om miljömärket.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att underlätta marknadsföringen 
av produkter som bär miljömärken på 
nationell nivå och på gemenskapnivå, och 
för att undvika att förvirra konsumenterna, 
är det också nödvändigt att öka 
samstämmigheten mellan gemenskapens 

(10) För att underlätta marknadsföringen 
av produkter som bär miljömärken på 
nationell nivå och på gemenskapnivå, och 
för att undvika att förvirra konsumenterna, 
är det också nödvändigt att öka 
samstämmigheten mellan gemenskapens 
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miljömärkesprogram och nationella 
miljömärkesprogram i gemenskapen.

miljömärkesprogram och nationella 
miljömärkesprogram i gemenskapen, och 
även att skapa en officiell EU-webbplats 
där all information och praxis om 
EU:s miljömärkning ska finnas på alla 
gemenskapens officiella språk för 
konsumenternas kännedom. Dessutom 
bör de produkter som bär gemenskapens 
miljömärke eller nationella miljömärken 
främjas på nationella marknader. 

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Även om nationella miljömärken 
bevisligen kan göra konsumenter mer 
medvetna bör det framhållas att målet 
med denna förordning är att på lång sikt 
etablera ett miljömärke för gemenskapen 
som ersätter nationella och regionala 
miljömärken.

Motivering

Miljömärket är det enda formella programmet för hela den inre marknaden. Befintliga 
nationella eller regionala miljömärkesprogram omfattar endast delar av den inre marknaden. 
Den nya förordningens syfte är att utöka användningen av miljömärket för att undvika en 
uppsjö av miljömärkesprogram. 

Ändringsförslag 7

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 

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 vetenskapligt bevisade
miljöpåverkan under produkternas hela 
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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.

livscykel, vilka kan vara 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. Senast 
den ...* ska de nuvarande 
miljömärkeskriterierna för de olika 
produktgrupperna ses över för att 
garantera full överensstämmelse med den 
livscykelstrategi som beskrivs i denna 
artikel. 
___________
* 18 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft.

Motivering

I de flesta fall speglar inte de nuvarande kriterierna för produktgrupperna den verkliga 
livscykelstrategi som beskrivs i denna artikel. Dessutom kräver skäl 4 att kriterierna ska 
begränsas till produkternas allra viktigaste miljöaspekter. Kommissionen måste omedelbart 
se över de nuvarande kriterierna för alla produktgrupper för att försäkra sig om att de 
överensstämmer med dessa strategier och principer.

Den befintliga lagstiftningen, såsom Reach, täcker i tillräcklig grad riskhanteringen av 
kemikalier och syftar bl.a. till att minska deras miljöpåverkan. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2  led b och c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(c) ange giltighetstiden för kriterierna och 
för utvärderingskraven.

(c) ange den giltighetstid för kriterierna 
och för utvärderingskraven, som inte får 
överstiga två år,
(ca) ange den grad av produktvariation 
som tillåts under giltighetstiden.
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Motivering

Det är mycket viktigt att det finns en mekanism som tar hänsyn till produkternas kontinuerliga 
förbättring, även under miljömärkeskriteriernas giltighetsperiod. För närvarande fastställs 
produktkriterierna för långa perioder (t.ex. 3 år) och de är inte flexibla. Det är svårt att göra 
minsta ändring av formuleringarna för att få med nya och mer hållbara ingredienser och att 
anpassa dem till den tekniska utvecklingen utan att ännu en gång behöva gå igenom hela 
processen med att ansöka om miljömärket. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 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 någon av de medlemsstater där produkten 
ska släppas ut eller har släppts ut på 
marknaden.

(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.

Motivering

Detta ändringsförslag strävar efter att förenkla registreringen genom att ange att 
registreringen ska (oberoende av var produkten har sitt ursprung) göras hos ett behörigt 
organ i någon av de medlemsstater där produkten ska släppas ut eller har släppts ut på 
marknaden.
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Kommissionens förslag ger produkter med ursprung utanför EU en fördel gentemot 
EU-produkter. Produkter med ursprung i länder utanför EU får nämligen registreras vid ett 
behörigt organ i vilken som helst av de medlemsstater i vilken produkten ska släppas ut, eller 
har släppts ut, på marknaden, medan EU-produkter måste registreras i den medlemsstat där 
produkten har sitt ursprung. Detta ändringsförslag skulle rätta till detta missförhållande och 
hantera alla produkter på samma sätt.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under förutsättning att dokumentationen är 
fullständig ska det behöriga organet 
tilldela varje produkt ett 
registreringsnummer.

Under förutsättning att dokumentationen är 
godkänd ska det behöriga organet tilldela 
varje produkt ett registreringsnummer. Det 
behöriga organet ska avsluta förfarandet 
inom fyra månader efter dagen för 
ansökan.

Ändringsförslag 11

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 100 EUR, i proportion till 
företagens storlek, för handläggningen av 
registreringen. Avgiften ska baseras på 
följande:
(a) Kostnaden för de behöriga organens 
information och hjälp till företagen.
(b) Administrationskostnaderna för 
registreringen.
Medlemsstaterna kan välja att inte ta ut 
någon avgift, som ett sätt att främja 
programmet.
Om en avgift tas ut får miljömärket 
användas under förutsättning att avgiften 
har betalats i rätt tid.
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Motivering

Det finns fortfarande bara 26 etablerade produktgrupper och cirka 500 företag som tillverkar 
miljömärkta produkter i EU. Problemet med det nuvarande programmet är att det inte finns 
tillräcklig kännedom om märket och genomslaget i industrin har varit dåligt. För att 
uppmuntra företag, och särskilt små och medelstora företag, bör inte registreringsavgiften 
överstiga 100 EUR.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Miljömärket får användas på de 
produkter som omfattas av registreringen 
och på tillhörande reklammaterial.

7. Miljömärket får användas på de 
produkter som omfattas av registreringen 
och på tillhörande reklammaterial. 
Miljömärket ska ha en framträdande 
placering och definiera produkten i fråga, 
även om den köps tillsammans med andra 
produkter. 

Ändringsförslag 13

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, 
offentliga upphandlare, näringsidkare, 
detaljister och allmänhet och därigenom
stödja programmets utveckling, och 
dessutom främja mer allmänna åtgärder 
för att ge den stora allmänheten kunskap 
om miljön och hjälpa till att skapa 
miljömedvetna konsumenter samt öka 
spridningen och igenkännandet av 
gemenskapens miljömärke.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får höja den maximiavgift 
som anges i artikel 9.3 och ändra bilagorna.

Kommissionen får endast höja den 
maximiavgift som anges i artikel 9.3 och 
ändra bilagorna så länge höjningen är 
avsedd att täcka registreringskostnaderna.

Motivering

Det är oklart i vilken utsträckning kommissionen får höja maximiavgiften och under vilka 
omständigheter. För att undvika sådana oklarheter får maximiavgiften endast höjas för att 
täcka de verkliga kostnaderna för handläggningen av registreringen. 

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Texten på miljömärket ska bestämmas av 
de behöriga organen i varje medlemsstat 
och vara på den medlemsstatens officiella 
språk. Texten ska motsvara texten i det 
engelska originalet.



AD\764126SV.doc 13/13 PE415.324v02-00

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Miljömärkesprogram för gemenskapen

Referensnummer KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Ansvarigt utskott ENVI

Yttrande
       Tillkännagivande i kammaren

IMCO
2.9.2008

Föredragande av yttrande
       Utnämning

Edit Herczog
10.9.2008

Behandling i utskott 6.11.2008 2.12.2008 22.1.2009

Antagande 22.1.2009

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

34
0
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne 
Gebhardt, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-
Harris, Iliana Malinova Iotova, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt 
Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita 
Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, 
Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-
Britt Svensson, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara 
Weiler

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna 
Corda, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Olle 
Schmidt

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)

Jean-Pierre Audy, Michel Teychenné


	764126sv.doc

