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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett miljömärkesprogram 
för gemenskapen
(KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0401),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0279/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd (A6-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

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 ett 
registreringssystem införas. Registrering 
beviljas efter en kontroll av att produkten 
uppfyller kriterierna för den berörda 
produktkategorin.

Or. en
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Motivering

Det faktum att det tidigare systemet ersätts med ett registreringssystem bör inte leda till 
mindre effektiva förhandskontroller.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör se till att nödvändiga medel anslås för 
medvetandehöjande kampanjer och 
främjande av miljömärkningen.

Or. en

Motivering

EU och dess medlemsstater bör fortsätta att främja miljömärkningen.

Ändringsförslag 3

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.

utgår

Or. en

Motivering

För att undvika att skapa sammanblandning med märkningen av ekologiska produkter, och 
för att undvika diskriminering mellan bearbetade och obearbetade livsmedel (exempelvis 
vatten) är det bättre att inte införa särskilda åtgärder som begränsar förordningens 
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tillämpningsområde till att endast omfatta bearbetade livsmedel och fiske- och 
vattenbruksprodukter.

Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Miljömärket ska inte kunna tilldelas varor 
som innehåller ämnen eller preparat som 
klassificerats som mycket giftiga, giftiga, 
miljöfarliga, cancerogena, mutagena eller 
reproduktionstoxiska enligt direktiv 
67/548/EEG eller direktiv 1999/45/EG, 
eller ämnen som avses i artikel 57 i 
förordning (EG) nr 1907/2006/EG 
(Reach).
För vissa kategorier av varor får 
kommissionen anta åtgärder om 
beviljande av undantag från första 
stycket.
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

För att uppfylla de höga förväntningarna vad gäller miljömärkta produkters kvalitet och 
kemikaliesäkerhet är det nödvändigt att återinföra den allmänna principen om förbud mot 
farliga ämnen, samtidigt som man gör det möjligt att genom kommittéförfarandet införa 
undantag för vissa produktkategorier. 
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Behöriga organ ska genomföra 
kontrollförfarandet på ett konsekvent och 
tillförlitligt sätt i enlighet med 
standarderna i EN 45000-serien eller 
motsvarande internationella standarder.

Or. en

Motivering

Detta för att garantera att kontrollförfarandena håller hög kvalitet i enlighet med 
EU-standarder och internationella standarder.

Ändringsförslag 6

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 och 
tjänsteleverantörer, små och medelstora 
företag, detaljister, importörer, 
miljöskyddsgrupper och 
konsumentorganisationer – deltar i avvägd 
utsträckning.

Or. en

Motivering

Nämnden bör säkerställa en avvägd representation bland aktörerna. Vissa kategorier som 
uttryckligen nämndes i den tidigare förordningen har tagits bort. Det är viktigt att se till att 
företrädare från små och medelstora företag deltar.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Miljömärkeskriterierna ska vara 
baserade på produkters miljöprestanda, 
med beaktande av gemenskapens senaste 
strategiska mål på miljöområdet.

1. Genom miljömärkeskriterierna fastställs 
de miljökrav som en produkt måste 
uppfylla för att få bära miljömärket, och 
kriterierna ska vara baserade på en 
vetenskaplig analys som utvärderar 
produkters miljöprestanda, med beaktande 
av gemenskapens senaste strategiska mål 
på miljöområdet. 

Or. en

Motivering

Kriteriernas funktion bör tas upp redan i första punkten (ändringsförslaget innebär endast att 
texten från punkt 3 flyttas, jämför ändringsförslag 9).

Ändringsförslag 8

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 under 
beaktande av den mest betydande 
miljöpåverkan från de produkter som 
finns tillgängliga 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.

Or. en
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Motivering

Kriterierna bör ta hänsyn till den mest betydande miljöpåverkan från de produkter som finns 
tillgängliga på marknaden.

Ändringsförslag 9

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.

utgår

Or. en

Motivering

Texten har flyttats till punkt 1 i samma artikel (jämför ändringsförslag 7).

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska se till att ett 
minskat antal djurförsök är en viktig 
aspekt i samband med att kriterierna 
utarbetas och revideras.

Or. en

Motivering

Genom miljömärkeskriterierna bör man försöka påverka marknaden i riktning mot ett 
minskat antal djurförsök.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter samråd med EUEB får 
medlemsstaterna, behöriga organ och 
andra aktörer också ta initiativ till och 
leda utarbetandet eller översynen av 
miljömärkeskriterierna.

Efter samråd med EUEB och 
kommissionen får medlemsstaterna och 
behöriga organ också ta initiativ till och 
leda utarbetandet eller översynen av 
miljömärkeskriterierna. De aktörer som 
deltar i EUEB kan få i uppgift att leda 
utarbetandet av kriterierna, under 
förutsättning att de kan visa att de har 
sakkunskap på produktområdet och 
förmåga att leda arbetet på ett neutralt 
sätt och i linje med målen för denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ett centralt organ fortsätter att ha överblick över hur arbetet fortskrider. För 
att se till att arbetet bedrivs under oberoende former och med insyn och att allmänheten har 
förtroende för miljömärkningen, bör ett filter införas som gör att inte varenda aktör kan 
inleda och leda utarbetandet av kriterier.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa dokument ska skickas till 
kommissionen.

Or. en

Motivering

För att förtydliga förfarandet.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 7 – paragraph 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

Livsmedel bör inte omfattas av förslaget till förordning, detta av de skäl som anges ovan.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om det finns behov av en icke 
väsentlig översyn av kriterierna får det 
förkortade förfarande för översyn som 
beskrivs i bilaga I. Ba tillämpas.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha ett effektivt och snabbt verktyg för att kunna göra små och icke väsentliga 
ändringar.
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Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Inom ett år efter det att denna 
förordning trätt i kraft och efter samråd 
med EUEB ska kommissionen i enlighet 
med målen och principerna i artikel 1 
utarbeta och offentliggöra en arbetsplan 
för gemenskapens miljömärke, som 
innehåller mål och en icke uttömmande 
förteckning över de produktgrupper som 
ska anses ha prioritet i fråga om 
gemenskapens åtgärder. Arbetsplanen ska 
uppdateras regelbundet. 

Or. en

Motivering

Med hjälp av en arbetsplan kan man ge en översikt och en idé om hur kriterierna utarbetas.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De åtgärder som avses i första stycket ska 
antas och offentliggöras senast [180] 
dagar efter att de dokument som avses i 
artikel 7 har skickats till kommissionen.

Or. en

Motivering

När de tekniska bedömningarna väl har genomförts bör kommissionen skyndsamt godkänna 
kriterierna.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

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 
aktören ansöka hos ett av de behöriga 
organ som nämns i artikel 4 i enlighet med 
följande regler:

Or. en

Motivering

Förenkling av texten.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I ansökningar om registrering ska 
näringsidkarens namn och adress anges, 
samt produktgruppen i fråga, och de ska 
innehålla en fullständig beskrivning av 
produkten.

2. I ansökningar om registrering ska 
aktörens namn och adress anges, samt 
produktgruppen i fråga, och de ska 
innehålla en fullständig beskrivning av 
produkten.

Or. en

Motivering

Det är inte bara näringsidkare som kan ansöka om registrering, och därför verkar ”aktör” 
vara ett lämpligare begrepp.
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Ändringsförslag 19

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. Under alla omständigheter 
ska avgiften reduceras med minst 
25 procent för små och medelstora 
företag. Om en avgift tas ut får 
miljömärket användas under förutsättning 
att avgiften har betalats i rätt tid.

Or. en

Motivering

Man bör ta hänsyn till att det kommer att vara svårare och kostsammare för små och 
medelstora företag att ansöka om registrering enligt miljömärkesprogrammet. Därför bör de 
uppmuntras med hjälp av vissa fördelar.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Inom två månader efter mottagandet av 
en ansökan om registrering ska det 
behöriga organet bedöma om produkten 
uppfyller miljömärkeskriterierna för den 
aktuella produktgruppen.

Or. en

Motivering

Det bör stå klart att det behöriga organet, innan en eventuell registrering, ska bedöma om 
den produkt för vilken miljömärkningen begärs uppfyller kraven för sådan registrering.
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Ändringsförslag 21

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 produkten 
uppfyller miljömärkeskriterierna ska det 
behöriga organet tilldela produkten ett 
registreringsnummer.

Or. en

Ändringsförslag 22

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 
via Internet.

Or. en

Motivering

Konsumenterna bör snabbt och enkelt kunna kontrollera om en produkt verkligen är 
miljömärkt.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om miljömärket anbringas på 
bearbetade livsmedel, utom 

utgår
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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.
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

Se ovan, angående livsmedel.

Ändringsförslag 24

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, inklusive skolor,
och därigenom stödja programmets 
utveckling, och genom att uppmuntra 
användningen av programmet, i 
synnerhet genom att upprätta en 
supporttjänst för aktörerna, särskilt för de 
små och medelstora företagen.

Or. en

Motivering

Miljömärkesanvändningen bör främjas inte bara genom finansiering av 
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informationskampanjer, utan också genom att erbjuda praktiskt hjälp för aktörer som vill 
ansöka om registrering enligt miljömärkesprogrammet.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inbördes utvärdering Utbyte av information och bästa praxis

Or. en

Motivering
De behöriga organen bör uppmuntras att samarbeta.

Ändringsförslag 26

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, särskilt
artiklarna 9 och 10, ska de behöriga 
organen utbyta information och 
erfarenheter och försöka samordna det 
arbete och de tjänster som utförs av de 
behöriga nationella organen.

Or. en

Motivering

De behöriga organen bör uppmuntras att samarbeta.
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den [ange datum – fem år efter 
dagen för offentliggörandet] ska 
kommissionen överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av gemenskapens 
miljömärkesprogram. Rapporten ska också 
fastställa faktorer som kan ligga till grund 
för en eventuell översyn av programmet.

Senast den [ange datum – fem år efter 
dagen för offentliggörandet] ska 
kommissionen överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av gemenskapens 
miljömärkesprogram, särskilt 
genomförandet av artikel 12. Rapporten 
ska också fastställa de framsteg som gjorts 
i fråga om de mål som anges i 
arbetsplanen, och faktorer som kan ligga 
till grund för en eventuell översyn av 
programmet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att noggrant följa upp arbetet med miljömärkningen, hur medlen används samt 
om och av vilka skäl målen uppnås, eller inte uppnås.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det bör även vara möjligt att sänka avgiften.
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt Ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ba. FÖRKORTAT FÖRFARANDE FÖR 
ICKE VÄSENTLIG REVIDERING AV 
KRITERIERNA
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
som ska innehålla
– en motivering till varför det inte behövs 
någon fullständig revidering av 
kriterierna och varför det räcker med en 
uppdatering av kriterierna och deras 
stringensnivåer, 
– ett tekniskt avsnitt med en uppdatering 
av den tidigare marknadsinformation som 
användes vid fastställandet av kriterierna,
– ett utkast till förslag till reviderade 
kriterier, 
– ett kvantitativt angivande av den 
övergripande miljöprestanda som de 
reviderade kriterierna förväntas medföra 
totalt sett, jämfört med miljöprestandan 
för genomsnittliga produkter på 
marknaden,
– en reviderad handbok för potentiella 
användare av miljömärket och för 
behöriga organ,
– en reviderad handbok för myndigheter 
med ansvar för tilldelning av offentliga 
kontrakt.
Rapporten och utkastet till förslag till 
kriterier kriterieförslag ska under två 
månader finnas tillgängliga för offentligt 
samråd och kommentarer på 
kommissionens webbplats för 
miljömärkesprogrammet.
Svar ska ges på alla kommentarer som 
mottas under det offentliga samrådet, 
varvid det för varje kommentar ska anges 
om den har godtagits eller förkastats samt 
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varför. 
Med förbehåll för eventuella ändringar 
som görs under det offentliga samrådet, 
och om ingen medlemsstat begär ett öppet 
arbetsgruppsmöte, får kommissionen anta 
kriterierna i enlighet med artikel 8. 
Om någon medlemsstat så begär ska ett 
öppet arbetsgruppsmöte om utkastet till 
reviderade kriterier hållas, i vilket alla 
berörda parter – exempelvis behöriga 
organ, näringslivet (inklusive små och 
medelstora företag), fackföreningar, 
detaljister, importörer, miljö- och 
konsumentorganisationer – ska delta. 
Kommissionen ska också delta i dessa 
möten. 
Med förbehåll för eventuella ändringar 
som görs under det offentliga samrådet 
eller under arbetsgruppsmötet får 
kommissionen anta kriterierna i enlighet 
med artikel 8.

Or. en

Motivering

En av de viktigaste faktorerna för att miljömärkningen ska bli framgångsrik är att kriterierna 
snabbt kan uppdateras om någon del av dem skulle förändras avsevärt. 

Adlib Express Watermark



PE418.115v01-00 22/25 PR\760051SV.doc

SV

MOTIVERING

Miljömärket är en frivillig märkning som syftar till att på EU-nivå främja mycket effektiva 
produkter som har en låg miljöpåverkan under hela produktens livslängd. 

I detta syfte har miljökvalitetsstandarder (som vi här kommer att kalla kriterier) fastställts för 
flera olika produktkategorier. För närvarande är det 26 produktkategorier, 622 tillstånd och 
över 3 000 produkter och tjänster (diskmedel, papper, kläder – inbegripet skor och textilier –, 
turism, campingvaror etc.) som omfattas av miljömärkningen.

Märket och den blomma som det symboliseras av kan anses vara pådrivande faktorer som, 
tack vare den ständiga uppdateringen av de miljökrav som ställs på de produkter som bär 
märket, uppmuntrar företagen att anstränga sig för att göra fortsatta framsteg för att höja den 
miljömässiga kvaliteten på produkterna på marknaden.

Genom gemenskapens handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion, och i synnerhet 
revideringen av miljömärkesförordningen, Emasförordningen (KOM(2008)0402) och 
direktivet om ekodesign (KOM(2008)0399), samt med hänsyn till meddelandet om offentliga 
kontrakt för en bättre miljö (KOM(2008)0408), vill EU främja användningen av ett frivilligt 
och integrerat system som uppmuntrar företagen att förbättra sina produkter och uppfylla 
högre krav vad gäller energieffektivitet och miljövänlighet. 

Vad gäller miljömärket kommer det flera motsägelsefulla signaler från marknaden. 
Erfarenheterna från de nästan tio år under vilka märket har funnits visar att det behövs 
striktare åtgärder för att ta itu med vissa avgörande delar av systemet.

Å ena sidan är det allt fler företag, inom allt fler sektorer, som ansöker om att få använda 
miljömärket. Aktörerna inser det mervärde som ett certifieringsförfarande innebär, som är 
objektivt och uppskattas av konsumenterna, vilka i allt högre grad uppmärksammar företagens 
sociala ansvar i miljöskyddshänseende. 

Dessutom utgör möjligheten att använda miljömärket i hela Europa ett mervärde som många 
företag är medvetna om och som de eftersträvar. 

Å andra sidan är märket, till skillnad mot många andra europeiska märken, inte tillräckligt 
känt bland allmänheten som ofta inte ens känner till dess existens, eller inte vet vad det 
innebär, och därmed inte heller vet vilka miljöaspekter som märket avser att främja. I 
jämförelse med andra nationella märken som har motsvarande funktion är det europeiska 
märket mindre utbrett och mindre känt. 

Dessutom klagar företagen inom sektorn och de icke-statliga organisationerna över att det tar 
för lång tid att godkänna kriterierna (i vissa fall kan det ta mer än fyra år) och att mycket olika 
kriterier kan gälla för jämförbara produktkategorier.

Dessutom brister samordningen med motsvarande nationella märken, som i vissa fall omfattas 
av andra kriterier för samma typer av produkter och är mer kända och uppfattas mer positivt 
än det europeiska miljömärket.
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För att ta itu med dessa problem har kommissionen lagt fram ett förslag till ny förordning, och 
föredraganden stöder i stort sett det förslaget.

Genom förslaget görs ett stort antal ändringar vad gäller godkännandet av kriterierna och det 
införs ett nytt system för tilldelning av märket.

I stället för det tidigare systemet, som krävde att det fanns ett avtal mellan det behöriga 
organet och aktören, införs ett registreringssystem.

Dessutom införs bestämmelser för en förbättrad samordning med de nationella 
certifieringssystemen.

För att underlätta en flerdimensionell framgång ska de olika aktörerna, såsom kommissionen, 
medlemsstaterna och företagen inom den berörda sektorn, kunna inleda och leda arbetet med 
att utarbeta och fastställa kriterier.

I kommissionens förslag införs också nya produktkategorier som bearbetade livsmedel och 
fiske- och vattenbruksprodukter.

Föredragandens förslag

Föredraganden har föreslagit några ändringar i kommissionens förslag. Dessa ändringar avser 
i huvudsak

- att upprätthålla konsumenternas förtroende för de höga miljökvalitetskrav som 
miljömärket står för, 

- att utöka miljömärkets användning genom att vidta medvetandehöjande åtgärder 
gentemot konsumenterna och utöka antalet produktkategorier som kan omfattas av 
miljömärkningen, 

- att se till att förfarandet för godkännandet av kriterierna inte är långsammare än 
produktutvecklingen på marknaden och den allmänna utvecklingen, och att samtidigt 
bevara miljökvaliteten och se till att sektorns alla aktörer och alla berörda parter 
engageras.

Föredraganden har föreslagit att hänvisningen till bearbetade livsmedel och fiske- och 
vattenbruksprodukter ska utgå.  Detta för att dessa produktkategorier inte bör behandlas 
annorlunda, och för att det är än mindre befogat att tillämpa olika bestämmelser för 
bearbetade respektive obearbetade livsmedel. Dessutom bör man se till att undvika 
sammanblandning mellan miljömärkta produkter och ekologiska produkter.

Därför är det bäst att experterna får avgöra vilka livsmedelstyper som ska kunna tilldelas 
miljömärket. Endast de som har tillräckliga sakkunskaper kan bedöma hur miljövänlig en 
produkt är under hela dess livslängd.

I fråga om det nya förfarandet är det viktigt att klargöra att registreringen av en ny produkt i 
miljömärkningsprogrammet måste föregås av en kontroll av om produkten verkligen uppfyller 
kriterierna i praktiken, och inte bara en kontroll av produktens handlingar. Därför har 
föredraganden lagt fram ett ändringsförslag om att återinföra en förhandskontroll som ska 
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genomföras innan en produkt kan tilldelas miljömärket.

Med tanke på att miljömärkningen är frivillig och att konsumenterna har höga förväntningar 
på de produkter som bär miljömärkets blomma har föredraganden återinfört bestämmelsen om 
att miljömärket inte ska kunna tilldelas produkter som innehåller ämnen som är farliga för 
konsumenterna och för miljön.

För att upprätthålla miljömärkningsprogrammets trovärdighet är det viktigt att de produkter 
som bär märket lever upp till principen om skydd för konsumenternas hälsa och för miljön.

Eftersom en sådan begränsning skulle kunna ligga till hinder för en utökning av miljömärkets 
användning till ett större antal produktkategorier, har föredraganden föreslagit att 
kommissionen genom kommittéförfarandet ska kunna införa väl motiverade undantag från 
den principen för vissa produktkategorier.

Med tanke på att gemenskapsbestämmelserna, exempelvis Reach och det globala 
harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS), i allt högre 
grad avser att minska antalet djurförsök, bör den principen också införas i det frivilliga 
miljömärkningsprogrammet, som syftar till att främja utvecklingen av och att certifiera 
miljövänliga produkter.

När det gäller förfarandet för godkännandet av kriterierna för de olika produktkategorierna är 
det många aktörer inom sektorn som klagar över att förfarandet tar för lång tid och att 
kriterierna, när de väl har godkänts, alltför snabbt blir inaktuella i förhållande till 
marknadsutvecklingen.

Därför har följande två förslag lagts fram:

För att skynda på godkännandet av kriterierna bör det införas en tidsfrist på högst 180 dagar 
mellan själva utvärderingen och kommissionens beslut om godkännande.

Dessutom införs ett förenklat och förkortat förfarande för icke väsentlig revidering av 
kriterierna, genom bilaga I Ba.

Vad beträffar kampanjverksamhet (tidigare artikel 12 i förordningen) är det viktigt att ge 
konsumenterna mer information och genomföra medvetandehöjande kampanjer, och att 
använda gemenskapsmedel för att erbjuda företagen rådgivning om hur man praktiskt går till 
väga för att registrera olika produktkategorier.

Viktigt är också att införa särskilda bestämmelser rörande de små och medelstora företagen, 
som måste få ökade kunskaper om hur de kan använda miljömärket och få möjlighet att delta i 
beslutsförfarandena beträffande kriterierna. Dessutom måste man ta hänsyn till de små och 
medelstora företagens särskilda behov.

Slutligen anser föredraganden att miljömärket är ett användbart verktyg för att göra de 
europeiska produkterna miljövänligare och främja forskningsarbetet och den tekniska 
innovationen på området.

En utmaning består i att ta fram säkra kriterier som tar hänsyn till produktens eller tjänstens 
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miljövänlighet under hela dess livslängd. Det behövs tillförlitliga kriterier som inte riskerar att 
förvanskas, för att garantera en hög kvalitet under hela produktens livslängd och upprätthålla 
konsumenternas förtroende för miljömärket.
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