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Indledning 
EU's miljømærke er en frivillig ordning, der blev indført i 1992 for at tilskynde virksomheder til at fremstille og 
markedsføre mere miljøvenlige produkter og tjenesteydelser. Produkter og tjenesteydelser, som har fået 
tildelt EU's miljømærke bærer et mærke, så forbrugerne, herunder offentlige og private købere, let kan 
identificere dem. I dag findes der en lang række produkter og tjenester, som bærer EU's miljømærke, og der 
kommer hele tiden yderligere produktgrupper til, som optages i ordningen. 
 
Denne brugervejledning dækker brugen af EU-miljømærkekatalogets administrationssystem (ECAT-Admin), 
som er et åbent onlineværktøj til administration af EU-miljømærkelicenser og -produkter. 
 
Hvis der er problemer med din ECAT_Admin, kan henvendelse ske til EU Ecolabel Helpdesk eller Danmarks 
ansvarlige organ:  

 
ecolabel@bio.deloitte.fr  
Ansvarligt organ  

 
  

Angiv venligst i din e-mail: 
 En tydelig beskrivelse af problemet 
 Nummeret på den licens og den ansøgning problemet vedrører 
 Dit ECAT_Admin-brugernavn 
 Et skærmbillede af problemet 

 
 Da tekniske spørgsmål eventuelt skal videresendes til Europa-Kommissionens IT-afdeling, kan der 

gå 3-5 dage, før problemet er løst. Visse problemer kan dog tage længere tid at løse. 

mailto:ecolabel@bio.deloitte.fr
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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Kapitel 1: Sådan kommer du i gang 

1.1 Oprettelse af ECAT_Admin-konto (første login) 
Der opnås adgang til ECAT_Admin ved at kopiere og indsætte følgende i din browsers adresselinje: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 

 
Lav ikke et bogmærke for denne side, brug i stedet ovenstående link til hvert login. 
Tjek, at udtrykket “ECAT_Admin requires you to authenticate” er vist på din skærm (i den røde rammer i 
figur 1). 
Hvis dette udtryk ikke vises, skal du slette din browser history, cookies og midlertidige internetfiler og 
derefter igen prøve at få adgang til ECAT_Admin via ovenstående adresse. 
 

FIGUR 1: LOG IND 

 
 
På samme side, i den grå bjælke, hvor der står “Is the selected domain correct?” (lilla ramme i figur 1), skal 
domænenavnet "European Commission" laves om til “External”. For at ændre domænet, klikkes på linket 
"change it" i den samme grå ramme. 
Du bliver ledt videre til en ny side med titlen "Where are you from?". Vælg domænet "External" (figur 2).  

 
FIGUR 2: HVOR LOGGER DU IND? (WHERE ARE YOU FROM?) 

                                                    

Ved at klikke på “External” kommer du tilbage til hovedloginsiden. 
 Alt efter, hvordan din side er konfigureret, vises figur 1 eller figur 2 først. 
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På hovedloginsiden klikkes på linket “Create an account” (i den røde ramme i figur 3) for at indtaste dine 
oplysninger for ECAS-kontoen for første gang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
På siden “Create an account” (figur 4) udfyldes alle de obligatoriske felter.  
 

 Det er valgfrit, om man vil anføre et brugernavn i det første felt.  Hvis feltet ikke udfyldes, oprettes 
automatisk et brugernavn ud fra bogstaverne i det fornavn og efternavn, der er angivet i de 
obligatoriske felter.  
 

Når felterne er udfyldt, klikkes på den blå “Create an account”-knap. 
 

 
 Når brugeroplysningerne er indtastet på siden linket “Create an account”, sendes automatisk en e-mail 

til den e-mailadresse, du har angivet på siden. Efter modtagelsen af denne e-mail har du 1½ time til at 
klikke på linket i e-mailen for at oprette et password. 

 
 

FIGUR 3: LINKET “CREATE AN ACCOUNT” 

FIGUR 4: “CREATE AN ACCOUNT” 



                                 
                               

  

5 
Ecat_Admin – Brugervejledning til licensindehavere  

 

Når du har modtaget den automatisk genererede e-mail, klikkes på linket i e-mailen, som sender dig videre 
til siden “New password”. Dit brugernavn vil allerede være udfyldt, men du skal oprette og bekræfte dit 
password.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når du har klikket på “Submit” (send), bliver du opfordret til at klikke på “Proceed” (videre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           

 Opbevar dit brugernavn og password på et sikkert sted; det kan være vanskeligt at gendanne, hvis 
du mister det. 

 Der kan kun oprettes én ECAS-konto pr. licensindehavende virksomhed/organisation.  
 Hvis du, som ECAS-kontoindehaver afgiver din administrationsret til kontoen (dvs. du får andre 

opgaver eller du forlader firmaet), skal du give dine oplysninger (brugernavn og e-mailadresse, der 
er knyttet til kontoen) til den nye administrator, før du afgiver dine rettigheder til at administrere 
kontoen. Hvis du ikke sørger for dette, kan det blive meget vanskeligt eller umuligt at få adgang til 
din virksomheds eller organisations kontooplysninger.     

FIGUR 5: NYT PASSWORD (NEW PASSWORD) 

FIGUR 6: PASSWORD OPRETTET (PASSWORD CREATED) 
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1.2 ECAT_Admin kontaktoplysninger 
Nu, hvor du har oprettet din ECAS-konto og klikket på "Proceed" (videre) (figur 6), bliver du ledt videre til 
siden "My account" (min konto) (figur 7), hvor du indtaster de kontaktoplysninger for din virksomhed, som 
knyttes til din ECAT_Admin-konto.  
 

FIGUR 7: MY ACCOUNT-SIDEN 

 
 
Det er vigtigt, at oplysningerne på denne side indtastes korrekt, fordi de ikke kan ændres, før kontoen er 
godkendt, og du får adgang til den.  

 Overalt i ECAT_Admin betyder en rød stjerne, “*”, at feltet SKAL udfyldes. 
 

 Ved at klikke på "Send for validation" (send til validering) (i den røde ramme i figur 7) sendes din 
anmodning til validering hos Helpdesk. Hvis du klikker på "Save" (gem) (i den lilla ramme i figur 7), 
kan du afslutte din session og logge ind igen senere og foretage ændringer, før du sender din 
anmodning. Du får ikke adgang til kontoen, før Helpdesk har valideret dine kontaktoplysninger. 
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1.3 Login (med et foruddefineret brugernavn/password) 
Der opnås adgang til ECAT_Admin ved at kopiere og indsætte følgende i din browsers adresselinje: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 

 
Lav ikke et bogmærke for denne side, brug i stedet ovenstående link til hvert login. 
Tjek, at udtrykket “ECAT_Admin requires you to authenticate” er vist på din skærm (i den røde ramme i 
figur 8). 
Hvis dette udtryk ikke vises, skal du slette din browser history, cookies og midlertidige internetfiler og 
derefter igen prøve at få adgang til ECAT_Admin via ovenstående adresse ovenfor. 

 

FIGUR 8: ECAT-ADMIN-STARTSIDEN 

 
 

På samme side, i den grå bjælke, hvor der står “Is the selected domain correct?” (er det valgte domæne 
korrekt?) (lilla ramme i figur 8), skal domænenavnet "European Commission" laves om til “External”. For at 
ændre domænet, klikkes på linket "change it" i den samme grå ramme. 
Du bliver ledt videre til en ny side med titlen “Where are you from?” (hvor logger du ind?). Vælg domænet 
"External" (figur 9). 

FIGUR 9: VÆLG DOMÆNE 
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Ved at klikke på “External” kommer du tilbage til hovedloginsiden. 
 Alt efter, hvordan din side er konfigureret, vises figur 8 eller figur 9 først. 

Før du klikker på "Login" på hovedloginsiden (figur 10), indtastes brugernavn eller e-mailadresse, der er 
knyttet til din konto, og dit password.  

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
      
                                 

FIGUR 10: KNAPPEN LOGIN 
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1.4 Glemte oplysninger (e-mail, brugernavn eller 
password) 

Glemt e-mail/brugernavn 
Hvis du har glemt e-mail/brugernavn, der er knyttet til din ECAS-konto, kan du sende en e-mail til 
Helpdesk med nogle af eller alle følgende oplysninger: produktionsland, brugernavn, e-mailadresse eller 
virksomhedsnavn. 
Helpdesk finder din konto via en “User Management”-portal og giver dig besked om den e-mail/det 
brugernavn, der er knyttet til din ECAS-konto.  
 
Glemt password:  
Hvis du har glemt dit password til din ECAS-konto, klikkes på "Lost your password?" (glemt dit password?) 
ved siden af knappen "Login" (i den røde ramme i figur 11). 
 

FIGUR 11: GLEMT DIT PASSWORD? 
 
 

 

 

 

På siden "New Password" (nyt password) indtaster du dit ECAT-brugernavn eller e-mailadressen for din 
ECAT-konto sammen med en sikkerhedskode som vist i figur 12.  
Når du har udfyldt de krævede felter, klikker du på knappen “Get a password” (få et password) (i den røde 
ramme i figur 12), og der sendes en automatisk genereret e-mail med dit nye password til den e-
mailadresse, der er knyttet til din ECAT-konto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
                                            
 

FIGUR 12: FÅ ET PASSWORD 

 



                                 
                               

  

10 
Ecat_Admin – Brugervejledning til licensindehavere  

 

1.5. ECAT_Admin Startside 
FIGUR 13: ADMINISTRATION AF MILJØMÆRKEANSØGNINGER 

 
Fra ECAT-Admin startsiden (figur 13) kan du foretage en række handlinger: 
  

 Ansøge om en miljømærkelicens 
 Se og opdatere gældende licenser 
 Ændre kontooplysninger 
 Ændre sprog for brugergrænsefladen 

 
 
De næste kapitler indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvordan Ecat_admins grundfunktioner udføres: 
 

 Ansøgning om ny licens 
 Vis aktuelle ansøgninger 
 Ændring af ansøgninger 
 Anmodning om udvidelse af licenser 
 Anmodning om forlængelse af licenser 
 Annullering af licenser 
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Kapitel 2: Ansøgning om en ny licens 
Hvis det er første gang, du ansøger om en ny licens, bør du kontakte det danske ansvarlige organ, før du 
udfylder din ECAT-ansøgning. 
På Ecat_Admin, klikkes på linket "Apply for Ecolabel license" (ansøg om miljømærkelicens) på startsiden 
for at oprette en ny, tom ansøgning, som automatisk får status af "draft" (udkast), hvilket betyder at der 
kan ændres i den, indtil det tidspunkt, hvor den sendes til det ansvarlige organ. 
 

FIGUR 14: ANSØG OM MILJØMÆRKELICENS 

 
 
Alle ansøgninger har 5 trin, som vist øverst i ansøgningsskemaet (i den grønne bjælke i figur 15): 
1. Ansøgende virksomhed 
2. Oplysninger om ansøgningen 
3. Produkter/tjenester 
4. Underskrift 
5. Send 
 
 
 
 
 
  
 
Vigtige oplysninger 

 Hver gang du flytter til det næste trin i denne 5-trins ansøgning, vil det ikke længere være muligt at 
ændre oplysningerne på det foregående trin. Hvis du derimod logger ud efter trin 3 (efter at have 
gemt produkt/tjenesteoplysninger), efter trin 4 eller efter trin 5 (inden du sender), kan du redigere 
alle trin og færdiggøre ansøgningen, når du logger ind igen. Du kan redigere ansøgningen ved at 
vælge fanebladet “Consult and Maintain Ecolabel Applications” (vis og opdater 
miljømærkeansøgninger) og klikke på knappen “Edit” (rediger) ved siden af ansøgningens status. 

 Hvis du ønsker at annullere din ansøgning på noget tidspunkt, før du har klikket på "Submit" 
(send), kan du klikke på "Cancel Application" (annuller ansøgning) (i den røde ramme i figur 15). 

 Når en ansøgning er færdig på trin 5 og sendt, går den videre til det ansvarlige organ til validering 
og status ændres til "Application in Progress"(ansøgning under behandling), og ansøgningen kan 
ikke ændres. 

 

FIGUR 15: ANNULER ANSØGNING 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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2.1 Ansøgning trin 1: Ansøgende virksomhed 
I det første trin i ansøgningen skal du bekræfte dine oplysninger for “My Account” (min konto), som du 
tidligere har afgivet (se afsnit 1.2 for nærmere detaljer).  
Hvis de viste oplysninger er korrekte, klikkes på knappen "Confirm and Continue" (bekræft og fortsæt) (i 
den røde ramme i skærmbilledet nedenfor).  
Hvis de viste oplysninger ikke er korrekte, kan du ændre oplysningerne ved at klikke på "My Account" (i 
den lilla ramme i figur 16). Når du sender din ansøgning igen, validerer/afviser Helpdesk din konto. Når din 
konto er valideret, kan du fortsætte med at arbejde på ansøgningen.  
 

FIGUR 16: ANSØGENDE VIRKSOMHED 
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2.2 Ansøgning trin 2: Oplysninger om ansøgningen 
På ansøgningens andet trin skal du angive nærmere oplysninger om ansøgningen, f.eks.: 
 

 Ansøgningens første og andet sprog: 
o Det interne administrative sprog, som du vælger, er første sprog, som kun ses af dig inden for 

din ECAT_Admin-konto.  
o Det eksterne sprog til beskrivelse af produkter/tjenester, som du vælger, ændrer sprog for din 

beskrivelse af din produkt/tjenestegruppe i den offentlige ECAT. Eftersom resten af den 
offentlige ECAT vises på engelsk, for at være tilgængelig for flest mulige brugere, tilrådes det at 
vælge engelsk som sprog for beskrivelse af din produkt/tjenestegruppe. Hust venligst dette 
sprogvalg - det skal bruges på trin 2.3. 

 
 Samme sprog kan vælges til både intern og ekstern kommunikation. 
 Den valgte gruppe for produkter/tjenester. 
 Det ansvarlige organ, hvortil ansøgningen indsendes. 

 
FIGUR 17: OPLYSNINGER OM ANSØGNINGEN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når du har kontrolleret, at oplysningerne er korrekte, vælges det relevante ansvarlige organ fra rullelisten, 
og der klikkes på "Save and Continue" (bekræft og fortsæt) (i den røde ramme i figur 17). 
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2.3 Ansøgning trin 3: Produkter/tjenester  
På ansøgningens tredje trin kan du uploade et ubegrænset antal produkter og tjenester inden for 
samme gruppe produkter/tjenester.  
 

 Forbered alle de nødvendige oplysninger om dine produkter/tjenester på forhånd og lad ikke 
computeren være inaktiv, så risikerer du at miste oplysningerne.  

 
 Produkter/tjenesteydelser føjes til ansøgningen ved at klikke på knappen "Add product"/”Add service” 

(tilføj produkt/tilføj tjeneste) (i den røde ramme i figur 18). 
 

FIGUR 18: PRODUKTER/TJENESTER 

 
 
For hvert tilføjet produkt anmodes om følgende oplysninger: 

 Generelle oplysninger (obligatorisk): 
FIGUR 19: GENERELLE PRODUKTOPLYSNINGER 

 
 

 Ekstern beskrivelse (produktgruppe) (obligatorisk): 
FIGUR 20: TILFØJ PRODUKTBESKRIVELSE  

 
 
 Her indsætter du beskrivelsen af produktgruppen på det sprog, som du valgte i afsnit 2.2 

Ansøgning trin 2 som “ eksternt sprog til beskrivelse af produkter/tjenester”. 
 Du kan tilføje beskrivelser af produkt/tjenestegrupper på en række sprog ved at gentage dette trin. 

 
 Produktets tilgængelighed (obligatorisk): 

Det er vigtigt, at du meget omhyggeligt angiver hvert land, hvor dit produkt er tilgængeligt via en 
forhandler, da søgninger i det offentlige ECAT foretages på grundlag af "country of availability" (land, hvor 
produktet/tjenesten er tilgængelig).   
Det gøres ved at vælge et land på listen til venstre og klikke på “add selected” (tilføj valgte). Hvis dit 
produkt er fysisk tilgængeligt overalt i verden, eller hvis det sælges online og kan købes overalt i verden, 
vælges alle lande.  



                                 
                               

  

15 
Ecat_Admin – Brugervejledning til licensindehavere  

 

 For alle tjenester, f.eks. serviceydelsen overnatning og campingpladser, er det vigtigt kun at angive 
det land, hvor tjenesten ydes. Der bør ikke angives flere lande. 

 
FIGUR 21: PRODUKTETS TILGÆNGELIGHED 

 
 

 Andre oplysninger: angiv din virksomheds årsomsætning (valgfrit): 
FIGUR 22: ANDRE OPLYSNINGER 

 
 

 Billede af produktet (valgfrit, men anbefales varmt for at højne produkters/tjenesters profil i 
ECAT). Maksimal størrelse er 175 x 200 i jpeg-format (76 dpi). 

 
FIGUR 23: TILFØJ BILLEDE 

 
 

 Markedsføringsoplysninger (valgfrit): 
FIGUR 24: MARKEDSFØRINGSOPLYSNINGER 

 
 En udstillingsmodel (showroom product) er et produkt, som virksomheder anvender til 

reklame/udstillingsformål. Hvis dette felt afkrydses, kan der ikke tilføjes forhandlere. 
 

 Skjul virksomhedsnavn (valgfrit): 
FIGUR 25: SKJUL VIRKSOMHEDSNAVN (VALGFRIT): 

 
 

 Feltet "Hide licence holder" kan afkrydses, så din virksomheds navn ikke er offentligt tilgængelig på 
ECAT, men produkt/tjenesteoplysninger er stadig offentligt tilgængelige. 

 Hvis “Hide licence holder” (skjul licensindehaver) afkrydses, bør du angive en forhandler. 
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 Forhandleroplysninger (valgfrit): 
FIGUR 26: TILFØJ NY FORHANDLER 1 

 
 

Klik på knappen “Add new retailer” (tilføj ny forhandler) (figur 26) for at indtaste forhandlernavne (figur 
27).  
Der kan indtastes og gemmes flere forhandlere på denne side (figur 27).  
 

FIGUR 27: TILFØJ NY FORHANDLER 2 

 
 

Når forhandleroplysningerne er udfyldt, klikkes på "Save" (gem), og oplysningerne for et produkt eller en 
tjeneste gemmes. På dette tidspunkt kan du logge ud og logge ind igen, uden at du mister de gemte 
oplysninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis du ikke har logget ud og befinder dig i samme session, kan du klikke direkte på “Edit/delete” 
(rediger/slet) (i den blå ramme i figur 28) for at ændre oplysninger om produkter eller tjenester. Gentag de 
trin, der er beskrevet i afsnit 2.1-2.3. 

 Hvis du vil redigere ansøgningen fra en anden session, vælg fanebladet “Consult and Maintain 
Ecolabel Applications” og klik på knappen “Edit” ved siden af ansøgningens status. (En detaljeret 
vejledning findes i afsnit 3). 

 Inden for samme session eller et antal sessioner senere, når du er færdig med at indtaste dit 
produkt eller din tjeneste, klikkes på knappen "Save and Continue" (i den lilla ramme i figur 28). 

FIGUR 28: GEM OG FORTSÆT ELLER TILFØJ YDERLIGERE PRODUKTER 
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2.4 Underskrift 
På ansøgningens fjerde trin skal du bekræfte identiteten af virksomhedens primære kontaktperson 
(obligatorisk).   
 
Det er valgfrit at angive en supplerende kontaktperson. Selv om den supplerende kontaktperson kan 
kontaktes, hvis den primære kontaktperson ikke er til stede, har den supplerende kontaktperson ingen 
adgangsrettigheder til ECAT_Admin. 
Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, klikkes på "Save and Continue" (i den røde ramme i figur 
29). 
 

FIGUR 29: UNDERSKRIFT 
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2.5 Indsendelse 
På ansøgningens sidste trin har du to muligheder: du kan enten gemme ansøgningen som et udkast eller 
trykke på "Begin Application Process"(påbegynd ansøgningsprocessen).  
 
Hvis du ønsker at gemme ansøgningen som et udkast, som du senere kan arbejde videre på, skal du logge 
ud uden at sende ansøgningen. 
Hvis du vil sende ansøgningen til dit ansvarlige organ, skal du afkrydse feltet (i den røde ramme i figur 30) 
og klikke på “Begin Application Process” (i den lilla ramme i figur 30). 
 

FIGUR 30: INDSENDELSE 

 
 

 Husk, at når en ansøgning er færdig på trin 5 og sendt, går den videre til det ansvarlige organ til 
validering, status ændres til "Application in Progress", og ansøgningen kan ikke længere ændres.  

 Vær opmærksom på, at hvis din ansøgning afvises, vil du skulle starte forfra med ansøgningen og 
genindsende den til det ansvarlige organ.  

 Først når det ansvarlige organ har valideret din ansøgning, bliver den synlig i ECAT. 
 

Når du klikker på knappen “Begin Application Process”, bliver du ledt videre til at side, hvor det bekræftes 
at din ansøgning er registreret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som anført på denne side, underskrives og printes ansøgningen, og du bør spørge det ansvarlige organ, 
om det ønsker at få en kopi.  
Du modtager også en e-mail som bekræftelse på indsendelsen til den adresse, der er anført på siden "My 
Account". 
 

FIGUR 31: UDSKRIV ANSØGNING 
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Kapitel 3: Visning af ansøgninger 
Fra ECAT_Admin's startside kan du se status for dine ansøgninger ved at klikke på "Consult and Maintain 
Ecolabel Applications" (i den røde ramme i figur 32). 
 

FIGUR 32: VISNING AF ANSØGNINGER 

 
 
 
Når du klikker på knappen, vises en liste som f.eks. i figur 33, der anfører alle dine ansøgninger, både i 
udkast, validerede og afviste.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis der for en ansøgning er anført “Draft application” (udkast til ansøgning) (i den røde ramme i figur 33), 
kan den stadig ændres og er endnu ikke sendt til det ansvarlige organ til validering. (Vejledning om, 
hvordan man indsender et udkast til en ansøgning, findes i afsnit 2.5). 
 Hvis der for en ansøgning er anført “Application in Progress” (ansøgning under behandling) (i den røde 

ramme i figur 33), betyder det, at du allerede har indsendt den til det ansvarlige organ og venter på, at 
den validerer eller afviser din konto.  

 Hvis der står “Application Licensed” (ansøgningen er godkendt) (i den røde ramme i figur 33), er din 
ansøgning valideret og burde være synlig i det offentlige ECAT. 

 Hvis der står “Application Cancelled” (ansøgningen er afbrudt) (i den røde ramme i figur 33), betyder 
det, at din ansøgning er trukket tilbage. 

 
 

FIGUR 33: ANSØGNINGENS STATUS 
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Kapitel 4: Ændring af licens 
Licensændringer anvendes til at ændre tidligere indsendte data for produkter/tjenester, der har fået 
tildelt licens, og som er angivet med “Application Licenced” (ansøgningen er godkendt) i ECAT.  
Fra startsiden i Ecat_Admin klikkes på linket "Consult and Maintain Ecolabel Applications" (i den røde 
ramme i figur 34). 

FIGUR 34: ÆNDRING AF LICENS 

 
For at kunne ændre en licens, skal den have status af "Application Licensed" (i den røde ramme i figur 35). 
Klik på knappen "Modify" (ændr) ved siden af ansøgningens status (i den lilla ramme i figur 35). 
 

FIGUR 35: ÆNDRING AF EN GODKENDT LICENSANSØGNING 

 
 

Klik på Application Step 3 “Products/Services” (produkter/tjenester) (i den røde ramme i figur 36) for at 
ændre din ansøgning og derefter på blyanten under feltet "Edit/Delete” (rediger/slet) (i den lilla ramme i 
figur 36). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Når du vil redigere en ansøgning, følges de samme trin, som ved oprettelse af en ansøgning. Vejledning 
herom findes i afsnit 2.3. 

 Når du indsender en ændring af en licens til det ansvarlige organ, vil den få status af "Application 
in Progress", og produkter tilknyttet licensen vil ikke være synlige i det offentlige ECAT, før det 
ansvarlige organ har valideret den. Vejledning om indsendelse af en ansøgning findes i afsnit 2.5. 

 Hvis der indsendes en licensændring for et produkt, vil knappen "Modify" ikke længere være synlig 
på ECAT_Admin-portalen, hvilket forhindrer dig i at foretage yderligere licensændringer. (Det er 
ikke muligt at have mere end én ændring eller udvidelse pr. licens i gang samtidigt). Når det 
ansvarlige organ har accepteret eller afvist din anmodning, bliver knappen "Modify" synlig igen. 

FIGUR 36: ÆNDRING AF LICENS VIA FANEBLADET PRODUCTS/SERVICES  
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Kapitel 5: Udvidelse af licens 
Licensudvidelser anvendes til at tilføje yderligere produktoplysninger til licenser, der har status som 
“Application Licenced” i ECAT. Spørg det ansvarlige organ, før du foretager udvidelser, for at fastslå, om 
du bør ansøge om en udvidelse eller om et nyt produkt (trin 1). 
 
Fra startsiden i Ecat_Admin klikkes på linket "Consult and Maintain Ecolabel Applications" (i den røde 
ramme i figur 37). 
 
 

FIGUR 37: UDVIDELSE AF LICENS 

 
 
Kontroller, at din licens har status af "Application Licensed" (i den røde ramme i figur 38). 
Klik på knappen "Modify" ved siden af ansøgningens status (i den lilla ramme i figur 38). 
 
 

FIGUR 38: UDVIDELSE AF EN GODKENDT LICENSANSØGNING 

 
 

Klik på “4 Extensions” (udvidelser) (i den røde ramme i figur 39) og derefter på knappen “Request 
Extension” (anmod om udvidelse) (i den lilla ramme i figur 39). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her vises samme skærmbillede som i afsnit 2.3, hvor du også kan få vejledning om, hvordan du tilføjer nye 
produkter til en licens. 

FIGUR 39: UDVIDELSER 
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Når beskrivelsen af det eller de nye produkt(er) er tilføjet, klikkes på knappen "Save" for at vende tilbage 
til listen over ansøgte udvidelser. 

 
Når du har foretaget og gemt din udvidelse, klikkes på knappen "Submit Extension" (send udvidelse) (i den 
røde ramme i figur 40), og udvidelsen sendes til det ansvarlige organ og desuden ændres status for din 
licens til “Application in Progress”. 

 Udvidelser bliver først synlige i det offentlige ECAT, når det ansvarlige organ har valideret din 
anmodning. 
 

FIGUR 40: SEND UDVIDELSE 
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Kapitel 6: Forlængelse af licens 
Der kan kun indsendes anmodninger om forlængelse af en licens, hvis en licensindehavers kriterier for 
den tilsvarende produkt/tjenestegruppe snart udløber. 
 
I givet fald modtager licensindehaveren en e-mail med en advarsel om det snarlige udløb af hver af de 
eksisterende licenser for den eller de pågældende produktgruppe(r). 
Fra startsiden i Ecat_Admin klikkes på linket "Consult and Maintain Ecolabel Applications" (i den røde 
ramme i figur 41). 
 

FIGUR 41: FORLÆNGELSE AF LICENS 

 
 
 Klik på knappen "Renew" (forlæng) ved siden af licensen. 

 

 
 

 Klik på Application Step 3 “Products/Services” for at foretage eventuelle nødvendige ændringer for 
produkterne. Vejledning om ændring af licenser findes i afsnit 4. 

 Når du har foretaget de nødvendige licensændringer, klikkes på trin 6 "Renewal" (forlængelse) for at 
anmode om en licensforlængelse. 

 
 
 Markér afkrydsningsfeltet, der bekræfter, at alle angivne oplysninger er korrekte, og tryk på knappen 

"Request renewal"(anmod om forlængelse) (se figur 42). Anmodningen om forlængelse sendes 
herefter til det ansvarlige organ til evaluering. 
 De licenser, som er knyttet til anmodningen om forlængelse, bliver først synlige på den offentlige 

ECAT, når det ansvarlige organ har valideret din anmodning. 
 

FIGUR 42: ANMOD OM FORLÆNGELSE 

 
 

 Bemærk, at alle ændringer, udvidelser eller tilbagetrækninger, der skal foretages for en licens, som 
også skal forlænges, først kan ske, når forlængelsen er godkendt. Da licenser kun kan ændres i 
deres helhed, skal du kontakte helpdesk, hvis det kun er enkelte produkter/tjenester under din 
forlængede licens, der skal ændres, udvides eller trækkes tilbage. 
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Kapitel 7: Tilbagetrækning af licenser 
Licenstilbagetrækninger anvendes til at slette eller trække produktoplysninger tilbage for licenser, der 
har status som “Application Licenced”.  
 
 Fra startsiden i Ecat_Admin klikkes på linket "Consult and Maintain Ecolabel Applications" (i den røde 

ramme i figur 43). 
 

FIGUR 43: TILBAGETRÆKNING AF LICENSER 

 
 
 Det er kun ansøgninger med status “Application Licensed”, der kan trækkes tilbage. Klik på “Withdraw” 

(træk tilbage) (i den lilla ramme i figur 44) for at trække den ønskede licens tilbage. 
 

FIGUR 44: TILBAGETRÆKNING AF EN GODKENDT ANSØGNING 

 
 
 For at færdiggøre tilbagetrækningen af din licens, er det obligatorisk at vedhæfte en begrundelse til 

denne side. Begrundelsen skal være i PDF-format og oprettes af ansøgeren. 
 Når begrundelsen er vedhæftet, klikkes på knappen "Confirm" (bekræft) (i den røde ramme i figur 45). 
 

FIGUR 45: VEDHÆFT EN BEGRUNDELSE 

 
 
 Når ansøgningen om tilbagetrækning er godkendt af det ansvarlige organ, visses de produkter, der er 

omfattet af licensen, ikke længere i det offentlige ECAT. 
 Spørg det ansvarlige organ, om de ønsker, at begrundelser for tilbagetrækning også sendes til dem 

med almindelig post. 
 


