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Inledning 
EU-miljömärket är ett frivilligt system som inrättades 1992 för att uppmuntra företag att producera och 
marknadsföra miljövänligare produkter och tjänster. Produkter och tjänster som tilldelas EU-miljömärket får 
märkas med dess logotyp som gör det möjligt för konsumenterna – både offentliga och privata köpare – att 
lätt känna igen dem. I dag omfattar EU-miljömärket en rad olika produkter och tjänster, och nya 
produktgrupper läggs hela tiden till programmet. 
 
I den här användarhandboken beskriver vi hur du använder den webbaserade Ecolabelkatalogen 
(Ecat_Admin), som har skapats för att hantera EU-miljömärkets licenser och produkter. 
 
Om du får problem med ditt Ecat_Admin-konto, vänligen kontakta EU-miljömärkets hjälpcentral eller ditt 
behöriga organ:  

 
ecolabel@bio.deloitte.fr  
Behörigt organ  

 
  

Ange följande i ditt e-postmeddelande: 
 En tydlig beskrivning av ditt problem. 
 De licensnummer och ansökningsnummer som problemet gäller. 
 Ditt Ecat_Admin-användarnamn. 
 En skärmdump av problemet. 

 
 Eftersom tekniska frågor kan komma att skickas vidare till EU-kommissionens it-avdelning kan det 

ta 3–5 dagar innan du får svar på din fråga. Vissa frågor kan ta längre tid. 

mailto:ecolabel@bio.deloitte.fr
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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Kapitel 1: Grunderna 

1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången) 
Du kommer till Ecat_Admin genom att klistra in följande webbadress i din webbläsare: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 

 
 Spara inte inloggningssidan som bokmärke utan använd länken vid varje inloggning. 
 Du måste se frasen ”ecat_admin kräver att du autentiserar dig” på skärmen (röd ruta i figur 1). 
 Annars måste du radera din webbläsares historia, cookies och tillfälliga internetfiler, och öppna 

Ecat_Admin via webbadressen ovan. 
 

FIGUR 1: ANVÄNDARNAMN 

 
 

 På samma sida, i det grå fältet med titeln ”Har du valt rätt domän?” (lila ruta i figur 1) måste du ändra 
domänen ”EU-kommissionen” till ”Extern”. Detta gör du genom att klicka på länken ”Byt domän” i 
samma grå fält. 

 Systemet tar dig då till den nya sidan ”Varifrån kommer du?”. Välj domänen ”Extern” (figur 2). 
 

FIGUR 2: VARIFRÅN KOMMER DU?” 

                                                    

 När du har klickat på ”Extern” kommer du tillbaka till den ursprungliga inloggningssidan. 
 Beroende på hur din sida är konfigurerad visas antingen figur 1 eller figur 2 först. 



                                 
                               

  

4 
Ecat_Admin – Användarhandbok för licensinnehavare  
 

 På inloggningssidan klickar du på länken ”Create an account” (röd ruta i figur 3) för att skapa ett Ecas-
konto.  

 

 
 På sidan ”Create an account” (figur 4) måste alla obligatoriska fält fyllas i.  

 
 Det är inte obligatoriskt att skapa ett användarnamn i det första fältet.  Om fältet lämnas tomt, 

skapar systemet automatiskt ett användarnamn med bokstäver från för- och efternamnet.  
 

 När du är klar klickar du på den blå knappen ”Create an account”. 
 

 
 När du skickar in dina uppgifter på sidan ”Create an account” skickas ett automatiskt e-

postmeddelande till den e-postadress som du angett på denna sida. När du har fått e-postmeddelandet 
har du 1 ½ timme på dig att klicka på länken i meddelandet för att skapa ett lösenord. 
 
 

 

FIGUR 3: LÄNKEN ”CREATE AN ACCOUNT” 

FIGUR 4: ”CREATE AN ACCOUNT” 
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 När du har fått det automatiska e-postmeddelandet klickar du på länken i meddelandet och du kommer 
till sidan ”Nytt lösenord”. Även om ditt användarnamn redan är ifyllt, så måste du skapa och bekräfta 
ditt lösenord.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 När du har klickat på ”Skicka” uppmanar systemet dig att klicka på ”Fortsätt”. 

 
 

 
 
 Förvara ditt användarnamn och lösenord på en säker plats, eftersom det kan vara svårt att få ett 

nytt. 
 Man får bara ha ett Ecas-konto per licenshavande företag/organisation.  
 Om du som Ecas-kontoinnehavare avsäger dig din rätt att sköta kontot (dvs. dina arbetsuppgifter 

ändras eller du slutar på företaget) måste du ge dina kontouppgifter (användarnamn och e-post till 
kontot) till den nya person som ansvarar för kontot innan du avsäger dig dina rättigheter till 
kontot. Om detta steg inte följs kan det bli mycket svårt eller omöjligt att få fram 
företagets/organisationens kontouppgifter.     

FIGUR 5: NYTT LÖSENORD 

FIGUR 6: LÖSENORD SKAPAT 
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1.2 Ecat_Admin – kontaktuppgifter 
 Nu när du har skapat ditt Ecas-konto och klickat på ”Fortsätt” (figur 6), kommer du till sidan ”Mitt 

konto” (figur 7), där du ska ange ditt företags kontaktuppgifter som kommer att kopplas till ditt 
Ecat_Admin-konto.  

 
FIGUR 7: MITT KONTO 

 
 Det är viktigt att fylla i de här uppgifterna korrekt eftersom uppgifterna på denna sida inte kan ändras 

förrän du har fått tillgång till ditt konto. 
 I Ecat_Admin betyder röda asterisker, ”*”, att det är obligatoriskt att fylla i fältet i fråga. 

 
 När du klickar på ”Skicka för validering” (röd ruta i figur 7) skickas din begäran till hjälpcentralen 

för validering. Klickar du på ”Spara” (lila ruta i figur 7) kan du logga ut och komma tillbaka senare 
för att göra ändringar innan du skickar begäran. Du har inte tillgång till ditt konto förrän 
hjälpcentralen har validerat dina kontaktuppgifter. 
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1.3 Logga in (användarnamn/lösenord finns redan) 
Du öppnar Ecat_Admin genom att klistra in följande webbadress i din webbläsare: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 

 
 Spara inte inloggningssidan som bokmärke utan använd länken vid varje inloggning. 
 Du måste se frasen ”ecat_admin kräver att du autentiserar dig” på skärmen (röd ruta i figur 8). 
 Annars måste du radera din webbläsares historia, cookies och tillfälliga internetfiler, och öppna 

Ecat_Admin via webbadressen ovan. 
 

FIGUR 8: ECAT_ADMIN INLOGGNINGSSIDA 

 

 
 

 På samma sida, i det grå fältet med titeln ”Har du valt rätt domän?” (lila ruta i figur 8) måste du ändra 
domänen ”EU-kommissionen” till ”Extern”. Detta gör du genom att klicka på länken ”Byt domän” i 
samma grå fält. 

 Systemet tar dig då till den nya sidan ”Varifrån kommer du?”. Välj domänen ”Extern” (figur 9). 
FIGUR 9: VÄLJ DOMÄN 
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 När du har klickat på ”Extern” kommer du tillbaka till den ursprungliga inloggningssidan. 
 Beroende på hur din sida är konfigurerad visas antingen figur 8 eller figur 9 först. 

 Innan du klickar på ”Logga in” på inloggningssidan (figur 10) ska du fylla i användarnamn eller e-
postadress för kontot, och lösenordet.  
 

 
 
  
          
 
      
                                 

FIGUR 10: LOGGA IN 
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1.4 Glömt kontouppgifter (e-post, användarnamn eller 
lösenord) 
Har du glömt e-post/användarnamnet: 
 Om du har glömt vilken e-postadress eller vilket användarnamn som är kopplat till ditt Ecas-konto ska du 

skicka ett e-postmeddelande till hjälpcentralen med någon (eller alla) av följande uppgifter: 
produktionsland, användarnamn, e-postadress eller företagsnamn. 

 Hjälpcentralen kommer att leta upp ditt konto i sin portal ”Användaradministration” och ange vilken e-
postadress eller vilket användarnamn som är knutet till ditt Ecas-konto.  

 
Har du glömt lösenordet:  
 Om du har glömt lösenordet till ditt Ecas-konto, klicka på ”Glömt lösenordet?” bredvid knappen ”Logga 

in!” (röd ruta i figur 11). 
 

FIGUR 11: GLÖMT LÖSENORDET? 

 

 På sidan ”Nytt lösenord” fyller du i användarnamnet eller e-postadressen till ditt Ecat-konto tillsammans 
med en kod såsom visas i figur 12.  

 När du fyllt i alla obligatoriska fält, klicka på ”Hämta lösenord” (röd ruta i figur 12). Då skickas ett e-
postmeddelande med ett nytt lösenord till den e-postadress som är kopplad till ditt Ecat-konto. 

 
 
 
 
 
 
 
            
 
                                            
                                                                                        

FIGUR 12: HÄMTA LÖSENORD 
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1.5 Ecat_Admin – startsida 
FIGUR 13: HANDLÄGGNING AV ECOLABELANSÖKAN 

 
 Det finns flera alternativ på Ecat_Admins startsida (figur 13): 

  
 Ansöka om en Ecolabellicens. 
 Titta på och underhålla gällande licenser. 
 Ändra kontouppgifter. 
 Byta språk i gränssnittet. 

 
 

 I de följande kapitlen får du veta mer om hur du gör följande i Ecat_Admin: 
 

 Ansöka om en ny Ecolabellicens. 
 Titta på aktuella ansökningar. 
 Ändra ansökningar. 
 Begära tillägg till en licens. 
 Begära förlängning av en licens. 
 Upphäva licenser. 
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Kapitel 2: Ansöka om en ny licens 
 Om du ansöker om en licens för första gången, bör du kontakta det behöriga organet innan du skickar 

in din Ecat-ansökan. 
 På Ecat_Admins startsida klickar du på länken ”Ansök om Ecolabellicens” för att skapa en ny tom 

ansökan som automatiskt skapas med status ”utkast”. Det innebär att du kan ändra ansökan tills du 
skickat den till det behöriga organet. 

 
FIGUR 14: ANSÖK OM ECOLABELLICENS 

 
 

Alla ansökningar görs i 5 steg, som visas överst på ansökningsmallen (grönt fält i figur 15): 
1. Ansökande företag 
2. Uppgifter i ansökan 
3. Produkter/tjänster 
4. Underskrift 
5. Skicka 

 
 
 
 
 
 

Viktig information 
 Ansökan görs i 5 steg och när du fortsätter till ett nytt steg kommer du inte längre att kunna ändra 

uppgifterna från tidigare steg. Men om du loggar ut i steg 3 (efter att du har sparat informationen 
om produkten/tjänsten), steg 4 eller steg 5 (innan du skickar in) kan du ändra alla stegen och 
slutföra ansökan efter det att du har loggat in igen. För att ändra ansökan väljer du ”Läs och 
handlägg Ecolabelansökningar”och klickar på knappen ”Ändra” bredvid ansökningens status. 

 Om du vill avbryta ansökan innan du skickar din ansökan ska du klicka på "Avbryt ansökan" (röd 
ruta i figur 15). 

 När du är färdig med alla fem stegen och har skickat din ansökan kommer det behöriga organet 
att validera den. Då  blir den en ”Ansökan under utredning”. Då kan du inte längre ändra den. 

 

FIGUR 15: AVBRYT ANSÖKAN 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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2.1 Ansökan steg 1: Ansökande företag 
I det första ansökningssteget uppmanas du att bekräfta de uppgifter i "Mitt konto" som du tidigare har 
uppgett (se kapitel 1.2 för närmare uppgifter).  
 Om uppgifterna är korrekta, klicka på ”Bekräfta och fortsätt” (röd ruta i bilden nedan).  
 Om uppgifterna är felaktiga måste du ändra uppgifterna om ditt företag genom att klicka på ”Mitt 

konto” (lila ruta i figur 16). När du skickar in din ansökan på nytt kommer en hjälpcentral att validera 
eller avslå din kontoansökan. När ditt konto har validerats, kan du fortsätta att arbeta med ansökan.  

 
FIGUR 16: ANSÖKANDE FÖRETAG 
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2.2 Ansökan steg 2: Uppgifter i ansökan 
I det andra ansökningssteget ska du lämna följande uppgifter: 
 

 Ansökans interna och externa språk. 
o Det interna administrativa språk som du väljer är ditt första administrativa språk som kan 

ses endast av dig, i ditt Ecat_admin-konto.  
o Det externa språk för beskrivningen av produkten eller tjänstegruppen som du väljer 

ändrar språket för din beskrivning av produkt-/tjänstegrupp i den offentliga delen av Ecat. 
Eftersom resten av den offentliga delen av Ecat är på engelska för att den ska vara 
tillgänglig för så många användare som möjligt, rekommenderar vi att du väljer engelska 
för beskrivningen av din produkt-/tjänstegrupp. Var noga med att notera dessa språkval 
eftersom du behöver dem för steg 2.3. 
 

 Det är möjligt att använda samma språk för både intern och extern kommunikation. 
 Vald produkt-/tjänstegrupp. 
 Det behöriga organ som ansökan ska skickas till. 

 
FIGUR 17: UPPGIFTER I ANSÖKAN 

 
 
 
 

 När du har kontrollerat att uppgifterna är korrekta, välj rätt behörigt organ i rullgardinsmenyn och klicka 
på ”Spara och fortsätt” (röd ruta i figur 17). 
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2.3 Ansökan steg 3: Produkter/tjänster  
I det tredje ansökningssteget ska du ladda upp uppgifter om ett obegränsat antal produkter och tjänster 
inom samma produkt-/tjänstegrupp.  
 

 Förbered all den information som krävs om dina produkter/tjänster på förhand, men dröj inte för 
länge, för då riskerar du att loggas ut och förlora din information.  

 För att lägga till produkter/tjänster till din ansökan, klicka på ”Lägg till produkt”/”Lägg till tjänst” (röd 
ruta i figur 18). 

 
FIGUR 18: PRODUKTER/TJÄNSTER 

 
 

 För varje produkt som läggs till uppmanas du att lägga till följande: 
 

 Allmän information (obligatoriskt): 
FIGUR 19: ALLMÄN PRODUKTINFORMATION 

 
 

 Extern (produktgrupp) beskrivning (obligatoriskt): 
FIGUR 20: LÄGG TILL PRODUKTBESKRIVNING  

 
 
 Här kan du beskriva produktgruppen på det språk som valts i ansökningssteg 2 som ”externt språk 

för beskrivning av produkt-/tjänstegrupp”.  
 Du kan lägga till beskrivningar av produkt-/tjänstegrupper på flera språk genom att upprepa 

steget. 
 

 Produktens tillgänglighet (obligatoriskt): 
 Det är viktigt att du noggrant anger vilka länder din produkt finns tillgänglig i via en återförsäljare 

eftersom sökfunktionen ”tillgänglig i landet/länderna” ligger till grund för Ecat-sökningarna.  
 Välj ett land i listan till vänster och klicka på ”Lägg till markerade”. Om din produkt är fysiskt tillgänglig i 

hela världen eller om den säljs på nätet och finns till försäljning i hela världen markerar du alla länder.  
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 För tjänster, t.ex. turistinkvartering och campingplatser, är det viktigt att ta med endast det land 
där tjänsten erbjuds. Flera länder bör inte anges. 

 
FIGUR 21: PRODUKTENS TILLGÄNGLIGHET 

 
 

 Övrig information: ange ditt företags årsomsättning (ej obligatorisk uppgift): 
FIGUR 22: ÖVRIG INFORMATION 

 
 

 Bilder på produkten: (ej obligatoriskt men rekommenderas starkt för att öka 
produktens/tjänstens synlighet i Ecat). Maximal storlek är 175 x 200 i JPEG-format (76 dpi). 

 
FIGUR 23: LÄGG TILL BILD 

 
 

 Marknadsföringsinformation (ej obligatoriskt): 
FIGUR 24: MARKNADSFÖRINGSINFORMATION 

 
 
 

 Ett visningsexemplar är en produkt som företagen använder i marknadsförings- och visningssyfte. 
Om denna ruta markeras, är det inte möjligt att lägga till detaljhandlare. 

 
 Företagsnamn – integritetskontroller (ej obligatoriskt): 

 
 
 

 
 

 Rutan ”Dölj licensinnehavare” kan markeras för att dölja företagets namn från att offentligt visas i 
Ecat, samtidigt som information om produkten/tjänsten är offentlig. 

 Om du markerar ”Dölj licensinnehavare” ska du ange en återförsäljare. 
 

 Information om återförsäljare (ej obligatoriskt): 

FIGUR 25: FÖRETAGSNAMN – INTEGRITETSKONTROLLER 
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FIGUR 26: LÄGG TILL NY ÅTERFÖRSÄLJARE 1 

 
 Klicka på ”Lägg till ny återförsäljare” (figur 26), för att föra in återförsäljarens namn (figur 27).  
 Du kan ange och spara flera återförsäljare på denna sida (figur 27).  

 

FIGUR 27: LÄGG TILL NY ÅTERFÖRSÄLJARE 2 

 
 

 När du slutfört steget ”Information om återförsäljare” och klickat på ”Spara” sparas uppgifterna om en 
produkt eller tjänst. Du kan nu logga ut och logga in igen utan att förlora någon sparad information.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Om du inte har loggat ut dig, kan du klicka direkt på ”Ändra/radera” (blå ruta i figur 28) för att ändra 

uppgifter om produkter eller tjänster. Upprepa de steg som beskrivs i kapitlen 2.1–2.3. 
 För att ändra ansökan vid ett annat tillfälle, klicka på fliken ”Läs och handlägg 

Ecolabelansökningar” och därefter på ”Ändra” bredvid ansökans status.  (se kapitel 3 för närmare 
anvisningar). 

 När du är färdig med registreringen av din produkt/tjänst vid första eller senare tillfällen, klicka på 
”Spara och fortsätt” (lila ruta i figur 28). 

FIGUR 28: SPARA OCH FORTSÄTT ELLER LÄGG TILL YTTERLIGARE PRODUKTER 
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2.4 Underskrift 
I det fjärde steget ska du bekräfta namnet på företagets första kontaktperson (obligatorisk uppgift).  
 
 Du kan lägga till en andra kontaktperson, men det är inte obligatoriskt. Även om den andra 

kontaktpersonen kan komma att kontaktas om den första kontaktpersonen inte är tillgänglig har den 
andra kontaktpersonen inte tillträde till Ecat_Admin. 

 När du har fyllt i informationen, klickar du på ”Spara och fortsätt” (röd ruta i figur 29). 
 

FIGUR 29: UNDERSKRIFT 
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2.5 Inlämning 
I det sista steget har du två alternativ: antingen spara ansökan som ett utkast eller ”Skicka ansökan”.  
 
 Om du vill spara ansökan som utkast så att du kan komma tillbaka senare och göra ändringar, loggar du 

ut utan att skicka ansökan. 
 För att skicka ansökan till det behöriga organet för validering, markerar du rutan (röd ruta i figur 30) och 

klickar på ”Skicka ansökan” (lila ruta i figur 30). 
 

FIGUR 30: INLÄMNING 

 
 

 När en ansökan har gjorts helt och hållet färdig till och med steg 5 och skickats in, skickas den till 
det behöriga organet för validering. Den blir då en ”Ansökan under utredning” och kan inte längre 
ändras.  

 Observera att om din ansökan har avslagits måste du göra en ny ansökan och skicka in den igen till 
ditt behöriga organ.  

 Endast efter det att det behöriga organet har validerat din ansökan, kommer den att bli synlig i 
Ecat. 

 
 När du klickat på ”Skicka ansökan” kommer du till en sida som bekräftar att din ansökan har registrerats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Du bör skriva ut och underteckna ansökan och kontrollera med ditt behöriga organ  om de vill att du 
skickar dem en kopia.  

 Ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att ansökan lämnats in skickas också till den e-postadress 
som anges på sidan ”Mitt konto”. 

 
 

FIGUR 31: SKRIV UT ANSÖKAN 
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Kapitel 3: Läs ansökningar 
 För att gå från Ecat_Admins startsida och se status för dina ansökningar, klickar du på ”Läs och handlägg 

Ecolabelansökningar” (röd ruta i figur 32). 
 

FIGUR 32: LÄS ANSÖKNINGAR 

 
 
 

 Om du klickar på knappen kommer du till en sida (figur 33) med en förteckning över alla dina utkast och 
validerade och avslagna ansökningar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Om en ansökan har status ”Utkast till ansökan” (röd ruta i figur 33) kan den fortfarande ändras och har 
ännu inte skickats till det behöriga organet för validering. (För vägledning om hur man skickar in utkast 
till ansökningar, se kapitel 2.5). 

 Om en ansökan är förtecknad som ”Ansökan under utredning” (röd ruta i figur 33), visar detta att du 
redan har skickat in din ansökan till ditt behöriga organ och väntar på att de antingen ska validera eller 
avslå din kontobegäran.  

 Om en ansökan är förtecknad som ”Tilldelad licens” (röd ruta i figur 33), visar detta att din ansökan är 
validerad och bör synas för allmänheten i Ecat. 

 Om en ansökan är förtecknad som ”Ansökan avbruten” (röd ruta i figur 33), visar detta att din ansökan 
återkallats. 

 
 

FIGUR 33: STATUS FÖR ANSÖKAN 
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Kapitel 4: Ändring av licenser 
Ändringar av licenser görs för att ändra tidigare inlämnade uppgifter om en produkt/tjänst som betecknas 
som ”Tilldelad licens” i Ecat.  
 Gå från Ecat_Admins startsida och klicka på länken ”Läs och handlägg Ecolabelansökningar” på 

startsidan (röd ruta i figur 34). 
 

FIGUR 34: ÄNDRING AV LICENSER 

 
 För att det ska gå att ändra en licens måste den vara märkt med ”Tilldelad licens” (röd ruta i figur 35). 
 Klicka på ”Ändra” bredvid ansökans status (lila ruta i figur 35). 

 
FIGUR 35: ÄNDRING AV EN TILLDELAD LICENS 

 
 

 Du klickar på ansökningssteg 3 ”Produkter/tjänster” (röd ruta i figur 36) och sedan på pennan i rutan 
”Ändra/radera” (lila ruta i figur 36) för att ändra dina produkter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 När du ändrar en ansökan, följ samma steg som när du skapar en ansökan. Se kapitel 2.3 för vägledning. 

 När du har ändrat en licens och skickat den till ditt behöriga organ visas din ansökan som ”Ansökan 
under utredning”, och blir därför inte synlig i den offentliga delen av Ecat förrän den har 
validerats av det behöriga organet. Se kapitel 2.5 för vägledning om hur en ansökan skickas in. 

 När du har lämnat in en licensändring för en produkt avaktiveras knappen ”Ändra” i din 
Ecat_Admin-portal. Detta gör att du inte kan göra ytterligare licensändringar. (Systemet tillåter 
inte mer än en ändring eller utökning per licens samtidigt). När det behöriga organet har godkänt 
eller avslagit din begäran aktiveras knappen ”Ändra” igen. 

FIGUR 36: FLIKEN PRODUKTER/TJÄNSTER FÖR ATT ÄNDRA LICENSER 
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Kapitel 5: Tillägg till licenser 
Tillägg till licenser används för att lägga till mer produktinformation till en redan tilldelad licens i Ecat. 
Kontrollera med ditt behöriga organ innan du gör ett tillägg för att avgöra om du ska ansöka om ett tillägg 
eller en ny produkt (steg 1). 
 
 Gå från Ecat_Admins startsida och klicka på länken ”Läs och handlägg Ecolabelansökningar” (röd ruta i 

figur 37). 
 

FIGUR 37: TILLÄGG TILL LICENSER 

 
 

 Kontrollera att din licens har status ”Tilldelad licens” (röd ruta i figur 38). 
 Klicka på ”Ändra” bredvid ansökans status (lila ruta i figur 38). 

 
FIGUR 38: TILLÄGG TILL EN TILLDELAD LICENS 

 
 

 
 Klicka först på ”4 Tillägg” (röd ruta i figur 39), och sedan på ”Begär tillägg” (lila ruta i figur 39). 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Du ser samma skärm som i kapitel 2.3. Följ instruktionerna i det kapitlet om hur du lägger till nya 
produkter till en licens. 

 När du har lagt in beskrivningarna för den eller de produkter som ska läggas till, klickar du på ”Spara” för 
att gå tillbaka till förteckningen över de tillägg som begärts. 

 

FIGUR 39: TILLÄGG 
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 När du har gjort och sparat ditt tillägg, klickar du på ”Skicka tillägg” (röd ruta i figur 40). Då skickas 
tillägget till det behöriga organet, och din licens får statusen ”Ansökan under utredning”. 
 Tillägget blir synligt i den offentliga delen av Ecat först när det behöriga organet har validerat din 

begäran. 
 

FIGUR 40: SKICKA TILLÄGG 

 
 



                                 
                               

  

23 
Ecat_Admin – Användarhandbok för licensinnehavare  
 

Kapitel 6: Förlängning av licenser 
Det går bara att begära förlängning om licensinnehavarens motsvarande kriterier för produkt- eller 
tjänstegruppen snart upphör att gälla. 
 
 Licensinnehavaren får i så fall en påminnelse via e-post om att en licens för den berörda produktgrupp 

eller de berörda produktgrupper håller på att löpa ut. 
 Gå från Ecat_Admins startsida och klicka på länken ”Läs och handlägg Ecolabelansökningar” (röd ruta i 

figur 41). 
 

FIGUR 41: FÖRLÄNGNING AV LICENSER 

 
 

 Klicka på ”Förläng” bredvid licensen för att ansöka om förlängning av den. 
 

 
 

 Klicka på ansökningssteg 3 ”Produkter/Tjänster”, för att göra ändringar i produkten om det behövs. Se 
kapitel 4 för vägledning om hur en licens ändras. 

 När du har gjort de nödvändiga ändringarna i licensen, klickar du på steg ”6 Förlängning” för att begära 
en förlängning av en licens. 

 
 

 Markera rutan för att intyga att alla uppgifter är korrekta och klicka på ”Begär förlängning” (se figur 42). 
Begäran om förlängning skickas till det behöriga organet för bedömning. 
 Licenserna som är kopplade till begäran om förlängning blir synliga för allmänheten i Ecat först när 

det behöriga organet har validerat din begäran. 
 

FIGUR 42: BEGÄR FÖRLÄNGNING 

 
 

 Observera att eventuella ändringar av, tillägg till eller återkallelser av en licens som också måste 
förlängas ska göras efter det att förlängningen är godkänd. Eftersom endast hela licenser kan 
ändras, kontakta hjälpcentralen om du vill ändra, göra tillägg till eller återkalla enskilda 
produkter/tjänster inom en förlängd licens. 
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Kapitel 7: Återkallande av licenser 
Återkallande av licenser används för att ta bort eller återkalla licensinformation till en redan tilldelad licens 
i Ecat.  
 
 Gå från Ecat_Admins startsida och klicka på länken ”Läs och handlägg Ecolabelansökningar” (röd ruta i 

figur 43). 
 

FIGUR 43: ÅTERKALLANDE AV LICENSER 

 
 

 Endast ansökningar med status ”Tilldelad licens” kan återkallas. Klicka på ”Återkalla” (lila ruta i figur 44) 
för att återkalla vald licens. 

 
FIGUR 44: ÅTERKALLA EN TILLDELAD LICENS 

 
 

 Om du vill återkalla licensen är det obligatoriskt att bifoga en motivering på denna sida. Motiveringen 
måste laddas upp i pdf-format och ska skapas av den sökande. 

 När du har bifogat motiveringen, klickar du på ”Bekräfta” (röd ruta i figur 45). 
 

FIGUR 45: BIFOGA MOTIVERING 

 
 

 När begäran om återkallelse har godkänts av det behöriga organet kommer den uppsättning produkter 
som är kopplade till licensen inte längre att synas i Ecat. 
 Kontakta det behöriga organet för att se om de vill att du skickar motiveringen till återkallelsen till 

dem med post. 
 
 
 
 


