
   

BRUGERVEJLEDNING - EU-MILJØMÆRKET 

Del A: Generelle oplysninger 

 

Sådan bruges vejledningen 

Denne vejledning forklarer, hvordan du ansøger om en EU-miljømærkelicens i overensstemmelse 

med de gældende krav i kriterierne. Følgende symboler bruges i vejledningen: 

  = Bemærk eller vigtige oplysninger. 

  = Forklaring af et vigtigt punkt. 

 = Krævet dokumentation for at kontrollere overholdelse af kriterier, og link til 

erklæringer om nødvendigt. 

 

Vejledningen er struktureret på følgende måde: 

Del A: Generelle oplysninger – Oplysninger om EU-miljømærket (herunder en sammenfatning af 

kriterierne), nærmere oplysninger om ansøgningsprocessen og svar på ofte stillede spørgsmål om 

ansøgningsprocessen.  

Del B: Produktvurdering og -verifikation – Beskrivelse af kriterierne for en specifik 

produktgruppe, jf. Kommissionens afgørelse. Et eksempel fra dette afsnit er vist i det følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del C: Ansøgningsskema – Dette ansøgningsskema udfyldes af alle ansøgere.  

Del D: Erklæringer – Erklæringerne skal udfyldes som led i ansøgningsprocessen. Der bør henvises 

til de relevante dele af Del B (Produktvurdering og -verifikation), når erklæringerne udfyldes. Et 

eksempel på en erklæring er vist i det følgende: 

Kriterie for produktgruppen 

Vigtige oplysninger 

Forklaring af et vigtigt 

punkt i kriteriet 

Beskrivelse af  nødvendig 

dokumentation til brug ved 

ansøgningen for at påvise 

overholdelse af kriteriet - og 

link til model til en 

erklæring 
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Titel og henvisning til det 

relevante kriterie 

Erklæring, herunder afsnit, 

der skal udfyldes af ansøger 

og/eller leverandør(er)   

 Oplysninger, som skal 

udfyldes af den person, der 

er ansvarlig for erklæringen 

 

 

 

 

 Læs venligst denne vejledning helt igennem, før ansøgningen eller 

anden dokumentation udfyldes og indsendes. De kompetente myndigheder 

for EU-miljømærket kan hjælpe licensindehaverne med at forstå 

kriterierne for miljømærket og vejlede om, hvordan man sammensætter en 

ansøgning. 
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Del A: Generelle oplysninger 

1 Indledning 

Denne brugervejledning1 er tænkt som en hjælp, når du ansøger om EU-miljømærket. Den omfatter 

en beskrivelse af alle data, prøvninger og dokumentation, der kræves for at påvise overholdelsen. 

Grundlaget for brugervejledningen er en afgørelse fra Kommissionen, som fastlægger 

miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til en specifik produktgruppe. En kopi af kriterierne 

findes på adressen: 

 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html 

  Læs venligst kriteriedokumentet nøje, inden ansøgningsskemaet udfyldes! 

 

1.1 Kan mit produkt få tildelt EU-miljømærket? 

Oplysninger om, hvilke typer produkter der indgår i produktgruppen, findes i artikel 1 i 

Kommissionens afgørelse om fastsættelse af miljøkriterier, og her findes også oplysninger om, 

hvilke produkter, der ikke kan få tildelt EU-miljømærket. 

 

1.2 Sigtet med kriterierne 

EU-miljømærket sigter mod at minimere de forskellige miljøvirkninger i hver af produktets livsfaser. 

Kriterierne ligger på et niveau, som fremmer produkter, der har en lavere samlet miljøvirkning.  

Oplysninger om gyldigheden af kriterierne for EU-miljømærket findes på adressen: 

 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html 

  Har man allerede har en EU-miljømærkelicens for et produkt og genansøger, kan man i 

tabellen i tillæg 2 se nærmere oplysninger om de væsentlige forskelle mellem de gamle og de nye 

kriterier. 

 

1.3 Hvem kan ansøge om et EU-miljømærke? 

Producenter, importører og tjenesteudbydere kan indsende ansøgninger for at få tildelt EU-

miljømærket. Erhvervsdrivende og forhandlere kan også ansøge, men må kun indsende ansøgninger 

for produkter, som markedsføres under deres eget varemærke.   

 

                                                 
1 Denne brugervejledning er kun vejledende; den har ingen retlig status og træder på ingen måde i stedet for Kommissionens 

afgørelse eller relevant lovgivning. Hvis der opstår tvivl vedrørende specifikke punkter i brugervejledningen, skal man henvende 

sig direkte til den nationale kompetente myndighed. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
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1.4 Hvor ansøger jeg? 

Ansøgninger om EU-miljømærket indsendes via et system, som dækker hele EØS-området.  

Hvert land har en kompetent myndighed, som vurderer ansøgningerne. Hvilket land, du skal ansøge i, 

afhænger af den EØS-medlemsstat, hvor produktet har sin oprindelse. Hvis produktet har sin 

oprindelse uden for EØS, skal du ansøge i den EØS-medlemsstat, hvor produktet udbydes (eller vil 

blive udbudt) til salg.  

Alle EØS-medlemsstater vurderer ansøgninger efter de samme kriterier, men de enkelte lande har 

lidt forskellige procedurer og gebyrer for at behandle ansøgninger. Kontaktoplysninger for hvert 

lands kompetente myndigheder findes på adressen: 

 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html 

 

1.5 Hvad omfatter en ansøgning/kontrakt?  

En ansøgning om et EU-miljømærke kan omfatte et enkelt produkt eller en række produkter, uanset 

hvor mange forskellige navne eller varemærker, der anvendes for det eller de pågældende 

produkter. Ansøgeren skal derfor anføre alle varemærker eller alle producentens interne 

referencenumre for det eller de pågældende produkter under ansøgningsprocessen. Hvis der er tale 

om en formulering, skal alle kemiske stoffer og blandinger, der anvendes i produktet, oplyses i 

ansøgningen.  

 

1.6 Hvordan udvider eller ændrer jeg min EU-

miljømærkelicens?  

Når EU-miljømærket er tildelt, gælder følgende betingelser, hvis licensindehaveren ønsker at udvide 

den produktrække, der er omfattet af licensen:  

 Udvidelse med nye interne referencenumre fra producenten/varemærker, som ikke berører 

overholdelsen af kriterierne: I dette tilfælde sendes de relevante oplysninger til den 

kompetente myndighed. Den kompetente myndighed gransker oplysningerne, og i tilfælde 

af godkendelse udstedes en revideret licens med de nye/yderligere interne referencenumre 

fra producenten/varemærker.  

 Udvidelse eller ændring med nye tekniske egenskaber, som berører overholdelsen af 

kriterierne (f.eks. nye materialer): Disse egenskaber skal godkendes af den kompetente 

myndighed før brug. Der sendes en ansøgning om en udvidelse til den kompetente 

myndighed sammen al den nødvendige støttedokumentation, som kræves i afsnittet(-ene) 

om vurdering og verifikation af de relevante kriterier. 

 Tilføjelse eller udskiftning af nye leverandører: Alle nye leverandører skal godkendes af den 

kompetente myndighed. Der skal forelægges passende dokumentation for den kompetente 

myndighed, som viser, at leverandøren overholder kriterierne. Derudover skal der 

forelægges en opdateret liste over leverandører for den kompetente myndighed. 

 Alle andre ændringer, som ikke berører overholdelsen af kriterierne, skal også oplyses til 
den kompetente myndighed. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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1.7 Løbende kontrol - ansøgerens ansvar 

Det er ansøgerens ansvar at sikre, at de produkter eller tjenester, der er tildelt EU-miljømærket, hele 

tiden overholder kriterierne for EU-miljømærket.  

Når en EU-miljømærkelicens er tildelt, skal licensindehaveren holde ansøgningsdossieret opdateret. I 

tilfælde, hvor der kræves løbende prøvninger eller målinger, er det licensindehaverens ansvar at føre 

et register over prøvningsresultater og anden relevant dokumentation. Denne dokumentation skal 

ikke nødvendigvis indsendes til den kompetente myndighed, medmindre der er et krav herom (anført 

under det relevante kriterie), men den skal hele tiden være tilgængelig, hvis der anmodes om den.  

Hvis produktet på noget tidspunkt i gyldighedsperioden for EU-miljømærkelicensen ikke længere 

overholder kriterierne, skal dette straks indberettes til den kompetente myndighed sammen med en 

erklæring om årsagerne hertil. Den kompetente myndighed afgør, hvilke foranstaltninger der skal 

træffes, f.eks. krav om yderligere målinger, suspension af licensen osv. 

 

1.8 Vurdering af overholdelsen af kriterierne 

Den kompetente myndighed kan foretage alle nødvendige undersøgelser for at overvåge 

licensindehaverens løbende overholdelse af EU-miljømærkekriterierne og betingelserne for brugen 

og kontraktens bestemmelser. Med henblik herpå skal licensindehaveren efter anmodning fra den 

kompetente myndighed forelægge enhver dokumentation, der er nødvendig for at påvise 

overholdelsen.  

Den kompetente myndighed kan desuden på et hvilket som helst rimeligt tidspunkt og uden 

forvarsel kræve adgang til lokaliteterne, hvilket licensindehaveren skal tillade. 

 

1.9 Omkostninger 

Ansøgeren er ansvarlig for at sammensætte ansøgningen og for at fremskaffe al nødvendig 

støttedokumentation, herunder fra prøvninger osv.  

 

Herudover skal ansøgeren betale et ansøgningsgebyr2 og et årligt licensgebyr, hvis dette kræves af 

den kompetente myndighed. I visse tilfælde vil ansøgere skulle betale for et verifikationsbesøg på 

stedet, som kan omfatte rejse- og opholdsudgifter. Efter tildelingen af EU-miljømærkelicensen kan 

de kompetente myndigheder også opkræve gebyr for udvidelser/ændringer og inspektionsbesøg på 

stedet. Yderligere oplysninger findes på følgende adresse: 

 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/eu-ecolabel_fees.pdf  

  

                                                 
2 Kommissionens forordning (EU) nr. 782/2013 af 14. august 2013 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømærket (EUT L 219 af 15.8.2013, s. 26). 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/eu-ecolabel_fees.pdf
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2 Ansøgningsprocessen 

Det første trin i ansøgningsprocessen er at kontakte den kompetente myndighed, som kan hjælpe 

med at sammensætte ansøgningen. Se afsnittet "Hvor ansøger jeg?" for at finde ud af, hvilken 

kompetent myndighed du bør kontakte. 

Kontaktoplysninger for alle kompetente myndigheder for EU-miljømærket findes på adressen: 

 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html  

I figuren nedenfor beskrives de forskellige trin i en ansøgning om EU-miljømærket3. Yderligere 

oplysninger fremgår af forklaringerne i det følgende. 

 

 

 

  

                                                 
3 Strukturen af kompetente myndigheder for EU-miljømærket er forskellig fra den ene medlemsstat til den anden, så der er ikke 

angivet frister for ansøgningsgebyrer i diagrammet. Ansøgere bør kontakte deres kompetente myndighed direkte for at få 

oplysninger om gebyrfrister. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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Trin 1: Kontakt din kompetente myndighed  

 

De kompetente myndigheder for EU-miljømærket kan hjælpe licensindehaverne med at forstå 

kriterierne for miljømærket og vejlede om, hvordan man sammensætter en ansøgning. 

 

Trin 2: ECAT-registrering 

Onlineværktøjet ECAT (e-kataloget for EU-miljømærket) skal bruges til den indledende registrering 

af din ansøgning om en EU-miljømærkelicens.  

Følg anvisningerne i brugervejledningen for e-kataloget, som kan downloades på adressen: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/ecat_user_manual/da.pdf. Brugervejledningen 

beskriver registreringsprocessen, som omfatter registrering af produkter og tjenester via EU-

Kommissionens autentificeringssystem (ECAS). Hvis du har problemer med ECAT-systemet, skal du 

kontakte EU Ecolabel Helpdesk. 

 

Trin 3: Krav til oplysninger, prøvning og verifikation 

Brug kriteriedokumentet og oplysningerne og tjeklisterne i denne brugervejledning til at 

sammensætte en sagsmappe med alle de oplysninger og prøvningsresultater, der kræves for at vise, 

at produktet overholder hvert kriterie. For hvert kriterie er der et afsnit om vurdering og verifikation 

med krav, som kan omfatte produktprøvninger, overensstemmelseserklæringer eller uafhængig 

verifikation. Det er vigtigt, at oplysningerne er nøjagtige og underbyggede; der kan foretages 

yderligere kontroller, hvis den kompetente myndighed finder det hensigtsmæssigt.  

Når vurderingen og verifikationen af EU-miljømærkekriterierne forudsætter produktprøvninger, bør 

de fortrinsvis udføres af laboratorier, som opfylder kravene i EN ISO 17025 eller tilsvarende, for den 

specifikke prøvning. Der kan findes yderligere oplysninger i “Guidelines for a procedure for checking 

the criteria in respect of applications: use of test laboratories” Kontakt din kompetente myndighed, 

hvis du har brug for yderligere oplysninger om, hvilket laboratorium, der bør benyttes. 

  Alle udgifter til prøvninger og uafhængig verifikation påhviler ansøgeren. Du bør tage disse 

udgifter med i overvejelserne, før du beslutter at ansøge.  
 

Trin 4: Sammensæt og indsend din sagsmappe og 

ansøgningsskemaet 

Bemærk venligst, at der skal indsendes en sagsmappe med et ansøgningsskema, der omfatter al 

den nævnte støttedokumentation, til den relevante kompetente myndighed. Hvis ansøgningen 

godkendes, forventes du at opbevare en kopi af sagsmappen og holde den opdateret, så længe din 

licens er gyldig. 

  Oplysninger om det specifikke format og yderligere vejledende dokumenter kan fås ved 

henvendelse til din kompetente myndighed. 

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/ecat_user_manual/da.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/helpdesk.html
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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Trin 5: Vurdering 

Når ansøgningen er modtaget, gennemgår det kompetente organ dokumentationen, herunder 

materiale fremsendt direkte af leverandører, og giver ansøgeren et svar inden to måneder efter 

modtagelse af ansøgningen. Den kompetente myndighed kan lave en liste over eventuel yderligere 

dokumentation, der kræves for at overholde EU-miljømærkekriterierne for produktgruppen. Listen 

fremsendes til ansøgeren, som skal sikre, at den relevante dokumentation forelægges. 

Det bør også bemærkes, at en kompetent myndighed kan afvise en ansøgning, hvis der ikke 

modtages fyldestgørende dokumentation inden 6 måneder fra en anmodning om yderligere 

oplysninger.  

Når al dokumentation er godkendt, kan den kompetente myndighed gennemføre et besøg på stedet 

hos ansøgeren og/eller dennes leverandører. Den kompetente myndighed træffer afgørelse herom 

fra sag til sag og opkræver eventuelt et gebyr i denne forbindelse. Nærmere oplysninger herom fås 

hos den kompetente myndighed. 

 

Trin 6: Tildeling af licens 

Når ansøgningen er vurderet og godkendt af den kompetente myndighed, udfærdiges en kontrakt, 

som beskriver den omfattede række produkter og anfører eventuelle handelsnavne eller 

producentens interne referencenumre. Kontrakten indeholder betingelserne for brugen af EU-

miljømærket, jf. standardkontrakten i bilag IV til forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009. 

Når ansøgeren har underskrevet kontrakten, kan der anmodes om/fremsendes et certifikat, alt efter 

den kompetente myndigheds praksis. Af certifikatet fremgår: 

 licensnummeret, som kan anvendes sammen med EU-miljømærkelogoet 

 ansøgerens juridiske navn 

 den række produkter, som EU-miljømærket er tildelt til 

 alle relevante handelsnavne, som produktet sælges under. 

Den kompetente myndighed rådgiver om, hvornår EU-miljømærkelogoet og licensnummeret må 

bruges på de relevante produkter. 

Logoet skal være i overensstemmelse med retningslinjerne for EU-miljømærkelogoet, som findes på 

adressen: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

 

2.1 Revision af kriterierne 

 Kriterierne for hver produktgruppe revideres hvert tredje/fjerde år, og indehavere af EU-

miljømærket vil skulle genansøge, når nye reviderede kriterier træder i kraft. Det tilrådes derfor at 

overveje timingen af ansøgningen, så der ikke ansøges på et tidspunkt, hvor der umiddelbart efter 

må genansøges i henhold til de nye kriterier. Det nye kriteriedokument vil normalt omfatte en 

overgangsperiode, så produkter kan tilpasses, og der kan søges om en fornyet vurdering. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
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Yderligere oplysninger om ansøgningsprocessen findes på EU-miljømærkets websted på 

adressen: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-apply-for-eu-ecolabel.html 

  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-apply-for-eu-ecolabel.html
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2.2 Tjekliste: Hvordan ansøger man? 

Henvisning Krav 
Afkryds, 

hvis færdig 

1.1 Forvis dig om, at produktet kan få tildelt EU-miljømærket  

Weblink Download de relevante kriterier for produktgruppen  

1.4 
Find den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat, 

som skal have ansøgningen  

1.4 
Kontakt den relevante kompetente myndighed og underret den 

om, at du agter at ansøge om en EU-miljømærkelicens  

2.1  
Tjek om kriterierne for dine produkter eller tjenester revideres 

eller opdateres i nærmeste fremtid4  

2 Trin 1 
Anmod om oplysninger om ansøgningsskema hos din 

kompetente myndighed  

2 Trin 2 Registrer dig på ECAT  

1.6 

Drejer det sig alene om en ændring af produkter eller 

leverandører, oplys arten af ændringen og vedlæg 

støttedokumentation.  
 

 

                                                 
4 Oplysninger om revision af kriterier findes på adressen http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-

criteria.html 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
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