Sådan opfylder Svanen og EU-Blomsten udbudslovens krav til mærker
Krav til miljømærker i udbudsloven
Mærkekravene vedrører kun krav, der er
forbundet med kontraktens genstand og er
egnede til at definere egenskaberne ved de
bygge- og anlægsarbejder, varer eller
tjenesteydelser, der er genstand for kontrakten.

Mærkekravene er fastsat på grundlag af objektivt
verificerbare og ikke-diskriminerende kriterier.

Mærkerne er udviklet på grundlag af en åben og
gennemsigtig procedure, i hvilken alle relevante
interessenter kan deltage.

Sådan overholder det nordiske miljømærke Svanen
disse betingelser.
Alle Svanens krav er forbundet med kontraktens
genstand, såfremt ordregiver udbyder den samme
genstand, som er blevet Svanemærket. Kravene knytter
sig udelukkende til varen eller ydelser og vedrører ikke
licensansøgerens (tilbudsgivers) generelle miljøforhold.
Der er dog eksempler på kriteriedokumenter, hvor ikke
alle krav er egnede til at karakterisere kontraktens
genstand. Det gælder eksempelvis tekstilkriterierne, hvor
der er krav vedr. ILO’s kernekonventioner.
Ja, kriterierne er skrevet i et sprog, der er klart og
konkret, og kriterierne er objektive og kontrollerbare.
Kriterierne diskriminerer ikke, idet alle produkter eller
ydelser, der lever op til kravene, kan miljømærkes
uafhængigt af hvilket firma, der er tale om, eller hvor det
findes.
Ja, Svanen lever op til kravene i den internationale
standard om type-1 miljømærker (ISO 14024), hvor der
bl.a. er krav om transparente og åbne processer. Konkret
håndteres dette ved, at alle kriterier sendes ud i en bred
høring. I forbindelse med beslutning om kriterier gives et
beslutningsmandat fra hvert af de nordiske lande. Dette
beslutningsmandat gives af et nationalt nævn i hvert
land, som har repræsentanter for handels-, industri-,
forbruger- og miljøorganisationer samt myndigheder.

Sådan overholder EU’s miljømærke EU-Blomsten disse
betingelser.
Alle Blomstens krav er forbundet med kontraktens
genstand, såfremt ordregiver udbyder den samme
genstand, som har fået EU-Blomsten. Kravene knytter
sig udelukkende til varen eller ydelser og vedrører ikke
licensansøgerens (tilbudsgivers) generelle miljøforhold.
Der er dog eksempler på kriteriedokumenter, hvor ikke
alle krav er egnede til at karakterisere kontraktens
genstand. Det gælder eksempelvis tekstilkriterierne,
hvor der er krav vedr. ILO’s kernekonventioner.
Ja, kriterierne er skrevet i et sprog, der er klart og
konkret, og kriterierne er objektive og kontrollerbare.
Kriterierne diskriminerer ikke, idet alle produkter eller
ydelser, der lever op til kravene, kan miljømærkes
uafhængigt af hvilket firma, der er tale om, eller hvor
det findes.
Ja, Blomsten lever op til kravene i den internationale
standard om type-1 miljømærker (ISO 14024), hvor der
bl.a. er krav om transparente og åbne processer.
Konkret håndteres dette ved, at alle kriterier sendes ud
i en bred høring, hvor alle interesserede har mulighed
for at afgive høringssvar.
Alle beslutninger om kriterier i Blomsten diskuteres i
det europæiske miljømærkenævn (EUEB – European
Ecolabelling Board). Dette nævn består af
medlemslandende samt en række europæiske
interesseorganisationer for erhvervsliv, miljø og
forbrugere. EUEB skal godkende forslag til kriterier og
herefter skal de igennem en intern godkendelsesproces
i kommissionen. Den endelige vedtagelse sker i
”Regulatory Committee”, hvor hvert medlemsland har
et stemmeantal i forhold til landets størrelse.
Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal.
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Mærkerne er tilgængelige for alle potentielle
tilbudsgivere.

Mærkekravene er fastsat af en tredjemand, som
den økonomiske aktør, der ansøger om mærket,
ikke udøver en afgørende indflydelse på.

Ja, alle produkter og ydelser, der overholder kravene,
kan opnå mærket. Alle Svanens kriterier er tilgængelige
på www.ecolabel.dk.

Ja, alle produkter og ydelser, der overholder kravene,
kan opnå mærket. Alle Blomstens kriterier er
tilgængelige på www.ecolabel.dk og EU Kommissionens
hjemmesiden for EU-Blomsten
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
Ja, kravene besluttes af Nordisk Miljømærkenævn på
Ja, kravene besluttes af ”Regulatory Committee”, hvor
mandat fra hvert af de deltagende nordiske lande. Ingen hvert medlemsland har et stemmeantal i forhold til
potentielle licensansøgere har adgang til at deltage i
landets størrelse. Vedtagelse skal ske med kvalificeret
afstemning om Svanens kriterier.
flertal. Ingen potentielle licensansøgere har adgang til
at deltage i afstemning om Blomstens kriterier.
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