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SOU 1999:145

Till statsrådet Lars-Erik Lövdén

Genom beslut den 7 januari 1999 tillkallade regeringen parlamentarisken
kommitté med uppgift lämna förslag hur den framtidaatt konsument-om
politiken skall kunna människor förutsättningar känna sigge att trygga

konsumenter och ha starkt inflytande sinett vardagssituation.som över

Enligt direktiven Fi 1999:01 skall kommittén i delrapport utvärderaen
de organisatoriska formerna och lämna förslag formerna för det fort-om

statliga i detsatta nordiska miljömärkningssystemet.engagemanget

Den februari12 förordnades1999 riksdagsledamoten Anita Johansson s
till ordförande i kommittén. Till övriga ledamöter utsågs dag riks-samma
dagsledamöterna Berit Adolfsson m och Birgitta Ahlqvist s, marknads-
chefen Thord Andersson kd, f.d. riksdagsledamöterna Lennart Brunander
c och Camilla Dahlin-Andersson fp, riksdagsledamöterna Nils-Göran
Holmqvist s, Tanja Linderborg v och Karin Olsson s studeran-samt
den Paulo Silva mp.

Den 8 förordnades1999 sakkunniga ingå iatt kommitténmars hov-som
Carinarättsassessom Crantz, Finansdepartementet, generaldirektören Axel

Edling, Konsumentverket, avdelningschefen Kerstin af Jochnick, Finan-
sinspektionen, hovrättsassessom Magnus Medin, Justitiedepartementet
och departementsrådet Carina Törnblom, Finansdepartementet. Den 8 no-
vember 1999 entledigades Magnus Medin och i hans ställe förordnades

dag hovrättsassessom Anne Mellqvist, Justitiedepartementet.samma

Kommittén har antagit Konsumentpolitiska kommitténnamnet 2000 och
har den oktober1 1999 delrapport, Finansiellapresenterat fråntjänsteren

konsumentperspektiv.ett

kommitténsI arbete med utvärdering de organisatoriska formernaen av
för och i denstatens nordiska miljömärkningen har deltagitengagemang
de den 8 1999 förordnade departementssekreterarenexperternamars
Charlotta Andersson, Miljödepartementet, generalsekreteraren i Sveriges
Konsumentråd Maicen Ekman, generalsekreteraren i Sveriges Konsu-

i Samverkan Bengtmenter Ingerstam, departementssekreteraren Charlotte
Nilenheim, Finansdepartementet, departementssekreteraren Herbert Sil-

Näringsdepartementet,bermann, direktören Walter Sköldefors, Svensk
Handel, direktören Anders Stenlund, Sveriges Industriförbund och profes-

Sven Thiberg, SIS Miljömärkning AB. Den 24 junisor 1999 entledigades
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Herbert Silberrnann och dag förordnades departementssekreterarensamma
Pernilla Näringsdepartementet.Larsson,

vissaPå kommitténs advokaten Olof Rågrnarkuppdrag har närmare utrett
frågeställningar sigkommittén har använtsom av.

avdelningsdirektörenSom sekreterare förordnades den februari 199922
Lindström, kand. Kari Björkqvist och rådmannenEva den 25 jur.mars

september hovrättsas-Gunnar huvudsekreterare, den 6 1999Lavett samt
Ulf Ljungdahl och Johan Sjöö.sessorema

Kommittén får sitt delbetänkande Nordisk miljömärk-härmed överlämna
det statliga SOU 1999: 145.ning engagemanget-

delrapport de organisatoriska for-Kommitténs uppdrag vad gäller omen
statliga i det nordiska miljö-för och det fortsatta engagemangetmerna --
slutfört.märkningssytemet härmedär

Stockholm i december 1999

JohanssonAnita
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Paulo SilvaLinderborg OlssonTanja Karin
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Sammanfattning

Det Svanennordiska miljömärkningssystemet

Nordiska Ministerrådet inrätta nordiskt förbeslöt år 1989 att ett system
frivillig och tjänster.positiv miljömärkning produkter varor Systemetav
innebär produkter från miljösynpunkt bättre i övrigt lik-är änatt som - -
värdiga märkas med miljömärke, stiliseradprodukter får Hu-ett en svan.
vudmålet mindremed verksamheten få till stånd miljöbelastandeär att en
konsumtion vägleda konsumenter och inköpare så de kanatt attgenom
handla miljömedvetet.

Verksamheten

Nordiska Miljömärkningsnämnden samordnar miljömärkningssyste-Den
och fastställer kriterier. deltagande länderna fria självaDe be-ärmet att

hur den nationella verksamheten skall organiserad.stämma vara

nationella förDe licensiering de enskilda produkternaorganen ansvarar av
de fastställda kriterierna. produkt godkänd i land så gäl-När ärmot etten

ler godkännandet i alla länder anslutna till verksamheten.ärsom

Kriteriearbetet utförs i nordiska från nationellaExperterexpertgrupper.
konsument- och miljöorganisationer, handel, industri och myndigheter har
därvid möjlighet delta arbetet.att

Miljömärkningssystemet inom EU Blomman

EU:s har mål få till stånd harmoniseringsystem yttersta attsom en av
miljömärkningen for på sikt få endast milj ömärke inom helaatt ett gemen-
skapen. Märkningen positiv och frivillig. ankommerDet på varje med-är
lemsstat flera behöriga fullgöraeller de uppgifteratt utse ett attorgan som
hänger med EU-blomman. Medlemsstaterna skall till deattsamman se
behöriga självständighet och opartiskhet SIS Miljö-garanteras.organens
märkning behörigt för Sverige.AB anmältär organsom
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Den förvaltningensvenska Svanenav

Staten och dåvarande SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige SIS
träffade i oktober 1989 avtal frivillig positiv miljömärkningett om av pro-
dukter. Utgångspunkten för överenskommelsen mellan och SISstaten var

verksamheten skulle bli ekonomiskt självbärande och finansierasatt ge-
avgifter. inledningsskedeI skulle dock medel tillhandahållasett övernom

statsbudgeten.

Genom omstrukturering miljömärkningsverksamheten i Sverigeen av som
genomfördes år förvaltningen1998 kom Svanen och Blomman förasattav

till för och SIS-Standardiseringen iöver Sverigeägarna SISett staten- -
icke vinstgivande aktiebolag, SIS Miljömärkning AB. Huvudinriktningen
för bolagets verksamhet skulle densamma i den tidigare organi-vara som
sationen och bolagets skötsel skulle tidigare regleras ettm.m. som genom
avtal mellan ägarna.

Det statliga stödet till Svanen

Målsättningen från regeringens och riksdagens sida har hela tiden varit att
miljömärkningen på sikt skall självñnansierande ersättningarvara genom
och avgifter från de företag får sina produkter miljömärkta. Det stödsom

under harår lämnats till miljömärkningen har motiverats medsom senare
det nordiska miljömärkningssystemet kräver omfattande nordisktatt ett

samarbete. Stödet har varit bidrag till täcka kostnaderna föravsett attsom
kriterieutveckling och revidering redan fastställda kriterier.av

Statens för och ekonomiska i miljömärknings-ansvar engagemang
verksamheten

Kommittén bedömningen har omfattande ochgör att staten ett ansvar
långtgående befogenheter övervaka det utsedda för-ochatt äratt organet
blir lämpligt för uppgiften. Om missköter sitt uppdrag kanorganet staten
återkalla uppdraget.

Ekonomiska bidrag, delägarskap eller deltagande i det nationella arbe-ett
således inte avgörande för det statliga inflytandet. förär Statenstet ansvar

val och övervakning det nationella förutsätter alltså inteorganet ettav
statligt ägande eller direkt kontroll direktaDetorganet. ansvaret attav
förordna behöriga innefattar inte heller några direkta ekonomiskaorgan
förpliktelser eller docksådana. Staten bärmot systemenorganen som an-

för det finns behörigt Om de ekonomiska förutsätt-svaret att ett organ.
ningarna inte sådana kan självfmansierande kommerär att systemet vara
således tvingas ekonomin.staten ytterst att garantera
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Kravet verksamheten skall självbärandeatt kan inte enligt kom-vara
mitténs mening tillåtas inskränka på bolagets möjligheter delta iatt ut-
vecklingsarbete viktigt från miljösynpunktär inte kan förut-som men som

på kort sikt ekonomiskt lönsamt. Ett visst statligt bidrag framstårses vara
därför behövligt. När det gäller det statliga bidraget utgår till densom som
europeiska miljömärkningsverksamhet bedrivs inom SIS Miljömärk-som
ning AB det heltär fråga inte ingår i kommitténs uppdrag.separaten som

Kommittén föreslår det statliga stödet gradvis reduceras och, iatt och med
utgången år 2001, begränsas till stöd för sådant utvecklingsarbeteav m.m.

inte omedelbart ekonomiskt lönsamtärsom

Statens i övrigt, miljöorganets förhållande till SIS ochengagemang
val associationsformav

Det saknas enligt kommittén förutsättningar föreslå förändringaratt nu
såväl i fråga ägande i övriga därmed förknippadestatens frågor,om som
såsom miljöorganets förhållande till SIS och val associationsfonn.av

Kommittén förutsättningarna för utvärderingatt SIS Miljö-menar en av
märkning AB först föreligger verksamheten har pågåttnär ytterligare en
tid. Utvärderingen bör då förutsättningslöstgöras och från andraäven per-
spektiv de konsumentpolitiska.än rent

Kommittén bedömningen dengör svenska detatt nordiska mil-grenen av
jömärkningssystemet tills vidare bör organiseras och bedrivas på samma

sker i dag.sätt som

Relationen Svanen Blomman-

De båda självständiga.är Systemen börsystemen dock fortsättnings-även
vis förvaltas En samlad handläggning innebär enligtav samma organ.
kommittén fördelar vid ökade krav på harmonisering Svanen ochav
Blomman.

Konsekvenser

Enligt kommitténs börmening sådan i huvudsak självfmansierandeen
verksamhet kommittén föreslår inte innebära några negativa kon-som nu
sekvenser för den nordiska miljömärkningen, under förutsättning detatt
utgår fortsatt statligt stöd förett utveckling m.m.
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Bakgrund1

Nordiska Ministerrådet beslöt i möjligheterna1988 utreda in-att attmars
föra frivillig nordisk miljömärkning. Sverige tillkallades särskildlen en
utredare för kartlägga fördelar och nackdelar med miljömärkning ochatt
för formerna för eventuellt införande frivilligtutreda svensktatt ett ettav
miljömärkningssystem. Utredaren lämnade i december betänkandet1988
Miljömärkning produkter SOU 1988:61.av

Svanen
Regeringen kom föreslå för frivillig enhetlig positiv miljö-att ett system
märkning produkter i Sverige, i huvudsak i överensstämmelse med ut-av
redarens förslag prop. 1989/90:25.

propositionenI konstaterade regeringen miljömedvetenheten i samhäl-att
let hade ökat följdunder år. hade bland kommit tillDetta annat ut-en av
tryck i konsumenterna omfattningi växande hade börjat fästa avseendeatt
vid produkters miljöegenskaper efterfrågadeoch de vägledning i sittatt
val produkter. Tillverkare och hade sin varierandeleverantörer i iturav
omfattning utformningen framställningenoch sina produkteranpassat av
för de skulle miljöanpassade. marknadsföringen hade mil-Iatt vara mera
jövänligheten blivit ökade användningen miljöargu-Denett argument. av

i marknadsföringen fonnskilda produkter i olika symbolerment av av
dock enligt regeringens mening splittrad bild i längdenm.m. gav en som

kunde bli förvirrande vägledande för konsumenterna. väsentligEnänmera
brist ansågs det oklart hur ingående de bedömningarattvara var var som
lades till grund för produkt miljöanpassad. Enligtatt attange en var rege-
ringen talade detta för införandet enhetligt för miljö-ett systemav mera
märkning.

Systemet skulle bygga på redovisade och kända kriterier för bedöm-öppet
ning miljöanpassningen. ansågs betydelse denDet väx-stor attav vara av
ande miljömedvetenheten hos medborgarna till och stimuleradestogs vara

led i arbetet för bättre miljö. ansågs också angelägetDetettsom en vara
konsumenterna fick vederhäftig information för kunna välja mindreatt att

miljöbelastande produktaltemativ. Frivillig miljömärkning produkterav
ansågs verkningsfullt komplement till de tvingande regler ochettvara
styrande insatser lagstiftning.för skydd miljön höjtEttgörssom av genom
miljömedvetande hos konsumenterna kunde enligt regeringens mening få
till följd för öka imarknaden miljöanpassade produkter kunde vilketatt
sin borde leda till industrin fick ökat intresse för utvecklatur att attett
miljöanpassad teknik och miljöanpassade produkter.
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olikaorganiseras såregeringen skulle miljömärkningssystemetEnligt att
konstaterade vidarekunde samverka. Regeringenintressenter på området

skulle kunnahade föreslagit,verksamheten, vilket utredningen ocksåatt
remissinstanser hadei stiftelse, alternativt vilket mångaorganiseras en -

SverigeSIS-Standardiseringen i SIS.påtalat den knöts tillattgenom-
enligt regeringen,Fördelarna med knyta verksamheten till SIS attatt var

objektiv och obundenmiljömärkningen skulle knytas till etablerad,då en
gällde framverksamhetsforrner detorganisation med inarbetade när att ta

och kontroll. ytterligarekriterier och godkänna produkter för märkning En
snabbarefördel verksamheten skulle komma igång änatt omangavs vara
skulle dessutometableras. Verksamhetenorganisation skulle behövaen ny

Efter-stordriftsfördelar.kunna bedrivas till lägre kostnad på grund aven
harmoni-etablerade skulleinternationella samverkansforrner fanns ensom

intentioner medsering Regeringen menade utredarensunderlättas. att en
miljömärkningen knöts tillfristående stiftelse skulle tillgodoses SISom

certifieringsverksamhet.

miljömärkningsverksamheten skulle organi-Regeringen föreslog därför att
certiñeringsverksamhet där den skulle hanterasinom för SISseras ramen

referensgrupp. det gälldesärskild miljömärkningsstyrelse och Närenav en
utvecklingen miljömärkningen ansågden inriktningen ochnärmare av

överensstämmelse med vad utredaren hade förordat, detregeringen, i att
i enlighetberörda frihet utforma verksamhetenskulle ha stor attorganet

de allmännamed intressentemas intentioner. ansågslntressentema vara
hand skulle ochsamhällsintressena i första representeras statenavsom

forskning med anknyt-kommunerna, konsumenterna, miljörörelsen och
form producenter/industri ochning till miljöfrågor näringslivet isamt av

handelns olika led.

"Bra Miljöval"
Även Naturskyddsföreningen, ideell förening, arbetarSvenska ärsom en

Naturskyddsföreningens miljömärknings-sedan 1987 med miljömärkning.
redovisadekan parallell till det Syste-systemet.system ses som ovanen
skillnader. Produkterhar många likheter väsentligaäven sommen men

Miljöval kan licensi-uppfyller Naturskyddsföreningens kriterier för Bra
för få falksymbolen kännetecknet förmärkas med Braäratteras som

Miljöval". Kriterierna Naturskyddsföreningen.utarbetas av
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nordiska milj ömärkningsordningen2 Den

nordiskt förNordiska Ministerrådet beslöt år 1989 inrättaatt ett system
frivillig positiv miljömärkning produkter och tjänster. Finland,varorav
Sverige, till grund planernaoch Island anslöt sig På påNorge systemet. av

till början endastmotsvarande inom valde DanmarkEUett system atten
Årdelta observatör. anslöt sig dock Danmark helt till den1997 nor-som

diska miljömärkningen.

få till mindre miljöbelas-Huvudmålet med verksamheten ståndär att en
tande konsumtion vägleda konsumenter och inköpare så deatt attgenom
kan handla miljömedvetet. Märkningen skall stimulera till utvecklingen

och tjänster hänsyn till miljön. innebärSystemettar attav varor som pro-
dukter från bättre i övrigt likvärdiga produktermiljösynpunkt- är änsom -
får miljömärke, stiliseradmärkas med ett en svan.

Verksamheten på nordisk nivå

nordiska samordningen miljömärkningssystemet sker i den Nor-Den av
diska Miljömärkningsnämnden. Nämnden beslutar om en gemensam nor-

årliga verksamhets-disk miljöstrategi för verksamheten och fastställer och
till Nordiska Ministerrådet.handlingsplaner samt rapporterar

skallMiljömärkningsnämnden beslutar vilka produktgrupper somom
for krite-väljas för kriterieutveckling, pekar ansvariga nationellaut organ

riearbetet, fastställer slutligen de framtagnaochutnämner expertgmpper
kriterierna.

Verksamheten på nationell nivå2.2

skall förvaltasMiljömärkningsverksamheten i de deltagande länderna av
finns ingennationella landets myndigheter. Det styr-utsesorgan som av

ning på nordisk nivå hur den nationella verksamheten skall vara orga-om
niserad de fria själva bestämma dendeltagande länderna närma-ärutan att

olikheter.utformningen förvaltningen. har lett tillDettare av

till Finlands Standardi-Finland miljömärkningsverksamheten knutenI är
mellanseringsförbund Verksamheten regleras avtalSFS. sta-ettgenom
har stif-och miljömärkningsorganet, SFS Certifiering I NorgeAB.ten en

telse, Stiftelsen Miljömerking i till nationellt miljömärk-Norge, utsetts
efter upphandling, låta fö-ningsorgan. Danmark har valt lösningen att, en

Islandförvalta miljömärkningssystemet.dk-teknik Energi Miljøretaget og
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livsmedelsmyndighetenochlåta Miljö-valtslutligen har att
Rikisins förvaltaHollustuvemd systemet.

enskilda produkternalicensiering deförnationellaDe avorganen ansvarar
varand-ömsesidigt erkännaförutsättskriterierna och dede fastställdamot

godkännan-i land så gällerprodukt godkändkompetens. När är ettenras
användafåtill verksamheten. Föranslutnai alla länder mär-det attärsom

regist-produktenden aktuellalandet krävs docki detket än attannat egna
i det andra landet.nationellahos det organetreras

skallbeslutar deMiljömärkningsnämndenNordiska principer somom
avgifterinomavgifter förekommer Deför de olikagälla systemet.som

samband medskall betalas iansökningsavgiftförekommer är somensom
Årsavgiften efterårsavgift. bestämsin ochansökanatt pro-enges enen

aktuella produkten ellerårsomsättningen denberäkningcentuell på av
avgifternasjälva storleken pånationella bestämmertjänsten. De organen

Miljömärkningsnämnden.Nordiskaintervall beslutatsinom de avsom
från till land.avgifterna varierar landStorleken på

har påbörjatsdet nordisk nivåsammanhang kan pål detta nämnas ettatt
miljömärkningen.inom den nordiskautvärdera vissa frågorarbete med att

ochfrågor finansieringsstrukturenorganisatoriskaBl.a. skall sådana som
skallVidarenordisk profil analyseras.nordiska arbetsfördelningenden

Nordiska Miljömärknings-myndighetsrepresentationen iochintresse-
utvärde-nämnder iochnämnden, i nationella styrelser samt expertgrupper

slutförttvister. Arbetet beräknaslösaliksom möjligheterna att vararas
under år 2000.

Kriteriearbetet2.3

iMedlemmarnaKriteriearbetet utförs i nordiska expert-expertgmpper.
förslag deMiljömärkningsnämnden påNordiskautnämns avgrupperna av

påsekretariat. skallnationella organisationemas Experterna utnämnas
till detrådgivandepersonlig kompetens. Expertgruppemagrundval ärav
kriteri-ansvarigt för det aktuellamiljömärkningsorganetnationella ärsom

miljöorganisationer,nationella konsument- ochearbetet. frånExperter
möjlighet delta ihandel, industri och myndigheter har att expertgrupper-

arbete.nas

produkts miljöpåver-BedömningenMiljökraven skall ställas högt. av en
ilivslopp. Kravnivån skall bedömasskall från hela dess tänktakan utgå

Vidofficiella miljöreglema i de deltagande länderna.förhållande till de
marknadsandelen för de produkterkriterierna fårfastställandet somav

totalmark-uppgå till högst tredjedeluppfylla kriteriernaförväntas en av
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eller hållafungeramiljömärkt produkt får intenaden i Norden. En sämre
från miljösyn-i övrigt likvärdigakvalitet vad fallet medlägre ärän men -

produkter.punkt sämre

varefter de skall reviderashögst årskall ha giltighetKriterierna treomen
Miljömärkningsnämnden harförlängas.eller kan komma rätt attatt upp-

detgiltighetstidenunder den fastställdahäva eller ändra kriterierna om
påverkanproduktenskunskap den aktuellafram väsentligkommer omny

hälsa.på miljö eller

inomMilj ömärkningssystemet EU3

förordning EEGgrundas rådetsför miljömärkningEU:s system nr
tilldelningförgemenskapsprogram880/92 den 199223 ett avmars omav

stiliserad392R0880/S. Miljömärket bestårmiljömärke Celex enav
blomma.

harmoniseringfå till ståndmålharEU:s yttersta attsystem avensom
inom helafå miljömärkemiljömärkningen för på sikt endastatt ett gemen-

deti medskapen. Uppbyggnaden EU:s överensstämmer stortsystemav
Finansiering skerfrivillig.Märkningen positiv ochnordiska ärsystemet.

miljömärktaavgift denprocentuell påansökningsavgifter och engenom
s.k. behö-eller fleraVarje land skall pekaproduktens årsomsättning. ettut

nationellt.förvaltariga skall systemetsomorgan

Kriteriearbetet inom EU

eller behö-kommissionenKriterieutvecklingen initieras Europeiska ettav
prioriterar ochKommissionenfrån industrin.rigt efter förslag t.ex.organ

behörigapå de eller detfördelar kriterieutvecklingsarbetet ärorgan som
arbete kom-Kommissionen biträds i sittvilligt sig arbetet.åtaatt enav

referens-ochföreträdare för medlemsstaternamitté består av ensom av
handel, konsu-industri,för europeiskbestår representantergrupp som av

bereds itill kriteriermiljöorganisationer. Förslagmentorganisationer och
föreslagna kri-fastställerkommittén. Kommissionenreferensgruppen och

omröstning imajoritet vidkvalificeradterier förslag medantasettom
ärendetuppnås så överlänmassådan majoritet inte kankommittén. Om en

ministerrådet.till
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4 Den svenska förvaltningen milj ömärk-av

ningssystemen

4.1 nordiskaDet milj ömärkningssystemet

Staten och dåvarande SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige SIS
träffade i oktober 1989 avtal frivillig positiv miljömärkningett om av pro-
dukter. SIS åtog sig inom den certifieringsverksamhet SIS då be-att som
drev organisera och driva verksamhet för miljömärkning i de formeren
och på de villkor i avtalet. särskildEn mil-partssammansattsom angavs
jömärkningsstyrelse och referensgrupp inrättades.

Utgångspunkten för överenskommelsen mellan och SIS verk-staten attvar
samheten på sikt skulle bli ekonomiskt självbärande och finansieras ge-

avgifter. detI avtal träffades mellan och SIS ocksåstatennom som anges
beträffande finansieringen miljömärkningsverksamheten inom SISatt
skulle ekonomiskt självbärande så uppbuma avgifter och ersätt-attvara
ningar skulle täcka uppkomna kostnader avtalet finns bilaga i11.3som

1989/90:25. inledningsskede dåI verksamheten byggdesettprop. upp
ansåg regeringen emellertid medel borde tillhandahållas bidragatt genom

statsbudgeten. Bidragen skulle dock betalasöver tillbaka när systemet
ekonomiskt kunde bära detta.

Regeringen gjorde den bedömningen verksamheten skulle bli självbä-att
rande först efter femte verksamhetsåret bedömdeoch behovet medels-av
tillskott de första fem åren till milj. kr.6 budgetåretFör 1989/90 före-ca
slog regeringen anslag kr skulle1 900 000 anvisas för bidrag tillatt ett
miljömärkning produkter. Vid riksdagsbehandlingen bet. 1989/90:av
LU13, rskr.81 framfördes inga erinringar regeringens förslag.mot

4.2 miljEU:s

Enligt den nämnda EU-förordningen ankommer det på varje med-ovan
lemsstat tillsätta eller flera behöriga fullgöra de uppgifteratt ett attorgan

hänger med EU-blomman. Medlemsstaterna skall tillsom attsamman se
de behöriga självständighet och opartiskhet Mil-SISgaranteras.organens
jömärkning AB anmält behörigt för Sverige.är som organ
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Statskontorets 1995:214.3 rapport

gjordes vidden nordiska miljömärkningen år 1994utvärderingI somen av
Industriell Miljöekonomi 1994-09-02Lunds Universitet avdelningen för

de nordiska verksam-viss kritik bl.a. riktade sigredogörs för mot attsom
onödigtstandardiseringsorganisationemaheterna knutna till varsom var

för Sveriges vidkommande till SISbyråkratiska denna kopplingoch att --
syften ligger bakomvilka mål ochkunde felaktiga signaler somomge

riktasden kritik sålunda kommiljömärket. På grund att mot attsomav
standardiseringsorganisatio-inommiljömärkningsverksamheten bedrevs

Statskontoret i uppdragdåvarande Civildepartementet år 1995SISnen gav
ingick bl.a.frågor kring och Blomman. uppdragetutreda vissa Svanen Iatt

organiseras natio-hur de skulleutreda sådana frågor två systemenatt som
utreda vilka konsekvensernellt. uppdraget ingick vidareI öppetettatt

kontrollskulle få för arbetet medför teknisk kontroll och provningsystem
de bådalicensiering miljömärken inomprodukter kriterier ochmot avav

systemen.

Förvaltningen Svanen4.3.1 av

följde 1995:21.konstaterade i den RapportStatskontoret rapport som
organisation i Sverigeoch Blomman, Milj ömärkningensSvanen att staten

följdeverksamhetenförutom de möjligheter till styrning som av av-av-
ekonomiskdessutom hade möjlighettalet mellan och SIS utövaattstaten -

bestämmelser för anslaget Bidragregleringsbrevet medstyrning genom
uppfattning karak-Statskontoretsmiljömärkning produkter. Enligttill av

konstruk-styrmedlen rörlighet, bl.a.teriserades de statliga trög genomav
gjorde det svårtlångsiktigt avtal i botten. Konstruktionentionen med ett
sammansättningstyrelsensönskvärda förändringar ifå till stånd t.ex.att

eller få insyn i dess ekonomi.påverka verksamhetens inriktningoch attatt

verksamheten ochbristerna vad gäller styrningStatskontoret ansåg att av
för helt frikopplakoppling till SIS taladekritiken verksamhetens attmot

inflytande. Statskonto-direktverksamheten från SIS och staten ettge mera
skulle förasmiljömärkningsverksamhetenföreslog huvuddelenret att av

ochförslagetaktiebolag. skulle enligttill Staten ensamägareöver ett vara
industri, distribution kon-förstyrelsen skulle bestå samtrepresentanterav

och miljöintressen.sument-

BlommanFörvaltningen4.3.2 av

medlems-ordningen blandkonstaterade den EU:sStatskontoret gängseatt
nationella miljömärkningeninom denverkarärstater att ett organ som
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behörigtäven för Blomman. Statskontoret konstateradeutses som organ
vidare det inte hade riktats någon allvarlig kritik den rådandeatt ord-mot
ningen i Sverige, nämligen förvaltade Svanen och Blom-att samma organ

Enligt Statskontoret fanns det därför skäl i fortsättningenävenattman.
hålla förvaltningen Svanen och Blomman.samman av

4.3.3 Ett milj ömärkningssystemöppet

Med för provning och kontrollöppetett där allasystem ett systemavses
offentliga och enskilda uppfyller uppställda kompetenskrav fårorgan som
utföra föreskrivna certiñerings-, provnings- och besiktningsuppgifter. Sve-
rige åtog sig redan under EES-förhandlingama det möjligt,näratt, är an-

svenska kontrollordningar till denI riksdagenöppetett system.passa av
EES-propositionen 1991/922170, Bilagaantagna 11 38-81 sägs att etts.

skall, så långt detöppet möjligt, tillämpas såväl inom desystem är områ-
den regleras äldre direktiv för direktiv enligt densom meto-av som nya
den. Vidare skall införas på områden inteöppna direkt be-system ärsom
rörda gemenskapsregler återkommande besiktning och provningt.ex.av av
produkter inte regleras direktiv ffa.a. 51 och 58 ff.som av s.

Statskontoret konstaterade miljömärkningssystem generellt haratt ett
många likheter med övriga för teknisk kontroll, främst i frågasystem om
licensiering och kontroll, samtidigt det finns skillnader. Denstorasom
viktigaste frågan lösa i tänkt enligt Statskontoretatt ett öppet system var
hur kriterieutvecklingen skulle ordnas, såväl vad gäller ambitionsnivå som
finansiering. Statskontoret pekade på det nödvändigtäven krite-att attvar
rieutvecklingsarbetet hölls samlat och bedrevs inom de för priorite-ramar
ring beslutats samnordiskt. Erfarenheter från provning ochm.m. som
marknadskontroll behövdes i det fortlöpande kriterierevideringsarbetet. En
central registrering ansågs vidare nödvändig för kunna informera deatt
andra nordiska aktörerna beviljade licenser.om

Statskontoret gjorde den bedömningen inte skulle in-öppetatt ett system
nebära några samordningsvinster och det inte fanns tillräcklig anled-att
ning för Sverige land införa miljömärkningssys-att ensamt öppetettsom
tem.
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4.4 och MiljömärkningNärmare SIS SIS ABom

SIS-Standardiseringen i Sverige SIS

Tidigt började standardisera mått och under 1900-talets första de-attman
cennier den tekniska utvecklingen snabb med växande industripro-var en
duktion och världshandel. på Standardisering iKrav takt med dennaväxte
utveckling.

År 1922 bildades Svenska IndustriensSIS Standardiseringskommission
centralorgan för svensk Standardisering initiativpå Sveriges In-som av

dustriförbund och Ingenjörsvetenskapsakademien.

SIS medlem och företräder svenska intressen, direkt eller indirekt iär - -
de internationella standardiseringsorganen ISO och CEN.

Bland SIS uppgifter i övrigt kan auktorisera standardiserings-nämnas att
med för Standardisering inom sitt fackområde sin bransch,organ ansvar

fastställa svensk standard, verka för användning standard och till-attav
med standardiseringsorganen driva SIS Förlag för utgivning,ABsammans

marknadsföring försäljningoch standard regeringenspå uppdragsamtav
MiljömärkningSIS för miljömärkning medAB Svanen samtgenom svara

Sverige i milj ömärkningsarbete.EG:srepresentera

SIS Miljömärkning AB

Genom den omstrukturering miljömärkningsverksamheten i Sverigeav
genomfördes år prop. 1997/98:1, bet.1998 1997/98: 1 kom för-NUsom

valtningen Svanen och Blomman föras till föröver ägarnaatt ett sta-av -
och icke vinstgivande aktiebolag,SIS MiljömärkningSIS AB. Statenten -

förvärvade aktiekapitalet i10 % bolaget och röstetalet för samtliga ak-av
tier och resterande aktierna.SIS 90% Grunden för omstruktureringenav

önskan skapa klarare och effektivare organisation medattvar en en en
tydligare beslutsstruktur. Huvudinriktningen för bolagets verksamhet
skulle dock densamma i den tidigare organisationen och bolagetsvara som
skötsel skulle tidigare regleras avtal mellan ägarna.ettm.m. som genom

MiljömärkningSIS alltså det officiella för detAB nationellaär organet
svenska arbetet inom miljömärkningsområdet för svensk medverkan isamt
nordiskt, europeiskt och globalt samarbete. Arbetet inom Miljömärk-SIS
ning leds Svenska Miljömärkningsnämnden,AB BolagetSMN.av svarar
för marknadsföring verksamheten massmediakonsumenter,gentemotav
och näringsliv.
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nordiskaDe och nationella svenska och uppgifter framgårorganens ansvar
skissen nedan.av

Nordiska Ministerrådet
Övergripande ansvar.

Nordiska Miljömärkningsnämnden
till NordiskaRapporterar Ministerrådet.

Samordnar det nordiska miljömärkningssystemet.
Beslutar produktgrupper för kriteriearbetet.om
Fastställer kriterier.

SISMiljömärkning AB
Leder den nationella verksamheten den Svenska Milj ömärk-genom
ningsnämnden.
Nationellt sekretariat för den nordiska miljömärkningen.
Beslutar licenser.om
Deltar i det nordiska kriteriearbetet.

Vid början år fanns1999 det kriteriedokument för 47 produktgrupperav
för Svanen och tolv for EU-blomman. Antal licenser i Sverige för Svanen

och for435 EU-blomman elva.är över

Enligt bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 1998 nettoomsätt-var
ningen 27 362 tkr och övriga rörelseintäkter det statliga stödet 4 600 tkr.
Resultatet efter finansiella 4 560 tkr. Vid utgången det aktu-poster var av
ella verksamhetsåret antalet anställda 27.var

statliga5 Det stödet till miljömärknings-
Verksamheten

Målsättningen från regeringens och riksdagens sida har hela tiden varit att
miljömärkningen på sikt skall självñnansierande ersättningarvara genom
och avgifter från de företag får sina produkter miljömärkta. Stödet tillsom
miljömärkningen har under år motiverats med det nordiska mil-attsenare
jömärkningssystemet kräver omfattande nordiskt samarbete ochett att
EU:s miljömärkningssystem inte förutsätts intäkter någon betydelse-ge av
full storlek. Stödet har varit bidrag till täcka kostnaderna föravsett attsom
kriterieutveckling och revidering fastställdaredan kriterier inom detav
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nordiska miljömärkningssystemet till täcka de kostnader kansamt att som
hänföras till EU:s miljömärkningsordning. Det statliga stödet till krite-
rieutvecklingen täcker endast liten del kostnaden. Detta har medförten av

licensmedel haräven tagitsatt i anspråk för kriteriearbete.

Det statliga stödet till miljömärkningsverksamheten har från och med bud-
getåret 1989/90 uppgått till följande belopp.

Budgetår Anslag
1989/90 1.900 tkr
1990/91 1.000 tkr
1991/92 2.700 tkr
1992/93 3.000 tkr
1993/94 5.000 tkr
1994/95 tkr5.000
1995/96 18 mån 6.900 tkr
1997 4.600 tkr
1998 4.600 tkr
1999 2.800 tkr"

Tillkom bidragför EU-blomman
" Ursprungligen4.600tkr; minskningi vårbudgetenmed 1.800tkr

Enligt uppgift från SIS Miljömärkning AB utgår för motsvarande verk-
samheter i övriga Norden det statliga stödet för år 1999 med 9,5 miljoner

iSEK Danmark, 2,1 miljoner SEK i Finland och miljoner4,2 iSEK Nor-
ge.

6 Närmare utredningsuppdragetom

våraI direktiv Fi 1999:01 konstateras den nordiska miljömärknings-att
verksamheten vid den tiden januari 1999 under års tid bedrivits iettca
SIS Miljömärkning AB. Enligt direktiven skall vi genomföra utvärde-en
ring de organisatoriska formerna och lämna förslag formerna för detav om
fortsatta statliga i det nordiska miljömärkningssystemet.engagemanget

detNär gäller formerna för det fortsatta statliga det,engagemanget avser
vi uppfattat uppdraget, i första hand i vilken omfattning skallsom staten

sig i verksamheten. Som har utgångspunkten förnämntsengagera ovan
dvs. regering och riksdagstatens i det nordiska miljö-engagemang- -

märkningssystemet hela tiden varit verksamheten på sikt skall bli eko-att
nomiskt självbärande och finansieras avgifter.genom
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verksamheten till viss delfinansieraochorganiseraväljer ärHur attman
eller det åvilarböromfattningavhängigt i vilken att statenansermanav -

organisatoriska for-i densamma.sig Destaten ett att engageraansvar -
viss del tvåsålunda tillkanstatligaoch det engagemanget ses sommerna

fortsattaställning till detharvarvid förstsidor sak, att tamanav samma
organisatoriska delen.därefter denochengagemanget

innefattar utvärderinguppdraguppfattat vårthar vi inteDäremot att en
med följdfrågor.till fråganeller ställningstagande öppet systemettett om

där alla of-kontrollprovning ochförMed ett systemöppet system avses
fåruppställda kompetenskrav,uppfyllerfentliga och enskilda organ, som

besiktningsuppgifter.och Re-certifierings-, provnings-utföra föreskrivna
standarden, ISObeträffande dengällerdan vadpå grund nyaav som

införainte möjligtenligt meningdet vår öppet14024, system.ettär att nu
harmiljömärkningsorganfastställer nämligenstandardenDen att ett an-
sittfår iMiljömärkningsorganetbedömning och licensiering.för ar-svar

agentsutnyttja uppdragstagarebete visserligen ansvararmen organen
förenligt medintelicensieringen.själv för Detta ärytterst enansvar

bindande förutomståendeintyg frånstruktur enligt vilken är organet.

hurbedömauppdrag ingårvi uppfattat i vårtheller harInte närmareattatt
miljömärkningeneuropeiskai fråga denfrågor skall lösasmotsvarande om
organisatorisktfortsättningeniden verksamheten ävenänannat om --

miljömärkningen.nordiskaskall hållas med densamman

överväganden och förslag7

ömärknings-för milj7.1 Statens ansvar

verksamheten

konstruktionen detharStatenKommitténs bedömning: avgenom
långtgåen-omfattande ochmiljömärkningssystemetnordiska ett ansvar

de befogenheter.

tillgång tillkonsumenterna harmarknader förutsätterVäl fungerande att
Konsumentinforrnationvid sina beslut.korrekt tydlig informationoch är

informationgällermarknadsekonomin.viktig funktion i Detta även omen
former miljömärkning.olikamiljöpåverkan, såsomoch tjänsters avvaror

miljömärkningen till styrningsyftarmiljöpolitisk horisontFrån att, utanen
och produ-utnyttja konsumenternasverksamheter,ifrågakommandeav

styrmedel.frivilligtmiljöintresse såsomcentemas ett
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förutsättningEn för konsumenter skall kunna från miljösynpunktatt göra
väl övervägda konsumtionsval det finns objektiv informationär att om
olika produkters miljöegenskaper. Miljömärkning har visat sig kunna för-
medla sådan information på lättillgängligt Miljömärkningsverk-sätt.ett
samheten därför viktigt redskap för realiseraär de konsumentpoli-ett att
tiska miljömålen, nämligen utveckla konsumtions- och produk-att
tionsmönster minskar påfrestningarna på miljön bidrar tillochsom en
långsiktigt hållbar utveckling.

Det nordiska miljömärkningssystemet inrättades år efter beslut1989 av
Nordiska Ministerrådet konsumentministrama. Nordiska miljömärk-
ningsnämnden NMN det på nordisk nivå samordnandeär organet.
Svenska det eller de skall förvalta verksamheten istaten utser organ som
Sverige, dvs. för svenskt vidkommande MiljömärkningSIS AB.

Staten har konstruktionen det nordiska miljömärkningssystemetgenom av
omfattande I ligger övervaka det utseddaett statens att attansvar. ansvar

och förblir lämpligt för uppgiften.är Om missköter sittorganet organet
uppdrag kan återkalla uppdraget.staten

Vi det inflytande har förordnandemakten och denatt statenmenar genom
löpande övervakningen det behöriga tillräcklig grundutgörorganetav en
för bibehålla starkt statligt inflytande dettaatt Iett över systemet. sam-
manhang bör dessutom påpekas det Nordiska miljömärkningsnämn-äratt
den NMN beslutar nordisk miljöstrategi fast-samtsom om en gemensam
ställer årliga verksamhets- och handlingsplaner och till Nor-rapporterar
diska ministerrådet. vidareDet NMN beslutar vilka produkt-är som om

skall väljas för kriterieutveckling, pekar ansvariga natio-utgrupper som
nella för kriteriearbetet, och slutligenutnämner expertgrupperorgan som
fastställer de framtagna kriterierna. Dessa uppgifter ligger således inte till
någon del på det nationella behöriga organet.

Enligt vår mening det således inte avgörande för det statliga inflytandetär
delägarskap och/eller ekonomiska bidrag medverkar iatt staten detgenom

nationella arbetet. Regering och riksdag skall självfallet påverkaäven
verksamheten samarbetet i Nordiska rådet och i Nordiska minister-genom
rådet, för den samlade verksamheten.ytterstsom ansvarar
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nordiskai denekonomiska7.2 Statens engagemang
ömärkningsverksamhetenmilj

ireduceras och,gradvisstatliga stödet börDetKommitténs förslag:
för sådantstödtillbegränsasår 2001,och med utgången ut-m.m.av

kost-bära sinaförväntasomedelbart kanintevecklingsarbete egnasom
nader.

förutsät-nationellaövervakning detochför valStatens organetavansvar
direktakontroll Detägande eller direktstatligtalltså inte organet.ettter av
direktaheller någrainnefattar intebehörigaförordnaansvaret att organ

sådana. Statenellerekonomiska förpliktelser systemenmot somorganen
ekonomiska förut-debehörigt Omfinnsför detbär ettansvaret att organ.

självfmansierande kom-kaninte sådanasättningarna är att systemet vara
ekonomin.tvingassåledes garanteraytterst attstatenmer

natio-förutsatt deövergångsskedeunderutveckling harSystemets attett
för krite-kostnadenkriteriearbetet. Eftersomsig inella engagerarorganen

årligenharkunnat bärasrieframtagningen inte har statensystemenav
verksamheten.bidragit tillvillkorslångenom

miljömärkningnordiskoch positivfrivillig, enhetligbeslutDe somom en
finns idagresultat.har konkreta Detfattade hösten 1989riksdagen ettgett

fåkanmarknaden, och konsumenternaprodukter påsvanmärktaantalstort
kan iprodukterna.miljöbelastande Dettade minstför väljavägledning att

tillbidrapå sikt kommerproduktutvecklingleda tillsin atttur ensomen
tänktursprungligenutveckling.hållbar Systemetmiljösynpunktfrån var

1989/90:25 71. Syste-femigångsättningsperiod på år prop.haatt s.en
meningsfulltdet framstår inte längrehela tiden ochhar dock attväxtmet

miljöhänsynmed ökandei taktövergångstid.tala Systemet växer attom en
till-skäl tillbeteende.och producenters Ettkonsumenters systemetsstyr

produktområden.kriterieutveckling påpåmarknadens kravväxt är nya

i detregering och riksdagdvs.Utgångspunkten för statens engagemang--
frånbudgetpropositionemaframgårmiljömärkningssystemetnordiska av

tilläggsbud-fast iursprungliga tanken slogs1989/90 till år 2000. Denår
ursprungligat liksom i den1989/90:25 701989/90 prop.förgeten s.

sikt bliskall påoch Verksamhetenmellan SIS:överenskommelsen staten
Verksamhetenavgifter.och finansierassjälvbärandeekonomiskt genom

stöd.behov statligtuppbyggnadsskede iunderbedömdes dock ett avvara
återbetalasmellan och SISenligt avtaletStödet skulle när systemetstaten

ansla-minskadesför 1999detta. vårbudgeten årekonomiskt kunde bära I
konsumentverksam-till förmån för andraMiljömärkningtill ABSISget
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heter, med hänvisning till denna kommittés vidare ställningstaganden ien
fråga i det nordiska miljömärkningssystemet propstatensom engagemang
1998/991100 budgetpropositionen cirka107. för år 90I 2000 atts. anges

den nordiska miljömärkningsverksamheten finansierasprocent av nu ge-
licensintäkter och verksamhetens för återigenanslag år 2000att motnom -

bakgrund denna kommittés uppdrag beträffande det statligaav engage-
i det nordiska miljömärkningssystemet fastställdes till miljo-1,8manget -

kronor.ner

Miljömärkningssystemet förut-redan från början i takt inteväxte en som
Redan under budgetåret 1991/92 det anslag ursprungligensetts. var som

fastställts för den tänkta femåriga igångsättningsperioden förbrukat prop.
1990/91:100 bilaga Vissa har på mark-15, 93. år stora satsatss. resurser
nadsföring bilaga den pri-prop. 1993/94:l00 6114,systemetav s. men

orsaken till framtagningen kriterier förmära växt äratt systemet enav
ständigt ökande produkter. har tio nordiskagått år sedan detDetgrupp
miljömärkningssystemet inrättades och på bliväg attsystemet uppges vara
självfinansierande prop. l999/2000:1 utgiftsområde 106.24, s.

Varumärket Svanen starkt och välkänt och har både näringslivets ochär
konsumenternas förtroende. Staten har konstruktionen detgenom av nor-
diska miljömärkningssystemet omfattande långtgåendeoch be-ett ansvar
fogenheter. Statens starka inflytande den nationella detöver grenen av
nordiska miljömärkningssystemet påverkas inte i och för sig statenomav

sig ekonomiskt. på verksamheten skall självbä-Kravet attengagerar vara
rande kan inte tillåtas inskränka bolagets möjligheter delta i utveck-att
lingsarbete viktigt från miljösynpunkt inte kan förutses påärsom men som
kort sikt ekonomiskt visst framstår därförlönsamt. statligt bidragEttvara

behövligt. Därmed bolagets bakgrundvidmakthålls oberoende. Motsom
propositionsuttalandena, antagits riksdagen, med beaktan-vilka ochav av

de vad i övrigt vi det statliga bör gradvisstödetsagts attav som anser re-
och, iduceras och med begränsas till utveck-utgången år 2001, sådantav

lingsstöd angivitsm.m. som ovan.

det gäller detNär statliga bidraget utgår till den europeiska miljö-som
märkningsverksamhet bedrivs inom Miljömärkning detSIS AB ärsom en
helt fråga inte ingår i vårt uppdrag.separat som
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i övrigt, miljöorganets7.3 Statens engagemang
associationsfonnoch valförhållande till SIS av

nordiska miljö-svenska detKommitténs bedömning: Den grenen av
organiseras bedrivasbör tills vidare ochmärkningssystemet sätt som

sker i dag.

miljömärkningsverksam-rekommenderade i sinStatskontoret rapport att
bolag där inledningsvis blevheten skulle placeras i ensamägare.ett staten

miljörörelsen för-distribution, konsumenter ochfrån industri,Intressenter
med majoritetsägare.bli inbjudna ägareutsattes staten somsom

banden med SIS klar-bolagiseringen Miljömärkning harSISGenom av
bedömninggjorts i utsträckning kapats. framgår våroch Somstor ovanav

nationellaför val och övervakning detförutsätter organetstatens avansvar
Enligt vår meningstatligt ägande eller direkt kontrollinte ett organet.av

för-vidtadet sålunda inte några konsumentpolitiska hinderfinns mot att
ändringar i detta hänseende.

innefattar i avsnitt konstaterats inte någonVårt uppdrag 6 utvär-som ovan
Vi kanställningstagande till frågandering eller något öppetett system.om

och i så falldärmed inte heller utvärdera eller ställning till i vad månta -
de organisato-hur frågan eller bör inverka påöppet stängt systemettom-

riska formerna för verksamheten.

iövrigt förutsättningar föreslå förändringar såvälsaknas iDet även att nu
ägande i övriga därmed förknippade frågor, såsomfråga statensom som

miljöorganets förhållande till och val associationsforrn.SIS av

bakgrundorganisatoriska formerna för verksamheten bör dennaDe mot
ändras. Vi förutsättningarna för utvärdering SISinte att avnu menar en

ytterligareMiljömärkning först föreligger har pågåttverksamhetenAB när
från andratid. Utvärderingen bör då förutsättningslöst ochgöras ävenen

perspektiv de konsumentpolitiska.än rent
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7.4 Relationen Svanen Blomman-

Kommitténs bedömning: nuvarandeDet förutsätterarrangemanget att
det nationella miljömärkningsorganet strikt åtskiljer det nordiska mil-
jömärkningssystemet Svanen och det europeiska miljömärknings-- -

Blomman och deras respektive ekonomi.systemet Systemen bör- -
fortsättningsvis handläggasäven av samma organ.

bådaDe självständiga. nuvarandeDet förut-ärsystemen arrangemanget
det nationella miljömärkningsorganetsätter strikt åtskiljeratt systemen

och deras respektive ekonomi. Systemen bör dock fortsättningsvisäven
förvaltas skäl har framkommitInga förtalarav samma organ. som en om-
värdering. Tvärtom bör samlad handläggning innebära fördelar viden
ökade krav harmoniseringpå Svanen och Blomman.av

Konsekvenser7.5

det fallFör det statliga stödet skall reduceras måste det inledningsvis
komma påverka miljömärkningsorganet, f.n. SIS Miljömärkningatt AB,
och dess verksamhet.

bakgrundMot vad angivits rörande bolagets verksamhet ochav som ovan
ekonomi kan vi inte verksamheten bör kunna organiserasänannat attse
och drivas på den kan självñnansierande.sättett att vara

Enligt vår mening bör sådan i huvudsak självfmansierande verksamheten
vi föreslår inte innebära några negativa konsekvenser för densom nu nor-

diska miljömärkningen, under förutsättning det utgår fortsatt statligtatt ett
stöd för utveckling m.m.
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Reservation Paulo Silvaledamotenav

organi-Konsumentpolitiska kommittén har analyserat och utvärderat de
satoriska formerna för och i det nordiska miljömärk-statens engagemang
ningssystemet. till statligt i deti positivJag är stort ett engagemang nor-
diska miljömärkningssystemet med sin verksamhet kan få till ståndsom en
mindre konsumtion vägleda konsumenter ochmiljöbelastande attgenom
inköpare så de kan handla miljömedvetet. Märkningen stimulerar tillatt en
utveckling och tjänster miljöhänsyn. dettaTrotsstörre ärtarav varor som
jag kritisk till de bedömningar kommittén Dels handlarnågra gör.av som
det expertsammansättning for krite-nordiska miljömärkningssystemetsom
rieframtagning och dels möjligheterna verka konkurrensneutraltatt gente-

andra miljömärkningssystem marknaden.påmot

Den nordiska miljömärkningsnämden
nordiska miljömärkningsnämdenDen NMN beslutar en gemensamom

nordisk miljöstrategi, fastställer årliga verksamhets- och handlingsplaner
och till nordiska ministerrådet. beslutarDessutom NMNrapporterar om
vilka produktgmpper skall väljas för kriterieutveckling, pekar utsom an-
svariga nationella för kriteriearbetet, ochutnämner expertgrupperorgan
slutligen fastställer de framtagna kriterierna. for miljö-Kriteriearbetet
märkningen utförs i nordiska iMedlemmarna expertgrup-expertgrupper.

nordiska miljömärkningsnämnden förslag depåutnämnspema av av na-
tionella organisationemas sekretariat. grundvalExperterna utnämns av
personlig kompetens. skapar problem dåDetta expertgruppemas sam-
mansättning kan komma kriterierna i viss riktning, vilket inteatt styra en
alltid leder till högt miljöskydd. Beteckningen personlig kompetensär en
riskabel beteckning med tanke på personlig i si-kompetens uppståratt en
tuation kan ha kommersiell eller ideell karaktär. Kommittén bordesom
enligt min mening, för stärka märkningens säkerställttrovärdighet, haatt

balanserad representation för miljö- och konsumentorganisationer ien ex-
gäller sammansättning Kommit-Det NMNpertgruppema. samma av som

intetén analyserat. Vad ska gälla Representativitet eller personlig kom-
petens Vilken roll ska deltagande i haNMN Kommittén lämnar dessa
frågor obesvarade uppgiften analyseraärtrots att att statens engagemang
och miljömärkningssystemets organisatoriska fonn. frågorDetta är som

berör hela märkningssystemets trovärdighet.ytterst

Det statliga engagemanget
Kommittén föreslår det statliga stödet till miljömärkningsverksamhetenatt
gradvis bör minskas för vid utgången år enbart2001, begränsas tillatt av
sådant utvecklingsarbete saknar omedelbart ekonomiskt intresse.ettsom
Målet ska självñnansierat, samtidigt kom-är att systemet görvara men
mittén helgardering för stöd kriteriearbete saknar omedelbarten av som
ekonomiskt intresse. Det enligt min mening rimligt övervägande.är ett ett
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Men då måste samtidigt komma tillstaten med den snedvridningrätta av
konkurrensen den statliga subventionen till det nordiska miljömärk-som
ningssystemet innebär. Staten måste i detta fall reglera andraatt system
såsom naturskyddsföreningens Bra miljöval får konkurrensvillkor.samma

innebärAnnars det statliga stödet till andra miljömärknings-attsvanen
får förutsättningar försystem sämre utveckling kriterier och marknads-av

föring Därmed missgynnasän miljömärkningssystem på vissasvanen. som
områden kan ha högre miljökrav den statligt subventioneradeän svanen.
Kommittén ovillig dennaär snedvridning konkurrensenatt mellanse av
miljömärkningssystemen. Resultatet blir situation för såvälsämre kon-en

miljön. Inte heller har kommitténsumenterna gjort någon riskbedöm-som
ning för vad den i princip självñnansierande ambitionen innebär för det
nordiska miljömärkningssystemet det gäller möjlighetnär till kriterierevi-
dering, revideringstakt eller marknadsföring.
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