Så uppfyller Svanen och EU-Blomman Lagen om offentlig upphandling SFS-nummer 2016:1145.
krav på märkning
Krav på märkning i LOU
Märkningskraven omfattar endast krav som har
anknytning till det som ska anskaffas och är
lämpliga för att definiera egenskaperna hos de
bygg- och anläggningsentreprenader, varor eller
tjänster som ska anskaffas.

Märkningskraven är fastställda utifrån objektivt
kontrollerbara och icke-diskriminerande kriterier.

Märkningen har utarbetats i ett öppet och
transparent förfarande, i vilket samtliga relevanta
intressenter kan delta.

Så uppfyller det nordiska miljömärket Svanen dessa
villkor.
Samtliga Svanens krav har anknytning till det som ska
anskaffas. Kraven avser uteslutande varor eller tjänster
och gäller inte licensansökaren (anbudsgivarens)
allmänna miljöförhållanden. Det finns dock exempel på
kriteriedokument, där det är önskvärt, men osäkert, om
alla krav är lämpade att definiera egenskaper hos det
som ska anskaffas. Detta gäller exempelvis textilkriterier,
där det finns krav på ILO:s kärnkonventioner.

Så uppfyller EU:s miljömärke EU-Blomman dessa
villkor.
Samtliga EU-Blommans krav har anknytning till det som
ska anskaffas. Kraven avser uteslutande varor eller
tjänster och gäller inte licensansökaren
(anbudsgivarens) allmänna miljöförhållanden. Det finns
dock exempel på kriteriedokument, där det är där det
är önskvärt , men osäkert om alla krav är lämpliga för
att definiera egenskaper hos det som ska anskaffas.
Detta gäller exempelvis textilkriterier, där det finns krav
på ILO:s kärnkonventioner.
Ja, kriterierna har skrivits på ett språk som är tydligt och Ja, kriterierna har skrivits på ett språk som är tydligt och
konkret, och kriterierna är objektiva och kontrollerbara. konkret, och kriterierna är objektiva och kontrollerbara.
Kriterierna är inte diskriminerande, eftersom alla
Kriterierna är inte diskriminerande, eftersom alla
produkter eller tjänster som uppfyller kraven kan märkas produkter eller tjänster som uppfyller kraven kan
oavsett vilket företag det handlar om eller var det finns. märkas oavsett vilket företag det handlar om eller var
det finns.
Ja, Svanen lever upp till kraven i den internationella
Ja, EU-Blomman lever upp till kraven i den
standarden för typ-1 miljömärkning (ISO 14024), där det internationella standarden för typ-1 miljömärkning (ISO
bland annat finns krav på transparenta och öppna
14024), där det bland annat finns krav på transparenta
processer. Konkret hanteras detta genom att alla
och öppna processer. Konkret hanteras detta genom att
kriterier utarbetas i ett brett samråd. I samband med
samtliga kriterier läggs fram i ett brett samråd där alla
beslutet om kriterierna lämnas ett beslutsmandat från
intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.
vart och ett av de nordiska länderna. Detta
Alla beslut om kriterierna för EU-blomman diskuteras i
beslutsmandat lämnas av en nationell nämnd i varje
den europeiska miljömärkningsnämnden (EUEB –
land, som har representanter inom handels-, industri-,
European Ecolabelling Board). Denna nämnd består av
konsument- och miljöorganisationer samt myndigheter. representanter från medlemsländerna och ett antal
europeiska intresseorganisationer för näringsliv, miljö
och konsumenter. EUEB måste godkänna förslag till
kriterier och sedan ska de genomgå en
godkännandeprocess i kommissionen. Det slutliga
antagandet sker i ”Regulatory Committee”, där varje
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Märkningen är tillgänglig för alla potentiella
anbudsgivare.

Ja, alla produkter och tjänster som uppfyller kraven kan
få märkningen. Alla Svanens kriterier finns på
www.svanen.se

medlemsland har ett röstantal som står i proportion till
landets storlek. Antagande ska ske med kvalificerad
majoritet.
Ja, alla produkter och tjänster som uppfyller kraven kan
få märket. Alla EU-Blommans kriterier finns på
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

Märkningskraven har fastställts av en tredje part
som den ekonomiska aktör som ansöker om
märkningen inte kan utöva något avgörande
inflytande på.

Ja, krav fastställs av den nordiska
miljömärkningsnämnden som har mandat från vart och
ett av de deltagande nordiska länderna. Inga potentiella
licenssökande får delta i omröstningen om Svanens
kriterier.

Ja, kraven beslutas av ”Regulatory Committee”, där
varje medlemsland har ett röstantal som står i
proportion till landets storlek. Antagande ska ske med
kvalificerad majoritet. Inga potentiella licenssökande får
delta i omröstningen om EU-Blommans kriterier.
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