
EU Ecolabel är EU:s  
officiella miljömärke
Vad är EU Ecolabel?
Precis som de nordiska länderna enats om en officiell miljömärkning, Svanen, har EU enats om ett gemensamt 
europeiskt miljömärke. EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärkning, beslutad av EU-kommissionen. Målet var 
att skapa ett system för frivillig miljömärkning inom EU med syfte att främja produkter med reducerad påverkan 
på miljön under hela sin livscykel.

När infördes EU Ecolabel?
Beslutet togs i mars 1992 och de första produktgruppskriterierna lanserades 1993. Arbetet med Blomman 
 regleras genom EU-förordningen om ett gemensamt miljömärke.

Hur beslutas EU Ecolabels kriterier?
Kraven tas fram av nationella organisationer i EU:s medlemsländer på uppdrag av EU-kommissionen. Produk-
terna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. För att få licens måste produkterna uppfylla höga 
krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt, på samma sätt som med Svanen. Till-
verkarna måste genom tester och dokumentation visa att produkterna klarar dessa krav.

Vad är syftet med EU Ecolabel?
Syftet med EU Ecolabel är att främja produkter med reducerad påverkan på miljön under hela sin livscykel. 
Märket är även tänkt som en vägledning till konsumenterna i deras val av produkter som kan bidra till att min-
ska miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och ge dem information om de miljömässiga egenskaperna hos de 
märkta produkterna.

Hur många produktområden finns det?
Idag finns det sju olika produktområden och 28 produktkategorier. Dessa omfattar logitjänster, rengörings-
produkter, tvål, hårschampo, maskindiskmedel, diskmaskiner, värmepumpar, TV-apparater, kylskåp, datorer, 
glödlampor, tvättmedel, dammsugare, skor, textiler, campingplatser, pappersprodukter, bäddmadrasser, trämö-
bler, golv, och smörjmedel.

Vem ansvarar för EU Ecolabel i Sverige?
I Sverige sköts arbetet med EU Ecolabel av Miljömärkning Sverige AB, på uppdrag av regeringen.

Hur ansöker man om EU Ecolabel?
Kontakta Miljömärkning Sverige om ditt företag är intresserade av en märkning med EU Ecolabel.

Vad kostar det?
Det kostar 1200 euro att ansöka om en EU Ecolabel licens. Avgiften täcker de administrativa kostnaderna för 
att granska ansökan. Det kan förekomma extra kostnader för ev kontrollbesök. När licensen är beviljad debi
teras en årsavgift på 1 500 euro för användningen av märket.


