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Förord
ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen) är en världsomspännande
sammanslutning av nationella standardiseringsorgan (ISO-medlemmar). Utarbetandet av internationella standarder sker vanligen i ISO´s tekniska kommittéer.
Varje medlemsland som är intresserat av det arbete som pågår i någon teknisk
kommitté har rätt att bli medlem i denna. Internationella organisationer, myndigheter och privata, samarbetande med ISO, deltar också i arbetet. ISO har nära
samarbete med Internationella Elektrotekniska Kommissionen (IEC) i alla frågor
som berör elektroteknisk standardisering.
Internationella standarder är utarbetade i enlighet med reglerna angivna i
ISO/IEC Directives, Part 3.
Förslag till internationella standarder som godkänns av de tekniska kommittéerna sänds till medlemsländerna för röstning. För att publiceras som internationell
standard krävs att minst 75 % av de medlemmar som röstar godkänner förslaget.
Den internationella standarden ISO 14021 har utarbetats av den tekniska kommittén ISO/TC 207, Environmental management, subkommitté SC 3 Environmental labelling.
Bilaga A i denna internationella standard är endast för information.
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Inledning
Den allt större mångfalden av miljöuttalanden har skapat ett behov av miljömärkningsstandarder som kräver att hänsyn tas till alla relevanta aspekter av
produktens livscykel vid utarbetandet av sådana uttalanden.
Egna miljöuttalanden kan göras av tillverkare, importörer, distributörer, detaljhandel eller vem som helst som kan tänkas ha nytta av sådana uttalanden. Miljöuttalanden om produkter kan ta formen av påståenden, symboler eller grafiska
bilder på etiketter på produkten eller förpackningen eller kan förekomma i produktlitteratur, tekniska bulletiner, annonser, reklam eller vid marknadsföring över
telefon och över digitala eller elektroniska medier såsom Internet.
Vid egna miljöuttalanden är det väsentligt att uttalandets tillförlitlighet kan säkras. Det är viktigt att verifiering görs på korrekt sätt för att undvika negativa
marknadseffekter såsom handelshinder eller konkurrens på olika villkor, som kan
uppstå vid ovederhäftiga eller vilseledande miljöuttalanden. Den metodik för utvärdering som används av dem som gör miljöuttalanden bör vara klar, transparent, vetenskapligt grundad och dokumenterad, så att de som vill köpa eller som
kanske kommer att köpa produkter kan vara säkra på att uttalandena är sanningsenliga.
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Miljömärkning och miljödeklarationer –
Egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning)

1

Omfattning

I denna internationella standard anges krav på egna miljöuttalanden för produkter såsom påståenden, symboler och grafiska bilder. Vidare beskrivs utvalda termer som vanligen förekommer i egna miljöuttalanden, och villkor för deras användning. Denna standard beskriver dessutom en allmän metodik för utvärdering
och kontroll av egna miljöuttalanden och specifika utvärderings- och kontrollmetoder för de utvalda uttalandena i denna standard.
Lagstadgad miljöinformation och miljömärkning, lagstadgade miljöuttalanden
eller andra gällande rättsliga krav utesluts, åsidosätts eller påverkas inte på något sätt av denna standard.

2

Normativa hänvisningar

Följande dokument, som är normativa, innehåller bestämmelser som genom hänvisning i texten utgör bestämmelser i denna internationella standard. För daterade
hänvisningar gäller inte senare publicerade tillägg, ändringar eller reviderade utgåvor. Parter som har träffat avtal baserat på denna internationella standard uppmanas emellertid att undersöka om det är möjligt att tillämpa senaste utgåvan av
nedanstående dokument. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan. Medlemmar i ISO och IEC upprätthåller register över gällande internationell standard.
SS-ISO 7000, Grafiska symboler för användning på maskiner och utrustningar –
Register och sammanställning
SS-ISO 14020 (1998), Miljömärken och miljödeklarationer – Allmänna principer

3

Termer och definitioner

Vid tillämpning av denna standard gäller följande termer och definitioner.
3.1
Allmänna termer
3.1.1
parallell produkt
någon av två eller flera produkter som kommer från samma enhetsprocess
[SS-EN ISO 14041 (1999)]
3.1.2
miljöaspekt
delar av en organisations aktiviteter/verksamhet eller produkter som kan inverka
på miljön2)
3.1.3
miljöuttalande
påstående, symbol eller grafisk bild som avser en miljöaspekt hos en produkt,
komponent eller förpackning
ANM. Ett miljöuttalande kan göras på produkten eller förpackningen eller i produktlitteratur, tekniska bulletiner, annonsering, reklam eller vid marknadsföring över telefon eller
över digitala eller elektroniska medier såsom Internet.
1) I detta sammanhang används det engelska begreppet ”environmental labels” i en vidare
betydelse och översätts därför med ”miljömärkning”.
2) Denna definition överensstämmer ej exakt med motsvarande i SS-ISO 14001 trots att
det är samma begrepp som avses.
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3.1.4
verifiering av miljöuttalanden
bekräftande av ett eget miljöuttalandes validitet med hjälp av specifika på förhand fastställda kriterier och förfaranden för att säkra uppgifternas tillförlitlighet
3.1.5
miljöpåverkan
varje påverkan på miljön, såväl positiv som negativ, som helt eller delvis kan hänföras till en organisations aktiviteter/verksamhet eller produkter3).
3.1.6
förtydligande
varje förklaring som krävs eller ges för att ett miljöuttalande kan förstås rätt av
en produkts köpare, potentiella köpare eller konsument
3.1.7
funktionell enhet
kvantifierad prestanda hos ett produktsystem som används som en referensenhet
i en livscykelanalysstudie
[SS-EN ISO 14040 (1997)]
3.1.8
livscykel
ett produktsystems alla stadier från och med råmaterialuttag eller utvinning av
naturresurser till och med slutligt omhändertagande och kvittblivning
[SS-EN ISO 14040 (1997)]
3.1.9
materialidentifikation
ord, numeriskt tal eller symboler som används för att ange komponenters sammansättning i en produkt eller förpackning
ANM. 1 En materialidentifikationssymbol betraktas inte som ett miljöuttalande.
ANM. 2 Exempel på internationella standarder, nationella standarder och industripublikationer som rör materialidentifikationssymboler ges i litteraturförteckningen.

3.1.10
förpackning
material som används för att skydda eller innehålla en produkt under transport,
förvaring, försäljning eller användning
ANM. Vid tillämpningen av denna standard omfattar termen ”förpackning” även alla
föremål som är fysiskt anbringade på eller som medföljer en produkt eller dess behållare för
marknadsföring av produkten eller för att meddela information om produkten.

3.1.11
produkt
alla varor eller tjänster
3.1.12
kvalificerat miljöuttalande
miljöuttalande som åtföljs av ett förtydligande som redogör för uttalandets begränsningar
3.1.13
eget miljöuttalande
miljöuttalande som inte har certifierats av oberoende tredje part och som görs av
tillverkare, importörer, distributörer, detaljhandlare eller vem som helst som kan
dra nytta av ett sådant uttalande

3) Denna definition överenstämmer ej exakt med motsvarande i SS-ISO 14001 trots att det
är samma begrepp som avses.

