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Strateginotat vedrørende

”Udrulning af Kommissionens 3 års pilotprojekt om
produkters og organisationers miljømæssige fodaftryk”
1. Indledning

EU Kommissionen offentliggjorde i maj 2013 metoder til LCA baseret beregning af henholdsvis produkters
(varer og tjenesteydelser) miljømæssige fodaftryk (PEF) og organisationers miljømæssige fodaftryk (OEF).
Metoderne har været under udvikling siden 2010 og har tidligere været i offentlig høring. Der er tale om
generiske værktøjer, men dog med en del færre frihedsgrader end de tilsvarende ISO standarder (ISO
140401 og 442). Metoderne bygger ovenpå et fundament af LCA guidelines samlet i en ILCD håndbog
(International Reference Life Cycle Data System) som Kommissionen har udviklet og testet i perioden 2005
– 2012. En database er under gradvis opbygning, der skal gøre det lettere for virksomheder at hente
højkvalitetsdata til LCA arbejde.

Ultimo 2013 har Kommissionen taget hul på næste fase, nemlig udrulning af et omfattende program for
udvikling og afprøvning af praktiske redskaber til vurdering af sektorspecifikke produkters miljøegenskaber
(PEFCR) og organisationers miljøadfærd (OEFSR).
Samlet set er der tale om en meget omfattende indsats med ophæng i centrale EU politikker, herunder
varernes frie bevægelighed (”Single Market for Green Products”) og EU's vækststrategi ”EU 2020”. Begge
områder er højt profilerede i Kommissionen i overensstemmelse med det europæiske råds anbefalinger.

I december 2015 har Kommissionen udsendt en handlingsplan for cirkulær økonomi (”Closing the loop” – an
action plan for circular economy) – en plan som det Europæiske Råd behandler på sit møde i juni 2016. På
Kommissionens PEF/OEF midtvejs konference i november 2015, blev PEF/OEF fremhævet som et væsentligt
værktøj for implementering af cirkulær økonomi.
Kommissionen vil efter afslutning af afprøvningsfasen overveje, hvordan resultatet kan anvendes til
fremme af de formål, der bl.a. er opstillet i 7. miljøhandlingsprogram3 (og i handlingsplanen for cirkulær
økonomi). Ifølge miljøhandlingsprogrammet vil Kommissionen tage initiativ til en mere sammenhængende
politik og lovgivningsramme for bæredygtig produktion og forbrug, herunder analysere gældende
lovgivning indenfor ecodesign, energimærkning og miljømærkeforordning for at sikre produkternes
miljøpræstation og ressourceeffektivitet set i et livscyklusperspektiv.
PEF og OEF værktøjerne er designet til at udgøre den fremtidige metodemæssige rygrad for et revideret
europæisk miljøinformationsystem, der skal styrke gennemsigtigheden af EU’s marked for grønne
produkter og som binder nuværende instrumenter bedre sammen, herunder miljømærkeforordningen,
EMAS, offentlig grøn indkøbspolitik, energimærkeforordningen, ecodesign direktivet mv.

ISO 14040:2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework
ISO 14044:2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines
3
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1386/2013/EU
af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 »Et godt liv i en ressourcebegrænset
verden« (Official Journal L 354/171, 28 December 2013)
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2. EU’s indsats for et europæisk marked for grønne produkter4

2.1 Opstilling af en sammenhængende markedsrettet miljøpolitik
EU kommissionen har siden 1998 – med DG Environment som lead - arbejdet med opstilling og
gennemførelse af en sammenhængende politik for fremme af et marked for ”grønne” produkter
(Integrated Product Policy (IPP)). Danmark var sammen med Sverige og Holland de væsentligste
inspirationskilder for Kommissionens arbejde op gennem 90’erne og 00’erne med hensyn til både politik og
værktøjer.
Det foreløbige arbejde kulminerede i 2003 med en meddelelse fra Kommissionen, der efterfølgende blev
forelagt og bakket op af Rådet (miljø) og af Parlamentet. Hovedlinierne i Rådets og Parlamentets
tilbagemeldinger og den efterfølgende indsats i Kommissionen var følgende:
 Der er behov for relevante informationsredskaber for alle aktører i forsyningskæden og for
forbrugerne.
 Der er behov for synergi mellem eksisterende informationsredskaber, herunder miljømærker,
LCA, miljøvaredeklarationer, miljøledelsesredskaber og indkøbsvejledninger for offentlig grøn
indkøbspolitik.
 Der skal udarbejdes en strategi for hvordan forskellige informationsredskaber kan udvikles og
koordineres med henblik på at forbedre informationsflowet i hele produktkæden.
 Konceptet ”livscyklustankegang” skal udvikles til et bærende politisk princip, der kan henvises
til (i alle relevante politikområder)
 Kvalitet og kvantitet af frivillig miljøinformation til forbrugerne og andre interessenter i
leverandørkæden skal forbedres
 Der skal udvikles et system, der kan anvendes til at benchmarke centrale produktgruppers
gradvise miljøforbedringer over tid
 Tilgængelighed, kvalitet og sammenlignelighed af livscyklusdata skal forbedres til brug for de
forskellige IPP instrumenter. Der skal udvikles en strategi for hvordan man kan sikre, at
producenterne fremkommer med livscyklusdata og hvordan disse data kan anvendes (til bl.a.
benchmarking)
 Informationsredskaberne og (LCA) vidensbaser bør integreres i andre IPP tiltag, som
ecodesigndirektivet (i støbeskeen i 2003) og grøn indkøbspolitik

Med dette udgangspunkt tog Kommissionen i 2005 hul på at udvikle et fælleseuropæisk værktøj til LCA
vurdering af produkter, herunder en LCA database. Arbejdet blev placeret i Joint Research Centre JRC IES i
Sevilla.

LCA værktøjet (The International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook) blev offentliggjort i
2012 og består af 10 guidelines og en database (under udvikling). Danske ressourcepersoner (især DTU) har
bidraget aktivt i dette arbejde. Der er tale om mere end 400 siders håndbog – eller opslagsværk, som de
nærmeste år dels skal anvendes som fundament og udvikling af mere konkrete værktøjer til vurdering af
produkters miljøegenskaber og dels indenfor en række andre politikområder
I løbet af processen er der sket en udvidelse af scope og dermed værktøjets kompleksitet som også har
været med til at forlænge processen, f.eks. de tematiske strategier indenfor ”Sustainable Use of Natural
Ressources” og ”Prevention and Recycling of Waste”.
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Jf. bilag 1 for en mere kronologisk gennemgang.
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Håndbogen indsnævrer de mange frihedsgrader, som er indeholdt i de bagvedliggende ISO standarder (ISO
14040 og 14044). Det samlede system er et nødvendigt fundament for fremtidige værktøjer til troværdige
LCA vurderinger af produkters miljøegenskaber.
I 2008 fremlagde Kommissionen en handlingsplan vedrørende Bæredygtig Forbrug, bæredygtig produktion
og en bæredygtig Industri-Politik (SCP/SIP Action plan). Anledningen var især Rio-topmødets (2002)
anbefalinger vedrørende fremme af en bæredygtig udvikling, herunder behov for en meget større indsats
mht. ressourceeffektivitet.
Handlingsplanen er en udbygning af den integrerede produktpolitik (IPP) og baseret på de samme
værktøjer som IPP. Den nye handlingsplan satte forøget fokus på behov for udvikling af et miljømæssigt
footprint for produkter samt behov for, at alle relevante markedsfokuserede miljø og energiinformationsværktøjer er baseret på den samme grundlæggende LCA forståelse. Den direkte anledning
hertil var en mangfoldighed af nationale carbon footprint værktøjer, som i stigende grad udfordrede det
indre markeds frie bevægelighed af varer.

I 2010 udarbejdede Kommissionen så en handlingsplan for ”EU’s single marked for green products” som
lagde op til udvikling af en metode til miljømæssigt fodaftryk af produkter (Ecological Footprint of Products
(EFP)).
På det europæiske Rådsmøde i december 2010 støttede Rådet Kommissionens forslag til initiativer til at
sikre EU’s ”single market for Green Products”. Rådet inviterede kommissionen til at udvikle en fælles
livscyklusbaseret metode til kvantitativ vurdering af produkters miljøpåvirkning med henblik på at støtte
vurdering og mærkning af produkter.
Rådets brug af ordet ”mærkning” skal ikke forveksles med miljømærket blomsten, men er en
fællesbetegnelse for værktøjer til at kommunikere produkters og virksomheders miljøbelastning i bred
betydning.

EU’s vækststrategi ”Europe 2020”, der blev lanceret i 2011, omfatter en vision for de strukturelle og
teknologiske ændringer, der er nødvendige, for at den europæiske økonomi kan blive bæredygtig i 2050.
Der er defineret milepæle for denne udvikling i 2020. Et af elementerne heri er en handlingsplan
vedrørende ”a Roadmap for a Ressource Efficient Europe”. Heri gentages behov for en metode til et
miljømæssigt fodaftryk af produkter.

Der er også her signaleret et behov for en udvidelse af Ecodesign direktivet til at dække flere
miljøbelastninger samt brug af miljøfodaftryk hertil, samt en bredere LCA baseret miljømæssig dækning af
energimærkeordningen..

2.2 Kommissionens udvikling af værktøjer til brug for markedet for grønne produkter
Med denne ret solide politiske baggrund, har Kommissionen udviklet 2 metoder til kvantitativ opgørelse af
LCA baserede miljøegenskaber:
 Product Environmental foot print (PEF) og
 Organisational Environmental foot print (OEF)
Metoderne er udviklet af JRC IES i Sevilla baseret på ILCD håndbogen samt en række andre nationale og
internationale værktøjer specielt vedrørende carbon footprint.

3

Metoderne, der har været igennem en omfattende udviklings- og afprøvningsproces5, blev publiceret i sin
endelige udgave i ”Official Journal” i form af et bilag til Kommissionens meddelelse om ”Building the Single
market for Green Products” (maj 2013).

På basis af metoderne, skal der de kommende år udvikles særlige ”category roules” for produktgrupper
(PEFCR’s) og tilsvarende branchevise ”Sector roules” for virksomheder/organisationer (OEFSR). Formålet er
så vidt muligt at gøre information om produktets miljøegenskaber og virksomheders miljøbelastning så
tilpas præcist, reproducerbart, konsistent og relevant, at der kan foretages en direkte sammenligning af
produktets miljøegenskaber /virksomhedens miljøbelastning med tilsvarende produkter/virksomheder. Der
er pt. udviklet et første udkast til CR’s for papir i samarbejde med den europæiske papirindustri (CEPI).
Der er programsat en 3 års testperiode med følgende primære mål:
 at afprøve og validere metoder til udvikling af specifik vejledning for beregning og rapportering af
produkters og virksomheders miljøegenskaber/miljøadfærd (PEFCR og OEFSR)
 at udvikle benchmarks for produkternes/organisationers miljøegenskaber/miljøadfærd
(performance benchmarks)
 at teste forskellige kommunikationsmetoder mellem business-to-business og business-toconsumers vedrørende produktets/organisationers miljøegenskaber/miljøadfærd, herunder
egentlige mærkningsmetoder.
I foråret 2013 efterlyste Kommissionen konsortier indenfor og udenfor EU, der ville påtage sig en
afprøvning af konkrete produktområder efter ovenstående retningslinier. Der kom i alt 90 forslag og
kommissionen har blandt dem udvalgt i alt 18 projekter, som er igangsat i november 2013. Ud over de 18
projekter forventer Kommissionen at igangsætte yderligere 5-7 pilotprojekter i 2014 indenfor fødevarer,
foderstoffer og drikkevarer (jf. bilag 1). Alle pilotprojekter har en varighed på 3 år.

En hurtig analyse af oversigtskemaer, der er udarbejdet for hvert projekt, viser, at det helt overvejende er
europæiske brancheforeninger og - i nogle tilfælde - støttet af større europæiske virksomheder, der
gennemfører projekterne. Der er ingen danske virksomheder i første række, men en aktiv deltagelse via
medlemskab af branchesammenslutninger kan ikke udelukkes.

Der er udarbejdet en 50 siders vejledning til brug for udarbejdelse, afprøvning og validering af PEFCR’s og
OEFSR’s. De enkelte projekter er forpligtet til at følge denne vejledning. Vejledningen er formuleret i
”kontraktsprog” og ender formentlig i sin endelige udgave som en forpligtende standard. Set-up’et minder
meget om det svenske miljøvaredeklarationssystem.

Der nedsættes en styregruppe (Steering Committee - SC) primært bestående af projektledere,
erhvervsorganisationer, MS’er samt kommissionen. Styringsgruppen vil få op til 75 medlemmer.
Beslutninger tages med almindeligt flertal. Kommissionen har formandsposten. En hurtig optælling viser, at
der formentlig vil være et flertal af erhvervsinteresser i dette forum. Der er fastlagt 6 møder i styregruppen
i 2014
Der er også nedsat en teknisk komite (Technical Advisory Board - TAB), der skal debattere tekniske
spørgsmål og indstille afgørelser heraf til styregruppens beslutning. Styregruppemedlemmer har ret til en
stol også i den tekniske komité.
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Afprøvningen er ultimo marts 2014 endnu ikke afsluttet og rapporteret.
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Kommissionen har etableret et teknisk sekretariat med henblik på at yde vejledning til de enkelte
projektgrupper

Kommissionen vil anvende IPP/SCP gruppen (myndighedsforum) som dialogforum med medlemslandene
for diskussion og rapportering af fremskridtene i arbejdet med PEFCR og OEFSR. IPP/SCP gruppen forventes
især aktiveret når den nuværende pilotperiode er afsluttet med udgangen af 2016.

I ovennævnte vejledning er der opstillet en række formelle krav, der skal være opfyldt, for at
Styringskomiteen kan godkende de udviklede CR’s og SR’s:
 en væsentlig del af forsyningskæden samt interesseorganisationer skal involveres – eller som
minimum have været inviteret til at deltage. Projektets tekniske sekretariat skal opretholde en log
over kontakten til interessenterne
 de udviklede CR’s og SR’s vil alene blive betragtet som repræsentative for produkt- eller
organisationsområdet, såfremt
o TS har inviteret alle primære aktører dækkende ≥75% af EU-markedet (baseret på
omsætning) samt
o alle virksomheder/importører, der hver dækker ≥ 10% af markedet er inviteret
o ≥ 51% af markedets stakeholders faktuelt bidrager (målt som enkeltaktører eller
”associations”
 Som afslutning på projektet skal der gennemføres et uafhængigt 3-parts review af et panel
bestående af (som minimum) 1 LCA ekspert, 1 NGO, 1 Industriekspert. Kommissionen deltager også
i panelet
Tidsaksen for gennemførelsen (som den så ud i 2014) samt organisering af pilotprojekterne er skitseret i
nedenstående figur 1 og 2
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2.3 Kommissionens fremtidige anvendelse af værktøjerne

PEFCR og OEFSR
Kommissionen har ved præsentationen af de indtil nu igangsatte 18 projekter klart tilkendegivet, at man
agter at kanonisere resultatet af de enkelte pilotprojekter i den udstrækning man er nået i mål i relation til
den udarbejdede vejledning. Dvs. at PEFCR’s og OEFSR’s, der godkendes i styringsgruppen (ved alm
flertalsbeslutning) for de enkelte produktområder nævnt ovenfor, vil være gældende for alle virksomheder
indenfor EU, der i sin markedsføring vil henvise til efterlevelse af Kommissionens PEF/OEF retningslinier.

Kommissionen skriver, at man er åben for en evaluering og sammenligning med andre tilsvarende
ordningers ”PEFCR’s” og OEFSR’s”, der måtte blive foreslået af interessenter, såfremt disse alternative
forslag har gennemgået en tilsvarende meget grundige udviklings- og afprøvningsproces som PEF/PEFCR og
OEF/OEFSR. Hvis der skulle blive fremsat sådanne alternative forslag til ordninger, vil Kommissionen sende
det endelige resultat af pilot projekterne til et uafhængigt per-review, så en uvildig vurdering af
kommissionens forslag og evt. forslag fra interessenter kan vurderes. Et sådan per-review vil Kommissionen
lægge til grund for valg af den mest velegnede metode, til at levere de opstillede politiske mål.

Det betyder formentlig også, at Kommissionen fremad rettet vil acceptere PEFCR’s – der hvor de er udviklet
og godkendt af styringsgruppen - som et tilstrækkeligt kvalitativt LCA grundlag for fastsættelse af
minimumskrav i relation til miljømærker og krav stillet i relation til offentligt indkøb. Man må også
formode, at Kommissionen formentlig fremover ikke vil tillade, at de enkelte lande ved offentlige
udbudsforretninger, stiller krav til andre miljøparametre, end de der er indeholdt i et PEFCR dokument, hvis
et sådant er på plads. For miljømærkekriterier vil det formentlig tilsvarende ikke blive accepteret, at der
opstilles kriterier for andre parametre, end de der er opstillet i et PEFCR dokument.
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Sammenhæng med andre IPP-instrumenter
Kommissionen vil efter afslutning af pilotprojekterne overveje, hvordan resultaterne kan anvendes i det
fremadrettede arbejde. Men hensigten synes klar, idet der i Kommissionens meddelelse er anført at ”The
initiative will explore possibilities for establishing a common European methodology to assess and label
them”. Omvendt må man sige, at der er sat et endog meget stort skib i søen, såfremt hensigten blot var at
udvikle nogle nye frivillige initiativer: En standardiseret europæisk LCA metode samt et imponerende antal
pilotprojekter med omfattende hørings- og beslutningsprocedurer.
Kommissionen anfører, at produktinstrumenter som miljømærker, offentlig grøn indkøbspolitik og
ecodesign vil blive styrket via de udviklede metoder til PEF og OEF. I den eksisterende forordning for
blomsten er det anført, at miljømærkekriterier skal baseres på eksisterende eller nye LCA studier. Nu hvor
Kommissionen har godkendt PEF metoden – hvilket i dag må anses som det bedste dokumenterede
grundlag for udarbejdelse af LCA – vil PEF metoden være referencemetode for alle nye LCA studier der er
behov for i relation til opstilling af miljømærkekriterier.6

Når pilotprojekterne er afsluttet, vil Kommissionen organisere en debat med alle stakeholders og på denne
baggrund beslutte om og hvordan elementer af PEF og OEF kan integreres i de eksisterende værktøjer som
Ecodesign og miljømærke.
Også EMAS og OEF er værktøjer, der kan supplere hinanden. EMAS er et ledelsesværktøj, der skal sikre en
systematisk forbedring af organisationens miljøadfærd. OEF er en metode, til at kvantificere både direkte
og indirekte miljøpåvirkninger i virksomhedens forsyningskæde. Anvendelse af OEF vil gøre det lettere at
kvantificere virksomhedens miljøadfærd samt at identificere relevante indikatorer for denne adfærd.
OEFSR’s kan supplere EMAS’ sektor referencedokumenter (SRD’s) med hensyn til identifikation af mest
relevante direkte og indirekte miljøpåvirkninger af en sektor og kan anvendes til at identificere
sektorspecifikke nøgle adfærds indikatorer. EMAS III har ved den seneste revision i 2009 åbnet for
muligheden af at indarbejde dele af leverandørkæden under den samme registrering. Ved den næste
revision af EMAS forordningen (senest 11. januar 2015) vil OEF metoden indgå i overvejelserne.
Livscyklustankegangen i OEF synes dermed umiddelbart at ligge godt i forhold til den fortsatte udvikling af
EMAS.

Med hensyn til både energimærkning og ecodesign-direktivet synes Kommissionen at overveje behov for at
udvide den nuværende snævre fokus på energiforhold, til også at dække andre miljøpåvirkningsområder
set i et livscyklusperspektiv, således, at begge instrumenter harmoniseres med de nuværende IPP
instrumenter.
Relaterede områder
Grønne regnskaber er ikke eksplicit nævnt af kommissionen i relation til anvendelse af PEF og OEF.
Listevirksomheder skal som en forudsætning for godkendelse indsende et grønt regnskab med
regelmæssige mellemrum. Hvis virksomheden er EMAS godkendt vil miljøredegørelsen heri kunne erstatte
den i det grønne regnskab lovpligtige meddelelse. Kommissionen har meget fokus på udbygning af EMAS til
at håndtere OEF, men et tilsvarende krav – en ”OEF tankegang” – er ikke omtalt som en videreudvikling for
grønne regnskaber. En medvirkende årsag kan være, at EMAS i forvejen er i bevægelse frem mod en større
grad af dækning af både virksomheden selv og udvalgte (betydende) dele af leverandørkæden – hvor
miljøregnskaber alene dækker virksomheden ”indenfor hegnet”. Men en udvikling af de grønne regnskaber
tilsvarende EMAS måtte være en mulighed.
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Questions and answers, Single market for green products ( http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_pef.htm)
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Miljøstyrelsen støtter en højere grad af livcyklustænkning i de grønne regnskaber og er i dialog med en
række større danske virksomheder om et samarbejde herom
Kommunikation
Kommissionen har også i Resource Efficiency Roadmap – 20 September 2011 - formuleret et mål
vedrørende kommunikation af de udviklede miljøfodaftryk:

Ensure better understanding of consumer behaviour and provide better information on the environmental
footprints of products, including preventing the use of misleading claims, and refining eco-labelling schemes
(in 2012)
I kommunikationen “Single market for Green Products” identificeres en liste af gode principper for en
troværdig miljøkommunikation. Kommissionen opfordrer de igangsatte pilotprojekter til at identificere og
afprøve kommunikationsveje, der efterlever disse almindelige principper for god og troværdig
kommunikation. Der kan være tale om et mærke eller andre former for meddelelsesmåder. Det vigtige er,
at kommunikationsmåden skal forbedre forbrugerens forståelse for miljøhensynet på troværdig måde og
gøre det muligt for forbrugeren at sammenligne produkter indenfor samme anvendelse.

I præsentationer af indsatsen på møder og konferencer, formulerer Kommissionen sig med et eksempel til
et evt. nyt miljøvaredeklarationsagtigt mærke for at tydeligøre en mulig kommunikationsmåde.

Der er i 2013 foretaget en revision af gebyr for ansøgning og anvendelse af miljømærket. På den seneste
GEN konference (Global Ecolabelling Network) i Brussels d. 5. november 2013 nævnte miljøkommissær
Janez Potočnik, at der i 2015 skal ske en statusrapportering vedrørende miljømærkeforordningen til
Parlamentet og til det europæiske Råd. I denne forbindelse kan (ikke skal) der også ske en (planmæssig)
revision af mærkeforordningen. Kommissæren brugte det meste af sin åbningstale til at omtale behovet for
en styrkelse af en entydig kommunikation af produkters miljøegenskaber og at Kommissionen er på vej
med et harmoniseret værktøj hertil, udviklet på basis af de omkring 25 brancher, som metoden til
miljøfodaftryk pt afprøves på. ”Miljømærket vil have en væsentlig rolle i relation til dette værktøj” – sagde
han.
Internationalt debatforum og erhvervssamarbejde
En international sammenslutning ”PCF World Forum”, hvor PCF står for Product Carbon Footprint blev
etableret i 2008 med det formål at skabe en international dialogforum for de mange Carbon footprint
metoder, der efterhånden var i brug. Dette forum skiftede i 2013 navn til PEF World Forum. Der er tale om
en global international platform, der med udgangspunkt i Kommissionens pilotprojekter har til formål at
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diskutere PEF/PEFCR metoder på globalt niveau. Det er ikke mulig at kigge bagom og se hvem der står bag,
men setup’et lader ane, at der primært er tale om multinationale virksomheder og -sammenslutninger.

Når man hertil lægger, at det store flertal af pilotprojekter vil blive drevet af europæiske brancheforeninger
samt multinationale (europæiske) virksomheder, vil der med Kommissionens indsats blive sat et betydeligt
erhvervsaftryk på udvikling af PEFCR’s.

Indenfor fødevarer, foderstoffer og læskedrikke sætter Kommissionen 5-7 nye pilotprojekter i gang i foråret
2014. Grundlaget for de PEFCR, der skal udvikles, vil blive baseret på en kombination af PEF metoden og et
nyudviklet koncept til vurdering af fødevarers miljøbelastning (ENVIFOOD). Dette koncept er udviklet af de
europæiske fødevareproducenter i et samarbejde med Kommissionen m.fl.
2.4 Sammenfatning
Alt i alt synes Kommissionens strategi at være, at mens LCA værktøjerne PEF og OEF er udviklet af LCA
eksperter og afprøvet af erhvervslivet, vil man i væsentlighed overlade udvikling af de branchespecifikke
PEFCR og OEFSR ”standarder” til erhvervslivet indenfor standardiserede rammer. Fastlæggelse af
benchmarks, design af informationsstruktur mv. vil herefter formentlig blive styret af Kommissionen i
samarbejde med MS – på basis af forslag fra de mange pilotprojekter.

Status primo 2014 vedrørende arbejdet i Kommissionen indenfor IPP området:
 Stærk forankring i EU’s politik og i Kommissionen vedrørende ønsket om ”ét marked for grønne
produkter”
o Det europæiske råd har godkendt 2 overordnede politikker vedrørende ”et
ressourceeffektivitet Europa” og ”ét marked for grønne produkter”, hvor der explicit
ønskes et harmoniseret LCA baseret informationsværktøj til vurdering af produkters
miljøfodaftryk
 En fælleseuropæisk LCA metoderamme
o Der er udviklet en ILCD håndbog (The International Reference Life Cycle Data System), der
indeholder en udbygget LCA ramme bestående af 10 separate guidelines, der på en række
områder indsnævre de frihedsgrader, der er indeholdt i ISO 14040 og 14044
o Der er en database under udvikling, som forventes gradvist udbygget med data fra de
mange pilotprojekter, som igangsættes i 2013/14.
 Udvikling af værktøjer til beregning af livscyklusbaseret miljømæssigt fodaftryk for henholdsvis
produkter (PEF) og organisationer (OEF)
o Kommissionen har anvendt rigtigt mange ressourcer på dette arbejde. De 2 værktøjer er
udviklet med udgangspunkt i ILCD håndbogen i kombination med en række nationale
værktøjer især indenfor carbon fooprint.
o Værktøjerne er et resultat af 2 års udviklings- og afprøvningsarbejde, herunder pilottests
på 10 produkt- og organisationsområder (endnu ikke afsluttet)
o Værktøjerne er bilagt som annex til offentliggørelse af et højt profileret politikområde,
nemlig ”Building a single market for green products”
o værktøjerne må forventes indenfor de næste år at blive indarbejdet som rygrad i alle
relevante miljøinformationsværktøjer, herunder miljømærker, indkøbsvejledninger,
ecodesign, energimærker mv.
 Udvikling af specifikke værktøjer til beregning af miljømæssige fodaftryk for konkrete
produktområder baseret på PEFCR’s og organisationer/virksomheder (OEFSR)
o Kommissionen har sat mange ressourcer af til udvikling af især PEFCR’s indenfor en række
produktområder.
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Kommissionen skriver meget klart, at de udviklede PEFCR’s og OEFSR’s– efter behørig
høring og accept af styringsgruppen – vil blive anvendt som reference for hvordan
miljøpåvirkningen af produktgruppen og virksomhedens (branchens) miljøbelastning
fremover skal beregnes – med mindre andre kan komme op med et værktøj, der er
dokumenteret at være stærkere end Kommissionens.
Det er sandsynligt, at energimærket og miljømærket fremover vil skulle anvende det
samme produktområdeværktøj, men energimærket vil baseres på en delmængde af de
belastningsområder, som miljømærket vil dække.
Ecodesign direktivet vil formodentlig blive revideret, så det tydeliggøres, at større eller
mindre dele af livscyklus i fremtiden skal dækkes. PEFCR’s vil enten blive udviklet, når et
nyt produktområde tages op under Ecodesigndirektivet, eller et eksisterende PEFCR
(udviklet f.eks. under miljømærkeforordningen) vil blive anvendt direkte.

Status medio 2016:

Politisk forankring
 Kommissionen har i december 2015 vedtaget en handlingsplan for cirkulær økonomi. Det
Europæiske Råd forventes at vedtage nogle rekommandationer vedrørende fremme af denne
handlingsplan i juni 2016, herunder anbefale brugen af erfaringerne fra PEF/OEF arbejdet, brug af
ecodesign direktivet mere bredt samt at anbefale en sammenhængende informationsformidling.
 7. Miljøhandlingsprogram samt Rådets anbefalinger vedrørende cirkulær økonomi må forventes at
blive dimension-sættende for Kommissionens fremadrettede arbejde med anvendelse af PEF/OEF
fra 2017
PEF/OEF Metodegrundlaget:
 Kommissionen har samler sammen på ændringsforslag til forbedring af metodegrundlaget hen
igennem pilotfasen. I efteråret forventes Kommissionen/JRC at gå igang med en revision
 Der forventes en dialog med ISO om en harmonisering
 Kommissionen har tilsyneladende erfaret en interessant udvikling i ønsket om brug af PEF i især den
USA baserede globale organisation ”The Sustainability Consortium”. Kommissionen har derfor
tilsyneladende et ønske om en større fokus på b2b i det fremadrettede arbejde
PEFCR
 Erfaringen fra de 25 (overlevende) pilotprojekter blev fremlagt på et midtvejs konference i
november 2015.
 På fødevareområdet er der generelt et stort engagement og fremadrettet interesse for det videre
arbejde med PEF
 For de mere ”konventionelle produktområder” har der været en relativ stor frustration over den
meget store arbejdsindsats, der har været nødvendig for at gennemføre arbejdet, de mange uløste
metodemæssige problemer, herunder behov/krav om hurtige forandringer/tilpasninger af
metodegrundlaget. Hertil kommer en bekymring for kommissionens fremadrettede brug af de
udviklede og afprøvede værktøjer i miljøpolitikken.
Markedsmæssig brug af PEF
 PEF er allerede på vej på markedet. F.eks. har Adidas en anprisning på deres web site om brugen af
PEF i deres miljøarbejde og en franske detailkæde stiller krav til leverandører om brug af PEF.
 Commissionen er i dialog med en global erhvervsorganisation ”The sustainable Consortium”. Der er
en interesse for en ”harmonisering” af tools bedømt på TSC’s web site: ” How can TSC and the
European Product Environmental Footprint Initiative (PEF) learn from each other? How can the two
initiatives cooperate and harmonize to make consumer products more sustainable?” Hvis de slår
pjalterne sammen, vil det betyde en betydelig markedsplatform for PEF.
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