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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ogólnym celem wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego jest wsparcie 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz zrównoważonego świadczenia i wykorzystania 
usług. Dobrowolny program oznakowania ekologicznego ma za zadanie prowadzić 
konsumentów do najlepszych przedsiębiorstw rynkowych. Sprawozdawca przygotowujący 
niniejszą opinię z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie zmiany programu 
oznakowania i jej starania zmierzające do usunięcia niedociągnięć obecnego systemu. 

Program oznakowania ekologicznego jest częścią planu działania na rzecz zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej. Sprawozdawca podkreśla 
ogólne znaczenie tego planu działań i w pełni popiera ogólne założenia wniosku w sprawie 
programu oznakowania ekologicznego. W tym kontekście pożądane są wysiłki na rzecz 
wzmocnienia obecnego systemu poprzez uczynienie go tańszym, mniej biurokratycznym i 
szerzej znanym. Ważną rzeczą również jest wsparcie harmonizacji z innymi systemami 
oznakowania ekologicznego w celu zapewnienia spójności i zapobieżenia fragmentacji na 
rynku wewnętrznym. 

Sprawozdawca popiera zniesienie rocznych opłat, co ma szczególne znaczenie dla małych i 
średnich przedsiębiorstw. Wprowadzenie bardziej przyjaznego dla użytkownika wzoru 
dokumentów określających kryteria jest równie istotne, lecz sprawozdawca pragnie 
podkreślić, że nie wystarczy zmienić wzoru dokumentu bez dokonania przeglądu jego 
zawartości. 

Jednakże zmiana programu oznakowania wydaje się być głównie zadaniem administracyjnym 
i proceduralnym i nie zajmuje się niedociągnięciami w zasadach, na których opierają się 
obecne kryteria obejmowania produktów programem oznakowania ekologicznego. W 
większości przypadków nie obejmują one prawdziwego cyklu życia produktu. Sprawozdawca 
jest zdania, że kryteria powinny obejmować nie tylko produkt finalny, lecz również takie 
kwestie, jak proces produkcji, wzorce konsumpcji, zachowanie konsumentów i zmiany 
klimatyczne. Dlatego niezbędny jest gruntowny przegląd obecnych kryteriów, 
uwzględniający szersze spojrzenie na zagadnienie zrównoważenia i, w razie potrzeby, na 
faktyczny cykl życiowy produktu. Ważną rzeczą jest również zgodności programu 
oznakowania z istniejącym prawem unijnym (REACH, rozporządzenie w sprawie klasyfikacji 
i oznakowania) i niewprowadzanie odmiennego podejścia. Ponadto niezwykle ważne jest 
oparcie tworzenia kryteriów na danych naukowych.

Obecny wniosek wydaje się stawiać w korzystniejszej sytuacji produkty pochodzące spoza 
UE od produktów unijnych. O ile produkty pozaunijne mogą zostać zarejestrowane przez 
właściwy organ każdego państwa członkowskiego, w którym produkt został lub ma zostać 
wprowadzony na rynek, produkty pochodzące z Unii podlegają rejestracji w państwie 
członkowskim, z którego pochodzą. 

Sprawozdawca wyraża ubolewanie, że Komisja, wnioskując o rozszerzenie programu 
oznakowania ekologicznego na drobną część produktów żywnościowych i napojów, ma 
zamiar uwzględniać jedynie kilka ograniczonych stadiów ich cyklu życia, mianowicie 
przetwórstwo, transport i pakowanie. Produkty żywnościowe i napoje mają krytyczny wpływ 
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na środowisko w fazie produkcji rolnej i w fazie konsumpcji i trudno zrozumieć, dlaczego te 
oba ważne elementy cyklu życia produktów zostały przez Komisję wyłączone z oceny. 
Równie niezrozumiałe jest, dlaczego żywność przetworzona ma być objęta programem 
oznakowania ekologicznego, podczas gdy pomija się świeżą żywność. Dlatego sprawozdawca 
jest zdania, że rozporządzenie to nadal nie powinno dotyczyć żadnych produktów 
żywnościowych i napoi.

Obecnie istnieją znaczne różnice pomiędzy władzami w podejściu i interpretacji, co prowadzi 
do fragmentacji rynku wewnętrznego. Dlatego rzeczą ważną jest zapewnienie harmonizacji 
procesu i kalendarza rozpatrywania wniosków w sprawie oznakowania ekologicznego przez 
kompetentne organy krajowe. 

Również ważną rzeczą jest stworzenie mechanizmu uwzględniającego stałą poprawę 
produktów. Obecne kryteria ustalane są długoterminowo (na przykład 3 lata) i są 
nieelastyczne. Dlatego trudno jest nieznacznie zmieniać sformułowania w celu objęcia na 
przykład nowych, bardziej odpowiednich składników i dostosowania się do postępu 
technologicznego bez konieczności ponownego wnioskowania o oznakowanie ekologiczne. 

Należy również zwiększyć starania o zainteresowanie konsumentów oznakowaniem 
ekologicznym, w szczególności również poprzez stworzenie europejskiego oficjalnego 
portalu internetowego przedstawiającego wszelkie istotne informacje i praktyki.

Sprawozdawca jest przekonany, że konsumenci są w stanie zmienić wzorce konsumpcji i 
domagać się bardziej zrównoważonego wyboru, dlatego ważną rzeczą jest umożliwienie im 
dokonania tego. Niniejszy wniosek jest ważnym instrumentem zmierzającym w tym kierunku, 
a proponowane poprawki służą jego dalszemu wzmocnieniu.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wspólnotowy program oznakowania 
ekologicznego jest elementem 
wspólnotowej polityki zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji, stawiającej sobie 
za cel ograniczenie negatywnego 
oddziaływania wzorców produkcji i 
konsumpcji na środowisko, zdrowie i 

(4) Wspólnotowy program oznakowania 
ekologicznego jest elementem 
wspólnotowej polityki zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji, stawiającej sobie 
za cel ograniczenie negatywnego 
oddziaływania wzorców produkcji i 
konsumpcji na środowisko, zdrowie i 
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zasoby naturalne. Celem programu jest 
prowadzona za pomocą wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego promocja 
produktów charakteryzujących się 
wysokim poziomem ekologiczności. Z tego 
powodu uznaje się za właściwy wymóg, 
aby kryteria, które produkty ubiegające się 
o wspólnotowe oznakowanie ekologiczne 
muszą spełnić, były opracowane w oparciu 
o najwyższy poziom ekologiczności, jaki 
udało się osiągnąć produktom obecnym na 
rynku Wspólnoty. Kryteria te muszą być 
zrozumiałe i łatwe w stosowaniu, dlatego 
powinny obejmować jedynie najbardziej 
znaczące rodzaje oddziaływania produktu 
na środowisko.

zasoby naturalne. Celem programu jest 
prowadzona za pomocą wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego promocja 
produktów charakteryzujących się 
wysokim poziomem ekologiczności. Z tego 
powodu uznaje się za właściwy wymóg, 
aby kryteria, które produkty ubiegające się 
o wspólnotowe oznakowanie ekologiczne 
muszą spełnić, były opracowane w oparciu 
o najwyższy poziom ekologiczności, jaki 
udało się osiągnąć produktom obecnym na 
rynku Wspólnoty. Kryteria te muszą być 
zrozumiałe i łatwe w stosowaniu, dlatego 
powinny obejmować jedynie najbardziej 
znaczące rodzaje oddziaływania produktu 
na środowisko podczas całego cyklu jego 
życia, w tym zarówno etapu produkcji, jak 
i użytkowania.

Uzasadnienie

 Przy ustalaniu kryteriów oznakowania ekologicznego należy wziąć pod uwagę cały cykl życia 
produktu. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Program oznakowania ekologicznego 
powinien uwzględnić obowiązujące prawo 
wspólnotowe, aby uniknąć 
zróżnicowanego podejścia do oceny 
bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie programu oznakowania ekologicznego nie powinno prowadzić do 
przyjęcia zróżnicowanego podejścia we Wspólnocie do oceny bezpieczeństwa, 
gospodarowania chemikaliami i ich stosowania, regulowanych obecnie przez REACH i 
dyrektywę w sprawie klasyfikacji i oznakowania. Pierwszeństwo powinny mieć obowiązujące 
już przepisy.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W celu zwiększenia wykorzystania 
wspólnotowego programu oznakowania 
ekologicznego w przyszłych zmianach 
niniejszego rozporządzenia z pewnością 
zaistnieje potrzeba odejścia od 10% 
najlepiej sprawdzających się kryteriów 
produktów na rzecz systemu gradacji we 
wszystkich kategoriach produktów, co 
pomoże konsumentom w dokonywaniu 
zrównoważonego wyboru 
konsumpcyjnego i zachęci producentów 
do stałej poprawy oferty.

Uzasadnienie

Dla prawdziwego upowszechnienia wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego 
„system 10% najlepszych” uważany jest za niedostatecznie skuteczny. Producenci wszystkich 
produktów ze wszystkich grup produktów powinni mieć możliwość ubiegania się o 
oznakowanie i umieszczenie go na produkcie zgodnie z systemem gradacji, przy czym stopień 
„A”, „B” lub „C” oznaczałby dostosowanie produktu do wymogów ochrony środowiska.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy zwiększyć rozpoznawalność 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego poprzez działania 
promocyjne, aby konsumenci zrozumieli 
znaczenie oznakowania i mogli dokonywać 
przemyślanych wyborów.

(9) Należy zwiększyć rozpoznawalność 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego poprzez działania 
promocyjne i kampanie informacyjno-
edukacyjne, aby konsumenci zrozumieli 
znaczenie oznakowania i mogli dokonywać 
przemyślanych wyborów.

Uzasadnienie

Kampanie edukacyjne i informacyjne są ważnymi środkami komunikacji, które mają 
zaznajomić konsumentów w najbliższej przyszłości z programem oznakowania ekologicznego. 
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy ułatwić obrót produktami 
opatrzonymi oznakowaniem ekologicznym 
na poziomie krajowym i we Wspólnocie 
oraz uspójnić wspólnotowy program
oznakowania ekologicznego z istniejącymi 
na terenie Wspólnoty krajowymi 
systemami oznakowania ekologicznego,
aby nie dezorientować konsumentów.

(10) Aby ułatwić obrót produktami 
opatrzonymi oznakowaniem ekologicznym 
na poziomie krajowym i we Wspólnocie 
oraz uniknąć wprowadzania 
konsumentów w błąd, należy także 
zwiększyć spójność między wspólnotowym 
programem oznakowania ekologicznego i
istniejącymi na terenie Wspólnoty 
krajowymi systemami oznakowania 
ekologicznego, a także stworzyć oficjalną 
stronę internetową UE dostępną we 
wszystkich urzędowych językach 
Wspólnoty, grupującą dla konsumentów
wszystkie informacje i praktyki dotyczące 
oznakowania ekologicznego w UE. 
Ponadto należy promować na krajowych 
rynkach produkty oznaczone jako 
ekologiczne w ramach wspólnotowego lub 
krajowego programu oznakowania 
ekologicznego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Należy uznać, że choć krajowe 
oznakowania ekologiczne okazały się 
zdolne do rozbudzenia świadomości 
konsumentów, długoterminowym celem 
niniejszego rozporządzenia jest utworzenie 
wspólnotowego programu oznakowania 
ekologicznego, który zastąpi krajowe i 
regionalne oznakowania ekologiczne.
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Uzasadnienie

Program oznakowania ekologicznego jest jedynym sformalizowanym systemem dla całego 
rynku wewnętrznego. Istniejące krajowe lub regionalne systemy oznakowania ekologicznego 
pokrywają jedynie część rynku wewnętrznego. Celem nowego rozporządzenia jest 
rozszerzenie oznakowania ekologicznego dla uniknięcia rozpowszechniania środowiskowych 
systemów oznakowania.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poziom ekologiczności produktów ustala 
się przez porównanie z produktami 
osiągającymi pod tym względem najlepsze 
rezultaty na rynku Wspólnoty. W tym celu 
brane są pod uwagę najbardziej znaczące 
rodzaje oddziaływania na środowisko w 
trakcie cyklu życia produktu, w 
szczególności wpływ na zmiany klimatu, 
wpływ na przyrodę i różnorodność 
biologiczną, zużycie energii i zasobów, 
powstawanie odpadów, emisje do 
wszystkich środowiskowych mediów, 
zanieczyszczenia poprzez skutki fizyczne 
oraz wykorzystywanie i uwalnianie 
substancji niebezpiecznych.

2. Poziom ekologiczności produktów ustala 
się przez porównanie z produktami 
osiągającymi pod tym względem najlepsze 
rezultaty na rynku Wspólnoty. W tym celu 
brane są pod uwagę najbardziej znaczące, 
naukowo udowodnione rodzaje 
oddziaływania na środowisko w trakcie
pełnego cyklu życia produktu, które mogą 
obejmować wpływ na zmiany klimatu, 
wpływ na przyrodę i różnorodność 
biologiczną, zużycie energii i zasobów, 
powstawanie odpadów, emisje do 
wszystkich środowiskowych mediów, 
zanieczyszczenia poprzez skutki fizyczne 
oraz wykorzystywanie i uwalnianie 
substancji. Do dnia ... * dokonany zostanie 
przegląd obowiązujących kryteriów 
oznakowania ekologicznego dla różnych 
grup produktów w celu zapewnienia ich 
pełnej zgodności z podejściem 
uwzględniającym pełny cykl życia 
produktów, o którym mowa w niniejszym 
artykule.
___________

* 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

 W większości przypadków obecne kryteria oznakowania ekologicznego grup produktów nie 
odpowiadają opisanemu w tym artykule podejściu uwzględniającemu pełen cyklu życia.  
Ponadto art. 4) wymaga ograniczenia tych kryteriów do najistotniejszych aspektów 
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środowiskowych produktów.  Dlatego Komisja musi pilnie dokonać przeglądu obecnych 
kryteriów wszystkich grup produktów w celu zapewnienia ich zgodności z tymi podejściami i 
zasadami. 

Istniejące przepisy, takie jak REACH, w odpowiedni sposób obejmują zarządzanie ryzykiem 
związanym z chemikaliami i mają za zadanie, między innymi, ograniczenie ich wpływu na 
środowisko.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) i c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wskazuje, tam gdzie to stosowne, trzy 
główne właściwości wywierające wpływ 
na środowisko, które zostaną umieszczone 
na wspólnotowym oznakowaniu 
ekologicznym;

(b) wskazuje, tam gdzie to stosowne, trzy 
główne właściwości wywierające wpływ 
na środowisko, które mogą zostać
umieszczone na wspólnotowym 
oznakowaniu ekologicznym;

(c) określa okres ważności kryteriów i 
wymogów oceny.

(c) określa okres ważności kryteriów i 
wymogów oceny, który nie przekracza 
dwóch lat;
(ca) określa stopień dopuszczalnych 
zmian produktu w okresie ważności.

Uzasadnienie

 Rzeczą niezmiernie ważną jest, by mechanizm uwzględniał stałą poprawę produktów, 
również w okresie ważności kryteriów oznakowania ekologicznego. Obecnie kryteria 
produktów są ustalane na długie okresy (np. trzy lata) i nie są elastyczne. Trudno jest 
dokonać nawet drobnych zmian w recepturach w celu dołączenia nowych, bardziej 
zrównoważonych składników i przystosowania do postępu technologicznego bez konieczności 
ponownego ubiegania się o oznakowanie ekologiczne.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pragnący stosować wspólnotowe 
oznakowanie ekologiczne wytwórcy, 
importerzy, usługodawcy, sprzedawcy 
hurtowi lub detaliczni rejestrują się u 

1. Pragnący stosować wspólnotowe 
oznakowanie ekologiczne wytwórcy, 
importerzy, usługodawcy, sprzedawcy 
hurtowi lub detaliczni rejestrują się w 
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jednego z właściwych organów, o których 
mowa w art. 4, zgodnie z następującymi 
zasadami:

jednym z właściwych organów, o których 
mowa w art. 4, w jednym z państw 
członkowskich, na terenie których produkt 
został lub zostanie wprowadzony do 
obrotu.

(a) jeśli produkt pochodzi z jednego 
państwa członkowskiego – rejestracji 
dokonuje właściwy organ w danym 
państwie członkowskim;
(b) jeśli produkt w tej samej postaci 
pochodzi z kilku państw członkowskich –
rejestracji dokonuje właściwy organ 
jednego z tych państw;
(c) jeśli produkt pochodzi spoza obszaru 
Wspólnoty – rejestracji dokonuje właściwy 
organ któregokolwiek z państw 
członkowskich, na których terenie produkt 
został lub zostanie wprowadzony do 
obrotu.

Uzasadnienie

 Poprawka ma na celu uproszczenie rejestracji, wskazując, że dokonuje jej (niezależnie od 
miejsca pochodzenia produktu) właściwy organ w jednym z państw członkowskich, na których 
terenie produkt został lub zostanie wprowadzony do obrotu.  

Wniosek Komisji stawia w korzystniejszej sytuacji produkty pochodzące spoza UE niż 
produkty unijne: o ile produkty pozaunijne mogą zostać zarejestrowane przez właściwy organ 
każdego państwa członkowskiego, w którym produkt został lub ma zostać wprowadzony na 
rynek, to produkty pochodzące z Unii podlegają rejestracji w państwie członkowskim, z 
którego pochodzą. Poprawka ta usuwa tę nieprawidłowość, stawiając na równi wszystkie 
produkty.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli dokumentacja jest kompletna, 
wówczas właściwy organ przyznaje numer 
rejestracyjny każdemu produktowi.

Jeżeli dokumentacja jest zatwierdzona, 
wówczas właściwy organ przyznaje numer 
rejestracyjny każdemu produktowi.
Właściwy organ zamyka procedurę w 
terminie do czterech miesięcy od dnia 
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złożenia wniosku.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ, w którym złożono 
wniosek o rejestrację, może pobierać 
opłatę w wysokości do 200 EUR za 
przetworzenie rejestracji. Jeśli opłata jest 
pobierana, warunkiem otrzymania 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego będzie uiszczenie opłaty w 
odpowiednim terminie.

Właściwy organ, w którym złożono 
wniosek o rejestrację, może pobierać 
opłatę w wysokości do 1000 EUR, 
proporcjonalnie do wielkości 
przedsiębiorstwa, za przetworzenie 
rejestracji. Opłata ta oparta jest na:
(a) kosztach poniesionych przez właściwe 
organy w związku z udzielaniem 
informacji i pomocą przedsiębiorstwom;
(b) koszcie przeprowadzenia rejestracji.
Państwa członkowskie mogą, w ramach 
promocji programu, całkowicie 
zrezygnować z pobierania opłat. Jeśli 
opłata jest pobierana, warunkiem 
otrzymania wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego będzie uiszczenie opłaty w 
odpowiednim terminie.

Uzasadnienie

Nadal istnieje tylko 26 grup i około 500 przedsiębiorstw produkujących w UE wyroby 
oznaczone oznakowaniem ekologicznym. Obecny system cierpi na niską świadomość istnienia 
oznakowania i powolne przyjmowanie go przez przemysł. W celu zachęcenia przedsiębiorstw, 
w szczególności małych i średnich, opłata rejestracyjna nie powinna przekraczać 100 euro. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne 
może być umieszczane na produktach 
objętych rejestracją i na związanych z nimi 

7. Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne 
może być umieszczane na produktach 
objętych rejestracją i na związanych z nimi 
materiałach reklamowych. Oznakowanie 
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materiałach reklamowych. ekologiczne jest zamieszczane w sposób 
wyraźny i określa dany produkt, nawet 
gdy jest on sprzedawany w połączeniu z 
innymi produktami.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja, we 
współpracy z EUEB, promują stosowanie 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego poprzez prowadzenie 
działań uświadamiających i kampanii 
informacyjnych skierowanych do 
konsumentów, producentów, nabywców 
publicznych, handlowców hurtowych i 
detalicznych oraz ogółu społeczeństwa, 
wspierając tym samym rozwój programu.

Państwa członkowskie i Komisja, we 
współpracy z EUEB, promują stosowanie 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego poprzez prowadzenie 
działań uświadamiających i kampanii 
informacyjnych skierowanych do 
konsumentów, producentów, nabywców 
publicznych, handlowców hurtowych i 
detalicznych oraz ogółu społeczeństwa, 
wspierając tym samym rozwój programu, a 
ponadto promują bardziej ogólne środki 
edukacji ekologicznej wśród szerokiej 
opinii publicznej, aby wspierać rozwój 
świadomości ekologicznej konsumentów 
oraz zwiększyć rozpowszechnienie i 
rozpoznawalność wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może podwyższyć wysokość 
opłaty określoną w art. 9 ust. 3 i dokonać 
zmian w załącznikach.

Komisja może podwyższyć wysokość 
opłaty określonej w art. 9 ust. 3 i dokonać 
zmian w załącznikach jedynie w 
przypadku, gdy podwyżka ma pokryć 
koszty rejestracji.
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Uzasadnienie

Nie wiadomo w jakim stopniu i w jakich okolicznościach Komisja może podwyższyć 
maksymalną opłatę. Dla uniknięcia wszelkich niejasności w tym względzie maksymalna 
opłata może zostać podwyższona jedynie w celu pokrycia faktycznych kosztów przetworzenia 
rejestracji.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy każdego państwa 
członkowskiego określają tekst 
oznakowania ekologicznego w języku lub 
językach urzędowych tego państwa, tak 
aby odpowiadał on angielskiemu 
oryginałowi.
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