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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Treść i cel
Wniosek, z poniższymi poprawkami, ma na celu poprowadzenie konsumentów ku 
przyjaznym środowisku produktom i usługom poprzez przyznawanie ekologicznego 
oznakowania, znaku najwyższej jakości, najlepszym, pod względem ochrony środowiska, 
produktom i usługom. Logo oznakowania ekologicznego (Kwiatek UE) powinno posłużyć 
producentom jako narzędzie marketingowe i promować ekologiczne produkty i usługi. 
Wniosek zastępuje rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 w sprawie zrewidowanego programu 
przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego, którego rozpoznawalność jest 
słaba, i które jest mało popularne wśród przedsiębiorców z powodu zbyt biurokratycznych 
procedur i zarządzania.

Aspekty dotyczące ITRE
Przegląd rozporządzenia w sprawie programu przyznawania europejskiego oznakowania 
ekologicznego może mieć korzystny wpływ na racjonalizację zużycia energii i 
konkurencyjność przemysłową w UE. 

Po pierwsze przegląd unijnego oznakowania ekologicznego przewiduje ulepszony system 
ustanawiania kryteriów, który pozwoli określić, czy UE będzie przodować w tworzeniu 
nowoczesnych, ambitnych i już osiągalnych standardów racjonalizacji zużycia energii.

Po drugie przegląd programu może stworzyć dodatkowe możliwości dla przedsiębiorstw. 
Mogą one używać Kwiatka UE jako skutecznego narzędzia marketingowego na rynku 
wewnętrznym, uczestnicząc jednocześnie w zapewnianiu trwałości środowiska naturalnego i 
przynosząc korzyść konsumentom, którzy coraz częściej domagają się bardziej „zielonych” 
produktów i usług.

Niestety wdrażanie obecnego rozporządzenia nie przyniosło zadowalających rezultatów. 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej chce zatem doprowadzić do tego, aby bardziej 
zachęcać przedsiębiorstwa do uczestnictwa w dobrowolnym programie i unikać 
niepotrzebnego finansowego i administracyjnego obciążenia sektora przemysłu, ale bez 
szkody dla jego wiarygodności.

Zwracając szczególną uwagę na te kwestie sprawozdawca komisji opiniodawczej dąży do 
ulepszenia następujących elementów proponowanego rozporządzenia.

Wyłączenie żywności z zakresu rozporządzenia

Zrewidowane rozporządzenie wzywa do włączenia w jego zakres przetworzonej żywności, 
przy czym kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego dotyczyłyby tylko 
przetwarzania, transportu i opakowania. Spowodowałoby to poważne niespójności i 
zdezorientowałoby konsumentów.

Po pierwsze proponowane zastosowanie rozporządzenia do ograniczonej części produktów 
żywnościowych (przetworzona żywność, produkty rybołówstwa i akwakultury) 
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wprowadziłoby arbitralne rozróżnienie między nimi. Po drugie, jeśli będzie się brało pod 
uwagę tylko przetwarzanie, transport i opakowanie jakiejś części produktów żywnościowych, 
dojdzie do naruszenia podejścia opartego na cyklu życiowym i zlekceważenia tego etapu w 
cyklu życiowym produktów żywnościowych, który ma największy wpływ na środowisko, a 
mianowicie etapu produkcji i konsumpcji. Po trzecie mogłoby to doprowadzić do mylenia 
niniejszego rozporządzenia z istniejącym ustawodawstwem dotyczącym żywności 
ekologicznej. Dlatego sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje, aby na szczeblu UE 
opracować oddzielnie wymogi dotyczące oznakowania produktów żywnościowych, zgodne z 
istniejącym unijnym ustawodawstwem dotyczącym żywności.

Podkreślenie wyraźnego podejścia opartego na cyklu życiowym przy ustalaniu 
kryteriów

Przy opracowywaniu kryteriów należy wziąć pod uwagę pełny cykl życiowy produktów, tak 
aby wypracować sensowne kryteria ekologiczne, które poprowadzą konsumentów ku bardziej 
zrównoważonej konsumpcji, a przemysł ku bardziej zrównoważonym wzorcom produkcji.

Wzmacnianie rozpoznawalności unijnego oznakowania ekologicznego

Najbardziej rzucającym się w oczy problemem jest nierozpoznawalność oznakowania przez 
konsumentów UE. Zwiększenie świadomości konsumentów i producentów ma zatem 
ogromne znaczenie. Wziąwszy pod uwagę zasadę pomocniczości to państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za promowanie programu oznakowania ekologicznego. Można jednak na 
szczeblu UE opracować pewne wskazówki i uczyć się od siebie w celu promowania 
oznakowania ekologicznego, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że w niektórych 
państwach członkowskich krajowe oznakowania ekologiczne odnoszą znaczne sukcesy. Poza 
tym sektor publiczny może odegrać ważną rolę w promowaniu oznakowań ekologicznych 
uwzględniając je w procedurach zamówień publicznych.

Ponieważ działania promocyjne wymagają odpowiedniego finansowania, część dochodów z 
opłat rejestracyjnych powinna być inwestowana w promowanie oznakowania ekologicznego.
Dzięki temu program stanie się skuteczniejszym narzędziem marketingowym i zachęci 
większą liczbę producentów do korzystania z niego, co pociągnie za sobą dodatkowe opłaty 
rejestracyjne.

Opłaty rejestracyjne

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje propozycję zniesienia 
obecnych rocznych opłat, nakładanych przez właściwe organy na użytkowników
oznakowania ekologicznego, ponieważ jest to duży krok ku zmniejszeniu biurokratycznego 
charakteru programu i administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw. Proponuje aby za 
rejestrację pobierać opłatę proporcjonalną do wielkości przedsiębiorstwa i nieprzekraczającą 
1000 euro, sugerując jednocześnie, że państwa członkowskie mogą w ramach promocji 
programu całkowicie zrezygnować z pobierania opłat. 

Wzmocnienia nadzoru nad rynkiem

Należy wzmocnić nadzór nad rynkiem, zwłaszcza w celu zapewnienia wszystkim 
wyrównanych szans na wspólnym rynku. Dlatego należy przewidzieć odpowiednie zasoby 
niezbędne do zapewnienia nadzoru nad rynkiem w każdym państwie członkowskim

Adlib Express Watermark



AD\762960PL.doc 5/29 PE416.298v02-00

PL

Przejrzysta i niedyskryminująca rejestracja

Aby uniknąć dyskryminacji między producentami UE i producentami z krajów trzecich 
należy stosować takie same zasady rejestracji mającej na celu używanie oznakowania 
ekologicznego. Oznacza to, że producenci zamierzający stosować oznakowanie ekologiczne 
rejestrują się w którymkolwiek z państw członkowskich, w których ich produkt został 
wprowadzony do obrotu. Specyficzne przepisy powinny zwiększyć przejrzystość rejestracji i 
uniemożliwić dezorientację konsumentów.

Szybkie rozszerzenie grup produktów

Rozporządzenie musi ustanowić system pozwalający na szybkie określanie kryteriów dla 
poszerzonej liczby grup produktów. Ograniczona liczba grup produktów stała się oczywistą 
przeszkodą dla większego wpływu oznakowania ekologicznego jako narzędzia 
marketingowego. Zwiększenie liczby grup produktów pozwoli wziąć udział w programie 
liczniejszym przedsiębiorstwom.

Należy w tym celu sporządzić plan działania oraz ustalić termin jego realizacji.

Ponadto sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje kilka środków gwarantujących, że 
kryteria oparte są na standardach naukowych i że zaangażowane strony posiadają 
odpowiednie kwalifikacje.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 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 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Należy zwiększyć możliwości 
stosowania wspólnotowego programu 
oznakowania ekologicznego w celu 
uniknięcia powielania tego typu systemów 
oraz aby zachęcić do zintensyfikowania 
wysiłków w zakresie ekologiczności, 
podejmowanych w tych wszystkich 
sektorach, w których oddziaływanie na 

(3) Należy zwiększyć możliwości 
stosowania wspólnotowego programu 
oznakowania ekologicznego w celu 
uniknięcia powielania tego typu systemów 
oraz aby zachęcić do zintensyfikowania 
wysiłków w zakresie ekologiczności, 
podejmowanych w tych wszystkich 
sektorach, w których oddziaływanie na 
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środowisko może być kryterium 
wpływającym na wybór dokonywany przez 
konsumentów. Konieczne jest jednak
wyraźne rozgraniczenie zakresu przepisów
niniejszego rozporządzenia i
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającego 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

środowisko może być kryterium 
wpływającym na wybór dokonywany przez 
konsumentów. Jednak zważywszy na 
specyfikę produktów żywnościowych, 
należy je wykluczyć z zakresu niniejszego 
rozporządzenia. Komisja powinna 
współpracować ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym ze 
społecznością naukowców, 
społeczeństwem obywatelskim i
przemysłem, aby – w ramach 
intensyfikacji wysiłków z zakresu ochrony 
środowiska – ułatwić utworzenie 
oznakowania ekologicznego 
przetworzonych i nieprzetworzonych 
produktów żywnościowych, obejmującego 
pełny cykl życiowy produktów, biorąc pod 
uwagę specyfikę żywności pod względem 
zdrowia i odżywiania oraz istniejące i 
pojawiające się rozwiązania prawne w 
Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Wyłączenie żywności z zakresu obecnego rozporządzenia ma na celu uniknięcie konfliktów z 
istniejącym ustawodawstwem UE dotyczącym żywności, jak również dezorientacji 
konsumentów. Jest ono również zgodne z zasadą cyklu życiowego produktów, która ma 
ogromne znaczenie dla obecnego rozporządzenia. Komisja, w ramach intensyfikacji wysiłków 
z zakresu ochrony środowiska, ułatwia utworzenie oznakowania ekologicznego 
przetworzonych i nieprzetworzonych produktów żywnościowych, obejmującego pełny cykl 
życiowy produktów, biorąc pod uwagę specyfikę tej grupy produktów.

Poprawka 2

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 
zasoby naturalne. Celem programu jest 

(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 
zasoby naturalne. Celem programu jest 
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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.

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 oraz 
powinny być oparte na dowodach 
naukowych uwzględniających ostatnie 
osiągnięcia technologiczne. Kryteria te 
powinny być zorientowane rynkowo i
obejmować jedynie najbardziej znaczące 
rodzaje oddziaływania produktu na 
środowisko podczas całego cyklu 
życiowego produktu, w tym fazy produkcji, 
wykorzystania i utraty ważności.

Uzasadnienie

Kryteria, które muszą spełniać produkty ubiegające się o ekologiczne oznakowanie muszą być 
wiarygodne. Jest to możliwe tylko, jeśli mają one solidną naukową podstawę i jeśli regularnie 
odwołują się do najnowszych osiągnięć technologicznych. Kryteria te muszą także 
uwzględniać, na ile to możliwe, zużycie wszystkich surowców oraz wszelkie implikacje 
środowiskowe i zdrowotne związane z pełnym cyklem życiowym produktu (towaru lub usługi).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Wspólnotowy program oznakowania 
ekologicznego powinien uwzględnić 
istniejące 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, 
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gospodarowania chemikaliami i ich stosowania, regulowanych obecnie przez REACH i 
dyrektywę w sprawie klasyfikacji i oznakowania. Pierwszeństwo powinny mieć obowiązujące 
już przepisy.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu uproszczenia wspólnotowego 
programu oznakowania ekologicznego oraz 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
wynikających ze stosowania 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego, procedury oceny i 
weryfikacji powinny zostać zastąpione 
systemem rejestracji.

(6) W celu uproszczenia wspólnotowego 
programu oznakowania ekologicznego oraz 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
wynikających ze stosowania 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego, procedury oceny i 
weryfikacji powinny zostać włączone do 
zharmonizowanego systemu rejestracji, 
który powinien być stosowany przez 
państwa członkowskie i właściwe organy.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby system rejestracji uzupełniał procedury oceny i weryfikacji, tak aby nie 
rezygnować z wiarygodności programu na rzecz jego elastyczności.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a 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.
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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 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Z uwagi uproszczenie procedur w 
zakresie stosowania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego należy 
określić warunki jego użytkowania, zaś 
aby zapewnić przestrzeganie tych 
warunków, należy na właściwe organy 
nałożyć wymóg przeprowadzania 
weryfikacji po rejestracji, a także zakazać 
użytkowania wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego w przypadku niespełniania 
wcześniej wymienionych warunków.
Należy również nałożyć na państwa 
członkowskie wymóg ustanowienia zasad 
dotyczących kar nakładanych w wypadku 
naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz 
zapewnienia, że podjęte zostaną wszelkie 
środki konieczne do zapewnienia ich 
stosowania.

(8) Z uwagi uproszczenie procedur w 
zakresie stosowania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego należy 
określić warunki jego użytkowania, zaś 
aby zapewnić przestrzeganie tych 
warunków, należy na właściwe organy 
nałożyć wymóg przeprowadzania 
weryfikacji po rejestracji, a także zakazać 
użytkowania wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego w przypadku niespełniania 
wcześniej wymienionych warunków.
Należy również nałożyć na państwa 
członkowskie wymóg ustanowienia zasad 
dotyczących kar nakładanych w wypadku 
naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz 
zapewnienia, że podjęte zostaną wszelkie 
środki konieczne do zapewnienia ich 
stosowania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
właściwym organom wszystkie 
niezbędnych środki finansowe i zasoby 
ludzkie.

Uzasadnienie

Poprawne funkcjonowanie właściwych organów jest w dużym stopniu uzależnione od 
dostępnych zasobów zapewnianych przez państwa członkowskie.
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Poprawka 7

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 informować opinię publiczną i
zwiększyć rozpoznawalność 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego poprzez działania 
promocyjne, aby konsumenci zrozumieli 
znaczenie oznakowania i mogli dokonywać 
przemyślanych wyborów. Dochód 
uzyskany z wszelkich opłat rejestracyjnych 
nałożonych na mocy niniejszego 
rozporządzenia powinien zostać 
przeznaczony przede wszystkim na cele 
marketingowe.

Uzasadnienie

Jedną z głównych wad obecnego programu jest bez wątpienia słaba rozpoznawalność 
oznakowania ekologicznego przez konsumentów, co jest związane z ograniczona akcją 
marketingową. Należy zatem przeznaczyć na ten cel odpowiednią kwotę środków 
finansowych. Należy informować opinię publiczną i zwiększyć rozpoznawalność 
wspólnotowego oznakowania ekologicznego poprzez działania promocyjne, aby konsumenci 
zrozumieli znaczenie oznakowania i mogli dokonywać przemyślanych wyborów.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Wspólnotowy program oznakowania 
ekologicznego powinien uwzględnić 
istniejące ustawodawstwo wspólnotowe, 
aby uniknąć zróżnicowanego podejścia i 
zwiększenia obciążeń administracyjnych 
nałożonych na przedsiębiorstwa. Należy 
zatem wzmocnić synergię pomiędzy 
różnymi instrumentami polityki dotyczącej 
produktu, tak aby zapewnić harmonizację 
sposobu przedstawienia kryteriów.
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Uzasadnienie

Ponieważ oznakowanie ekologiczne jest tylko jedną z części planu działania w sprawie 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji, bardzo ważne jest zapewnienie synergii z innymi 
działaniami tego planu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Ponieważ małe przedsiębiorstwa 
często mają większe trudności z 
wprowadzeniem nowych przepisów i 
norm, biura informacyjne, jakie mają 
powstać w ramach przyszłej karty małych 
przedsiębiorstw, powinny również mieć za 
zadanie dostarczanie informacji o 
programie oznakowania ekologicznego.

Uzasadnienie

W celu ułatwienia działalności MŚP istotne jest powiązanie programu oznakowania 
ekologicznego z kartą małych przedsiębiorstw.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9c) Ponieważ różne systemy oznakowania 
ekologicznego wiążą się zawsze z 
dodatkową pracą, zwłaszcza dla małych 
przedsiębiorstw, Komisja powinna w 
sposób aktywny wspierać proces zbliżania 
różnych systemów oznakowania.

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest, aby uwzględnić obciążenia administracyjne MŚP, a zatem podjąć kroki w
celu ich jak największego złagodzenia.
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Poprawka 11

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 aby nie dezorientować konsumentów, 
należy również uspójnić wspólnotowy 
program oznakowania ekologicznego z 
istniejącymi na terenie Wspólnoty 
krajowymi systemami oznakowania 
ekologicznego, a także stworzyć oficjalny 
unijny portal internetowy podający 
konsumentom wszystkie informacje i 
praktyki dotyczące oznakowania 
ekologicznego. Współistnienie tych 
programów powinno doprowadzić do 
sytuacji korzystnej dla obydwu oznakowań 
z racji wymiany najlepszych praktyk. Poza 
tym wspólnotowy program oznakowania 
ekologicznego powinien promować 
oznakowane produkty na rynkach 
krajowych i ułatwiać ich wejście na rynki 
innych państw członkowskich.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do żywności, zdefiniowanej 
w art. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, 
stosuje się ono jedynie do żywności 
przetworzonej oraz do produktów 
rybactwa i akwakultury.

Rozporządzenia niniejszego nie stosuje się
do żywności zdefiniowanej w art. 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 178/2002.

Uzasadnienie

Wyłączenie żywności z zakresu obecnego rozporządzenia ma na celu uniknięcie konfliktów z 
istniejącym ustawodawstwem UE dotyczącym żywności, jak również dezorientacji 
konsumentów. Jest ono również zgodne z zasadą cyklu życiowego produktów, która ma 
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ogromne znaczenie dla obecnego rozporządzenia. Komisja, w ramach intensyfikacji wysiłków 
z zakresu ochrony środowiska, ułatwia utworzenie oznakowania ekologicznego 
przetworzonych i nieprzetworzonych produktów żywnościowych, obejmującego pełny cykl 
życiowy produktów, biorąc pod uwagę specyfikę tej grupy produktów.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
właściwy organ lub organy odpowiedzialne 
za wykonywanie zadań określonych 
niniejszym rozporządzeniem (dalej zwane 
„właściwymi organami”) i zapewnia im 
zdolność działania. W przypadku 
powołania więcej niż jednego właściwego 
organu państwo członkowskie określa 
uprawnienia każdego z organów oraz 
stosowne wymogi współpracy.

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
właściwy organ lub organy odpowiedzialne 
za wykonywanie zadań określonych 
niniejszym rozporządzeniem (dalej zwane 
„właściwymi organami”) i zapewnia im 
zdolność działania, udostępniając wszelkie 
konieczne środki finansowe i zasoby 
ludzkie. W przypadku powołania więcej 
niż jednego właściwego organu państwo 
członkowskie określa uprawnienia każdego 
z organów oraz stosowne wymogi 
współpracy.

Uzasadnienie

Poprawne funkcjonowanie właściwych organów jest w dużym stopniu uzależnione od 
dostępnych zasobów zapewnianych przez państwa członkowskie.

Poprawka 14
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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, 
udowodnione naukowo, rodzaje 
oddziaływania na środowisko w trakcie 
całego 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 stanowiących potencjalne 
zagrożenie dla środowiska zgodnie z 
prawodawstwem wspólnotowym. W ciągu 
…* 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.

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.

* 18 miesięcy od daty przyjęcia 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 
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.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kryteria wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego ustanawiają wymogi, które 
muszą być spełnione przez produkt 
ubiegający się o wspólnotowe 
oznakowanie ekologiczne.

3. Kryteria wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego ustanawiają wymogi, które 
muszą być spełnione podczas całego cyklu 
życiowego przez produkt ubiegający się o 
wspólnotowe oznakowanie ekologiczne, 
przy czym wymogi te uwzględniają 
ostatnie osiągnięcia technologiczne, jak 
również techniczną i ekonomiczną 
wykonalność dostosowań potrzebnych do 
ich spełnienia w rozsądnym terminie.

Uzasadnienie

Kryteria, które muszą spełniać produkty ubiegające się o ekologiczne oznakowanie muszą być 
wiarygodne. Jest to możliwe tylko, jeśli mają one solidną naukową podstawę i jeśli regularnie 
odwołują się do najnowszych osiągnięć technologicznych. Kryteria te muszą także 
uwzględniać, na ile to możliwe, zużycie wszystkich surowców oraz wszelkie implikacje 
środowiskowe i zdrowotne związane z pełnym cyklem życiowym produktu (towaru lub usługi).

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przy opracowywaniu kryteriów 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego uwzględnia się kryteria 
ustanowione dla innych oznakowań 
ekologicznych, o ile dla danej grupy 
produktów takie kryteria istnieją.

6. Aby wzmocnić synergię, przy 
opracowywaniu kryteriów wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego uwzględnia 
się kryteria ustanowione dla innych 
oznakowań ekologicznych, o ile dla danej 
grupy produktów takie kryteria istnieją.
Jeśli chodzi o produkty objęte istniejącym 
ustawodawstwem Wspólnoty w zakresie 
oznakowania, kryteria oznakowania 
ekologicznego odpowiadają zawsze 
najwyższym wymogom ekologicznym.

Uzasadnienie

Oznakowanie ekologiczne jest przyznaniem znaku najwyższej jakości. Chociaż wskazane jest 
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unikanie zbędnych obciążeń administracyjnych poprzez uwzględnianie kryteriów już 
ustalonych w ramach istniejącego ustawodawstwa, ważne jest również, aby kryteria te 
odpowiadały najwyższym wymogom ekologicznym.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7– ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po uprzednim skonsultowaniu się z EUEB 
państwa członkowskie, właściwe organy i 
inne zainteresowane strony mogą również 
inicjować prace związane z 
opracowywaniem lub zmianą kryteriów 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego, lub przewodniczyć takim 
pracom.

Po uprzednim skonsultowaniu się z EUEB 
państwa członkowskie, właściwe organy i 
inne zainteresowane strony, wykazujące 
neutralność, obiektywność i racjonalne 
podejście do przemysłu, mogą również 
inicjować prace związane z 
opracowywaniem lub zmianą kryteriów 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego, lub przewodniczyć takim 
pracom.

Uzasadnienie

Aby odnieść sukces w rozprowadzaniu najlepszych pod względem ochrony środowiska 
produktów i usług na rynku wspólnotowym, kryteria oznakowania ekologicznego muszą być 
wystarczająco zorientowane rynkowo. Można to osiągnąć poprzez sprawiedliwą i przejrzystą 
procedurę włączającą wszystkie zainteresowane strony i biorąc pod uwagę opinie środowiska 
przemysłowego.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku opracowywania kryteriów 
dla żywności przetworzonej innej niż 
produkty akwakultury, kryteria te odnoszą 
się jedynie procesów przetwarzania, 
transportu i pakowania.

skreślony

Uzasadnienie

Wyłączenie żywności z zakresu obecnego rozporządzenia ma na celu uniknięcie konfliktów z 
istniejącym ustawodawstwem UE dotyczącym żywności, jak również dezorientacji 
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konsumentów. Jest ono również zgodne z zasadą cyklu życiowego produktów, która ma 
ogromne znaczenie dla obecnego rozporządzenia. Komisja, w ramach intensyfikacji wysiłków 
z zakresu ochrony środowiska, ułatwia utworzenie oznakowania ekologicznego 
przetworzonych i nieprzetworzonych produktów żywnościowych, obejmującego pełny cykl 
życiowy produktów, biorąc pod uwagę specyfikę tej grupy produktów.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Plan działania

1. Komisja przygotowuje i publikuje plan 
działania na rzecz wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego w ciągu roku 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, po uprzedniej konsultacji 
z EUEB.
2. Plan działania zawiera strategię 
opracowywania programu oznakowania 
ekologicznego, jak również 
niewyczerpującą listę produktów, które 
będą priorytetowe dla działań 
wspólnotowych.
3. Okresowo dokonuje się przeglądu 
planu działania.

Uzasadnienie

Plan działania ułatwi współpracę Komisji z EUEB zapewniając jednocześnie strategiczne 
podejmowanie decyzji i planowanie działań.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja po przeprowadzeniu 
konsultacji z EUEB przyjmuje środki w 
celu ustanowienia szczegółowych 
kryteriów wspólnotowego oznakowania 

1. Komisja przyjmuje środki w celu 
ustanowienia szczegółowych kryteriów 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego dla każdej z grup 

Adlib Express Watermark



PE416.298v02-00 18/29 AD\762960PL.doc

PL

ekologicznego dla każdej z grup 
produktów.

produktów.

Projekt kryteriów oznakowania 
ekologicznego opracowany jest zgodnie z 
procedurą ustaloną w załączniku I przy 
uwzględnieniu planu działania, o którym 
mowa w art.7a. Nie później niż trzy 
miesiące po przestawieniu Komisji 
ostatecznej wersji sprawozdania, o którym 
mowa w pkt 3 części A załącznika I, 
należy skonsultować się z EUEB w 
sprawie dokumentu zawierającego 
proponowane kryteria. Komisja uzasadnia 
i dokumentuje zmiany w kryteriach 
wprowadzone do ostatecznej wersji 
sprawozdania.
Nie później niż trzy miesiące po 
konsultacji z EUEB Komisja przedstawia 
wniosek w sprawie kryteriów dotyczących 
oznakowania ekologicznego komitetowi 
ustanowionemu na mocy art. 16 i 
następnie przyjmuje środki ustanawiające 
specyficzne kryteria oznakowania 
ekologicznego dla każdej grupy 
produktów. Komisja uwzględnia 
komentarze EUEB oraz uzasadnia i 
dokumentuje zmiany wprowadzone do 
wniosku po konsultacji z EUEB.

Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 16 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 16 ust. 2.

Uzasadnienie

Ustalenie ostatecznych terminów zaradzi niepowodzeniom konsultacji prowadzonej między 
służbami Komisji i mającej na celu osiągnięcie, w krótkim czasie, porozumień w sprawie 
ustalania bądź przeglądu kryteriów oznakowania ekologicznego. Włączenie większej liczby 
kategorii produktów jest niezwykle istotne dla celów proponowanego rozporządzenia.

Poprawka 21
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (b)

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;

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 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) określa okres ważności kryteriów i 
wymogów oceny.

(c) określa okres ważności kryteriów i 
wymogów oceny, wynoszący maksymalnie 
dwa lata.

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.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) określa maksymalny stopień zmiany 
produktu dozwolony podczas okresu 
obowiązywania kryteriów.

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest zagwarantowanie, że kryteria przewidują pewien stopień elastyczności i że 
nie trzeba ich ponownie definiować za każdym razem, kiedy dana grupa produktów ulega 
drobnej zmianie.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Aby stosować wspólnotowe 
oznakowanie ekologiczne, wytwórcy, 
importerzy, usługodawcy, sprzedawcy 
hurtowi lub detaliczni rejestrują się w 
jednym z właściwych organów, o których 
mowa w art. 4, w jednym z państw 
członkowskich, na których terenie 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 
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obrotu.

Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne 
ma jedną z postaci przedstawionych w 
załączniku II.

Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne 
ma jedną z postaci przedstawionych w 
załączniku II.

Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne 
może być stosowane jedynie w odniesieniu 
do produktów objętych rejestracją, które 
spełniają kryteria wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego ustanowione 
dla danej grupy produktów.

Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne 
może być stosowane jedynie w odniesieniu 
do produktów objętych rejestracją, które 
spełniają kryteria wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego ustanowione 
dla danej grupy produktów.

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 w porównaniu z produktami unijnymi: 
produkty spoza UE mogą zostać zarejestrowane przez właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego, w którym produkt został lub ma zostać wprowadzony na rynek, natomiast 
produkty unijne podlegają rejestracji w państwie członkowskim, z którego pochodzą. 
Niniejsza poprawka usuwa tę nieprawidłowość, stawiając na równi wszystkie produkty.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. 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.

3. Właściwy organ, w którym złożono 
wniosek o rejestrację, może pobierać 
opłatę za przetworzenie rejestracji w 
wysokości do 1000 EUR, proporcjonalnie 
do wielkości przedsiębiorstwa. Opłata ta 
oparta jest na:

(a) koszcie poniesionym przez właściwe 
organy w związku z dostarczaniem 
informacji i pomocy przedsiębiorstwom 
oraz
(b) koszcie przeprowadzenia rejestracji.
W ramach promocji programu państwa 
członkowskie mogą całkowicie 
zrezygnować z pobierania opłat. Jeśli 
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opłata jest pobierana, warunkiem 
otrzymania wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego będzie uiszczenie opłaty w 
odpowiednim terminie.

Uzasadnienie

Proponowana opłata w wysokości do 200 euro jest niewątpliwie zbyt niska i nie pozwala 
nawet na pokrycie kosztów rejestracji. Nie jest też sprawiedliwa, ponieważ traktuje wszystkie 
przedsiębiorstwa tak samo, bez względu na ich wielkość. Pozbawia wreszcie państwa 
członkowskie źródła dochodu, który mógłby być wykorzystany na promocję oznakowania 
ekologicznego i ogólnie na realizowanie programu. Należy pozostawić państwom 
członkowskim swobodę przyjęcia opłacalnego poziomu opłat lub nawet całkowitego 
zwolnienia wnioskodawców z wymogu zapłaty.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ciągu dwóch miesięcy od daty 
otrzymania wniosku o rejestrację 
odpowiedni właściwy organ sprawdza 
dokumentację, o której mowa w ust. 2.

4. W ciągu dwóch miesięcy od daty 
otrzymania wniosku o rejestrację 
odpowiedni właściwy organ sprawdza 
dokumentację, o której mowa w ust. 2 oraz 
zgodność produktu z kryteriami przyjętymi 
przez Komisję na mocy art. 8. 

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

Jeżeli dokumentacja jest zatwierdzona, 
produkt spełnia kryteria, a rejestracja 
spełnia wymogi oceny i weryfikacji, 
wówczas właściwy organ przyznaje numer 
rejestracyjny każdemu produktowi.
Właściwy organ zamyka procedurę 
zatwierdzania w ciągu czterech miesięcy 
od daty złożenia wniosku.

Uzasadnienie

Jedną z głównych zalet obecnego rozporządzenia jest jego wysoki stopień wiarygodności, 
której nie należy naruszać znosząc, w myśl elastyczności, procedury oceny i weryfikacji 
poprzedzające przyznawanie oznakowania ekologicznego. Było to zapewnione dotychczas 
przez weryfikację prowadzona przez osobę trzecią.

Poprawka 27
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ dokonujący rejestracji 
produktu powiadamia Komisję o każdej 
rejestracji. Komisja ustanawia wspólny 
rejestr i regularnie dokonuje jego 
aktualizacji. Rejestr ten jest ogólnie 
dostępny.

6. Właściwy organ dokonujący rejestracji 
produktu powiadamia Komisję o każdej 
rejestracji. Komisja ustanawia wspólny 
rejestr i regularnie dokonuje jego 
aktualizacji. Rejestr ten jest ogólnie 
dostępny na portalu internetowym 
poświęconym oznakowaniu 
ekologicznemu.

Uzasadnienie

Rozpoznawalność oznakowania ekologicznego może wzrosnąć dzięki przejrzystości, 
widoczności i dostępności informacji na przyjaznym dla użytkownika portalu internetowym.

Poprawka 28

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 
materiałach reklamowych.

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

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W przypadku, gdy wspólnotowe 
oznakowanie ekologiczne umieszcza się 
na żywności przetworzonej, innej niż 
produkty akwakultury, która nie spełnia 

skreślony
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wymogów rozporządzenia (WE) nr 
834/2007, w tym samym polu widzenia 
umieszcza się oznaczenie informujące, że 
wspólnotowe oznakowanie ekologiczne 
odnosi się jedynie do ekologiczności 
procesów przetwarzania, transportu i 
pakowania produktu. 
Ustęp pierwszy ma również zastosowanie 
do żywności przetworzonej oznakowanej 
zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007.

Uzasadnienie

Wyłączenie żywności z zakresu obecnego rozporządzenia ma na celu uniknięcie konfliktów z 
istniejącym ustawodawstwem UE dotyczącym żywności, jak również dezorientacji 
konsumentów. Jest ono również zgodne z zasadą cyklu życiowego produktów, która ma 
ogromne znaczenie dla obecnego rozporządzenia. Komisja, w ramach intensyfikacji wysiłków 
z zakresu ochrony środowiska, ułatwia utworzenie oznakowania ekologicznego 
przetworzonych i nieprzetworzonych produktów żywnościowych, obejmującego pełny cykl 
życiowy produktów, biorąc pod uwagę specyfikę tej grupy produktów.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, który dokonał 
rejestracji produktu, przeprowadza 
weryfikacje regularnie lub po otrzymaniu 
skargi związanej z dokonanymi przez 
niego rejestracjami. Weryfikacje te mogą 
mieć formę wyrywkowych kontroli.

2. Właściwy organ, który dokonał
rejestracji produktu, przeprowadza 
weryfikacje regularnie lub po otrzymaniu 
skargi związanej z dokonanymi przez 
niego rejestracjami. Weryfikacje te mogą 
mieć formę wyrywkowych kontroli.
Komisja gwarantuje, że właściwe organy 
regularnie przeprowadzają wyrywkowe 
kontrole. Państwa członkowskie 
dostarczają właściwym organom 
wszystkich środków niezbędnych do 
przeprowadzenia tych kontroli.

Uzasadnienie

Poprawne funkcjonowanie właściwych organów jest w dużym stopniu uzależnione od 
dostępnych zasobów zapewnianych przez państwa członkowskie.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Małe i średnie przedsiębiorstwa

W celu ochrony małych i średnich 
przedsiębiorstw Komisja:
(a) dba o to, by biura informacyjne, jakie 
mają powstać w ramach przyszłej karty 
małych przedsiębiorstw, miały również za 
zadanie dostarczanie informacji o 
programie oznakowania ekologicznego; 
oraz 
(b) aktywnie wspiera proces zbliżania 
różnych systemów oznakowania.

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest, aby uwzględnić obciążenia administracyjne MŚP, a zatem podjąć kroki w 
celu ich jak największego złagodzenia.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współistnienie wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego i krajowych 
programów oznakowania ekologicznego 
zapewniane jest poprzez wymianę 
najlepszych praktyk. Poza tym 
wspólnotowy program oznakowania 
ekologicznego może promować 
oznakowane produkty na rynkach 
krajowych i ułatwiać ich wejście na rynki 
innych państw członkowskich.
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Poprawka 33

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, kampanii 
informacyjnych skierowanych do 
konsumentów, producentów, nabywców 
publicznych, handlowców hurtowych i 
detalicznych oraz ogółu społeczeństwa, a 
także rozpowszechnianie informacji z 
poświęconego oznakowaniu 
ekologicznemu portalu internetowego, 
wspierając tym samym rozwój programu.
Chociaż promocja oznakowania 
ekologicznego pozostaje w kompetencji 
krajowej, co pozwala na lepsze 
odzwierciedlenie preferencji 
konsumentów każdego państwa 
członkowskiego, należy opracować 
wspólną ekspertyzę marketingową 
dostarczającą wskazówek, zapewniającą 
koordynację, promującą wymianę 
najlepszych praktyk i przygotowującą 
konkretne plany działania na szczeblu 
Wspólnoty.
Sektor publiczny powinien być bardziej 
zaangażowany w promocję programu 
oznakowania ekologicznego, z jednej 
strony dając dobry przykład w osiąganiu 
wspólnotowych celów z zakresu ochrony 
środowiska, a z drugiej strony jako 
konsument. Dlatego kiedy instytucje 
Wspólnoty i krajowe władze publiczne 
nabywają na drodze zamówień 
publicznych produkty, dla których 
ustalono kryteria oznakowania 
ekologicznego, produkty te spełniają co 
najmniej wymogi wspólnotowego 
programu oznakowania ekologicznego.
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Uzasadnienie

Aby kampanie marketingowe były skuteczniejsze, trzeba je dostosować do specyficznych 
potrzeb każdego rynku. Zamówienia publiczne mogą być bardzo skutecznym narzędziem 
promocji produktów oznakowanych ekologicznie nie tylko dlatego, że pozwalają państwom 
członkowskim dać przykład konsumentom, ale również dlatego, że stymulują rynkowy popyt 
na produkty przyjazne środowisku.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sporządza się podręcznik zawierający 
wskazówki na temat stosowania kryteriów 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego, przeznaczony dla władz 
udzielających zamówień publicznych.

Sporządza się podręcznik, tłumaczony na 
wszystkie języki urzędowe Wspólnoty,
zawierający wskazówki na temat 
stosowania kryteriów wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego, przeznaczony 
dla władz udzielających zamówień 
publicznych.

Uwaga: Komisja dostarczy wzór 
podręcznika dla wnioskodawców i 
właściwych organów oraz wzór 
podręcznika dla władz udzielających 
zamówień publicznych.

Uwaga: Komisja dostarczy wzór 
podręcznika dla wnioskodawców i 
właściwych organów oraz wzór 
podręcznika dla władz udzielających 
zamówień publicznych, przetłumaczone 
na wszystkie języki urzędowe Wspólnoty.

Uzasadnienie

Przetłumaczenie podręcznika i wzoru ułatwi stosowanie procedury, którą muszą przejść 
przedsiębiorstwa ubiegające się o oznakowanie ekologiczne.

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy każdego państwa 
członkowskiego ustalają tekst 
oznakowania ekologicznego w języku lub 
językach urzędowych tego państwa, tak 
aby był on równoważny z oryginałem 
angielskim.
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