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Poprawka 30
Satu Hassi

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 
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.

(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 
środowisko może być kryterium 
wpływającym na wybór dokonywany przez 
konsumentów. Jednak w odniesieniu do 
środków spożywczych oznakowanie 
ekologiczne powinno przysługiwać jedynie 
żywności już certyfikowanej zgodnie z
rozporządzeniem 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.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia pomyłek oznakowanie ekologiczne powinno być jedynie dodatkowym 
oznakowaniem żywności pochodzącej z produkcji ekologicznej.

Poprawka 31
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Należy zwiększyć możliwości 
stosowania wspólnotowego programu 

(3) Należy zwiększyć możliwości 
stosowania wspólnotowego programu 
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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 
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 2092/9113.

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 
środowisko może być kryterium 
wpływającym na wybór dokonywany przez 
konsumentów. Jednak w odniesieniu do 
środków spożywczych oznakowanie 
ekologiczne powinno przysługiwać jedynie 
żywności już certyfikowanej zgodnie z
rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającego 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/9113.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uniknąć mylenia z oznakowaniem ekologicznie produkowanej żywności. Oznakowanie 
ekologiczne należy przyznawać jedynie żywności, która już spełnia przepisy dotyczące 
produkcji ekologicznej. W przeciwnym razie oznakowanie UE w postaci kwiatu
wprowadzałoby konsumenta w błąd.

Poprawka 32
Johannes Lebech

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 
prowadzona za pomocą wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego promocja 

(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, 
klimat i zasoby naturalne. Celem programu 
jest prowadzona za pomocą 
wspólnotowego oznakowania 
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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.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na klimat jest integralną częścią programu 
oznakowania ekologicznego.

Poprawka 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 
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 

(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 
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 
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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.

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, przy uwzględnieniu 
najnowszych osiągnięć technologicznych. 
Kryteria te powinny być zorientowane na 
rynek i obejmować jedynie najbardziej 
znaczące rodzaje oddziaływania produktu 
na środowisko w ciągu całego jego cyklu 
życia.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska Rada ds. Przemysłu Chemicznego (CEFIC) podkreśla konieczność wprowadzenia 
uzasadnionych naukowo kryteriów oznakowania ekologicznego. Ponadto CEFIC popiera 
kryteria oznakowania ekologicznego zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju w 
odniesieniu do kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych oraz obejmujące cały 
cykl życia produktu.

Poprawka 34
John Bowis

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 w ciągu całego jego cyklu 
życia, zarówno na etapie wytwarzania, jak
i użytkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Przy określaniu kryteriów oznakowania ekologicznego należy uwzględnić cały cykl życia 
produktu. 

Poprawka 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

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 
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 

(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 
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 
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rynku Wspólnoty. Kryteria te muszą być 
zrozumiałe i łatwe w stosowaniu, dlatego 
powinny obejmować jedynie najbardziej 
znaczące rodzaje oddziaływania produktu 
na środowisko.

rynku Wspólnoty. Kryteria te muszą być 
zrozumiałe i łatwe w stosowaniu, dlatego
powinny obejmować jedynie najbardziej 
znaczące rodzaje oddziaływania produktu 
na środowisko w ciągu całego jego cyklu 
życia.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria oznakowania ekologicznego zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju w
odniesieniu do kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych oraz obejmujące cały 
cykl życia produktu.

Poprawka 36
Amalia Sartori, John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W programie oznakowania 
ekologicznego należy uwzględnić 
obowiązujące prawodawstwo wspólnotowe 
w celu uniknięcia rozbieżnych podejść do 
oceny bezpieczeństwa produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie oznakowania ekologicznego nie powinno prowadzić do przyjęcia 
przez Wspólnotę Europejską różnych podejść do kwestii oceny bezpieczeństwa chemikaliów,
ich wykorzystywania i zarządzania nimi, które obejmuje obecnie rozporządzenie REACH oraz 
dyrektywa w sprawie klasyfikacji i oznakowania. Obowiązujące prawodawstwo powinno mieć 
pierwszeństwo.
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Poprawka 37
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Aby opinia publiczna zaakceptowała 
program przyznawania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego, kluczowe
jest, by organizacje pozarządowe 
działające na rzecz środowiska 
naturalnego oraz organizacje 
konsumenckie odegrały istotną rolę i
wzięły aktywny udział w opracowaniu i 
ustaleniu kryteriów wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie punktu 5 preambuły obowiązującego rozporządzenia. 

Poprawka 38
Johannes Lebech

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 zastąpione 
zharmonizowanym systemem rejestracji.
Rejestracji powinno się dokonywać po 
zweryfikowaniu, czy dany produkt spełnia 
kryteria ustalone dla określonej grupy 
produktów.
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Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia rozdrobnienia rynku wewnętrznego należy zharmonizować systemy 
rejestracji we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka 39
Amalia Sartori, John Bowis

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 zastąpione 
zharmonizowanym systemem rejestracji.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie pomiędzy właściwymi organami istnieją znaczące różnice w podejściu i interpretacji, 
co prowadzi do rozdrobnienia rynku wewnętrznego. W związku z tym należy zharmonizować 
procedury i terminy dotyczące nowego systemu rejestracji we wszystkich państwach 
członkowskich i właściwych organach.

Poprawka 40
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu uproszczenia wspólnotowego 
programu oznakowania ekologicznego oraz 

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

zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
wynikających ze stosowania 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego wraz z procedurami oceny i 
weryfikacji należy wprowadzić system 
rejestracji.

Or. hu

Uzasadnienie

Większą skuteczność poprzedniego systemu zapewni nie jego usunięcie, lecz uzupełnienie.

Poprawka 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby upowszechnić stosowanie 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego oraz aby uniknąć 
penalizowania tych operatorów, których 
produkty spełniają kryteria 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego, należy obniżyć koszty 
związane z jego stosowaniem.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Opłata rejestracyjna w wysokości 200 euro nie pokryje kosztów administracyjnych procedury. 
W rezultacie państwa członkowskie będą musiały do niej dopłacać, co przeszkodzi we 
wprowadzaniu z powodzeniem unijnego symbolu kwiatu i upowszechniania go na rynku 
wewnętrznym.
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Poprawka 42
Antonio De Blasio

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 na szczeblu państw 
członkowskich oraz UE, aby konsumenci 
zrozumieli znaczenie oznakowania i tym 
samym mogli dokonywać przemyślanych 
wyborów oraz aby zapewnić, że 
producenci i wytwórcy docenią zalety 
oznakowania.

Or. hu

Uzasadnienie

Oznakowanie ekologiczne może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia 
ekologiczności europejskich produktów oraz do osiągnięcia właściwego poziomu 
świadomości w zakresie promowania badań naukowych i innowacji technologicznych.

Poprawka 43
Johannes Lebech

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 na szczeblu lokalnym,
krajowym i wspólnotowym, aby 
konsumenci zrozumieli znaczenie 
oznakowania i mogli dokonywać 
przemyślanych wyborów. Jest to również 
konieczne do zwiększenia atrakcyjności 
programu dla producentów i sprzedawców 
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detalicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększanie świadomości konsumentów oraz atrakcyjności programu oznakowania 
ekologicznego dla producentów ma kluczowe znaczenie dla popularności oznakowania 
ekologicznego. 

Poprawka 44
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W szczególności należy upoważnić 
Komisję do przyjmowania kryteriów, jakie 
muszą spełniać produkty opatrzone 
wspólnotowym oznakowaniem 
ekologicznym, i do wprowadzania zmian w 
załącznikach do niniejszego 
rozporządzenia. Ponieważ środki te mają 
zakres ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, między innymi poprzez 
uzupełnienie go o nowe elementy inne niż 
istotne, środki te powinny zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

(13) W szczególności należy upoważnić 
Komisję do przyjmowania kryteriów, jakie 
muszą spełniać produkty opatrzone 
wspólnotowym oznakowaniem 
ekologicznym, i do wprowadzania zmian w 
załącznikach do niniejszego 
rozporządzenia pod warunkiem, że 
kryteria te są w pełni zgodne z warunkami 
ich przyjmowania określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu. Ponieważ 
środki te mają zakres ogólny i mają na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia, między innymi 
poprzez uzupełnienie go o nowe elementy 
inne niż istotne, środki te powinny zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą ustanowioną w art. 5a 
decyzji 1999/468/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Proces przyjmowania i zmiany kryteriów dotyczących oznakowania ekologicznego powinien 
być zgodny z pierwotnymi celami rozporządzenia, odnoszącymi się w szczególności do 
dostarczania konsumentom dokładnych, rzetelnych, opartych na naukowych kryteriach
informacji na temat oddziaływania produktów na środowisko w ciągu całego cyklu życia.
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Poprawka 45
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W świetle szczególnych cech 
żywności i napojów pod względem ich 
wpływu na zdrowie i ich wartości 
odżywczych żywność zdefiniowana w art. 
2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 
jest wyłączona z zakresu niniejszego 
rozporządzenia. Komisja powinna 
współpracować ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym ze 
społecznością naukową, społeczeństwem 
obywatelskim i przedstawicielami 
przemysłu w celu uzyskania 
uzasadnionych naukowo dowodów 
ułatwiających tworzenie rzetelnej i
jednolitej metodologii oceny wpływu na 
środowisko oraz dobrowolnych narzędzi 
służących informowaniu o ekologiczności 
przetworzonej i nieprzetworzonej żywności 
w całym cyklu życia, z uwzględnieniem 
szczególnych zdrowotnych i żywieniowych 
cech żywności, istniejących i powstających 
dobrowolnych inicjatyw przemysłu oraz 
zmian w ustawodawstwie państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

The exclusion of food from the existing Regulation reflects the immense differences in the 
health and nutritional characteristics of the various food and drink products, and the rapidly 
changing nature of their ingredient and recipes, which do not allow for meaningful product 
comparisons under the EU eco-label scheme. It also aims to avoid conflicts with existing EU 
food legislation. The Commission shall facilitate the development of reliable food-specific 
environmental assessment and communication methods, building on existing methodological 
and legal developments throughout the EU.
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Poprawka 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich towarów i usług, które są 
dostarczane na rynek Wspólnoty do celów 
dystrybucji, konsumpcji lub użytkowania 
za opłatą lub bezpłatnie (dalej zwanych 
„produktami”).

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich towarów i usług, które są 
dostarczane na rynek Wspólnoty do celów 
dystrybucji, konsumpcji lub użytkowania 
za opłatą lub bezpłatnie (dalej zwanych 
„produktami”).

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.

Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje 
żywności i napojów zdefiniowanych w art. 
2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002.

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r.
Komisja zbada możliwość włączenia 
wszystkich rodzajów żywności do systemu 
oznakowania ekologicznego przy 
wykorzystaniu podejścia opartego na 
całym cyklu życia, a w razie potrzeby 
przedstawi wnioski w tej sprawie 
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno zaznaczyć, że obecnie żywność i napoje powinny być wyłączone z zakresu 
przedmiotowego rozporządzenia. Komisja powinna jednak zbadać, czy w przyszłości nie 
będzie możliwe włączenie żywności do programu oznakowania ekologicznego.
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Poprawka 47
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

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.

Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje 
żywności, zdefiniowanej w art. 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 178/2002.

Or. en

Uzasadnienie

Żywność powinna pozostać wyłączona z zakresu przedmiotowego rozporządzenia z uwagi na 
znaczne różnice w charakterze tych produktów oraz dezorientację wśród konsumentów, jaką
mogłoby wywołać włączenie jej do zakresu rozporządzenia.

Poprawka 48
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

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.

Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje 
żywności, zdefiniowanej w art. 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 178/2002.

Or. de

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu przedmiotowego rozporządzenia na żywność (przetworzoną lub nie) nie 
jest uznawane za korzystne, bowiem na rynku są już dostępne dla konsumentów sprawdzone 
instrumenty w zakresie oznakowania produkcji ekologicznej. Wprowadzenie kolejnego 
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oznakowania wydaje się zbędne.

Poprawka 49
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

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.

W odniesieniu do żywności, zdefiniowanej 
w art. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, 
stosuje się ono jedynie do produktów
wchodzących w zakres rozporządzenia
(WE) nr 834/2007.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia pomyłek oznakowanie ekologiczne powinno być jedynie dodatkowym 
oznakowaniem żywności opatrzonej już znakiem produkcji ekologicznej.

Poprawka 50
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oznakowanie ekologiczne nie może być 
przyznawane towarom zawierającym 
substancje lub preparaty sklasyfikowane 
jako bardzo toksyczne, toksyczne, 
niebezpieczne dla środowiska, 
rakotwórcze, mutagenne lub działające 
toksycznie na rozrodczość (CMR) w
rozumieniu przepisów dyrektywy 
67/548/EWG lub dyrektywy 1999/45/WE 
ani substancjom, o których mowa w art.
57 rozporządzenia nr 1907/2006/WE 
(REACH).
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W przypadku szczególnych kategorii 
towarów, dla których nie istnieją 
odpowiedniki niezawierające takich 
substancji lub preparatów, a przy tym ich 
ekologiczność jest znacznie wyższa niż 
ekologiczność innych produktów z tej 
samej kategorii, Komisja może przyjąć 
środki umożliwiające odstępstwo od 
powyższego akapitu.
Środki te, których celem jest dokonanie 
zmian innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
16 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Wzmocnienie brzmienia poprawki 4 złożonej przez sprawozdawcę. 

Należy określić warunki, na podstawie których Komisja może udzielać odstępstwa od 
kryteriów wyłączenia określonych substancji niebezpiecznych.

Poprawka 51
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z zasadą ostrożności 
oznakowanie ekologiczne, o ile to 
możliwe, nie jest przyznawane produktom 
zawierającym substancje lub preparaty 
sklasyfikowane jako bardzo toksyczne, 
toksyczne, niebezpieczne dla środowiska, 
rakotwórcze, mutagenne lub działające 
toksycznie na rozrodczość (CMR), trwałe, 
wykazujące zdolność do bioakumulacji i
toksyczne (PBT), bardzo trwałe, 
wykazujące bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji (vPvB), powodujące 
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zaburzenia endokrynologiczne oraz 
należącym do innych, wywołujących 
podobne obawy kategorii, np. 
substancjom uczulającym. Ponadto 
oznakowania ekologicznego nie przyznaje 
się towarom wytwarzanym w procesach, 
które mogą zagrażać ludziom i/lub 
środowisku naturalnemu. 

Or. en

Uzasadnienie

Provisions related to the use of dangerous chemical substances in the existing legislation are 
missing in the Commission’s proposal. For example, it is not clearly stated any more that the 
Ecolabel may not be awarded to substances or preparations which are classified as: very 
toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction 
(CMR), likely to be harmful to humans and/or the environment. In addition we consider it 
crucial that products containing other hazardous chemicals which are persistent, bio 
accumulative and toxic (PBT), very persistent, very bio accumulative (vPvB), endocrine 
disrupters or other categories of equivalent concern such as sensitizers, cannot be granted the 
Ecolabel. This has to be reintroduced in the revised text.

Poprawka 52
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 57 rozporządzenia 
nr 1907/2006/WE substancje, które 
spełniają kryteria określone w niniejszym 
artykule oraz zostały zidentyfikowane 
zgodnie z art. 59 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, nie powinny występować 
w produktach z oznakowaniem 
ekologicznym w stężeniach wyższych niż 
0,1% wagowego. W przypadku 
szczególnych kategorii produktów 
Komisja może przyjąć środki 
umożliwiające odstępstwo od powyższego 
akapitu.
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Or. en

Uzasadnienie

Gdy wprowadzono rozporządzenie w sprawie oznakowania ekologicznego, rozporządzenie 
REACH jeszcze nie istniało. Ryzyko, które może wiązać się ze stosowaniem niebezpiecznych 
substancji, zostało już objęte przepisami rozporządzenia REACH.

Poprawka 53
Donato Tommaso Veraldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy 
produktów farmaceutycznych określonych 
w dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi.

Or. it

Uzasadnienie

Z uwagi na szczególny charakter produktów farmaceutycznych należy wyłączyć je z zakresu 
przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 54
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do każdej grupy 
produktów Komisja zapewnia 
przestrzeganie przez EUEB w trakcie 
prowadzenia swojej działalności zasady 

2. W odniesieniu do każdej grupy 
produktów Komisja zapewnia 
przestrzeganie przez EUEB w trakcie 
prowadzenia jego działalności zasady 
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równego udziału wszystkich bezpośrednio 
zainteresowanych stron związanych z daną 
grupą produktów, takich jak właściwe 
organy, wytwórcy, sprzedawcy detaliczni, 
importerzy, organizacje ekologiczne i 
organizacje konsumenckie.

równego udziału wszystkich bezpośrednio 
zainteresowanych stron związanych z daną 
grupą produktów, takich jak właściwe 
organy, wytwórcy, producenci, 
usługodawcy, MŚP, importerzy, 
organizacje ekologiczne i organizacje 
konsumenckie.

Or. hu

Poprawka 55
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przewidywana penetracja rynku
wspólnotowego przez produkt odpowiada, 
o ile to możliwe, 10% rynku wewnętrznego 
UE w momencie przyjęcia bądź zmiany 
kryteriów oznakowania ekologicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Cele środowiskowe kryteriów oznakowania ekologicznego należy jasno określić nie tylko w
załączniku II, lecz także w tekście dyrektywy. Należy również sprecyzować, że selektywność 
kryteriów oznakowania ekologicznego ustanawiana jest w momencie przyjęcia bądź zmiany 
kryteriów, a nie na cały okres ważności kryteriów oznakowania ekologicznego.

Poprawka 56
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przewidywana penetracja rynku
wspólnotowego przez produkty
odpowiada, o ile to możliwe, 10% rynku w 
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momencie przyjęcia bądź zmiany 
kryteriów oznakowania ekologicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zalecana przez Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB). Cele środowiskowe 
kryteriów oznakowania ekologicznego należy jasno określić nie tylko w załączniku II, lecz 
także w tekście dyrektywy. Należy również sprecyzować, że selektywność kryteriów 
oznakowania ekologicznego ustanawiana jest w momencie przyjęcia bądź zmiany kryteriów, 
a nie na cały okres ważności kryteriów oznakowania ekologicznego.

Poprawka 57
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kryteria oznakowania ekologicznego 
są oparte na zasadzie ostrożności. 

Or. en

Uzasadnienie

Jako narzędzie służące osiąganiu ekologicznej doskonałości oznakowanie ekologiczne 
powinno być oparte na zasadzie ostrożności. Szczególnie w odniesieniu do stosowania 
chemikaliów oznakowanie ekologiczne musi wykraczać poza zakres rozporządzenia REACH 
oraz pozostałego odnośnego prawodawstwa, np. dyrektywy w sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
oraz dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
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Poprawka 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

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. Kryteria ustala się, uwzględniając 
rodzaje oddziaływania produktów 
dostępnych na rynku Wspólnoty na 
środowisko. W tym celu brane są pod 
uwagę rodzaje oddziaływania na 
środowisko w trakcie całego cyklu życia 
produktu, w szczególności wpływ na 
zmiany klimatu, wpływ na przyrodę i 
różnorodność biologiczną, zużycie energii i 
zasobów, powstawanie odpadów, emisje 
do wszystkich elementów środowiska, 
zanieczyszczenia poprzez skutki fizyczne 
oraz wykorzystywanie i uwalnianie 
substancji niebezpiecznych. Obowiązujące 
kryteria oznakowania ekologicznego dla 
poszczególnych grup produktów zostaną 
poddane przeglądowi w ciągu 18 miesięcy 
od przyjęcia niniejszego rozporządzenia w
celu zapewnienia ich pełnej zgodności z
podejściem opartym na cyklu życia 
określonym w niniejszym artykule. 

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria muszą odnosić się do całego cyklu życia produktu i do wszystkich rodzajów jego 
oddziaływania na środowisko. Dotyczy to również kryteriów już obowiązujących.

Poprawka 59
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poziom ekologiczności produktów ustala 2. Poziom ekologiczności produktów ustala 
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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.

się przez porównanie z produktami 
osiągającymi pod tym względem najlepsze 
rezultaty na rynku Wspólnoty. W tym celu 
brane są pod uwagę jedynie najbardziej 
znaczące rodzaje oddziaływania na 
środowisko w trakcie całego cyklu życia 
produktu, do których może należeć wpływ 
na zmiany klimatu, wpływ na przyrodę i 
różnorodność biologiczną, zużycie energii i 
zasobów, powstawanie odpadów, emisje 
do wszystkich elementów środowiska, 
zanieczyszczenia poprzez skutki fizyczne 
oraz wykorzystywanie i uwalnianie 
substancji stwarzających potencjalne 
zagrożenie dla środowiska naturalnego, 
zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym.
Obowiązujące kryteria oznakowania 
ekologicznego dla poszczególnych grup 
produktów zostaną poddane przeglądowi 
w ciągu 18 miesięcy od przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia w celu 
zapewnienia ich pełnej zgodności z
podejściem opartym na cyklu życia 
określonym w niniejszym artykule.

Or. en

Uzasadnienie

W większości przypadków obowiązujące kryteria oznakowania ekologicznego dla 
poszczególnych grup produktów nie odzwierciedlają w pełni podejścia opartego na cyklu 
życia, określonego w przedmiotowym artykule. Ponadto w punkcie 4 preambuły wprowadzono 
wymóg ograniczenia kryteriów do najbardziej znaczących rodzajów oddziaływania produktu 
na środowisko. Dlatego Komisja musi pilnie dokonać przeglądu obowiązujących kryteriów 
dla wszystkich grup produktów w celu zapewnienia ich zgodności z odnośnym podejściem i 
zasadami. Obecne prawodawstwo, do którego należy rozporządzenie REACH, we właściwy 
sposób uwzględnia kwestię kontroli ryzyka w odniesieniu do chemikaliów i ma na celu m.in. 
ograniczenie oddziaływania chemikaliów na środowisko.
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Poprawka 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 
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 elementów środowiska i 
zanieczyszczenia poprzez skutki fizyczne.

Or. en

Uzasadnienie

Cefic strongly opposes retaining the requirement to take into consideration the use and 
release of hazardous substances. The risks of chemicals are already managed under the 
provisions of REACH (Regulation 1907/2006/EC). The REACH Regulation is the most 
comprehensive and demanding chemicals policy instrument in the world. The primary aim of 
the Regulation is to improve the protection of human health and the environment from the 
risks that can be posed by hazards associated with chemicals. Measures within the Eco-
Labelling proposal that duplicate, are inconsistent with, or contradict the provisions of 
REACH must therefore be avoided. 

Poprawka 61
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poziom ekologiczności produktów ustala 2. Poziom ekologiczności produktów ustala 
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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.

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, żywności i 
zasobów, powstawanie odpadów, 
przyłowy, emisje do wszystkich elementów 
środowiska, zanieczyszczenia poprzez 
skutki fizyczne oraz wykorzystywanie i 
uwalnianie substancji niebezpiecznych i 
leczniczych.

Or. nl

Uzasadnienie

Komisja zaleca rozszerzenie oznakowania ekologicznego na produkty rybne, co musi zostać 
uwzględnione w odnośnych kryteriach.

Poprawka 62
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Program oznakowania ekologicznego 
jest instrumentem zachęcającym do 
zastępowania niebezpiecznych substancji 
poprzez wyróżnianie produktów 
stanowiących alternatywę dla:
- substancji spełniających kryteria 
klasyfikacji jako rakotwórcze, mutagenne
lub działające toksycznie na rozrodczość 
kategorii 1 lub 2 w rozumieniu przepisów 
dyrektywy 67/548/EWG;
- substancji bardzo trwałych i
wykazujących bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji, substancji trwałych,
wykazujących zdolność do bioakumulacji 
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i toksycznych oraz substancji 
powodujących zaburzenia 
endokrynologiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Aby oznakowanie ekologiczne przyczyniało się do ekologicznej doskonałości, powinno ono 
wyraźnie sprzyjać stosowaniu nietoksycznych produktów i procesów oraz zastępowaniu
substancji niebezpiecznych.

Poprawka 63
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Program oznakowania ekologicznego 
przyczynia się do zastępowania substancji 
niebezpiecznych zgodnie z zasadą 
ostrożności. Jeżeli jest to technicznie 
wykonalne, kryteria oznakowania 
ekologicznego mają na celu zastępowanie
stosowania: 
- substancji spełniających kryteria 
klasyfikacji jako rakotwórcze, mutagenne
lub działające toksycznie na rozrodczość 
kategorii 1 lub 2 w rozumieniu przepisów 
dyrektywy 67/548/EWG;
- substancji bardzo trwałych i
wykazujących bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji, substancji trwałych,
wykazujących zdolność do bioakumulacji 
i toksycznych oraz substancji 
powodujących zaburzenia 
endokrynologiczne.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby oznakowanie ekologiczne przyczyniało się do ekologicznej doskonałości, powinno ono 
wyraźnie sprzyjać stosowaniu nietoksycznych produktów i procesów oraz zastępowaniu
substancji niebezpiecznych.

Poprawka 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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, w oparciu o 
rzetelne dowody naukowe, wymogi, które 
muszą być spełnione przez produkt 
ubiegający się o wspólnotowe 
oznakowanie ekologiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria oznakowania ekologicznego powinny być uzasadnione naukowo.

Poprawka 65
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Przy określaniu oraz dokonywaniu 
przeglądu kryteriów Komisja zapewnia 
szczególne uwzględnienie ograniczania
liczby doświadczeń na zwierzętach oraz 
wykorzystywania organizmów 
modyfikowanych genetycznie.

Or. hu
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Uzasadnienie

Kryteria oznakowania ekologicznego powinny zachęcać rynek do ograniczania liczby 
eksperymentów na zwierzętach i wykorzystywania organizmów modyfikowanych genetycznie.

Poprawka 66
Richard Seeber

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

Or. de

Uzasadnienie

Ustęp należy skreślić z uwagi na fakt, że żywność wyłącza się całkowicie z zakresu 
przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 67
John Bowis

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

Or. en
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Uzasadnienie

Żywność powinna pozostać wyłączona z zakresu przedmiotowego rozporządzenia z uwagi na 
znaczne różnice w charakterze tych produktów oraz dezorientację wśród konsumentów, jaką
mogłoby wywołać włączenie jej do zakresu rozporządzenia.

Poprawka 68
Gyula Hegyi

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.

3. W przypadku opracowywania kryteriów 
dla produktów wchodzących z zakres 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007 
oznakowanie ekologiczne można przyznać 
jedynie tym produktom, które uzyskały 
certyfikację zgodnie z tym
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uniknąć mylenia z oznakowaniem ekologicznie produkowanej żywności. Oznakowanie 
ekologiczne należy przyznawać jedynie żywności, która już spełnia przepisy dotyczące 
produkcji ekologicznej. W przeciwnym razie oznakowanie UE w postaci kwiatu
wprowadzałoby konsumenta w błąd.

Poprawka 69
Satu Hassi

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.

3. W przypadku opracowywania kryteriów 
dla produktów objętych rozporządzeniem
(WE) nr 834/2007 oznakowanie 
ekologiczne można przyznać jedynie 
produktom, które uzyskały certyfikację 
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zgodnie z tym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uniknąć mylenia z oznakowaniem ekologicznie produkowanej żywności. Oznakowanie 
ekologiczne należy przyznawać jedynie żywności, która już spełnia przepisy wspomnianego 
rozporządzenia. 

Poprawka 70
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ciągu roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, po 
konsultacjach z EUEB i zgodnie z celami i
zasadami określonymi w art. 1, Komisja 
przygotowuje i publikuje trzyletni plan 
prac nad wspólnotowym oznakowaniem 
ekologicznym, określający cele oraz 
niewyczerpującą listę grup produktów 
uznanych za priorytetowe dla działań 
wspólnotowych. Plan ten jest regularnie 
aktualizowany.

Or. en

Uzasadnienie

Niewielkie uzupełnienie do poprawki 15 wprowadzonej przez sprawozdawcę, zgodnie z 
którym plan prac ma obejmować okres trzech lat.
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Poprawka 71
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ciągu roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, po 
konsultacjach z EUEB i zgodnie z
zasadami i celami określonymi w art. 1, 
Komisja przygotowuje i publikuje plan 
prac nad wspólnotowym oznakowaniem 
ekologicznym, określający cele oraz 
niewyczerpującą listę grup produktów 
uznanych przez nią za mające szczególne 
znaczenie dla działań wspólnotowych. 
Plan ten musi być aktualizowany co roku.

Or. hu

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia tych nowych celów należy opracować szczegółowy plan prac oraz co roku 
dokonywać jego przeglądu w związku z ciągłymi zmianami wynikającymi ze stałej ewolucji 
kontekstu świadczenia usług.

Poprawka 72
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wstępne kryteria oznakowania 
ekologicznego są tworzone zgodnie z
procedurą określoną w załączniku I oraz 
przy uwzględnieniu planu prac. 
Najpóźniej w trzy miesiące po złożeniu 
Komisji sprawozdania końcowego 
przeprowadzana jest konsultacja z EUEB 
w sprawie wniosku dotyczącego kryteriów. 
Komisja przedstawia dokumentację i
wyjaśnienia uzasadniające wszelkie 
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zmiany kryteriów zaproponowane w
sprawozdaniu końcowym.

1. Komisja po przeprowadzeniu konsultacji 
z EUEB przyjmuje środki w celu 
ustanowienia szczegółowych kryteriów 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego dla każdej z grup
produktów.

Najpóźniej w trzy miesiące po 
przeprowadzeniu konsultacji z EUEB 
Komisja przedstawia komitetowi 
regulacyjnemu ustanowionemu w art. 16 
ust. 2 wniosek w sprawie kryteriów 
oznakowania ekologicznego, a następnie 
przyjmuje środki w celu ustanowienia 
kryteriów oznakowania ekologicznego dla 
określonej grupy produktów. Komisja 
uwzględnia uwagi EUEB i wyraźnie 
wskazuje na zmiany wprowadzone we 
wniosku w wyniku konsultacji z EUEB 
oraz dokumentuje je i uzasadnia. 

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.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura przyjmowania w organie regulacyjnym powinna być jasno określona. Powinna 
ona także wprowadzać terminy i zobowiązanie do wskazywania na zmiany oraz 
dokumentowania i uzasadniania ich po przeprowadzeniu konsultacji z komitetem ds. 
oznakowania ekologicznego. Dzięki temu unikniemy wąskich gardeł w procedurze
przyjmowania.

Poprawka 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wstępne kryteria oznakowania 
ekologicznego są tworzone zgodnie z
procedurą określoną w załączniku I oraz 
przy uwzględnieniu planu prac. 
Najpóźniej w trzy miesiące po złożeniu 
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Komisji sprawozdania końcowego 
przeprowadzana jest konsultacja z EUEB 
w sprawie wniosku dotyczącego kryteriów. 
Komisja przedstawia dokumentację i
wyjaśnienia uzasadniające wszelkie 
zmiany kryteriów wprowadzone w
sprawozdaniu końcowym.

1. Komisja po przeprowadzeniu konsultacji 
z EUEB przyjmuje środki w celu 
ustanowienia szczegółowych kryteriów 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego dla każdej z grup
produktów.

Najpóźniej w trzy miesiące po 
przeprowadzeniu konsultacji z EUEB 
Komisja przedstawia komitetowi 
regulacyjnemu ustanowionemu w art. 16 
ust. 2 wniosek w sprawie kryteriów 
oznakowania ekologicznego, a następnie 
przyjmuje środki w celu ustanowienia 
kryteriów oznakowania ekologicznego dla 
określonej grupy produktów. Komisja 
uwzględnia uwagi EUEB i wyraźnie 
wskazuje na zmiany wprowadzone we 
wniosku w wyniku konsultacji z EUEB 
oraz dokumentuje je i uzasadnia. 

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.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura przyjmowania w organie regulacyjnym powinna być jasno określona. Powinna 
ona także wprowadzać terminy i zobowiązanie do wskazywania na zmiany oraz 
dokumentowania i uzasadniania ich po przeprowadzeniu konsultacji z komitetem ds. 
oznakowania ekologicznego. Dzięki temu unikniemy wąskich gardeł w procedurze
przyjmowania.
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Poprawka 74
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wstępne kryteria oznakowania 
ekologicznego są tworzone zgodnie z
procedurą określoną w załączniku I oraz 
przy uwzględnieniu planu prac. 
Najpóźniej w trzy miesiące po złożeniu 
Komisji sprawozdania końcowego 
przeprowadzana jest konsultacja z EUEB 
w sprawie wniosku dotyczącego kryteriów. 
Komisja przedstawia dokumentację i
wyjaśnienia uzasadniające wszelkie 
zmiany kryteriów wprowadzone w
sprawozdaniu końcowym.

1. Komisja po przeprowadzeniu konsultacji 
z EUEB przyjmuje środki w celu 
ustanowienia szczegółowych kryteriów 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego dla każdej z grup
produktów.

Najpóźniej w trzy miesiące po 
przeprowadzeniu konsultacji z EUEB 
Komisja przedstawia komitetowi 
regulacyjnemu ustanowionemu w art. 16 
ust. 2 wniosek w sprawie kryteriów 
oznakowania ekologicznego, a następnie 
przyjmuje środki w celu ustanowienia 
kryteriów oznakowania ekologicznego dla 
określonej grupy produktów. Komisja 
uwzględnia uwagi EUEB i wyraźnie 
wskazuje na zmiany wprowadzone we 
wniosku po konsultacji z EUEB oraz 
dokumentuje je i uzasadnia. 

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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zalecana przez Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB). 
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Procedura przyjmowania w organie regulacyjnym powinna być jasno określona. Powinna 
ona także wprowadzać terminy i zobowiązanie do wskazywania na zmiany oraz 
dokumentowania i uzasadniania ich po przeprowadzeniu konsultacji z komitetem ds. 
oznakowania ekologicznego. Dzięki temu unikniemy wąskich gardeł w procedurze
przyjmowania.

Poprawka 75
John Bowis

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 
ekologicznego dla każdej z grup 
produktów.

1. Komisja po przeprowadzeniu konsultacji 
z EUEB przyjmuje środki w celu 
ustanowienia szczegółowych kryteriów 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego dla każdej z grup 
produktów, zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 6.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić ustanowienie tylko tych kryteriów, które spełniają podejście oparte na cyklu 
życia, zgodnie z poprawionym art. 6.

Poprawka 76
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za pomocą środków o których mowa w Za pomocą środków, o których mowa w 
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ust. 1 Komisja: ust. 1, Komisja:
a) ustanawia wymogi oceny zgodności 
poszczególnych produktów z kryteriami 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego;

a) ustanawia wymogi oceny zgodności 
poszczególnych produktów z kryteriami 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego;

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, nieprzekraczający
dwóch lat;
d) określa dozwolony stopień zmienności 
produktu w okresie ważności określonym
w lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego stałe ulepszanie 
produktów, również w okresie ważności kryteriów oznakowania ekologicznego. Obecnie 
kryteria produktu określa się na długie okresy (np. 3 lat) i nie są one elastyczne; trudno jest 
wprowadzić nawet drobne zmiany w składzie w celu dodania nowych składników, lepiej 
odzwierciedlających zasady zrównoważonego rozwoju, i w celu podążania za postępem 
technicznym bez konieczności przechodzenia przez cały proces ponownego ubiegania się o 
oznakowanie ekologiczne.

Poprawka 77
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przy ustalaniu kryteriów oznakowania 
ekologicznego unika się wprowadzania 
środków, których wdrożenie może 
narzucić niewspółmierne obciążenia 
administracyjne i ekonomiczne na MŚP.
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Or. en

Poprawka 78
Amalia Sartori, John Bowis

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. 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, w państwie członkowskim,
w którym produkt został lub ma zostać 
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.
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. 

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uproszczenie rejestracji poprzez wskazanie, że (bez względu na to, skąd 
pochodzi produkt) rejestracji dokonuje właściwy organ w państwie członkowskim, na którego 
terenie produkt został lub ma zostać wprowadzony do obrotu. 

Poprawka 79
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestracja umożliwiająca stosowanie 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego 

Certyfikacja i rejestracja umożliwiająca 
stosowanie wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego 

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku oznakowania ekologicznego sama rejestracja produktu nie wystarcza. Kontrola 
przeprowadzona przez niezależny organ jest niezbędna w celu zapewnienia wymaganego 
uznania (tj. wprowadzenia testów zgodności).

Poprawka 80
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do wniosków o rejestrację dołączona jest 
odpowiednia dokumentacja, o której mowa 
w odpowiednim środku komisji 
ustalającym kryteria wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego dla danej 
grupy produktów.

Do wniosków o rejestrację dołączona jest 
odpowiednia dokumentacja, o której mowa 
w odpowiednim środku komisji 
ustalającym kryteria wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego dla danej 
grupy produktów. Podmiot gospodarczy 
przedstawia dowody certyfikacji zgodności
z kryteriami oznakowania ekologicznego 
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przez niezależny organ.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku oznakowania ekologicznego sama rejestracja produktu nie wystarcza. Kontrola 
przeprowadzona przez niezależny organ jest niezbędna w celu zapewnienia wymaganego 
uznania (tj. wprowadzenia testów zgodności).

Poprawka 81
Richard Seeber

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.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Należy skreślić cały art. 9 ust. 3. Nie należy znosić rocznej opłaty, bowiem jest ona podstawą 
finansowania programu oznakowania ekologicznego.

Poprawka 82
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ, w którym złożono 3. Od każdego wniosku o przyznanie 
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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.

oznakowania ekologicznego pobierana 
jest opłata związana z kosztami 
rozpatrywania wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Opłata rejestracyjna w wysokości 200 euro nie pokryje kosztów administracyjnych procedury. 
W rezultacie państwa członkowskie będą musiały do niej dopłacać, co przeszkodzi we 
wprowadzaniu z powodzeniem unijnego symbolu kwiatu i upowszechniania go na rynku 
wewnętrznym.

Poprawka 83
Antonio De Blasio

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 w wysokości do 200 EUR za 
przetworzenie rejestracji. Wysokość opłaty 
musi być proporcjonalna do wielkości 
przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jeśli 
opłata jest pobierana, warunkiem 
otrzymania wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego będzie uiszczenie opłaty w 
odpowiednim terminie.

Or. hu

Uzasadnienie

Zalety stosowania oznakowania ekologicznego będą odczuwalne tylko wtedy, gdy spełnianie 
kryteriów oznakowania ekologicznego nie będzie wiązało się z wyjątkowo wysokimi 
obciążeniami nakładanymi na producentów i wytwórców, a w szczególności na MŚP.
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Poprawka 84
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

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, czy 
produkt spełnia kryteria oznakowania 
ekologicznego dla danej grupy produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana brzmienia poprawki 20 złożonej przez sprawozdawcę w celu dostosowania jej do 
terminologii stosowanej w poprawkach 1 i 5. Właściwe organy powinny sprawdzać zgodność 
produktów z właściwymi wymogami przed ich rejestracją.

Poprawka 85
Antonio De Blasio

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, zwłaszcza w Internecie oraz we 
właściwych organach państw 
członkowskich.

Or. hu

Uzasadnienie

Konsumentom należy zapewnić jak najłatwiejszy dostęp do listy produktów z oznakowaniem 
ekologicznym.
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Poprawka 86
John Bowis

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 
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.

skreślony

Ustęp pierwszy ma również zastosowanie 
do żywności przetworzonej oznakowanej 
zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007.

Or. en

Uzasadnienie

Żywność powinna pozostać wyłączona z zakresu przedmiotowego rozporządzenia z uwagi na 
znaczne różnice w charakterze tych produktów oraz dezorientację wśród konsumentów, jaką
mogłoby wywołać włączenie jej do zakresu rozporządzenia.

Poprawka 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja, we 
współpracy z EUEB, promują stosowanie 
wspólnotowego oznakowania 

Komisja, państwa członkowskie oraz 
przedsiębiorstwa uczestniczące w 
programie, we współpracy z EUEB, 
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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.

przeznaczają znaczne zasoby na 
promowanie stosowania 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.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie podmioty powinny być zaangażowane w promowanie oznakowania ekologicznego 
UE.

Poprawka 88
Antonio De Blasio

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, wytwórców, 
nabywców publicznych, handlowców 
hurtowych i detalicznych oraz ogółu 
społeczeństwa, wspierając tym samym 
rozwój programu.

Or. hu
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Poprawka 89
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają cele 
dotyczące nabywania produktów z
oznakowaniem ekologicznym w ramach 
zamówień publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Same działania mające na celu zwiększanie świadomości oraz kampanie informacyjne nie 
wystarczą, by promować oznakowanie ekologiczne. Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć sobie cele dotyczące nabywania takich produktów w ramach zamówień 
publicznych.

Poprawka 90
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promocję należy prowadzić za 
pośrednictwem strony internetowej 
oznakowania ekologicznego dostępnej w 
23 językach urzędowych, kampanii
informacyjnych UE organizowanych
przez Komisję oraz materiałów
informacyjnych rozpowszechnianych w 
państwach członkowskich.

Or. hu
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Poprawka 91
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia zharmonizowanego 
stosowania przepisów art. 9 i 10 właściwe 
organy poddają się wzajemnej ocenie.
Wzajemna ocena jest przeprowadzana w 
oparciu o rzetelne i przejrzyste kryteria 
oceny i przepisy.

W celu zapewnienia zharmonizowanego 
stosowania rozporządzenia, a zwłaszcza 
art. 9 i 10, właściwe organy regularnie i w 
zinstytucjonalizowany sposób wymieniają 
między sobą informacje i doświadczenia 
oraz dążą do koordynacji prac i usług
właściwych organów krajowych.

Or. hu

Uzasadnienie

Regularna, zinstytucjonalizowana wymiana doświadczeń oraz współpraca pomiędzy 
właściwymi organami jest konieczna dla większej skuteczności stosowania oznakowania 
ekologicznego oraz wprowadzenia zmian w ramach procedur przeglądu na podstawie 
doświadczenia zdobytego w praktyce.

Poprawka 92
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie wstępne zawiera: Sprawozdanie wstępne zawiera:

- analizę możliwości zastąpienia 
substancji budzących szczególnie duże 
obawy, np.:
a) substancji spełniających kryteria 
klasyfikacji jako rakotwórcze, mutagenne
lub działające toksycznie na rozrodczość 
kategorii 1 lub 2 w rozumieniu przepisów 
dyrektywy 67/548/EWG;
b) substancji bardzo trwałych i 
wykazujących bardzo dużą zdolność do 
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bioakumulacji, substancje trwałych,
wykazujące zdolność do bioakumulacji i 
toksycznych oraz substancji
powodujących zaburzenia 
endokrynologiczne;

- ilościowe zestawienie potencjalnych 
korzyści dla środowiska związanych z daną 
grupą produktów, z uwzględnieniem 
korzyści związanych z innymi podobnymi 
grupami produktów objętymi europejskimi 
lub krajowymi programami oznakowania 
ekologicznego;

- ilościowe zestawienie potencjalnych 
korzyści dla środowiska związanych z daną 
grupą produktów, z uwzględnieniem 
korzyści związanych z innymi podobnymi 
grupami produktów objętymi europejskimi 
lub krajowymi programami oznakowania 
ekologicznego;

- uzasadnienie wyboru grupy produktów i 
jej zakres;

- uzasadnienie wyboru grupy produktów i 
jej zakres;

- uwagi na temat wszelkich możliwych 
kwestii handlowych;

- uwagi na temat wszelkich możliwych 
kwestii handlowych;

- analizę kryteriów stosowanych przez inne 
programy oznakowania ekologicznego;

- analizę kryteriów stosowanych przez inne 
programy oznakowania ekologicznego;

- obecnie obowiązujące prawodawstwo 
oraz bieżące inicjatywy prawodawcze 
związane z sektorem danej grupy 
produktów;

- obecnie obowiązujące prawodawstwo 
oraz bieżące inicjatywy prawodawcze 
związane z sektorem danej grupy 
produktów;

- dane na temat rynku 
wewnątrzwspólnotowego dotyczące 
danego sektora, w tym wielkości sprzedaży 
i obrotu;

- dane na temat rynku 
wewnątrzwspólnotowego dotyczące
danego sektora, w tym wielkości sprzedaży 
i obrotu;

- obecne i przyszłe możliwości penetracji 
rynku przez produkty opatrzone 
wspólnotowym oznakowaniem 
ekologicznym;

- obecne i przyszłe możliwości penetracji 
rynku przez produkty opatrzone 
wspólnotowym oznakowaniem 
ekologicznym;

- zakres i ogólne znaczenie różnych 
rodzajów oddziaływania na środowisko 
związanych z grupą produktów, w oparciu 
o nowe lub wcześniej przeprowadzone 
oceny cyklu życia. Możliwe jest także 
użycie wszelkich innych danych 
naukowych; opinie krytyczne oraz kwestie 
problematyczne są szczegółowo 
przedstawiane i oceniane;

- zakres i ogólne znaczenie różnych 
rodzajów oddziaływania na środowisko 
związanych z grupą produktów, w oparciu 
o nowe lub wcześniej przeprowadzone 
oceny cyklu życia; możliwe jest także 
użycie wszelkich innych danych 
naukowych; opinie krytyczne oraz kwestie 
problematyczne są szczegółowo 
przedstawiane i oceniane;

- źródła danych i informacji zebranych dla 
potrzeb sprawozdania i w nim 
wykorzystanych.

- źródła danych i informacji zebranych dla 
potrzeb sprawozdania i w nim 
wykorzystanych.

Sprawozdanie wstępne jest udostępniane Sprawozdanie wstępne jest udostępniane 
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na specjalnej stronie internetowej Komisji 
poświęconej wspólnotowemu oznakowaniu 
ekologicznemu do wglądu oraz jako 
materiał do przedstawiania uwag w trakcie 
procesu opracowywania kryteriów.

na specjalnej stronie internetowej Komisji 
poświęconej wspólnotowemu oznakowaniu 
ekologicznemu do wglądu oraz jako 
materiał do przedstawiania uwag w trakcie 
procesu opracowywania kryteriów.

Or. en

Uzasadnienie

Aby oznakowanie ekologiczne przyczyniało się do ekologicznej doskonałości, powinno ono 
wyraźnie sprzyjać stosowaniu nietoksycznych produktów i procesów oraz zastępowaniu
substancji niebezpiecznych.

Poprawka 93
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie wstępne zawiera: Sprawozdanie wstępne zawiera:

- ilościowe zestawienie potencjalnych 
korzyści dla środowiska związanych z daną 
grupą produktów, z uwzględnieniem 
korzyści związanych z innymi podobnymi 
grupami produktów objętymi europejskimi 
lub krajowymi programami oznakowania 
ekologicznego;

- ilościowe zestawienie potencjalnych 
korzyści dla środowiska związanych z daną 
grupą produktów, z uwzględnieniem 
korzyści związanych z innymi podobnymi 
grupami produktów objętymi europejskimi 
lub krajowymi programami oznakowania 
ekologicznego;

- analizę możliwości zastąpienia 
substancji budzących szczególnie duże 
obawy, np.: 
a) substancji spełniających kryteria 
klasyfikacji jako rakotwórcze, mutagenne
lub działające toksycznie na rozrodczość
kategorii 1 lub 2 w rozumieniu przepisów 
dyrektywy 67/548/EWG;
b) substancji bardzo trwałe i 
wykazujących bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji, substancji trwałych, 
wykazujących zdolność do bioakumulacji 
i toksycznych oraz substancji 
powodujących zaburzenia 



AM\764584PL.doc 49/58 PE418.406v01-00

PL

endokrynologiczne;
- uzasadnienie wyboru grupy produktów i 
jej zakres;

- uzasadnienie wyboru grupy produktów i 
jej zakres;

- uwagi na temat wszelkich możliwych 
kwestii handlowych;

- uwagi na temat wszelkich możliwych 
kwestii handlowych;

- analizę kryteriów stosowanych przez inne 
programy oznakowania ekologicznego;

- analizę kryteriów stosowanych przez inne 
programy oznakowania ekologicznego;

- obecnie obowiązujące prawodawstwo 
oraz bieżące inicjatywy prawodawcze 
związane z sektorem danej grupy 
produktów;

- obecnie obowiązujące prawodawstwo 
oraz bieżące inicjatywy prawodawcze 
związane z sektorem danej grupy 
produktów;

- dane na temat rynku 
wewnątrzwspólnotowego dotyczące 
danego sektora, w tym wielkości sprzedaży 
i obrotu;

- dane na temat rynku 
wewnątrzwspólnotowego dotyczące 
danego sektora, w tym wielkości sprzedaży 
i obrotu;

- obecne i przyszłe możliwości penetracji 
rynku przez produkty opatrzone 
wspólnotowym oznakowaniem 
ekologicznym;

- obecne i przyszłe możliwości penetracji 
rynku przez produkty opatrzone 
wspólnotowym oznakowaniem 
ekologicznym;

- zakres i ogólne znaczenie różnych 
rodzajów oddziaływania na środowisko 
związanych z grupą produktów, w oparciu 
o nowe lub wcześniej przeprowadzone 
oceny cyklu życia. Możliwe jest także 
użycie wszelkich innych danych 
naukowych; opinie krytyczne oraz kwestie 
problematyczne są szczegółowo 
przedstawiane i oceniane;

- zakres i ogólne znaczenie różnych 
rodzajów oddziaływania na środowisko 
związanych z grupą produktów, w oparciu 
o nowe lub wcześniej przeprowadzone 
oceny cyklu życia, możliwe jest także 
użycie wszelkich innych danych 
naukowych; opinie krytyczne oraz kwestie 
problematyczne są szczegółowo 
przedstawiane i oceniane;

- źródła danych i informacji zebranych dla 
potrzeb sprawozdania i w nim 
wykorzystanych.

- źródła danych i informacji zebranych dla 
potrzeb sprawozdania i w nim 
wykorzystanych.

Sprawozdanie wstępne jest udostępniane 
na specjalnej stronie internetowej Komisji 
poświęconej wspólnotowemu oznakowaniu 
ekologicznemu do wglądu oraz jako 
materiał do przedstawiania uwag w trakcie 
procesu opracowywania kryteriów.

Sprawozdanie wstępne jest udostępniane 
na specjalnej stronie internetowej Komisji 
poświęconej wspólnotowemu oznakowaniu 
ekologicznemu do wglądu oraz jako 
materiał do przedstawiania uwag w trakcie 
procesu opracowywania kryteriów.

Or. en

Uzasadnienie

Aby oznakowanie ekologiczne przyczyniało się do ekologicznej doskonałości, powinno ono 
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wyraźnie sprzyjać stosowaniu nietoksycznych produktów i procesów. W sprawozdaniu
wstępnym dotyczącym opracowania kryteriów oznakowania ekologicznego należy zatem 
uwzględnić analizę możliwości zastąpienia określonych substancji. 

Poprawka 94
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 1 – tiret dziewiąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- analizę dostępności produktów z danej 
grupy, niezawierających substancji lub 
preparatów sklasyfikowanych jako bardzo 
toksyczne, toksyczne, niebezpieczne dla 
środowiska, rakotwórcze, mutagenne lub 
działające toksycznie na rozrodczość 
(CMR) w rozumieniu przepisów dyrektywy 
67/548/EWG lub dyrektywy 1999/45/WE, 
lub substancji, o których mowa w art. 57 
rozporządzenia nr 1907/2006/WE 
(REACH).

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze szczególnymi kryteriami przyznawania odstępstw od kryteriów wyłączenia w
odniesieniu do określonych substancji niebezpiecznych wymagana jest ocena dostępności 
produktów z tej samej grupy, niezawierających takich substancji. 

Poprawka 95
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie wstępne jest udostępniane 
na specjalnej stronie internetowej Komisji 
poświęconej wspólnotowemu oznakowaniu 
ekologicznemu do wglądu oraz jako 

Sprawozdanie wstępne jest udostępniane 
na specjalnej stronie internetowej Komisji 
poświęconej wspólnotowemu oznakowaniu 
ekologicznemu, która musi być dostępna 
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materiał do przedstawiania uwag w trakcie 
procesu opracowywania kryteriów.

we wszystkich 23 językach urzędowych, do 
wglądu oraz jako materiał do 
przedstawiania uwag w trakcie procesu 
opracowywania kryteriów.

Or. hu

Uzasadnienie

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące w którymkolwiek państwie członkowskim musi mieć 
dostęp do informacji dotyczących oznakowania dzięki oficjalnej stronie internetowej.

Poprawka 96
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 2 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- są ustalane w oparciu o poziom 
ekologiczności produktu w ciągu całego 
jego cyklu życia, w odniesieniu do 
produktów osiągających pod tym 
względem najlepsze rezultaty na rynku, i 
odpowiadają, na ile jest to możliwe, 10 %
dostępnych na rynku produktów 
osiągających najlepsze rezultaty;

- są ustalane w oparciu o poziom 
ekologiczności produktu w ciągu całego 
jego cyklu życia, w odniesieniu do 
produktów osiągających pod tym 
względem najlepsze rezultaty na rynku, i 
odpowiadają pierwszemu kwartylowi 
(25%) dostępnych na rynku produktów 
osiągających najlepsze rezultaty;

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie do 10% najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku zagrażałoby 
programowi oznakowania ekologicznego, gdyż jego zakres byłby zawężony do produktów 
niszowych. Prawdziwym celem programu oznakowania ekologicznego powinna być 
przemiana większej części rynku. Dlatego też CEFIC proponuje ustalenie ograniczenia na 
poziomie pierwszego kwartyla (25%) produktów osiągających najlepsze rezultaty.
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Poprawka 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 2 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- są ustalane w oparciu o poziom 
ekologiczności produktu w ciągu całego 
jego cyklu życia, w odniesieniu do 
produktów osiągających pod tym 
względem najlepsze rezultaty na rynku, i 
odpowiadają, na ile jest to możliwe, 10 %
dostępnych na rynku produktów 
osiągających najlepsze rezultaty;

- są ustalane w oparciu o poziom 
ekologiczności produktu w ciągu całego 
jego cyklu życia, w odniesieniu do 
produktów osiągających pod tym 
względem najlepsze rezultaty na rynku, i 
odpowiadają 20% dostępnych na rynku 
produktów osiągających najlepsze 
rezultaty;

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie do 10% najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku zagrażałoby 
programowi oznakowania ekologicznego, gdyż jego zakres byłby zawężony do produktów 
niszowych. Prawdziwym celem programu oznakowania ekologicznego powinna być 
przemiana większej części rynku. Dlatego też proponuje się ustalenie ograniczenia na 
poziomie 20% produktów osiągających najlepsze rezultaty.

Poprawka 98
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 2 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- są ustalane w oparciu o poziom 
ekologiczności produktu w ciągu całego 
jego cyklu życia, w odniesieniu do 
produktów osiągających pod tym 
względem najlepsze rezultaty na rynku, i
odpowiadają, na ile jest to możliwe, 10 % 
dostępnych na rynku produktów 
osiągających najlepsze rezultaty;

- są ustalane w oparciu o poziom 
ekologiczności produktu w ciągu całego 
jego cyklu życia, w odniesieniu do 
produktów osiągających pod tym 
względem najlepsze rezultaty na rynku 
wewnętrznym w momencie ich przyjęcia;

- odpowiadają określonemu procentowi 
dostępnych na rynku produktów 
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osiągających najlepsze rezultaty w
przedziale od 10 do 20%; dokładna 
wartość ustalana jest w poszczególnych 
przypadkach w zależności od kategorii 
produktu w celu wyróżnienia i 
promowania najbardziej ekologicznych 
produktów na rynku oraz zapewnienia
konsumentom wystarczającego wyboru
produktów z oznakowaniem 
ekologicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Wyróżnienie 10% produktów osiągających najlepsze rezultaty w danej grupie nie jest 
właściwym rozwiązaniem dla wszystkich grup produktów. Dlatego dokładny pułap powinien 
mieścić się w przedziale od 10 do 20% i być ustalany przy określaniu kryteriów dla 
poszczególnych grup produktów. Kryteria powinny opierać się na wszystkich rodzajach
oddziaływania produktu na środowisko. 

Poprawka 99
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 2 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- są ustalane w oparciu o poziom 
ekologiczności produktu w ciągu całego 
jego cyklu życia, w odniesieniu do 
produktów osiągających pod tym 
względem najlepsze rezultaty na rynku, i 
odpowiadają, na ile jest to możliwe, 10 % 
dostępnych na rynku produktów 
osiągających najlepsze rezultaty;

- są ustalane w oparciu o poziom 
ekologiczności produktu w ciągu całego 
jego cyklu życia oraz odpowiadają 
produktom osiągającym w momencie ich 
przyjęcia najlepsze pod tym względem
rezultaty na rynku w każdej kategorii 
produktów dostępnych na rynku; dokładną 
wartość ustala się w poszczególnych 
przypadkach w celu wyróżnienia 
najbardziej ekologicznych produktów na 
rynku oraz zapewnienia, że konsumentom
wystarczającego wyboru produktów, a
produktom tym – znacznego udziału w 
rynku.

Or. en
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Uzasadnienie

When developing Ecolabel criteria it has to be ensured, that the Ecolabel as a scheme of 
environmental excellence rewards the best products on the market. Of equal importance is 
however, that consumers find a sufficient number of Ecolabel products on the shelves in order 
to really have a choice. Therefore setting Ecolabel criteria always at a level on which the top 
10% of products could apply, might not be appropriate for all product groups. 

It must also be clarified that the selectivity of Ecolabel criteria are established at the moment 
of adoption or revision of criteria and not during the whole validity period of Ecolabel 
criteria. 

Poprawka 100
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 2 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- są ustalane w oparciu o poziom 
ekologiczności produktu w ciągu całego 
jego cyklu życia, w odniesieniu do 
produktów osiągających pod tym 
względem najlepsze rezultaty na rynku, i 
odpowiadają, na ile jest to możliwe, 10 %
dostępnych na rynku produktów 
osiągających najlepsze rezultaty;

- są ustalane w oparciu o poziom 
ekologiczności produktu w ciągu całego 
jego cyklu życia, w odniesieniu do 
produktów osiągających pod tym 
względem najlepsze rezultaty na rynku, i 
odpowiadają, na ile jest to możliwe, 10%
produktów dostępnych na rynku 
wewnętrznym w momencie ich przyjęcia;

Or. en

Uzasadnienie

Należy również sprecyzować, że selektywność kryteriów oznakowania ekologicznego 
ustanawiana jest w momencie przyjęcia bądź zmiany kryteriów, a nie na cały okres ważności 
kryteriów oznakowania ekologicznego. Oznakowanie ekologiczne jest narzędziem rynkowym i
dlatego ma na celu wprowadzanie produktów z oznakowaniem ekologicznym na rynek 
europejski, a nie umożliwianie przedsiębiorstwom w państwach członkowskich ubieganie się 
o oznakowanie.
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Poprawka 101
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 2 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- są ustalane w oparciu o poziom 
ekologiczności produktu w ciągu całego 
jego cyklu życia, w odniesieniu do 
produktów osiągających pod tym 
względem najlepsze rezultaty na rynku, i 
odpowiadają, na ile jest to możliwe, 10 %
dostępnych na rynku produktów
osiągających najlepsze rezultaty;

- są ustalane w oparciu o poziom 
ekologiczności produktu w ciągu całego 
jego cyklu życia, w odniesieniu do 
produktów osiągających pod tym 
względem najlepsze rezultaty na rynku, i 
odpowiadają, na ile jest to możliwe, 10%
dostępnych na rynku produktów
osiągających najlepsze rezultaty w
momencie ich przyjęcia;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z poprawką tego samego autora do art. 6. Należy sprecyzować, że 
selektywność kryteriów oznakowania ekologicznego ustanawiana jest w momencie przyjęcia 
bądź zmiany kryteriów, a nie na cały okres ważności kryteriów oznakowania ekologicznego.

Poprawka 102
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 2 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- są ustalane w oparciu o najbardziej 
znaczące rodzaje oddziaływania produktu 
na środowisko, wyrażane, na ile to 
możliwe, za pomocą głównych 
technicznych wskaźników ekologiczności 
produktu, i mogą być poddane ocenie 
zgodnie z zasadami zawartymi w 
niniejszym rozporządzeniu; 

- są ustalane w oparciu o oddziaływanie
produktu na środowisko, wyrażane, na ile 
to możliwe, za pomocą głównych 
technicznych wskaźników ekologiczności 
produktu, i mogą być poddane ocenie 
zgodnie z zasadami zawartymi w 
niniejszym rozporządzeniu;

Or. en



PE418.406v01-00 56/58 AM\764584PL.doc

PL

Uzasadnienie

Wyróżnienie 10% produktów osiągających najlepsze rezultaty w danej grupie nie jest 
właściwym rozwiązaniem dla wszystkich grup produktów. Dlatego dokładny pułap powinien 
mieścić się w przedziale od 10 do 20% i być ustalany przy określaniu kryteriów dla 
poszczególnych grup produktów. Kryteria powinny opierać się na wszystkich rodzajach
oddziaływania produktu na środowisko. 

Poprawka 103
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B. PROCEDURA SKRÓCONA W 
PRZYPADKU GDY KRYTERIA 
ZOSTAŁY OPRACOWANE W RAMACH 
INNYCH PROGRAMÓW OZNAKOWAŃ 
EKOLOGICZNYCH

skreślona

Komisji przedkłada się jedno 
sprawozdanie. Sprawozdanie zawiera 
sekcję dokumentującą spełnienie 
określonych w załączniku IA wymogów 
technicznych i wymogów odnoszących się 
do konsultacji, razem z projektem 
wniosku w sprawie kryteriów, 
podręcznikiem dla potencjalnych 
użytkowników wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego i właściwych 
organów oraz podręcznikiem dla władz 
udzielających zamówień publicznych.
Jeśli Komisja stwierdza, że sprawozdanie i 
kryteria spełniają wymagania określone w 
załączniku IA, udostępnia je do 
konsultacji publicznej na specjalnej 
stronie internetowej Komisji poświęconej 
wspólnotowemu oznakowaniu 
ekologicznemu na okres dwóch miesięcy.
Na wszelkie uwagi otrzymane w trakcie 
konsultacji publicznych udziela się 
odpowiedzi, ze wskazaniem, czy zostały 
przyjęte, czy też odrzucone, i z jakiego 
powodu. Komisja może przyjąć kryteria po 
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uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 
trakcie konsultacji publicznych oraz pod 
warunkiem, że żadne państwo 
członkowskie nie zażąda otwartego 
spotkania grupy roboczej.
Na żądanie któregokolwiek z państw 
członkowskich organizuje się otwarte 
spotkanie grupy roboczej w sprawie 
projektowanych kryteriów, w którym 
uczestniczą wszystkie zainteresowane 
strony, takie jak właściwe organy, 
przedstawiciele sektora, w tym małe i 
średnie przedsiębiorstwa, związki 
zawodowe, sprzedawcy detaliczni, 
importerzy, organizacje ekologiczne i 
konsumenckie. Komisja również 
uczestniczy w tych spotkaniach. 
Komisja może przyjąć kryteria po 
uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 
trakcie konsultacji publicznych i 
otwartego spotkania grupy roboczej. 

Or. en

Uzasadnienie

W odróżnieniu od programu oznakowania UE (symbol kwiatu), w którym kryteria są ustalane 
na podstawie konsensusu europejskiego, udział zainteresowanych stron w krajowych forach 
konsultacji i ustalania kryteriów oznakowania ekologicznego (np. Blue Angel czy Nordic 
Swan) ogranicza się do zainteresowanych stron w danym kraju. Skrócona procedura, w
ramach której opracowywano kryteria krajowe, stanowi barierę dla swobodnego przepływu 
towarów, a pewne wynikające z niej kryteria mogą być postrzegane jako protekcjonizm.

Poprawka 104
Maria Berger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata roczna
Państwa członkowskie mogą wymagać od 
każdego wnioskodawcy, któremu 
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przyznano oznakowanie ekologiczne, by 
wnosił do właściwego organu, który 
przyznał przedmiotowe oznakowanie, 
roczną opłatę za korzystanie z 
oznakowania.
Okres, za który należy się opłata, 
powinien rozpoczynać się w dniu 
przyznania wnioskodawcy oznakowania 
ekologicznego.
Roczna opłata może być obliczana tak, by 
w pełni pokryła koszty prowadzenia 
programu oznakowania, przy 
uwzględnieniu zarówno opłaty wymaganej 
przy składaniu wniosku, jak i opłat 
wnoszonych w ramach procedury 
przeglądu.

Or. en
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