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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, za 
wyjątkiem przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego
(COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2000)0401),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0279/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka 1

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 należy wprowadzić system
rejestracji.  Rejestracja będzie 
dokonywana po zweryfikowaniu, że 
produkt spełnia kryteria danej kategorii 
produktów. 
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Or. en

Uzasadnienie

Zastąpienie poprzedniego systemu procedurą rejestracyjną nie powinno zmniejszać 
skuteczności kontroli ex ante.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Komisja i państwa członkowskie 
powinny zapewnić, że niezbędne fundusze 
zostaną przeznaczone na kampanie 
popularyzujące i promocję oznakowania 
ekologicznego.

Or. en

Uzasadnienie

UE i państwa członkowskie powinny wspierać promocję oznakowania ekologicznego.

Poprawka 3

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.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Aby uniknąć zamieszania w związku z oznakowaniem organicznym, a także nie dokonywać 
rozróżnienia między żywnością przetworzoną i nieprzetworzoną (np. wodą) lepiej jest nie 
wprowadzać specjalnych środków ograniczających zakres rozporządzenia tylko do żywności 
przetworzonej oraz do produktów rybactwa i akwakultury.

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oznakowanie ekologiczne nie może być 
przyznawane produktom zawierającym 
substancje i preparaty sklasyfikowane 
jako bardzo toksyczne, toksyczne, 
niebezpieczne dla środowiska, 
rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla 
procesów rozmnażania się (CMR) w 
rozumieniu przepisów dyrektywy 
67/548/EWG lub dyrektywy 1999/45/WE, 
ani substancjom, o których mowa w art. 
57 rozporządzenia 1907/2006/WE 
(REACH). 
Dla specjalnych kategorii produktów 
Komisja może przyjąć środki służące 
przyznaniu odstępstwa od postanowień 
powyższego akapitu.
Środki, których celem jest dokonanie 
zmian innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

W celu spełnienia wysokich oczekiwań związanych z jakością i bezpieczeństwem chemicznym 
oznakowanych ekologicznie produktów należy przywrócić ogólną zasadę zakazu 
niebezpiecznych substancji, a następnie dopuszczenia pewnych wyjątków dla specjalnych 
kategorii produktów za pomocą procedury komitologii. 
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Właściwe organy przeprowadzają 
proces weryfikacji w sposób spójny i 
wiarygodny, zgodnie z normami serii EN 
45000 lub ich międzynarodowymi 
odpowiednikami.

Or. en

Uzasadnienie

Ma to na celu zapewnienie wysokiej jakości procedur weryfikacji, zgodnie z 
międzynarodowymi normami i normami UE.

Poprawka 6

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Komitet powinien zapewnić zrównoważony udział zainteresowanych stron. Niektóre kategorie 
wyraźnie wymienione w poprzednim rozporządzeniu zostały usunięte. Należy zapewnić 
obecność przedstawicieli MŚP. 
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kryteria wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego dotyczą ekologiczności
produktów i uwzględniają najnowsze 
strategiczne cele Wspólnoty w dziedzinie 
ochrony środowiska.

1. Kryteria wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego określają wymogi
ekologiczne, które musi spełniać projekt, 
aby móc go używać i opierają się na 
naukowej analizie, która ocenia 
ekologiczność produktów uwzględniając
najnowsze strategiczne cele Wspólnoty w 
dziedzinie ochrony środowiska.  

Or. en

Uzasadnienie

Należy przede wszystkim przypomnieć funkcję kryteriów (niniejsza poprawka tylko przesuwa 
tekst ust. 3 – zob. poprawka 9).

Poprawka 8

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 

2. Kryteria ustala się uwzględniając 
najbardziej znaczące rodzaje 
oddziaływania na środowisko produktów 
dostępnych 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 
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substancji niebezpiecznych. substancji niebezpiecznych.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria powinny uwzględniać najbardziej znaczące oddziaływania na środowisko produktów 
dostępnych na rynku.

Poprawka 9

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy tekst został przeniesiony do pierwszego akapitu niniejszego artykułu (zob. poprawka 
7).

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja powinna zapewnić, aby 
zmniejszenie liczby testów na zwierzętach 
było kluczową kwestią podczas 
opracowywania i przeglądu kryteriów.

Or. en
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Uzasadnienie

Kryteria oznakowania ekologicznego powinny zmierzać do wprowadzenia na rynku tendencji 
do redukowania testów na zwierzętach. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Po uprzednim skonsultowaniu się z EUEB
i Komisją państwa członkowskie i
właściwe organy mogą również inicjować 
prace związane z opracowywaniem lub 
zmianą kryteriów wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego, lub 
przewodniczyć takim pracom.
Zainteresowane strony reprezentowane w 
EUEB mogą zostać upoważnione do 
przeprowadzenia opracowania kryteriów 
pod warunkiem, że mogą wykazać się 
wiedzą na temat danego produktu, a także 
zdolnością przeprowadzania procedury z 
zachowaniem neutralności i zgodnie z 
celami niniejszego rozporządzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić nadzór scentralizowanego organu nad rozwojem procedury. Aby zapewnić 
niezależność i jawność postępowania, a także publiczne zaufanie do oznakowania 
ekologicznego należy wprowadzić selekcję, tak aby nie każda zainteresowna strona była 
uprawniona do rozpoczęcia i postępowania jako prowadząca opracowanie kryteriów.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumenty te składane są w Komisji.



PE418.115v01-00 12/25 PR\760051PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Służy to doprecyzowaniu procedury.

Poprawka 13

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

Uzasadnienie

Żywność nie powinna być wymieniana w niniejszym rozporządzeniu z powodów 
wymienionych powyżej. 

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli zaistnieje potrzeba zmiany 
nieistotnych elementów w kryteriach 
można zastosować skróconą wersję 
procedury określonej w załączniku I Ba.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest dysponowanie skutecznym i sprawnym narzędziem pozwalającym na dokonywanie 
nieistotnych zmian w kryteriach.
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Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. 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 plan prac nad 
wspólnotowym oznakowaniem 
ekologicznym określający cele, a także 
niewyczerpującą listę grup produktów, 
które będą priorytetowe dla działań 
wspólnotowych.  Plan ten powinien być 
regularnie aktualizowany.

Or. en

Uzasadnienie

Dysponowanie planem prac może się okazać pożyczteczne dla analizy i perspektyw rozwoju 
nowych kryteriów. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki, o których mowa w ust. 1, są 
przyjmowane i publikowane najpóźniej 
[180] dni po przedłożeniu przez Komisję 
dokumentów, o których mowa w art. 7.

Or. en

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu wszystkich ocen technicznych Komisja musi szybko zatwierdzić kryteria. 



PE418.115v01-00 14/25 PR\760051PL.doc

PL

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

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 operatorzy 
składają wniosek u jednego z właściwych 
organów, o których mowa w art. 4, zgodnie 
z następującymi zasadami:

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie tekstu.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. We wnioskach o rejestrację podaje się 
nazwisko/nazwę i adres operatora, grupę 
produktów oraz pełen opis produktu. 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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Poprawka 19

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. W każdym razie 
opłata powinna zostać zmniejszona o co 
najmniej 25% dla MŚP. Jeśli opłata jest 
pobierana, warunkiem otrzymania 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego będzie uiszczenie opłaty w 
odpowiednim terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przyjąć jako ogólną zasadę, że dla MŚP wnioskowanie o udział w systemie 
oznakowania ekologicznego będzie trudniejsze i kosztowniejsze. W związku z tym powinno się 
ich zachęcać preferencyjnym traktowaniem. 

Poprawka 20

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 ocenia czy 
produkt spełnia kryteria oznakowania 
ekologicznego danej grupy produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że przed rejestracją właściwy organ powinien przeprowadzić odpowiednią 
ocenę spełniania wymogów przez produkt, który występuje o oznakowanie ekologiczne. 
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli dany produkt spełnia kryteria 
oznakowania ekologicznego wówczas 
właściwy organ przyznaje mu numer 
rejestracyjny.

Or. en

Poprawka 22

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.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci powinni mieć możliwość szybkiego i łatwego sprawdzenia czy produkt faktycznie 
posiada oznakowanie ekologiczne. 

Poprawka 23

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 

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

Or. en

Uzasadnienie

Zob. wyżej odnośnie kwestii dotyczącej żywności.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie i Komisja, we 
współpracy z EUEB, promują stosowanie 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego poprzez prowadzenie 
działań uświadamiających i kampanii 
informacyjnych skierowanych do 
konsumentów, producentów, nabywców 
publicznych, handlowców hurtowych i 
detalicznych oraz ogółu społeczeństwa, w 
tym szkół, wspierając tym samym rozwój 
programu, oraz zachęcając do udziału w 
systemie, zwłaszcza poprzez tworzenie 
usług serwisowania dla operatorów, 
zwłaszcza MŚP.

Or. en
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Uzasadnienie

W ramach działań promocyjnych powinno się finansować nie tylko kampanie informacyjne, 
ale także praktyczną pomoc dla operatorów, którzy chcą wnioskować o rejestrację w ramach 
oznakowania ekologicznego.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wzajemna ocena Wymiana informacji i najlepszych praktyk

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny być zachęcane do wspólnej pracy.

Poprawka 26

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 powinny 
wymieniać informacje i doświadczenia 
oraz starać się koordynować prace i 
usługi krajowych właściwych organów.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny być zachęcane do wspólnej pracy.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia [podać określoną datę -
pięć lat od dnia publikacji], Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie z procesu wdrażania 
programu wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego. Sprawozdanie określa 
również, które z elementów programu 
powinny zostać poddane przeglądowi.

Najpóźniej do dnia [podać określoną datę -
pięć lat od dnia publikacji], Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie z procesu wdrażania 
programu wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego, zwłaszcza odnośnie do 
wdrożenia art. 12. Sprawozdanie określa 
również wypełnienie celów określonych w 
planie prac, a także które z elementów 
programu powinny zostać poddane 
przeglądowi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy z bliska śledzić rozwój oznakowania ekologicznego, sposób wykorzystania funduszy i 
czy wypełniane są cele, a jeśli nie, to z jakiego powodu.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Obniżenie opłat także powinno być możliwe.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt Ba (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(Ba.) SKRÓCONA PROCEDURA 
ZMIANY NIEISTOTNYCH 
ELEMENTÓW W KRYTERIACH
Komisja przygotowuje sprawozdanie 
zawierające następujące elementy:

- uzasadnienie wyjaśniające brak 
konieczności pełnej rewizji 
kryteriów oraz fakt, że 
wystarczające jest zwykłe 
uaktualnienie kryteriów i ich 
poziomów rygorystyczności 

- część techniczną uaktualniającą 
poprzednie dane rynkowe 
zastosowane do określenia 
kryteriów

- poprawiony projekt wniosku w 
sprawie kryteriów 

- ilościowe ujęcie ogólnego poziomu 
ekologiczności, którego osiągnięcie 
powinno wynikać z zastosowania 
całego zestawu zmienionych 
kryteriów, w porównaniu z 
poziomem osiąganym przez 
przeciętne produkty dostępne na 
rynku

- poprawiony podręcznik dla 
potencjalnych użytkowników 
wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego i właściwych 
organów

- oraz poprawiony podręcznik dla 
władz udzielających zamówień 
publicznych.

Sprawozdanie i projekt wniosku w sprawie 
kryteriów są udostępniane przez dwa 
miesiące na specjalnej stronie 
internetowej Komisji poświęconej 
wspólnotowemu oznakowaniu 
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ekologicznemu, do wglądu oraz jako 
punkt wyjścia do uwag.
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 zgodnie z 
art. 8 po 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 zrewidowanych 
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 zgodnie z 
art. 8 po uwzględnieniu zmian 
wprowadzonych w trakcie konsultacji 
publicznych i otwartego spotkania grupy 
roboczej.

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie: jednym z kluczowych elementów gwarantujących sukces oznakowania 
ekologicznego będzie fakt, że kryteria mogą być szybko uaktualniane jeżeli dokonuje się 
nieistotnej zmiany pojedynczego elementu kryteriów. 
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UZASADNIENIE

Oznakowanie ekologiczne jest dobrowolne, a jego celem jest promowanie, na szczeblu 
europejskim, upowszechniania produktów o wysokiej wydajności, które mają niewielkie 
oddziaływanie na środowisko w ciągu całego cyklu życia.

W tym celu niektóre określono normy jakości ekologicznej (które nazywamy „kryteriami”) 
dla każdej grupy specjalnych kategorii produktów. Obecnie istnieje 26 kategorii produktów, 
wydano 622 uprawnienia i ponad 3000 produktów i usług – detergenty, papier, odzież (w tym 
buty i tkaniny), turystyka, sprzęt turystyczny itd., – którym przyznano oznakowanie 
ekologiczne.

Oznakowanie to i symbolizujący je kwiat są dynamicznymi elementami, które dzięki stałemu 
uaktualnianiu kryteriów ochrony środowiska w przypadku produktów, które są nim 
oznaczone, zachęca przedsiębiorstwa do podejmowania wysiłku w celu ogólnego 
podniesienia jakości ekologicznej produktów na rynku. 

Dzięki europejskiemu planowi działań na rzecz produkcji i zrównoważonego wyboru 
konsumpcyjnego oraz zwłaszcza rewizji rozporządzenia o oznakowaniu ekologicznym, 
rozporządzenia EMAS (COM(2008)0402) oraz dyrektywy w sprawie ekoprojektu 
(COM(2008)0399), a także biorąc pod uwagę komunikat w sprawie zamówień publicznych 
na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego (COM(2008)408), Unia ma na celu 
promowanie upowszechniania dobrowolnego, zintegrowanego systemu, który zachęci 
przedsiębiorstwa do ulepszania produktów i osiągania wyższych norm wydajności 
energetycznej i przyjazności dla środowiska. 

W odniesieniu do oznakowania ekologicznego sygnały napływające z rynku są sprzeczne. 
Doświadczenie uzyskane w ciągu ponad dziesięciu lat istnienia tego certyfikatu wskazuje na 
konieczność bardziej zdecydowanej interwencji z myślą o zajęciu się pewnymi kluczowymi 
aspektami systemu.

Z jednej strony rosnąca liczba przedsiębiorstw z wielu różnych branż chce uzyskać 
oznakowanie ekologiczne. Operatorzy są świadomi zalet wynikających z bezstronnego 
procesu certyfikacji docenianego przez konsumentów, wśród których jest grupa, która 
obecnie zwraca szczególną uwagę na kwestię społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
w kontekście ochrony środowiska. 

Ponadto możliwość ogólnoeuropejskiego zasięgu oznakowania ekologicznego jest kolejną 
zaletą, co docenia i ku czemu dąży wiele przedsiębiorstw.

W przeciwieństwie do innych europejskich oznaczeń to konkretne oznakowanie pozostaje dla 
wielu osób nieznane: jego rola nie jest znana, i w związku z tym nieznane są także 
ekologiczne cechy, które ma promować. Wystarczy porównać je z krajowym oznakowaniem 
o podobnej funkcji, aby stwierdzić, że europejskie oznakowanie jest mniej rozpowszechnione 
i mniej popularne.

Ponadto operatorzy i organizacje pozarządowe mają krytyczny stosunek do zbyt długiego 
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czasu poświęcanego na zatwierdzanie kryteriów (może to zabrać ponad cztery lata), a także 
do braku harmonizacji kryteriów przyjmowanych dla podobnych kategorii produktów.

Oprócz tego brak jest koordynacji z porównywalnym krajowym oznakowaniem, które w 
niektórych przypadkach wykorzystuje odmienne parametry dla tych samych typów i jest 
lepiej przyjmowane niż oznakowanie ekologiczne.  

W celu rozwiązania tych problemów Komisja przedstawiła wniosek w sprawie nowego 
rozporządzenia. Sprawozdawca zasadniczo popiera ten wniosek. 

Wniosek wprowadza liczne zmiany dotyczące zatwierdzania kryteriów i nowego systemu 
przyznawania oznakowania. 

Stary system, który wymagał umowy między właściwym organem i operatorem zostaje
zastąpiony systemem rejestracyjnym. 

Dodano przepisy poprawiające koordynację z krajowymi systemami certyfikacji. 

Aby ułatwić wielopłaszczyznowe podejście wiele podmiotów - Komisja, państwa 
członkowskie i operatorzy poszczególnych branż - są uprawnieni do promowania systemu i 
odgrywania wiodącej roli w opracowywaniu i określaniu kryteriów. 

Wniosek Komisji wprowadza kilka nowych kategorii produktów, w tym żywność 
przetworzoną i produkty rybactwa i akwakultury.

Propozycja sprawozdawcy

Sprawozdawca przedłożył kilka zmian do wniosku kierując się następującymi trzema 
wytycznymi: 

- zachowanie zaufania konsumentów do wysokich norm jakości ekologicznej, jakie 
reprezentuje oznakowanie ekologiczne; 

- poprawa upowszechniania oznakowania ekologicznego poprzez działania służące 
zwiększaniu świadomości konsumentów i rozszerzaniu liczby kwalifikujących się 
kategorii produktów; 

- zapewnienie, że procedura zatwierdzania kryteriów będzie przystosowywana do 
zmieniających się warunków i poziomu innowacyjności produktów na rynku 
zachowując jednocześnie ekologiczną jakość i angażując wszystkich operatorów 
sektorowych i zainteresowane strony. 

Sprawozdawca usunął odniesienia do żywności przetworzonej i produktów rybactwa i 
akwakultury uważając, że stosowanie odmiennego traktowania nie jest wskazane dla tych 
kategorii produktów, a tym bardziej stosowanie odmiennych zasad do żywności 
przetworzonej i nieprzetworzonej. Należy także uważać na ryzyko pomyłki z produktami 
organicznymi.  



PE418.115v01-00 24/25 PR\760051PL.doc

PL

Najsłuszniejsze zatem wydaje się pozostawienie ekspertom decyzji o przyznawaniu statusu 
oznakowania ekologicznego produktom żywnościowym: tylko osoby posiadające niezbędną 
wiedzę techniczną mogą ocenić stopień przyjazności dla środowiska całego cyklu życiowego 
produktu żywnościowego.  

Jeśli chodzi o nową procedurę należy wyjaśnić, że rejestracja nowego produktu w systemie 
oznakowania ekologicznego musi zawsze być poprzedzona kontrolą faktycznego spełniania 
kryteriów, tj. kontrola nie odbywa się wyłącznie na papierze. Sprawozdawca ponownie 
wprowadził w związku z tym – za pomocą specjalnej poprawki – pojęcie kontroli ex ante
przeprowadzanej przed przyznaniem oznakowania ekologicznego. 

Wobec dobrowolnego charakteru oznakowania i wysokich oczekiwań, jakie mają konsumenci 
w związku z produktami, na których umieszczono kwiat symbolizujący oznakowanie 
ekologiczne sprawozdawca ponownie wprowadził przepis, zgodnie z którym oznakowanie 
ekologiczne nie może być przyznawane produktom zawierającym substancje zagrażające 
zdrowiu konsumentów lub środowisku.  

Jeżeli wiarygodność systemu certyfikacji oznakowania ekologicznego ma zostać zachowana 
należy utrzymać, dla produktów je posiadających, ogólną zasadę ochrony zdrowia 
konsumentów i środowiska. 

Niemniej jednak sprawozdawca, świadomy, że zakaz mógłby ograniczyć możliwości 
rozszerzenia oznakowania ekologicznego na szerszą gamę kategorii produktów, proponuje
aby Komisja, za pomocą procedury komitologii i dla specjalnych kategorii produktów, 
wprowadziła uzasadnione wyjątki od powyższej zasady. 

Ponadto mając na uwadze, że unijne ramy legislacyjne (REACH, GRIS itd.) są coraz bardziej 
ukierunkowane na redukcję testów na zwierzętach, sprawozdawca uważa, że powyższa 
zasada powinna się także znaleźć w dobrowolnym systemie oznakowania ekologicznego, 
którego racją bytu jest rozwój i certyfikacja produktów spełniających najwyższe standardy 
ochrony środowiska. 

Odnośnie do procedury zatwierdzania kryteriów dla specjalnych kategorii produktów wielu 
operatorów ma krytyczne podejście do rozwlekłości procedury zatwierdzania kryteriów, które 
potem szybko stają się przestarzałe w następstwie nowych pojawiających się tendencji 
rynkowych.  

W tym zakresie propozycje sprawozdawcy są podwójne: 

- w celu zmniejszenie opóźnienia w zatwierdzaniu kryteriów wprowadzenie maksymalnego
180-dniowego okresu pomiędzy zakończeniem oceny i zatwierdzeniem kryteriów przez 
Komisję; 

- wprowadzenie uproszczonej i skróconej procedury rewizji dla dokonywania małych zmian 
kryteriów (zob. nowy załącznik).

W odniesieniu do działalności promocyjnej (dawny art. 12 rozporządzenia) należy poprawić 
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informacje udzielane konsumentom i zorganizować kampanię popularyzacyjną, a także 
wykorzystać fundusze UE do celów udzielania firmom rad co do praktycznych aspektów 
rejestrowania kategorii produktów. 

Kluczowe jest także poświęcenie specjalnej uwagi MŚP poprzez zwiększenie ich znajomości 
oznakowania ekologicznego i pomoc w udziale w podejmowaniu decyzji w sprawie kryteriów 
uwzględniając jednocześnie ich specjalne potrzeby.  

Podsumowując, sprawozdawca postrzega oznakowanie ekologiczne jako wyjątkowo 
użyteczne narzędzie służące poprawie przyjazności dla środowiska europejskich produktów i 
pobudzanie badań i innowacji technologicznych.

Głównym zadaniem jest możliwość zapewnienia właściwych parametrów, aby uwzględnić 
ekologiczne cechy produktu lub usługi w ciągu całego cyklu życiowego. Potrzebujemy 
wiarygodnych kryteriów, które nie będą podatne na przekłamania, w celu zapewnienia 
wysokiej jakości podczas całego cyklu życiowego produktu i podtrzymania zaufania 
konsumentów do oznakowania ekologicznego.  
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