
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 1 marca 2006 r.

ustanawiająca zasady, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego
i Rady, stosowania logo EMAS w szczególnych przypadkach opakowań transportowych

i opakowań trzeciorzędnych

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 306)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/193/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 761/2001 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające
dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środo-
wiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) (1),
w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Logo EMAS wskazuje opinii publicznej i innym
zainteresowanym stronom, że organizacja zarejestro-
wana w EMAS opracowała system zarządzania środo-
wiskiem zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE)
nr 761/2001.

(2) Logo EMAS nie może być stosowane na produktach
lub ich opakowaniach, lub łącznie z porównawczymi
twierdzeniami dotyczącymi innych produktów, działań
i usług. Jednakże w ramach oceny przewidzianej
w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 761/2001
Komisja rozważa wyjątkowe okoliczności, w jakich
możliwe jest stosowanie logo EMAS.

(3) Niektóre organizacje zarejestrowane w EMAS wykazały
zainteresowanie w stosowaniu logo EMAS na opakowa-
niach transportowych i opakowaniach trzeciorzędnych,
jako skutecznym sposobie przekazywania informacji
środowiskowych zainteresowanym stronom.

(4) Komisja we współpracy z Państwami Członkowskimi
dokonała na podstawie art. 15. ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 761/2001 oceny stosowania, rozpoznawania
i interpretacji logo i doszła do wniosku, że przypadek
opakowań transportowych i opakowań trzeciorzędnych
zgodnie z ich definicją w dyrektywie 94/62/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (2)
stanowi szczególne okoliczności, o których mowa
w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 761/2001,
ponieważ opakowania te nie są bezpośrednio związane
z produktami i dlatego dopuszczalne jest stosowanie na
nich logo EMAS.

(5) Ponadto wraz z logo należy umieścić dodatkowe infor-
macje, tak aby zapobiec możliwości pomylenia
z etykietami produktów ekologicznych oraz aby
wyraźnie poinformować opinię publiczną oraz inne zain-
teresowane strony, że stosowanie logo nie jest w żaden
sposób związane produktami lub charakterystyką
produktów znajdujących się w opakowaniach transporto-
wych lub opakowaniach trzeciorzędnych, lecz
z systemem zarządzania środowiskowego stosowanym
przez zarejestrowaną organizację.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji zgodne są
z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 14
rozporządzenia (WE) nr 761/2001,
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(1) Dz.U. L 114 z 24.4.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 196/2006 (Dz.U. L 32
z 4.2.2006, str. 4).

(2) Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2005/20/WE (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, str. 17).



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Organizacje zarejestrowane w EMAS mogą stosować dwie wersje logo EMAS ustanowione w załączniku IV
do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 na opakowaniach transportowych i opakowaniach trzeciorzędnych
w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE.

W takich przypadkach logo EMAS jest uzupełnione następującym tekstem: „[Nazwa organizacji zarejestrowanej
w EMAS] jest organizacją zarejestrowaną w europejskim systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS

Członek Komisji
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