
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE, 2005/342/WE, 
2005/343/WE, 2005/344/WE, 2005/360/WE, 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2007/506/WE 
i 2007/742/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych 

przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9599) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/888/WE) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewi
dowanego programu przyznawania wspólnotowego oznako
wania ekologicznego ( 1 ), w szczególności jego art. 6 ust. 1 
akapit drugi, 

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania 
Ekologicznego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja Komisji 2002/741/WE z dnia 4 września 
2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne 
przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicz
nego dla papieru do kopiowania i papieru graficznego 
oraz zmieniająca decyzję 1999/554/WE ( 2 ) traci ważność 
dnia 31 maja 2010 r. 

(2) Decyzja Komisji 2002/747/WE z dnia 9 września 
2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne 
odnoszące się do wspólnotowego programu przyzna
wania oznakowań ekologicznych na żarówki 
i zmieniająca decyzję 1999/568/WE ( 3 ) traci ważność 
dnia 30 kwietnia 2010 r. 

(3) Decyzja Komisji 2003/200/WE z dnia 14 lutego 2003 r. 
ustalająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyzna
wania wspólnotowego oznakowania ekologicznego deter
gentom pralniczym i zmieniająca decyzję 
1999/476/WE ( 4 ) traci ważność dnia 28 lutego 2010 r. 

(4) Decyzja Komisji 2005/341/WE z dnia 11 kwietnia 
2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane 
z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla 
przyznawania komputerom osobistym wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego ( 5 ) traci ważność dnia 
31 maja 2010 r. 

(5) Decyzja Komisji 2005/342/WE z dnia 23 marca 2005 r. 
ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyzna
wania wspólnotowego oznakowania ekologicznego deter
gentom do ręcznego zmywania naczyń ( 6 ) traci ważność 
dnia 31 grudnia 2010 r. 

(6) Decyzja Komisji 2005/343/WE z dnia 11 kwietnia 
2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane 
z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla 
przyznawania komputerom przenośnym wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego ( 7 ) traci ważność dnia 
31 maja 2010 r. 

(7) Decyzja Komisji 2005/344/WE z dnia 23 marca 2005 r. 
ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnoto
wego oznakowania ekologicznego uniwersalnym 
środkom czyszczącym oraz środkom czyszczącym prze
znaczonym do urządzeń sanitarnych ( 8 ) traci ważność 
dnia 31 grudnia 2010 r. 

(8) Decyzja Komisji 2005/360/WE z dnia 26 kwietnia 
2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane 
z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przy
znawania smarom wspólnotowego oznakowania ekolo
gicznego ( 9 ) traci ważność dnia 31 lipca 2010 r. 

(9) Decyzja Komisji 2006/799/WE z dnia 3 listopada 
2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne 
i związane z nimi wymogi dotyczące oceny 
i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnoto
wego oznakowania ekologicznego polepszaczom 
gleby ( 10 ) traci ważność dnia 3 listopada 2010 r. 

(10) Decyzja Komisji 2007/64/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. 
ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane 
z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji 
w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznako
wania ekologicznego podłożom uprawowym ( 11 ) traci 
ważność dnia 15 grudnia 2010 r. 

(11) Decyzja Komisji 2007/506/WE z dnia 21 czerwca 
2007 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania 
wspólnotowego oznakowania ekologicznego mydłom, 
szamponom i odżywkom do włosów ( 12 ) traci ważność 
dnia 21 czerwca 2010 r.
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(12) Decyzja Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 
2007 r. określająca kryteria ekologiczne dotyczące przy
znawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego 
pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub 
absorpcyjnym pompom ciepła ( 1 ) traci ważność dnia 
9 listopada 2010 r. 

(13) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 przepro
wadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów ekolo
gicznych oraz związanych z nimi wymagań dotyczących 
oceny i weryfikacji, ustanowionych wyżej wymienionymi 
decyzjami. 

(14) Biorąc pod uwagę, że przegląd poszczególnych decyzji 
znajduje się na różnych etapach, należy przedłużyć 
okres ważności kryteriów ekologicznych oraz związa
nych z nimi wymagań dotyczących oceny i weryfikacji 
określonych w tych decyzjach. Okres ważności decyzji 
2002/741/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE, 
2005/343/WE i 2002/747/WE należy przedłużyć do 
dnia 31 grudnia 2010 r. Okres ważności decyzji 
2005/342/WE, 2005/344/WE i 2005/360/WE należy 
przedłużyć do dnia 30 czerwca 2011 r. Okres ważności 
decyzji 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2007/506/WE 
i 2007/742/WE należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 
2011 r. 

(15) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 
2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/200/WE, 
2005/341/WE, 2005/342/WE, 2005/343/WE, 
2005/344/WE, 2005/360/WE, 2006/799/WE, 
2007/64/WE, 2007/506/WE i 2007/742/WE. 

(16) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 17 
rozporządzenia (WE) nr 1980/2000, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 5 decyzji 2002/741/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

Kryteria ekologiczne dotyczące grupy produktów »papier do 
kopiowania i papier graficzny« oraz związane z nimi wyma
gania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 
31 grudnia 2010 r.”. 

Artykuł 2 

Art. 5 decyzji 2002/747/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »żarówki«, 
a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny 
i weryfikacji, są ważne do dnia 31 grudnia 2010 r.”. 

Artykuł 3 

Art. 5 decyzji 2003/200/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty pral
nicze« oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych 
kryteriów są ważne do dnia 31 grudnia 2010 r.”. 

Artykuł 4 

Art. 3 decyzji 2005/341/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »komputery 
osobiste« oraz związane z nimi wymagania dotyczące 
oceny i weryfikacji są ważne do dnia 31 grudnia 2010 r.”. 

Artykuł 5 

Art. 3 decyzji 2005/342/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty do 
ręcznego zmywania naczyń«, a także związane z nimi 
wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 
30 czerwca 2011 r.”. 

Artykuł 6 

Art. 3 decyzji 2005/343/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »komputery 
przenośne« oraz związane z nimi wymagania dotyczące 
oceny i weryfikacji są ważne do dnia 31 grudnia 2010 r.”. 

Artykuł 7 

Art. 3 decyzji 2005/344/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »uniwersalne 
środki czyszczące i środki czyszczące do urządzeń sanitar
nych«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny 
i weryfikacji, są ważne do dnia 30 czerwca 2011 r.”.
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Artykuł 8 

Art. 4 decyzji 2005/360/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »smary«, a także 
związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są 
ważne do dnia 30 czerwca 2011 r.”. 

Artykuł 9 

Art. 6 decyzji 2006/799/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 6 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »polepszacze 
gleby«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny 
i weryfikacji, są ważne do dnia 31 grudnia 2011 r.”. 

Artykuł 10 

Art. 5 decyzji 2007/64/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »podłoża upra
wowe«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny 
i weryfikacji, są ważne do dnia 31 grudnia 2011 r.”. 

Artykuł 11 

Art. 4 decyzji 2007/506/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania 
w zakresie oceny i weryfikacji dotyczące grupy produktów 
»mydła, szampony i odżywki do włosów« obowiązują do 
dnia 31 grudnia 2011 r.”. 

Artykuł 12 

Art. 4 decyzji 2007/742/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »pompy ciepła 
zasilane elektrycznie, gazowo lub absorpcyjne pompy 
ciepła« oraz powiązane wymagania dotyczące oceny 
i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2011 r.”. 

Artykuł 13 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Siim KALLAS 

Wiceprzewodniczący
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