
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

zmieniająca decyzje 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2009/300/WE, 2009/543/WE, 2009/544/WE, 
2009/563/WE, 2009/564/WE, 2009/567/WE, 2009/568/WE, 2009/578/WE, 2009/598/WE, 
2009/607/WE, 2009/894/WE, 2009/967/WE, 2010/18/WE oraz 2011/331/UE w celu przedłużenia 
okresu obowiązywania kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE 

niektórym produktom 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3550) 

(2013/295/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ozna
kowania ekologicznego UE ( 1 ), w szczególności jego art. 8 ust. 3 
lit. c), 

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania 
Ekologicznego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) 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 odnie
sieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego polepszaczom gleby ( 2 ) traci moc dnia 
31 grudnia 2013 r. 

(2) 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 odnie
sieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego podłożom uprawowym ( 3 ) traci moc 
dnia 31 grudnia 2013 r. 

(3) Decyzja Komisji 2009/300/WE z dnia 12 marca 2009 r. 
ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyzna
wania wspólnotowego oznakowania ekologicznego 
odbiornikom telewizyjnym ( 4 ) traci moc dnia 31 paździer
nika 2013 r. 

(4) Decyzja Komisji 2009/543/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. 
ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspól
notowego oznakowania ekologicznego farbom i lakierom 
zewnętrznym ( 5 ) traci moc dnia 30 czerwca 2013 r. 

(5) Decyzja Komisji 2009/544/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. 
ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspól
notowego oznakowania ekologicznego farbom i lakierom 
do wnętrz ( 6 ) traci moc dnia 30 czerwca 2013 r. 

(6) Decyzja Komisji 2009/563/WE z dnia 9 lipca 2009 r. 
ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspól
notowego oznakowania ekologicznego dla obuwia ( 7 ) 
traci moc dnia 10 lipca 2013 r. 

(7) Decyzja Komisji 2009/564/WE z dnia 9 lipca 2009 r. 
ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspól
notowego oznakowania ekologicznego usługom kempin
gowym ( 8 ) traci moc dnia 10 lipca 2013 r. 

(8) Decyzja Komisji 2009/567/WE z dnia 9 lipca 2009 r. 
ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspól
notowego oznakowania ekologicznego wyrobom 
włókienniczym ( 9 ) traci moc dnia 10 lipca 2013 r. 

(9) Decyzja Komisji 2009/568/WE z dnia 9 lipca 2009 r. 
ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnoto
wego oznakowania ekologicznego bibule ( 10 ) traci moc 
dnia 10 lipca 2013 r. 

(10) Decyzja Komisji 2009/578/WE z dnia 9 lipca 2009 r. 
ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnoto
wego oznakowania ekologicznego usługom zakwatero
wania turystycznego ( 11 ) traci moc dnia 10 lipca 2013 r. 

(11) Decyzja Komisji 2009/598/WE z dnia 9 lipca 2009 r. 
ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnoto
wego oznakowania ekologicznego materacom łóżko
wym ( 12 ) traci moc dnia 10 lipca 2013 r. 

(12) Decyzja Komisji 2009/607/WE z dnia 9 lipca 2009 r. 
ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnoto
wego oznakowania ekologicznego twardym pokry
ciom ( 13 ) traci moc dnia 10 lipca 2013 r.
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(13) Decyzja Komisji 2009/894/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania 
wspólnotowego oznakowania ekologicznego meblom 
drewnianym ( 1 ) traci moc dnia 1 grudnia 2013 r. 

(14) Decyzja Komisji 2009/967/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania 
wspólnotowego oznakowania ekologicznego włókienni
czym pokryciom podłogowym ( 2 ) traci moc dnia 
1 grudnia 2013 r. 

(15) Decyzja Komisji 2010/18/WE z dnia 26 listopada 2009 r. 
ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspól
notowego oznakowania ekologicznego drewnianym 
pokryciom podłogowym ( 3 ) traci moc dnia 27 listopada 
2013 r. 

(16) Decyzja Komisji 2011/331/UE z dnia 6 czerwca 2011 r. 
ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznako
wania ekologicznego UE źródłom światła ( 4 ) traci moc 
dnia 6 czerwca 2013 r. 

(17) Aby określić adekwatność i właściwość obowiązujących 
kryteriów ekologicznych, jak również związanych z nimi 
wymogów w zakresie oceny i weryfikacji, które ustano
wiono powyższymi decyzjami, przeprowadzono odpo
wiednią ocenę. Ze względu na różny stopień zaawanso
wania przeglądu tych decyzji, należy przedłużyć okres 
obowiązywania określonych w nich kryteriów ekologicz
nych oraz związanych z nimi wymogów w zakresie 
oceny i weryfikacji. Okres obowiązywania kryteriów 
ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów 
w zakresie oceny i weryfikacji określonych w decyzjach 
2009/567/WE, 2009/543/WE, 2009/544/WE oraz 
2009/598/WE należy przedłużyć do dnia 30 czerwca 
2014 r. Okres obowiązywania kryteriów ekologicznych 
oraz związanych z nimi wymogów w zakresie oceny 
i weryfikacji określonych w decyzji 2009/300/WE należy 
przedłużyć do dnia 31 października 2014 r. Okres 
obowiązywania kryteriów ekologicznych oraz związa
nych z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji 
określonych w decyzjach 2006/799/WE, 2007/64/WE, 
2009/894/WE oraz 2011/331/UE należy przedłużyć do 
dnia 31 grudnia 2014 r. Okres obowiązywania kryteriów 
ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów 
w zakresie oceny i weryfikacji określonych w decyzjach 
2009/563/WE i 2009/568/WE należy przedłużyć do 
dnia 30 czerwca 2015 r. Okres obowiązywania kryte
riów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów 
w zakresie oceny i weryfikacji określonych w decyzjach 
2009/564/WE i 2009/578/WE należy przedłużyć do 
dnia 30 listopada 2015 r. Okres obowiązywania kryte
riów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów 
w zakresie oceny i weryfikacji określonych w decyzjach 
2009/967/WE i 2010/18/WE należy przedłużyć do dnia 
31 grudnia 2015 r., a okres obowiązywania kryteriów 
ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów 
w zakresie oceny i weryfikacji określonych w decyzji 
2009/607/WE należy przedłużyć do dnia 30 listopada 
2017 r. 

(18) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 
2006/799/WE, 2007/64/WE, 2009/300/WE, 
2009/543/WE, 2009/544/WE, 2009/563/WE, 
2009/564/WE, 2009/567/WE, 2009/568/WE, 
2009/578/WE, 2009/598/WE, 2009/607/WE, 
2009/894/WE, 2009/967/WE, 2010/18/WE oraz 
2011/331/UE. 

(19) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 16 
rozporządzenia (WE) nr 66/2010, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Artykuł 6 decyzji 2006/799/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 6 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »polepszacze 
gleby« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i wery
fikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2014 r.”. 

Artykuł 2 

Artykuł 5 decyzji 2007/64/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »podłoża upra
wowe« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i wery
fikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2014 r.”. 

Artykuł 3 

Artykuł 3 decyzji 2009/300/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »odbiorniki telewi
zyjne« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i wery
fikacji obowiązują do dnia 31 października 2014 r.”. 

Artykuł 4 

Artykuł 3 decyzji 2009/543/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dotyczące grupy produktów »farby 
i lakiery zewnętrzne« oraz związane z nimi wymogi doty
czące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 30 czerwca 
2014 r.”. 

Artykuł 5 

Artykuł 3 decyzji 2009/544/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dotyczące grupy produktów »farby 
i lakiery do wnętrz« oraz związane z nimi wymogi dotyczące 
oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 30 czerwca 2014 r.”.
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Artykuł 6 

Artykuł 3 decyzji 2009/563/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »obuwie« oraz 
związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji 
obowiązują do dnia 30 czerwca 2015 r.”. 

Artykuł 7 

Artykuł 4 decyzji 2009/564/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »usługi kempin
gowe« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i wery
fikacji obowiązują do dnia 30 listopada 2015 r.”. 

Artykuł 8 

Artykuł 3 decyzji 2009/567/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »wyroby włókien
nicze« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i wery
fikacji obowiązują do dnia 30 czerwca 2014 r.”. 

Artykuł 9 

Artykuł 3 decyzji 2009/568/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »bibuła« oraz 
związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji 
obowiązują do dnia 30 czerwca 2015 r.”. 

Artykuł 10 

Artykuł 4 decyzji 2009/578/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »usługi zakwatero
wania turystycznego« oraz związane z nimi wymogi doty
czące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 30 listopada 
2015 r.”. 

Artykuł 11 

Artykuł 3 decyzji 2009/598/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dotyczące grupy produktów »materace 
łóżkowe« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny 
i weryfikacji obowiązują do dnia 30 czerwca 2014 r.”. 

Artykuł 12 

Artykuł 3 decyzji 2009/607/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »twarde pokrycia« 
oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji 
obowiązują do dnia 30 listopada 2017 r.”. 

Artykuł 13 

Artykuł 3 decyzji 2009/894/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »meble drewniane« 
oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji 
obowiązują do dnia 31 grudnia 2014 r.”. 

Artykuł 14 

Artykuł 3 decyzji 2009/967/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »włókiennicze 
pokrycia podłogowe« oraz związane z nimi wymogi doty
czące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 
2015 r.”. 

Artykuł 15 

Artykuł 3 decyzji 2010/18/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »drewniane 
pokrycia podłogowe« oraz związane z nimi wymogi doty
czące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 
2015 r.”. 

Artykuł 16 

Artykuł 3 decyzji 2011/331/UE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »źródła światła« 
oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji 
obowiązują do dnia 31 grudnia 2014 r.”. 

Artykuł 17 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Janez POTOČNIK 
Członek Komisji
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