
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1941 

z dnia 24 października 2017 r. 

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 
w sprawie oznakowania ekologicznego UE 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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 
oznakowania ekologicznego UE (1), w szczególności jego art. 15, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie (WE) nr 66/2010 zawiera ogólne wytyczne dotyczące formy logo oznakowania ekologicznego 
UE. Szczegółowe wytyczne zostaną podane w osobnym dokumencie po zasięgnięciu opinii właściwych organów 
w państwach członkowskich oraz Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego. 

(2)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego w art. 16 
rozporządzenia (WE) nr 66/2010, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 66/2010 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 24 października 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1. 



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK II 

Forma oznakowania ekologicznego UE 

Oznakowanie ekologiczne UE ma następującą formę: 

Oznakowanie: 

Oznakowanie fakultatywne z polem tekstowym (możliwość zastosowania przez podmiot gospodarczy pola 
tekstowego z użyciem tekstu, który został określony w kryteriach dotyczących odnośnej grupy produktu): 

Na produkcie umieszcza się również numer rejestracyjny oznakowania ekologicznego UE. Numer rejestracyjny ma 
następujący format: 

Przy czym xxxx oznacza kraj rejestracji, yyy odnosi się do grupy produktów, a zzzzz to numer rejestracyjny 
przyznany przez jednostkę właściwą. 

Komisja Europejska przedstawi szczegółowe wytyczne dotyczące formy i stosowania logo oznakowania ekologicznego 
UE w osobnym dokumencie po zasięgnięciu opinii Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego.”   
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