
DECYZJA KOMISJI (UE) 2018/993 

z dnia 11 lipca 2018 r. 

zmieniająca decyzje (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 i (UE) 
2017/1219 w odniesieniu do długości okresu przejściowego 

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4312) 

(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. 8 ust. 2, 

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  decyzja Komisji 2011/382/UE (2) została zastąpiona decyzją Komisji (UE) 2017/1214 (3) ustanawiającą kryteria 
oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do ręcznego zmywania naczyń. Aby producentom, których 
produktom przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla detergentów do ręcznego zmywania naczyń na 
podstawie kryteriów określonych w decyzji 2011/382/UE, zapewnić wystarczającą ilość czasu na dostosowanie 
produktów do wymogów decyzji (UE) 2017/1214, wspomnianą decyzją ustanowiono okres przejściowy. Okres 
przejściowy wynosi 12 miesięcy i upływa z dniem 22 czerwca 2018 r. 

(2)  Decyzja Komisji 2012/720/UE (4) została zastąpiona decyzją Komisji (UE) 2017/1215 (5) ustanawiającą kryteria 
oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytu
cjonalnych. Aby producentom, których produktom przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla detergentów do 
zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych na podstawie kryteriów określonych 
w decyzji 2012/720/UE, zapewnić wystarczającą ilość czasu na dostosowanie produktów do wymogów decyzji 
(UE) 2017/1215, wspomnianą decyzją ustanowiono okres przejściowy. Okres przejściowy wynosi 12 miesięcy 
i upływa z dniem 22 czerwca 2018 r. 

(3)  Decyzja Komisji 2011/263/UE (6) została zastąpiona decyzją Komisji (UE) 2017/1216 (7) ustanawiającą kryteria 
oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do zmywarek do naczyń. Aby producentom, których 
produktom przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla detergentów do zmywarek do naczyń na podstawie 
kryteriów określonych w decyzji 2011/263/UE, zapewnić wystarczającą ilość czasu na dostosowanie produktów 
do wymogów decyzji (UE) 2017/1216, wspomnianą decyzją ustanowiono okres przejściowy. Okres przejściowy 
wynosi 12 miesięcy i upływa z dniem 22 czerwca 2018 r. 

(4)  Decyzja Komisji 2011/264/UE (8) została zastąpiona decyzją Komisji (UE) 2017/1218 (9) ustanawiającą kryteria 
oznakowania ekologicznego UE dla detergentów przeznaczonych do prania. Aby producentom, których 
produktom przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla detergentów przeznaczonych do prania na podstawie 
kryteriów określonych w decyzji 2011/264/UE, zapewnić wystarczającą ilość czasu na dostosowanie produktów 
do wymogów decyzji (UE) 2017/1218, wspomnianą decyzją ustanowiono okres przejściowy. Okres przejściowy 
wynosi 12 miesięcy i upływa z dniem 22 czerwca 2018 r. 
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(1) Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1. 
(2) Decyzja Komisji 2011/382/UE z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego 

UE detergentom do ręcznego zmywania naczyń (Dz.U. L 169 z 29.6.2011, s. 40). 
(3) Decyzja Komisji (UE) 2017/1214 z dnia 23 czerwca 2017 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do 

ręcznego zmywania naczyń (Dz.U. L 180 z 12.7.2017, s. 1). 
(4) Decyzja Komisji 2012/720/UE z dnia 14 listopada 2012 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania 

ekologicznego UE detergentom przeznaczonym do automatycznych zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjo
nalnych (Dz.U. L 326 z 24.11.2012, s. 25). 

(5) Decyzja Komisji (UE) 2017/1215 z dnia 23 czerwca 2017 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do 
zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych (Dz.U. L 180 z 12.7.2017, s. 16). 

(6) Decyzja Komisji 2011/263/UE z dnia 28 kwietnia 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania 
ekologicznego UE detergentom do zmywarek do naczyń (Dz.U. L 111 z 30.4.2011, s. 22). 

(7) Decyzja Komisji (UE) 2017/1216 z dnia 23 czerwca 2017 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do 
zmywarek do naczyń (Dz.U. L 180 z 12.7.2017, s. 31). 

(8) Decyzja Komisji 2011/264/UE z dnia 28 kwietnia 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania 
ekologicznego UE detergentom pralniczym (Dz.U. L 111 z 30.4.2011, s. 34). 

(9) Decyzja Komisji (UE) 2017/1218 z dnia 23 czerwca 2017 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów 
przeznaczonych do prania (Dz.U. L 180 z 12.7.2017, s. 63). 



(5)  Decyzja Komisji 2012/721/UE (1) została zastąpiona decyzją Komisji (UE) 2017/1219 (2) ustanawiającą kryteria 
oznakowania ekologicznego UE dla detergentów przeznaczonych do prania do zastosowań przemysłowych 
i instytucjonalnych. Aby producentom, których produktom przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla 
detergentów przeznaczonych do prania do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych na podstawie 
kryteriów określonych w decyzji 2012/721/UE, zapewnić wystarczającą ilość czasu na dostosowanie produktów 
do wymogów decyzji (UE) 2017/1219, wspomnianą decyzją ustanowiono okres przejściowy. Okres przejściowy 
wynosi 12 miesięcy i upływa z dniem 22 czerwca 2018 r. 

(6)  Niektóre organy krajowe, które przyznają oznakowanie ekologiczne UE, poinformowały Komisję o potrzebie 
przedłużenia tych okresów przejściowych o sześć miesięcy ze względu na dużą liczbę wniosków o przedłużenie 
umów w sprawie przyznania oznakowania ekologicznego UE. Komisja przeprowadziła ocenę, która potwierdziła 
konieczność przedłużenia okresów przejściowych o sześć miesięcy. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 
2017/1218 i (UE) 2017/1219. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 7 ust. 3 decyzji (UE) 2017/1214 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pozwolenia na stosowanie oznakowania ekologicznego UE przyznane na podstawie kryteriów określonych 
w decyzji 2011/382/UE mogą być wykorzystywane do dnia 22 grudnia 2018 r.”. 

Artykuł 2 

Art. 7 ust. 3 decyzji (UE) 2017/1215 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pozwolenia na stosowanie oznakowania ekologicznego UE przyznane na podstawie kryteriów określonych 
w decyzji 2012/720/UE mogą być wykorzystywane do dnia 26 grudnia 2018 r.”. 

Artykuł 3 

Art. 7 ust. 3 decyzji (UE) 2017/1216 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pozwolenia na stosowanie oznakowania ekologicznego UE przyznane na podstawie kryteriów określonych 
w decyzji 2011/263/UE mogą być wykorzystywane do dnia 26 grudnia 2018 r.”. 

Artykuł 4 

Art. 7 ust. 3 decyzji (UE) 2017/1218 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pozwolenia na stosowanie oznakowania ekologicznego UE przyznane na podstawie kryteriów określonych 
w decyzji 2011/264/UE mogą być wykorzystywane do dnia 26 grudnia 2018 r.”. 

Artykuł 5 

Art. 7 ust. 3 decyzji (UE) 2017/1219 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pozwolenia na stosowanie oznakowania ekologicznego UE przyznane na podstawie kryteriów określonych 
w decyzji 2012/721/UE mogą być wykorzystywane do dnia 26 grudnia 2018 r.”. 
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(1) Decyzja Komisji 2012/721/UE z dnia 14 listopada 2012 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania 
ekologicznego UE detergentom pralniczym do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych (Dz.U. L 326 z 24.11.2012, s. 38). 

(2) Decyzja Komisji (UE) 2017/1219 z dnia 23 czerwca 2017 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów 
przeznaczonych do prania do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych (Dz.U. L 180 z 12.7.2017, s. 79). 



Artykuł 6 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Karmenu VELLA 

Członek Komisji  
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