Jednostki właściwe administrujące programem oznakowanie ekologiczne UE (Ecolabel)_w państwach
członkowskich UE i EOG.
Zgodnie z artykułem 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25
listopada 2009 w sprawie oznakowania ekologicznego UE (Dz.Urz. UE L 27 z 30.1. 2010 r., str.1 ),
zastępującego wcześniejsze rozporządzenie w tej sprawie, obowiązkiem każdego państwa
członkowskiego UE jest wyznaczenie krajowej „jednostki właściwej” (jednostek właściwych) do
wykonywania zadań przewidzianych w rozporządzeniu. W praktyce jednak, do administrowania
programem w państwach uczestniczących w programie wyznaczono po jednej jednostce właściwej.
W większości przypadków nie wydano żadnych aktów prawnych, ustalających właściwości organów
krajowych odpowiedzialnych za wykonywanie zadań rozporządzenia (WE) nr 66/2010.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 66/2010 jednostka właściwa wykonuje zadania:
- związane z przyznawaniem oznakowania;
- uczestniczy w pracach Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (art. 5
rozporządzenia))
- uczestniczy w grupie roboczej jednostek właściwych oraz stosownej działalności normalizacyjnej
(art.13 rozporządzenia);
- uczestniczy, w pracach Komitetu Regulacyjnego wspierającego Komisję Europejską, działającego
zgodnie z decyzją 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji.
Jednostkami właściwymi, w poszczególnych krajach są:
- jednostki specjalnie utworzone do realizowania zadań programu oznakowania ekologicznego UE;
- renomowane jednostki obsługujące analogiczne krajowe programy certyfikacji produktów;
- jednostki normalizacyjne i certyfikujące, państwowe lub prywatne (stowarzyszenia, fundacje,
podmioty prawa handlowego);
- jednostki umiejscowione w urzędach administracji rządowej (ministerstwa);
- jednostki umiejscowione w krajowych agencjach ds. środowiska.
Rozwiązania wdrożeniowe rozporządzenia (WE) nr 66/2010, przyjęte w poszczególnych państwach
uczestniczących w programie są następujące:
Austria
Jednostka właściwa podległa Ministerstwu Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska Naturalnego
i Gospodarki Wodnej administruje programem przyznawania oznakowania ekologicznego UE oraz
programem krajowego oznakowania;
Belgia
Programem administruje jednostka właściwa w Dyrekcji Generalnej – Środowisko, podległej
Ministerstwu Spraw Społecznych, Zdrowia Publicznego i Środowiska. W 1994 r. Król Belgii wydał
ustawę o utworzeniu w ww. Ministerstwie jednostki ds. przyznawania oznakowania Ecolabel.
Bułgaria
Jednostka właściwa jest umiejscowiona w Ministerstwie Środowiska i Wody.
Cypr
Jednostka właściwa jest umiejscowiona w Ministerstwie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych
i Środowiska.
Dania
Jednostka właściwa funkcjonuje w prywatnej fundacji normalizacyjnej „Danish Standard” , z którą
Duńska Agencja Ochrony Środowiska zawarła kontrakt na prowadzenie programu Ecolabel oraz

programu przyznawania nordyckiego oznakowania „Nordycki Łabędź”. Zasady funkcjonowania
programu i współpracy reguluje Zarządzenie Ministra Środowiska i Energii z 2001 r. w sprawie
nordyckiego oznakowania i oznakowania Ecolabel.
Estonia
Jednostka właściwa jest umiejscowiona w Estońskim Centrum Informacji o Środowisku, podległym
Ministerstwu Środowiska
Finlandia
Krajowa jednostka normalizacyjna „Finnish Standards Association” (prywatne stowarzyszenie
normalizacyjne) administruje programem Ecolabel i programem Nordyckiego Łabędzia”.
Francja
Jednostka właściwa funkcjonuje we Francuskim Stowarzyszeniu Normalizacyjnym AFNOR,
prowadzącym sprawy normalizacji oraz certyfikacji obowiązkowej i dobrowolnej. Działalność
normalizacyjna jest działalnością para publiczną. Działalność certyfikacyjna jest działalnością
komercyjną, prowadzoną przez wydzieloną spółkę handlową ds. certyfikacji i oceny zgodności
AFNOR Certification S.A. AFNOR Cerification S.A. przyznaje oznakowanie Ecolabel i krajowe
oznakowanie „NF – środowisko”. Certyfikacja produktów i usług jest objęta przepisami ustawy
o certyfikacji z 1994 r. Reguły certyfikacji określone są także w dekrecie o normalizacji,
precyzującym także rolę i misję AFNOR.
Grecja
Program prowadzi Urząd ds. Przyznawania Oznakowania UE podległy Ministerstwu Środowiska.
Hiszpania
Rząd Hiszpanii wyznaczył jednostki właściwe w odrębnych autonomicznie jednostkach podziału
administracyjnego. Obecnie jest 6 jednostek właściwych , funkcjonujących niezależnie od siebie.
Krajowe oznakowanie ekologiczne przyznaje Hiszpańskie Zrzeszenie Normalizacji i Certyfikacji AENOR.
Holandia
Program prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Oznakowań Ekologicznych dofinansowywane przez
Ministerstwo Środowiska, prowadzące także krajowe programy certyfikacji produktów.
Irlandia
Jednostka właściwa funkcjonuje w Krajowej Jednostce Normalizacyjnej NSAI (National Standards
Authority of Ireland).
Islandia
Agencja Ochrony Środowiska Islandii administruje programem Ecolabel i Nordyckiego Łabędzia.
Litwa
Program Ecolabel prowadzi Agencja Ochrony Środowiska.
Luksemburg
Program umiejscowiony jest w Ministerstwie Środowiska.
Łotwa
Program Ecolabel prowadzi Krajowe Biuro Środowiska.
Malta
Program umiejscowiony jest w Krajowej Jednostce Normalizacyjnej MSA (Malta Standards
Authority)
Niemcy
Jednostką właściwą – z upoważnienie Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska - jest Niemiecki
Instytut ds. Jakości i Oznaczeń RAL (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Instytut RAL
przyznaje Ecolabel i niemieckie oznakowanie „Blękitny Anioł”.

Norwegia
Norweska Fundacja na Rzecz Znakowania Produktów Przyjaznych Środowisku - Ecolabelling
Norway, administruje programem Ecolabel i Nordyckiego Łabędzia. Fundacja powstała na mocy
uchwały parlamentarnej i działa pod auspicjami Ministerstwa ds. Dzieci i Równości.
Polska
Jednostka właściwa funkcjonuje w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Prowadzenie programu
zostało powierzone PCBC S.A na podstawie decyzji Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w
sprawie utworzenia systemu instytucjonalnego w celu stosowania w Polsce rozporządzenia (WE) nr
1980/2000 (poprzedzającego rozporządzenie (WE) nr 66/2010). PCBC S.A prowadzi także program
przyznawania, zastrzeżonego przez PCBC S.A, krajowego oznakowania ekologicznego EKO.
Portugalia
Jednostka właściwa funkcjonuje w podległej Ministerstwu Gospodarki Dyrekcji Generalnej ds.
Przedsiębiorstw.
Republika Czeska
Czeska Agencja ds. oznakowań ekologicznych podległa Ministerstwu Środowiska, administruje
programem Ecolabel oraz programem krajowego oznakowania ekologicznego.
Republika Słowacka
Jednostka właściwa funkcjonuje w Ministerstwie Środowiska.
Republika Słowenii
Jednostka właściwa jest umiejscowiona Ministerstwie Środowiska, Planowania Przestrzennego
i Energii.
Rumunia
Jednostka właściwa jest umiejscowiona w Ministerstwie Środowiska.
Szwecja
Z upoważnienia Rządu Szwecji, Spółka non-profit, SIS ecolabelling, administruje programem
Ecolabel i programem Nordyckiego Łabędzia,
Węgry
Węgierska Organizacja ds. Oznakowań Ekologicznych podległa Ministerstwu Środowiska i Wody
przyznaje Ecolabel i krajowe oznakowanie ekologiczne.
Wielka Brytania
Od 1992 r. do 1998 r. program prowadziła specjalnie utworzona jednostka – Komitet ds. Oznakowania
(UK Ecolabelling Board) finansowana przez Ministerstwo Środowiska, Transportu i Regionów.
Obecnie, program Ecolabel prowadzi Ministerstwo ds. Środowiska, Żywności i Rolnictwa we
współpracy ze spółką akcyjną TUV NEL Ltd., na podstawie zawartego kontraktu .
Rozporządzenie ws. oznakowania ekologicznego Ecolabel jest stosowane bezpośrednio. Nie został
wydany żaden krajowy akt prawny dotyczący oznakowania.
Włochy
Jednostka właściwa funkcjonuje w Agencji Ochrony Środowiska i Usług Technicznych podległej
Ministerstwu Środowiska.
Program oznakowania ekologicznego Unii Europejskiej jest najbardziej popularny we Włoszech,
Francji, Hiszpanii, Niemczech, Danii, Austrii.

