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EU Ecolabel

EU ECOLABEL – WYZWANIEM 
DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 

Według Global Chemicals Outlook II przedstawionego podczas Zgromadze-
nia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (United Nations Environmen-
tal  Assembly) w 2019 r. w Nairobi, wielkość produkcji światowego przemysłu 
chemicznego w 2017 r. przekroczyła 2,3 miliarda ton chemikaliów o łącznej war-
tości około 5 bilionów dolarów amerykańskich. W raporcie stwierdzono także, 
że zdolność produkcyjna substancji chemicznych podwoi się do 2030 r. 

Jak oszacowała Światowa Organizacja Zdrowia, obciążenia 
chorobami związanymi z wybranymi chemikaliami pochło-
nęły 1,6 miliona istnień ludzkich w 2016 r., ale jest to praw-
dopodobnie niedoszacowane. Zanieczyszczenia chemicz-
ne zagrażają także wielu ekosystemom. 

W ostatnich latach rośnie jednak świadomość konsumen-
tów w tej dziedzinie. Z badań Eurostatu przeprowadzonych 
w 2017 r. wynika, że 81% mieszkańców UE (88% Polaków) 
ma przekonanie, że ochrona środowiska ma bezpośredni 
wpływ na zdrowie i jakość życia człowieka. Jednocześnie, 
aż 84% Europejczyków (88% Polaków) obawia się wpływu 
środków chemicznych obecnych w wyrobach powszech-
nego użytku na stan zdrowia. 

W świetle powyższego, konsumenci poszukują wiarygod-
nego źródła informacji, że produkty, które nabywają, nie 
zawierają substancji chemicznych, które mogłyby stanowić 
zagrożenie dla ich zdrowia i bezpieczeństwa czy środowi-
ska. Z pomocą przychodzą tutaj programy certyfikacji i ety-
kiety ekologiczne przyznawane przez niezależne jednostki 
certyfikujące. Dobrym przykładem jest europejski program 
oznakowania ekologicznego EU Ecolabel zarządzany przez 
Komisję Europejską i realizowany przez krajowe jednostki 
certyfikujące notyfikowane w Komisji Europejskiej, zwane 
jednostkami właściwymi. Funkcję jednostki właściwej w Pol-
sce pełni Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Podstawę certyfikacji EU Ecolabel stanowią kryteria oparte 
na najnowszych osiągnięciach nauki i techniki, uwzględnia-
jące najbardziej znaczące rodzaje wpływu na środowisko, 
a także zdrowie ludzi i zwierząt, w ciągu całego cyklu życia 
produktu. Kryteria koncentrują się na tych etapach, w któ-
rych oddziaływanie na środowisko jest największe, co może 
być odmienne dla różnych wyrobów. I tak na przykład, tka-
niny mają silne oddziaływanie na środowisko na etapie pro-
dukcji, gdy są barwione, drukowane i wybielane, stąd naj-
większą uwagę zwrócono na ograniczenie negatywnych 
oddziaływań właśnie na etapie produkcji. W przypadku 
zaś detergentów czy kosmetyków, substancje wchodzące 

w skład produktów mają zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi 
o wpływ na środowisko i zdrowie człowieka. 

Oznakowanie EU Ecolabel jest przyznawane na podsta-
wie kryteriów określonych w decyzjach Komisji Europej-
skiej. Aktualnie wydano decyzje dla 30 grup wyrobów: od 
detergentów, kosmetyków, przez tekstylia, ubrania dla nie-
mowląt, wyroby z papieru, po komputery, telewizory, farby 
i lakiery, meble, pokrycia podłogowe, pompy ciepła, ogrze-
wacze wodne, podłoża uprawowe, polepszacze gleby czy 
zakwaterowanie turystyczne. Kryteria obejmują najbar-
dziej znaczące oddziaływania na środowisko, w szczegól-
ności wpływ na zmiany klimatyczne, różnorodność biolo-
giczną, zużycie energii i zasobów, wytwarzanie odpadów, 
emisje do wszystkich elementów środowiska, zanieczysz-
czenie oraz wykorzystywanie i uwalnianie substancji stwa-
rzających zagrożenie. Uwzględnia się również właściwości 
funkcjonalne, takie jak jakość, wysoka efektywność, trwa-
łość. Produkty oznakowane nie mogą być mniej wydajne 
czy prezentować gorszą jakość, niż produkty tej samej klasy 
dostępne na rynku.
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Należy podkreślić, że co do zasady oznakowanie EU Eco-
label nie może być przyznawane wyrobom zawierającym 
substancje lub preparaty/mieszaniny spełniające kryte-
ria pozwalające zaklasyfikować je jako toksyczne, stwarza-
jące zagrożenie dla środowiska, rakotwórcze, mutagen-
ne lub działające szkodliwie na rozrodczość w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, ani wyro-
bom zawierającym substancje, o których mowa w art. 57 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestra-
cji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów.

Wyroby oznakowane etykietą EU Ecolabel:
 • posiadają oficjalną gwarancję UE, że znajdują się wśród 

wyrobów najbardziej przyjaznych środowisku;
 • zostały poddane określonym badaniom i procedurom 

oceny zgodności, potwierdzającym ich efektywność 
środowiskową, jak również charakterystyki techniczne 
i trwałość;

 • są polecane przez organizacje konsumenckie i środowi-
skowe, które uczestniczą w opracowaniu kryteriów;

 • posiadają logo rozpoznawane w całej Europie; 

 • traktowane są priorytetowo przy zamówieniach publicz-
nych przez organy administracji, które prowadzą politykę 
środowiskową;

 • stanowią potwierdzenie zaangażowania zarówno produ-
centa, jak i sprzedawcy w sprawy środowiska;

 • są objęte promocją i działaniami marketingowymi pro-
wadzonymi przez Komisję Europejską i krajowe jednost-
ki właściwe.

Wyroby lub usługi, którym zostało przyznane oznakowa-
nie ekologiczne EU Ecolabel spełniają wysokie standardy 
ochrony środowiska i wydajności. Dzięki przejrzystym kry-
teriom ekologicznym, konsumenci mogą dokonywać świa-
domych wyborów bez kompromisu w odniesieniu do jako-
ści produktów.

Ponad 70 000 wyrobów i usług jest oznakowanych etykietą 
EU Ecolabel. Według badań Eurobarometru (2017), 30% spo-
łeczeństwa UE kupuje produkty z oznakowaniem EU Eco-
label, 78% konsumentów, którzy znają oznakowanie ekolo-
giczne UE, ma do niego zaufanie.

Opracowała: 
Dr inż. Joanna Tkaczyk, ekspert PCBC S.A. 
Przedstawiciel RP w Komitecie Unii Europejskiej 

ds. Oznakowania Ekologicznego (EUEB)
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