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• Ponad 400 rodzajów oznaczeń
środowiskowych na świecie

• Ponad 80 rodzajów raportowania 
dotyczących obliczania śladu 

środowiskowego

• Czym jest produkt ekologiczny?
• Jak udowodnić, że mój produkt 

jest produktem ekologicznym?
• W jaki sposób poinformować

innych, że mój produkt jest 
ekologiczny? 

• Jak bronić się przed 
nieuzasadnionymi twierdzeniami 

konkurencji?
• Czy „zielony” znaczy droższy?

Efekt:  
wysokie koszty, brak zaufania, chaos 
informacyjny, niewielka skuteczność

podejmowanych działań.
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A: Wyzwania  - Wiele danych 
– brak odpowiedzi na fundamentalne pytania
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B: CEL podj ętych działa ń – stworzenie jednolitego 
rynku produktów o wysokiej charakterystyce 
środowiskowej w Unii Europejskiej.
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Wzrastające znaczenie zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji



Celem poprawa dostępności oraz wiarygodności informacji dotyczących 
efektywności środowiskowej produktów i organizacji

C: Zalecenia KE w sprawie pomiaru efektywności 
środowiskowej produktów i  organizacji (1)
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Komunikat KE dotyczący 
budowy jednolitego rynku 
produktów ekologicznych

Zasady komunikowania

Zalecenia KE dotyczące 
pomiaru efektywności 

środowiskowej

2 metodyki:
Pomiar efektywności produktów (PEF)
Pomiar efektywności organizacji (OEF)
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• Zalecenia KE z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych 
metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów 
i organizacji oraz informowania o niej (2013/179/UE)

• Nie maj ą wiążącej mocy prawnej

• Wprowadzają trzyletni ą fazę pilota żową

• Oparte na obowi ązujących obecnie standardach np. ISO, EMAS 

• Wprowadzają ogólne zasady informowania konsumentów o produktach 
środowiskowych

• Szczegóły dostępne na stronie internetowej KE 
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

C: Zalecenia KE w sprawie pomiaru efektywności 
środowiskowej produktów i  organizacji (2) 
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• Optymalizacja procesów w cyklu życia produktu oraz w całym łańcuchu 
dostaw. 

• Wspieranie projektowania produktów o jak najmniejszym oddziaływaniu 
na środowisko.

• Przekazywanie informacji o efektywności środowiskowej.

• Weryfikacja twierdzeń środowiskowych.

• Stosowanie zachęt środowiskowych dla zielonych produktów.

• Zwiększenie reputacji produktów.

C: Zalecenia KE w sprawie pomiaru efektywności 
środowiskowej produktów i  organizacji (3) 
CELE SZCZEGÓŁÓWE

• Otwarte pytania:
� prawidłowość proponowanej metodyki
� koszt jej zastosowania 
� przygotowanie przedsiębiorstw 
� wpływ na konkurencyjność
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Opracowana metodyka jako potencjalna podstawa do:

• wypracowywania narz ędzi mających na celu wspieranie produktów 
ekologicznych oraz stopniowego zmniejszania liczby produktów 
o istotnym, niekorzystnym wpływie na środowisko;

• opracowywania kierunków założeń UE obejmujących transformację
w kierunku zielonej gospodarki.

• Jednolita, europejska metodyka pomiaru efektywności środowiskowej 
może znaleźć swoje odzwierciedlenie w szczegółowych rozwiązaniach 
prawnych dotyczących np.

• ekoznakowania

• ekoprojektowania

• efektywności energetycznej

• prawa zamówień publicznych

D: Znaczenie



9
9E: Faza pilotażowa (1)      Cele9
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Pomiar efektywno ść produktów

• baterie i akumulatory (batteries and accumulators)
• farby dekoracyjne (decorative paints)
• rury zasilające w ciepłą i zimną wodę (hot and cold water supply pipes)
• środki czystości i piorące (household detergents)
• sprzęt IT (IT equipment - servers, magnetic disk unit, switching equipment)
• artykuły skórzane (leather)
• płyty metalowe, blachy (metal sheets)
• buty nieskórzane (non-leather shoes)
• systemy fotowoltaiczne (photovoltaic electricity generation)
• artykuły biurowe (stationery)
• izolacja cieplna (thermal insulation)
• zasilacze (uninterruptible power supply)
• koszulki (T-shirt) (t-shirts)
• półprodukty z papieru (intermediate paper product)

Pomiar efektywno ści organizacji

• wyroby sanitarne i toaletowe (household sanitary goods and toiletries)
• produkcja metali (metal production)
• handel detaliczny (retail)

E: Faza pilotażowa (2)
Wybrane grupy produktów – I runda
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11 E: Faza pilotażowa (3)   Struktura
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F: Informacje Praktyczne (1)
Jaką rolę można odgrywać w fazie pilotażowej?
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F: Informacje Praktyczne (2)
W jaki sposób prowadzone są konsultacje?
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F: Informacje Praktyczne (3)
W jaki sposób prowadzone są konsultacje?

Szczegóły dost ępne na stronie internetowej KE

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.ht m 



Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel +48 22 693 50 00
fax +48 22 693 40 46 

email mg@mg.gov.pl
web www.mg.gov.pl

Ministerstwo 
Gospodarki

Dziękuj ę za uwagę

W przypadku pytań lub uwag uprzejmie proszę o kontakt:
jaroslaw.klonowski@mg.gov.pl

telefon: 22-693-55-04


