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Dotyczy: wstępnej oceany wpływu regulacji - wniosek ustawodawczy dotyczący „zielonych
oświadczeń” (European Commission - Inception Impact Assessment)

działając w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji składam opinię
w ramach prowadzonych konsultacji dot. wstępnej oceany wpływu regulacji - wniosek
ustawodawczy dotyczący „zielonych oświadczeń” – Green Claims (European Commission Inception Impact Assessment).
Informacja zwrotna:
W imieniu członków KIGEiT deklaruję wsparcie dla utworzenie jednolitego europejskiego
systemu oceny wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości. KIGEiT identyfikuje się
z europejską strategią „Green Deal” która ma nam dać światową przewagę konkurencyjną.
Zatem Unia Europejska musi wypracować własne jednolite narzędzia do oceny postępów
w realizacji celów związanych z wpływem na środowisko. Konieczny jest system oceny
i audytowania oraz baz danych i monitoringu firm, które w sposób uczciwy przyczyniają się
do realizacji wspólnych celów środowiskowych godząc się z ponoszeniem pewnych wspólnych
kosztów na funkcjonowanie i utrzymanie systemu i wiarygodnej weryfikacji rzeczywistych
działań w łańcuchu produkcji na poziomie UE. Nie można się zgodzić równocześnie na to by
na rynku europejskim obecne były produkty firm, które ani nie podejmują żadnych działań
zmniejszających wpływ na środowisko ani nie ponoszą związanych z tym żadnych kosztów
natomiast wdrażają bezkosztowo własne, wprowadzające w europejskiego konsumenta w błąd,
marketingowo-środowiskowe wyróżniki i oznaczenia graficzne. Takie nieuczciwe wyróżniki
w istocie budują nieuczciwie przewagę konkurencyjną nad firmami przestrzegającymi zasad.
KIGEiT jest za przyjęciem „Opcji 3” konsultowanego dokumentu, a więc: ustanowieniem
wspólnego i obligatoryjnego europejskiego systemu poświadczania działań zmniejszających
wpływ na środowisko używającego wspólnej metodologii oceny wpływu na środowisko jako
sposobu ochrony przed wprowadzaniem europejskiego świadomego konsumenta w błąd.
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Feedback
We fully support the creation of a single European environmental impact assessment system
throughout the manufacturing value chain. We are engaged with our European „Green Deal”
strategy, which is to give us a world competitive advantage, so we believe that the European
Union must develop its own unified tools to assess progress in achieving goals related to
environmental impact. We must have a common claims related system of assessment
and auditing as well as databases and monitoring of companies that fairly contribute to
the achievement of common environmental goals. We agree to bear certain common costs for
the operation and maintenance of the system and reliable verification of actual activities in
the manufacturing chain at EU level. We do not agreeing to the presence on the European
market products of companies that neither take any measures to reduce the impact on the
environment or bear any related assessment costs, but introduce their own marketing and
environmental distinguishing marks and labels which mislead European consumer. In fact, such
unfair eco-labels build an unfairly obtained competitive advantage over those meeting
requirements companies. We are in favor of adopting "Option 3" of the consulted inception
impact assessment document, thus “Establish an EU legal framework requiring companies
making claims related to the impacts covered by the Environmental Footprint methods…”
We vote to establish a common and obligatory European system for certifying activities
reducing the environmental impact using a common methodology for environmental impact
assessment as a way to protect against misleading European conscious consumers.
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