ENVIRONMENTÁLNE KRITÉRIÁ

Sú to environmentálne náročnejšie a prísnejšie požiadavky na výrobky
a služby v porovnaní s požiadavkami, ktoré stanovujú všeobecne záväzné
právne predpisy v SR a v krajinách Európskeho spoločenstva. Stanovujú sa
na vedeckom základe vzhľadom na celý životný cyklus produktov.

ROZHODNITE SA PRE ZNAČKU S CHARAKTEROM

Bližšie informácie o postupe
udeľovania environmentálnej značky
získate na:

environmentálne
vhodné

Ministerstvo životného prostredia SR
http://www.minzp.sk

Zverejňujú sa formou Oznámenia MŽP SR a Rozhodnutia Európskej komisie.

Slovenská agentúra životného prostredia
http://www.sazp.sk
kontakt: oman@sazp.sk

Vedeli ste, že ...
.... environmentálne kritériá sa pravidelne revidujú a na ich tvorbe
sa podieľajú jednotlivé členské štáty EU v spolupráci s priemyslom,
environmentálnymi mimovládnymi a spotrebiteľskými organizáciami,
vedeckými inštitúciami a školami.

Európska komisia
http://www.ec.europa.eu/environment/ecolabel
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Environmentálne vhodný produkt

Environmentálna značka EÚ

ENVIRONMENTÁLNE OZNAČOVANIE
Environmentálne označovanie produktov je dobrovoľným nástrojom
na ochranu životného prostredia. Označuje produkty, od oblečenia pre
deti po elektronické zariadenia, ktoré spĺňajú prísne environmentálne
kritériá. Majú teda nižší negatívny vplyv na životné prostredie
v porovnaní s ostatnými výrobkami rovnakých funkčných a úžitkových
vlastností.
Pre spotrebiteľov sú ponúkané výrobky a služby s environmentálnou
značkou zárukou, že ich výberom pri nákupe:
- pomáhajú životnému prostrediu, chránia svoje zdravie, efektívnejšie
využívajú energiu, vodu a suroviny, obmedzujú množstvo odpadu,
dostávajú pravdivé tvrdenia o výrobku, podporujú produkciu výrobkov za spravodlivých a bezpečných pracovných podmienok.
Vedeli ste, že ...
... u textilných výrobkoch ocenených
environmentálnou značkou
sa hodnotí pôvod vlákien, obsah škodlivých látok
(pesticídy, alergény, ťažké kovy..), nemennosť
funkčných vlastností (tvar, farba),
používanie pigmentov, úroveň znečistenia vôd
a ovzdušia emisiami z výroby

Výrobcom a obchodníkom poskytuje
pridanú hodnotu ich produktom
a konkurenčnú výhodu na trhu
zelených výrobkov
a služieb.

ENVIRONMENTÁLNE ZNAČKY

Environmentálne vhodný produkt

Značka sa používa len v jednofarebnej
podobe, pričom typ farby si môže
zvoliť držiteľ značky. Aktuálny zoznam
produktov označených národnou
environmentálnou značkou nájdete na
www.sazp.sk

Značky udeľuje Ministerstvo
životného prostredia SR.
Kto môže požiadať o značku?
výrobca, dovozca, predajca
veľkoobchodník, maloobchodník
poskytovateľ služby

Environmentálna značka EÚ

Značka sa používa v predpísanej
modro-zelenej farbe alebo jednofarebná, v bielej alebo v čiernej podobe.
Aktuálny
zoznam
produktov
označených environmentálnou značkou
EÚ
nájdete
na
www.sazp.sk;
www.ec.europa.eu/ecat

Na akých produktoch tieto značky nenájdete?
potraviny, nápoje
humánne a veterinárne lieky, zdravotnícke pomôcky
výrobky obsahujúce nebezpečné chemické
látky a zmesi
produkty, ktoré nepredstavujú významný
objem predaja a obchodu na trhu

SKUPINY PRODUKTOV

Do domácnosti
Baliaci papier a vlnitá lepenka
Tissue papier
Textilné výrobky
Posteľné matrace
Absorpčné hygienické výrobky
Zmývateľné kozmetické výrobky
Čistiace prostriedky
Pracie prostriedky
Televízory
Osobné počítače, notebooky
a tablety
Podlahové krytiny na báze
dreva, korku a bambusu
Nábytok

Na dom, chalupu
Murovacie materiály
Cementy
Betónové strešné krytiny
Okná a vonkajšie dvere
Izolačné materiály
Dosky na báze dreva
Drevené podlahové krytiny
Tuhé krytiny
Lepidlá a tmely
Náterové farby a laky
Zariadenia na spaľovanie
tuhej biomasy
Tuhé ušľachtilé biopalivá
Ohrievače vody
Prostriedky na zimnú údržbu
Pestovateľské substráty,
pôdne kondicionéry
a mulče

Iné
Mazadlá
Potlačený papier
Kopírovací a grafický papier
Novinový papier
Biodegradovateľné plastové
materiály
Drôtokamenné konštrukcie
Plynové infražiariče
Sorpčné materiály
Obuv

Služby
Turistické ubytovacie
zariadenia
Interiérové upratovacie
služby

Kompletné environmentálne kritériá na jednotlivé skupiny produktov nájdete na:
www.sazp.sk
www.ec.europa.eu/environment/ecolabel

