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KROKY K ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAÈKE

Ak ste producent, výrobca, dovozca, poskytovate¾ služieb,
ve¾koobchodník alebo maloobchodník, postupujte pod¾a nasledujúcich krokov:
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PRÍPRAVA

PODANIE ŽIADOSTI

POSUDZOVANIE ZHODY

VYBERTE SI SKUPINU
Zo zoznamu platných skupín produktov, na ktoré sú
stanovené národné a európske environmentálne kritériá,
si vyberte skupinu, o ktorú máte záujem. Pozorne si
preèítajte vymedzenie predmetnej skupiny, èi do nej môže
by zaradený váš produkt.
Zoznam platných skupín produktov na udelenie národnej
environmentálnej znaèky (Oznámenia MŽP SR) nájdete na:
www.sazp.sk a environmentálnej znaèky EÚ
(rozhodnutia Európskej únie) nájdete na:
www.ec.europa.eu/environment/ecolabel.

ENVIRONMENTÁLNE KRITÉRIÁ
Pozorne si preštudujte environmentálne kritériá
na požadovanú skupinu produktov a príslušný
Aplikaèný balík (v prípade európskych environmentálnych
kritérií). Získate
dostatoèné vstupné informácie
o stanovených požiadavkách na dôkazovú
dokumentáciu ku každému kritériu a to:
druh požadovaných dokladov (vyhlásenie, protokol,
karta bezpeènostných údajov...) a ich platnos
vykonanie požadovaných skúšok pod¾a predpísaných
metód (prednostne sú uznávané skúšky, ktoré sú
akreditované pod¾a ISO 17025 a overenia vykonané
orgánmi akreditovanými pod¾a EN 45011).

FORMULÁR
vám poskytne naše pracovisko:

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálneho manažérstva
a Bazilejského dohovoru
Karloveská 2
840 00 Bratislava, P.O.Box 132
e-mail: o-manazer@sazp.sk

Do 2 mesiacov od doruèenia žiadosti a dôkazovej
dokumentácie SAŽP skontroluje, èi je žiados
spolu s predloženou dokumentáciou kompletná
a výsledok kontroly oznámi žiadate¾ovi. Prípadné
doplnenie dokumentácie je nutné do 6 mesiacov
od oznámenia, v opaènom prípade bude žiados
o udelenie environmentálnej znaèky zamietnutá.
Pokia¾ je dokumentácia kompletná a bola
preukázaná zhoda produktu s kritériami,
žiados prechádza procesom schva¾ovania
v Komisii Dobrovo¾ných nástrojov environmentálnej
politiky a na príslušnom orgáne. Uzatvorenie
licenènej zmluvy medzi príslušným orgánom
a držite¾om znaèky oprávòuje držite¾a používa
environmentálnu znaèku pre príslušný produkt.

PRÍLOHY
K žiadosti priložte kompletnú dôkazovú dokumentáciu
potrebnú k procesu posudzovania zhody produktu
so stanovenými kritériami.
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PRAKTICKÉ RADY

POPLATKY

Pri finanènej kalkulácii rátajte s nasledovnými poplatkami:
- poplatok za podanie žiadosti (podrobnejšie informácie na www.sazp.sk)
- roèný poplatok za používanie environmentálnej znaèky
- poplatky za vykonanie laboratórnych skúšok a nezávislých verifikácií
SPRÁVNE NAÈASOVANIE

Zvo¾te správny èas na podanie žiadosti. Environmentálne kritériá sa revidujú každé 3 - 4 roky.
Platnos licenènej zmluvy, ktorá stanovuje podmienky používania environmentálnej znaèky skonèí,
keï skonèí platnos kritérií predmetnej skupiny produktov. V prípade, že sú kritériá obnovené bez
zmeny, automaticky sa obnoví aj zmluva.
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