EUROPEJSKIE OZNAKOWANIE EKOLOGICZNE

Czym jest oznakowanie ekologiczne UE?
Oznakowanie ekologiczne to oznaczenia związane z ochroną środowiska, które zostały
zapoczątkowane w 1992 roku i są nadawane przez Komisję Europejską (UE). Oznakowanie
ekologiczne jest uznawane przez wszystkie rządy państw członkowskich Unii Europejskiej.
We Francji jest przyznawane za pośrednictwem Certyfikatu ANFOR, a także stanowi
dobrowolne przedsięwzięcie dla firm, które pragną być częścią tego programu.
O przyznaniu certyfikatu decyduje globalna analiza produktów. Jest ona oparta na
kryteriach dot. środowiska i efektywności, jak również przejrzystości informacji dla
konsumentów. Normy te zapewniają niezawodność produktów i ograniczenie ich wpływu
na środowisko w trakcie trwania cyklu ich życia. Opakowanie jest również brane pod
uwagę przy ocenie.
Normy te są sprawdzane i aktualizowane co 3 do 5 lat w celu zachowania zgodności z
najnowszymi technologiami.
Cele:
 Promowanie produktów przyjaznych dla środowiska
 Zapewnienie lepszych informacji na rzecz konsumentów
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Oznakowanie ekologiczne UE: jak to działa?
Wniosek o przyznanie certyfikatu: Producent musi skontaktować się z właściwym organem w
kraju, w którym wytwarzany jest produkt.
Proces przeglądu wniosku: Właściwy organ krajowy weryfikuje wniosek w oparciu o informacje i
wyniki badań (przeprowadzonych przez niezależne laboratorium) dostarczone przez
wnioskodawcę i określa, czy produkt jest zgodny z kryteriami i normami oznakowania
ekologicznego.
Przyznanie oznakowania ekologicznego: Właściwy organ zawiera z wnioskodawcą umowę
określającą warunki stosowania oznakowania.
Co 2 lata przeprowadzane są audyty w celu zapewnienia, że producent należycie spełnia normy
oznakowania ekologicznego.
Wszystkie produkty zawierające oznakowanie ekologiczne są łatwo rozpoznawalne dzięki
symbolowi stokrotki.

OZNAKOWANIE EKOLOGICZNE UE: kryteria dot. Zgodności środowiskowej i zgodności z
przeznaczeniem
Przykłady norm w zakresie oznakowania ekologicznego:
Kryteria środowiskowe

Kryteria zgodności z
przeznaczeniem

Kryteria informacyjne

Ograniczona zawartość białych
pigmentów

Minimalna wydajność

Zalecane zastosowania

Ograniczona zawartość lotnych
związków organicznych

Odporność na tarcie na
mokro

Zalecenia dot. czyszczenia

Brak zawartości metali ciężkich

Wodoodporność

Zalecenia dot.
przechowywania

Lista substancji zakazanych
Ograniczona zawartość
konserwantów

Przywieranie
Ścieranie
Starzenie
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