I. típusú, nemzetközi és nemzeti környezeti címkék
Nemzetközi környezeti címkézı programok

A “Virág”
Európai Unió környezeti címkéje
Alapítási éve: 1992
2010. év végi adatok szerint 26 termékcsoportban 1150 termék
nyerte el a minısítést. Egy tagországban elnyert minısítés
érvényes a többi tagországban is.

www.ecolabel.eu
“Északi Hattyú”
Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország közösen
mőködtetett környezeti címke
1989-ben alapította az Északi Miniszterek Tanácsa
10 témakörbe sorolt 63 termékcsoportban több mint 1400 vállalat
több mint 10 000 termékét minısítették .Egy tagországban elnyert
minısítés érvényes a többi tagországban is.

http://www.nordic-ecolabel.org/
Európai nemzeti környezeti címkézı programok
Ausztria
1990-ben alapította az osztrák Környezetvédelmi Minisztérium
2009 nyarán 52 termékcsoportban 93 cég közel 200 terméke
rendelkezett minısítéssel.
További sikeres minısítési rendszer vonatkozik iskolákra és
kereskedelmi szálláshelyekre is.
http://www.umweltzeichen.at/
Csehország
1994-ben alapították, és 32 termékcsoportra dolgoztak ki
követelményeket.
197 termék nyerte el a minısítést 2008-as adatok szerint.
http://www.ekoznacka.cz/
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Franciaország
1991-ben alapították. 17 termékcsoportra dolgoztak ki
követelményeket. 2011. év eleji adatok szerint 250
termékcsoportban 5400 vállalat termékei rendelkeznek a
minısítéssel.
www.marque-nf.com
Hollandia
1995-ben alapította a holland Mezıgazdasági
Természetvédelmi és Élelmiszer-minıségügyi Minisztérium.
104 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket. 2008-as
adatok szerint a nem-élelmiszer kategóriában 29
termékcsoportban 64 vállalat termékei szereztek minısítést. A
legtöbb rendszertıl eltérıen élelmiszerek, növények
minısítése is lehetséges.
http://www.milieukeur.nl
Horvátország
1993-ban alapították a horvát Környezetvédelmi Törvény
És a Környezeti címke szabálykönyve alapján.
38 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket, 18 vállalat
termékeit minısítették.
http://www.mzopu.hr
Lengyelország
1998-ban alapította a lengyel Környezetvédelmi Minisztérium.
11 termékcsoportban 35 terméket minısítettek
Magyarország
1994-ben alapította a Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztérium. 2011-ben 53 cég 349 terméke rendelkezett
minısítéssel.
http://www.kornyezetbarat-termek.hu
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Németország
Az elsı államilag elismert környezeti címke rendszer, melyet 1978ban alapítottak.
Közel 200 termékcsoportra van kidolgozott követelmény, 2009.
szeptemberében 80 termékcsoportban mintegy 10 000 minısített
termék volt.
http://www.blauer-engel.de
Oroszország
1991-ben alapított non profit szervezet Saint-Petersburg Ecological
Union (SPEU) címkéje, amely 2007-ben csatlakozott a GEN-hez
Bio termékek és menedzsment tanúsításával is foglalkozik. 2009.
nyaráig 5 termékcsoportban 36 terméket minısítettek, ezek közül 19
élelmiszert.
http://www.ecounion.ru
Szlovákia
1996-ban alapították
2009 szeptemberben 20 termékcsoportra voltak kidolgozott
követelmények, 10 cég 91 termékét minısítették.
http://www.sazp.sk
Ukrajna
2002-ben alapított állami környezeti címkézı program. 22
termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket, többek között
élelmiszerekre is. 2008. nyaráig 31 cég 210 terméke nyerte el a
minısítést
http://www.ecolabel.org.ua
Svédország
A Svéd Természetvédelmi Társaság 1987-ben indított mozgalma a
tengeri élılények védelmére, a papíripari kibocsátásokból származó
tengeri klorid szennyezés csökkentésére.
1992-ben vezették be a vándor sólymot ábrázoló címkét.
7 termékcsoportban lehet pályázni.
A minısítés célja a vízszennyezés csökkentése.
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http://www.snf.se

Néhány Európán kívüli nemzeti környezeti címkézı program
Ausztrália
2001-ben alapították, bejegyzett védjegyként.
Az ISO 14024 szabványnak megfelelıen mőködik.
2009. szeptemberi adatok szerint 44 termékcsoportra
dolgoztak ki követelményeket, több mint 100 cég mintegy
1600 termékeit minısítették, melyek éves forgalma elérte a
1.5 milliárd $-t
http://www.geca.org.au
Hong Kong
2000-ben alapították, 2009. nyaráig 56 termékcsoportra
dolgoztak ki követelményeket. 2009. nyaráig 13
termékcsoportban 32 cég 78 termékét minısítettek.
http://www.greencouncil.org/
Japán
1989-óta mőködik.
2009. nyarán 43 termékcsoportra volt érvényes
követelményrendszer. 1633 cég 4617 termékét minısítették
http://www.ecomark.jp
Kanada "Environmental Choice”
1988-ban alapították.
Az ISO 14024 szabványnak megfelelıen mőködik.
Közel 170 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket,
120 termékcsoportban, mintegy 7000 terméket minısítettek
2009. nyaráig.
Sikeres termékcsoport a megújuló energián alapuló
elektromos áramtermelés
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http://www.terrachoice-certified.com
Kína
1994-ben alapították. Az alapítás óta 2009. ıszéig
56 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket. 2006-ig
800 cég 12000 termékét minısítették.
http://www.greencouncil.org
Korea
1992-ben alapították, mőködése megfelel az ISO 14024
szabvány elıírásainak. 2009 szeptemberi adatok szerint 159
termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket. 1179 cég
129 termékcsoportba tartozó 5450 termékét minısítették
2008. júliusáig.
http://www.kela.or.kr
Új-Zéland
1989-ben alapították.
26 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket.
2009. nyaráig 23 termékcsoportban 48 cég közel 1000
termékét minısítették. Legsikeresebb termékcsoportok:
festékek és lakkok, padlóburkolatok, másolók
http://www.enviro-choice.org.nz
USA
1989-ben alapították a rendszert, mőködtetésére 1990-ben
hoztak létre non-profit szervezetet.
A honlap nyilatkozatot tartalmaz, hogy a rendszer az ISO
14024 szabványnak megfelelıen mőködik.
2009-as adatok szerint 41 termékcsoportra dolgoztak ki
követelményeket. 420 cég közel 1500 terméke/szolgáltatása
nyerte

el

a

idegenforgalmi

minısítést.
szálláshelyek,

Sikeres

termékcsoportok:

tisztítószerek,

festékek,

papíripari termékek.
http://www.greenseal.org
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Néhány környezetvédelemmel kapcsolatos vagy annak vélt címke

Kötelezı jelölések (energiahatékonyság, hulladékgazdálkodás)
Kötelezı energiacímke
Az

EU

22/75/EEC

hőtıgépeken,

Tanácsi

mosó-

vízmelegítıkön,

és

alapján

mosogatógépeken,

tőzhelyeken,

légkondicionálókon

Irányelve

fényforrásokon

kötelezıen

és

feltüntetendı

energiacímke

Szelektív győjtést igénylı elektromos berendezések
jelölése. EU szabályozás alapján (2006/66/EK irányelv
az

elemekrıl

és

akkumulátorokról,

valamint

a

hulladékelemekrıl, a 2002/96/EK irányelv az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairól, valamint a
2264/2004. (IX. 23.) Kormány rendelet) elemeken és
akkumulátorokon, valamint elektronikai berendezéseken
kell feltüntetni.
A 2005. augusztus 13-a után vásárolt termékek esetén
a termékek visszagyőjtésének és ártalmatlanításának
költségeit a gyártónak kell fizetnie. Ezt jelzi a kuka alatt
a

fekete

hasáb.

A

korábban

vásárolt

termékek

visszagyőjtéséért csak csere esetén felelıs a gyártó. Az
ilyen termékek címkéjén nincs fekete hasáb.
A

termékek

visszagyőjtését

koordináló

szervezet

Magyarországon az Ökomat. http://www.okomat.hu
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Önkéntes jelölések
Mőanyaghulladékok hasznosítását megkönnyítı jel, amely a
mőanyagok típusát adja meg a DIN 6120 szabvány alapján:
1-6-ig a csomagolásra használt
01

02

03

04

05

06

07

PET

PE-HD

PVC

PE-LD

PP

PS

egyéb

A 94/2002 (V.5.) Kormány rendelet szerint e jel feltüntethetı
csomagolásokon további anyagok megjelölésére is.
Az anyagtípusok rövidítései és számai az alábbiak:
20

21

22

40

41

50

51

PAP

PAP

PAP

FE

ALU

FOR

FOR

Hullám-

Nem

papír

acél

Alumí-

fa

parafa

lemez

hullám-

nium

lemez
jellegő
karton
60

61

70

71

72

80-98

TEX

TEX

GL

GL

GL

C+
fıkomponens

gyapot

juta

Szín-

Zöld

Barna

telen

üveg

üveg

kompozitok

üveg
Az

USA

Környezetvédelmi

Hivatala

által

alapított

egy

kritériumon (energiahatékonyság) alapuló környezeti védjegy.
Terméktípusonként

meghatározott

kritériumoknak

kell

megfelelni

elnyeréséhez.

43

a

energiafelhasználási
jel

termékcsoportra

viselési

jogának

dolgoztak

ki

követelményeket a berendezések kategóriában, de lehetıség
van háztartások, irodaházak minısítésére is. A nemzetközi
“Energy Star” rendszerhez csatlakozott Ausztrália, Kanada,
Japán, Új-Zéland és az EU.
A program sikerét mutatja, hogy 2008-as felmérés szerint a
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megkérdezettek 70 %-a ismerte a jelet.
http://www.energystar.gov
„Tidyman” azaz „Ügyelj környezeted tisztaságára!” jel.
Eredetileg Nagy Britannia kormánya által támogatott „Keep
Britain Tidy”mozgalom jelképe. A mozgalom a nemzeti
hulladékellenes kampány részeként a nımozgalom
kezdeményezésére indították, célja a közvetlen lakókörnyezet
tisztaságának védelme és az antiszociális magatartás
visszaszorítása volt.

Hulladékgazdálkodási kötelezettséget koordináló szervezetek jelölései
A csomagoláson azt jelenti, hogy az adott csomagolásra
befizették a megfelelı díjat a nemzeti csomagolás hasznosító
szervezetnek az 94/62/EK számú a csomagolásról és a
csomagolási hulladékról szóló irányelvének megfelelıen
24 ország használja a „Zöld Pont” védjegyet, a szervezetek
szövetsége a PRO EUROPE. Magyar tag az Öko-Pannon
http://www.gruener-punkt.de
ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
A magyar hulladékgazdálkodási törvényben foglalt gyártói
hulladékgazdálkodási kötelezettségek együttes teljesítésére
1996. végén alapított társaság. Tagja a „Grüne Punkt”
hálózatnak, Az ÖKO-Pannon rendszerhez való tartozás
szimbóluma Magyarországon a „Zöld Pont” védjegy.
http://www.okopannon.hu
Öko- Pack Nonprofit Kft.
A magyar hulladékgazdálkodási törvényben foglalt gyártói
hulladékgazdálkodási kötelezettségek együttes teljesítésének
keretében csomagolási hulladékok hasznosítását szervezi,
finanszírozza 2003 óta.
www.okopack.hu
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ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Nonprofit Kft.
eredetileg a Dunaferr vállalatcsoport hulladékgazdálkodásának
megoldására alakult.
www.oko-ferr.hu
A Recyclomed Nonprofit Kft. a gyógyszercsomagolás és
lakossági gyógyszerhulladék begyőjtésére alakult közhasznú
szervezet emblémája
www.recyclomed.hu
A Cseber Nonprofit Kft. a növényvédı szer csomagolásra
szakosodott Csomagoló Eszköz Begyőjtési Rendszer
emblémája
www.cseber.hu

Mezıgazdaság, élelmiszeripar
Az élelmiszereket és az italokat általában kizárták az I. típusú környezeti címke
rendszerek érvényességi körébıl, e termékek minısítését más formában végzik. A
számos helyi minısítésre nem térünk ki, csak a legfontosabb EU jelöléseket
mutatjuk be.
Az Európai Unió “ökológiai gazdálkodás” rendszerének jelölése
az ökológiai termékek címkézésérıl szóló 834/2007/EK számú
Tanácsi rendelet (2007. június 28.) alapján, amely felváltja a
korábbi szabályozást.
A biotermékeket jelölı EU-logó használata az EU termelıi
számára kötelezı, de a logó a behozott biotermékeken is
feltüntethetı 2009.január 1-tıl.
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic
PDO (Protected Designation of Origin, Oltalom alatt álló
eredetmegjelölés OEM)
EU jelölés csak meghatározott földrajzi területen elıállítható
termékekre,

a

mezıgazdasági

termékek

és

élelmiszerek
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földrajzi jelzéseinek és eredet megjelöléseinek oltalmáról szóló
510/2006/EK rendelet (2006. március 20.) alapján.
Minısíthetı termékek:
friss hús (valamint vágási melléktermék és belsıség), húsipari
termékek (fızve, sózva, füstölve stb.), sajtok, egyéb állati
eredető termékek (tojás, méz, különbözı tejtermékek a vaj
kivételével stb.), olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj stb.),
gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva
friss hal, puhatestőek és rákfélék, valamint ezekbıl készült
termékek, egyéb termékek (főszerek stb.).
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/
PGI (Protected Geographical Indication, Oltalom alatt álló
földrajzi jelölés OFJ)
EU jelölés korlátozott földrajzi területrıl származó termékeken,
amelyek a földrajzi egységre jellemzı minıségőek, jellegzetes
tulajdonsággal és hírnévvel rendelkeznek a mezıgazdasági
termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredet
megjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK rendelet (2006.
március 20.) alapján.
Minısíthetı termékek: sörök, növényi kivonatokból készített
italok, kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, és egyéb
pékáru, természetes mézgák és gyanták, mustárpép, tészta,
valamint széna, illóolajok, parafa, kármin (állati eredető
nyerstermék), virágok és dísznövények, gyapjú, főz, tilolt len.
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/

TSG (Traditional Specialities Guarantee, Garantáltan hagyományos különlegesség)
EU jelölés hagyományos élelmiszer termékekre, a hagyományos
különleges terméknek minısülı mezıgazdasági termékekrıl és
élelmiszerekrıl szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet (2006.
március 20.) alapján.
A jelzett termékek hagyományos nyersanyagból, hagyományos
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összetétellel vagy hagyományos eljárással készülnek. Általában
a termékek nem jellemzıek egy-egy régióra.
Minısíthetı termékek: sör, csokoládé és egyéb kakaótartalmú
ételkészítmények, cukrászsütemények, kenyér, édes tészták,
torták, kekszek és egyéb sütıipari termékek, tészták, fızve vagy
fızés nélkül, töltve vagy töltelék nélkül, elıfızött ételek,
főszerezett kész mártások, levesek vagy erılevesek, növényi
kivonatból készült italok, jégkrémek és szorbetek.
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/
Forest Stewardship Council jelzése. A mexikói székhelyő
nemzetközi civil szervezet célja, hogy a faanyag eredetének
igazolásával segítse elı a felelıs erdıgazdálkodást. Az 1993ban létrehozott szervezetet kormányok, az ipar képviselıi, a
WWF, a FERN és a Greenpeace is támogatja.
http://www.fsc.org/
Programme for the Endorsement of Forest Certification
schemes (PEFC) Luxemburgban bejegyzett „Páneurópai Erdı
Tanúsító Tanács” elnevezéső független, nonprofit, civil
nemzetközi szervezet 1999-ben alapította 27 tagország erdı- és
fafeldolgozó ipara, válaszul az FSC létrehozására. A jel a
fenntartható módon mővelt erdıkbıl származó termékek
megkülönböztetésére szolgál. 25 ország nemzeti minısítı
rendszere jogosult a címkehasználat odaítélésére, több mint
1,000,000 km² erdıt minısítettek. http://www.pefc.org
Sustainable Forestry Initiative – SFI
Az Egyesült Államokban elfogadott minısítési rendszer a
fenntartható erdıgazdálkodás tanúsítására. Noha a független
tanúsítás megszerzése önkéntes, az USA Erdı és Papír
Szövetsége (American Forest and Paper Association (AF&PA))
megköveteli tagjaitól, hogy megfeleljenek a követelményeknek.
2008 elején 61.7 millió hektár erdı rendelkezett tanúsítással
http://www.aboutsfb.org
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