Miejsce
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa
I piętro, sala 101

ZAPROSZENIE
na seminarium

EU Ecolabel
dla papieru zadrukowanego
Organizatorzy
we współpracy z zespołem projektowym ds. „Budowania potencjału
w państwach członkowskich w zakresie wdrożenia oznakowania
ekologicznego Ecolabel dla produktów z papieru zadrukowanego”,
w imieniu Komisji Europejskiej

Dane kontaktowe
Joanna Tkaczyk - Kierownik Działu Współpracy Zagranicznej
tel. +48 22 46 45 208; + 48 22 46 45 228
Elżbieta Stefaniak - Dyrektor Marketingu
tel. +48 22 46 45 306

Kryteria, korzyści, aplikowanie i licencja –
drukowanie z uwzględnieniem
aspektów ekologicznych

Termin: 29 października 2013 r.
Udział w seminarium bezpłatny
Seminarium współfinansowe ze środków UE

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa

Rejestracja udziału
Celem dokonania zgłoszenia udziału w seminarium, zapraszamy do wypełnienia
formularza rejestracyjnego na stronie internetowej:

www.pcbc.gov.pl/rejestracja/ecolabel
wpisując login: seminarium, hasło: ECOlabel2013
Liczba miejsc ograniczona. O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.
Z jednej organizacji zapraszamy maksymalnie 2 osoby.

EU Ecolabel ułatwia wybór produktów ekologicznych!

EU Ecolabel i polskie oznakowanie EKO
Europejskie oznakowanie ekologiczne jest dobrowolnym
programem certyfikacji, ustanowionym w 1992 r., aby zachęcić
przedsiębiorstwa do wprowadzania na rynek wyrobów i usług
bardziej przyjaznych dla środowiska.
Wyroby i usługi, którym przyznano europejskie oznakowanie
ekologiczne EU Ecolabel, są oznaczone logo, pozwalającym
konsumentom - w tym nabywcom publicznym i prywatnym – na ich
łatwą identyfikację. W Polsce, jednostką właściwą ds. europejskiego
oznakowania ekologicznego EU Ecolabel jest Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji S.A.
EU Ecolabel pomaga producentom, sprzedawcom i dostawcom usług
rozpoznać stosowanie dobrych standardów ochrony środowiska,
a jednocześnie umożliwia nabywcom dokonanie wiarygodnego
wyboru.
Na podstawie decyzji Komisji 2012/481/UE z dnia 16 sierpnia 2012 r.
firmy mogą ubiegać się o przyznanie oznakowania ekologicznego EU
Ecolabel dla produktów z zadrukowanego papieru.
Polskie oznakowanie ekologiczne EKO jest oficjalnym polskim
znakiem towarowym gwarancyjnym przyznawanym wyrobom
i usługom, które spełniają wyższe normy środowiskowe określone
w odpowiednich kryteriach, zarejestrowanym na rzecz Polskiego
Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Urzędzie Patentowym RP Decyzją
z dnia 23 października 2009 r. na podstawie art. 147 i art. 150
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
Celem oznakowania ekologicznego jest przyczynianie się do
zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
Polskie oznakowanie ekologiczne EK:O
• jest skutecznym i prostym narzędziem marketingowym, które jest
gwarancją, że produkty spełniają rygorystyczne kryteria
środowiskowe i klimatyczne;
• wzmacnia kampanie marketingowe i sprzedażowe organizowane
przez przedsiębiorstwa.

Program
10:30

Rejestracja

11:00

Powitanie
Dr Wojciech Henrykowski, Prezes PCBC S.A.

11:15

Wprowadzenie do europejskiego oznakowania ekologicznego
EU Ecolabel – rola, korzyści, GPP, procedura, opłaty
Dr Joanna Tkaczyk, Koordynator ds. Europejskiego Oznakowania
Ekologicznego EU Ecolabel, przedstawiciel Polski w EUEB

11:45

Europejskie oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel dla
„papieru zadrukowanego” – zakres, kryteria, wymagania

12:15

Przerwa

12:45

Ubieganie się o EU Ecolabel w praktyce – studium przypadku
Prof. dr Werner Sobotka, Druckinnovation, trener i konsultant
w dziedzinie technologii druku oraz drukowania zgodnie z kryteriami
oznakowań ekologicznych, Austria

13:15

EU Ecolabel – trendy i marketing
Dr W. Andreas Scherlofsky, Energon, partner projektu „Budowanie
potencjału w państwach członkowskich w zakresie wdrożenia
oznakowania ekologicznego Ecolabel dla produktów z papieru
zadrukowanego”, w imieniu Komisji Europejskiej

13:40

Pytania/Dyskusje

14:00

Zakończenie seminarium
Prezentacje dostępne na www.euecolabel.eu

