De EU-milieukeur voor bedrukt papier
„Het officiële EU-keurmerk voor groenere producten“
Wie zijn inzet voor een beter milieu wil tonen,
kiest voor zijn bedrukt papier voor de EU-milieukeur.

Zodra het EU-keurmerk op uw producten
staat, garandeert dit:
• een geringe lucht- en waterverontreining wanneer
het papier wordt vervaardigd en bij het drukprocedé
• minder milieuschade of – risico‘s door het gebruik
van gevaarlijke chemische stoffen
• verhoogde recycleerbaarheid.  
De milieukeur kan worden toegekend aan elk bedrukt
papierproduct dat ten minste voor 90 gewichtspercenten bestaat uit papier, karton of papiersubstraten,
met uitzondering van boeken, catalogi, blocnotes,
boekjes of formulieren die ten minste voor 80 gewichtspercenten uit de bedoelde papiersubstraten
moeten bestaan.      

Uw klanten vragen erom
De klant is zich er tegenwoordig meer van bewust
dat de bescherming van het milieu van fundamenteel belang is. Vier op de vijf consumenten in Europa
zouden graag milieuvriendelijkere producten kopen,
mits deze deugdelijk door een onafhankelijke organisatie worden gecertificeerd.
Met de EU-milieukeur op uw producten biedt u ze
een betrouwbare manier om gemakkelijk de meest
milieuvriendelijke producten op de Europese markt
te herkennen.

Voorzie uw milieuvriendelijk bedrukt papier van een betrouwbaar symbool…
Vraag de EU-milieukeur aan!
◊ Zie de checklist op de keerzijde voor een snelle test

Voor meer informatie …

… over de regeling, de voorwaarden, de betrokken partijen, de aanvraagprocedure…
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
… over de gedetailleerde criteria voor de productgroep „bedrukt papier“:   …
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Wat zeggen zij ervan?
„De klant denkt niet aan het drukprocedé, maar aan het uitzicht en het vlak waarop men drukt. Dit kan een gelegenheid zijn om de duurzaamheid van drukkerijen in de verf te zetten – het drukprocedé is erg duurzaam als het
op de juiste manier wordt uitgevoerd.“
Marcus Timson, codirecteur van het evenement Ecoprint Europe
Voor de marketing van uw producten met de milieukeur kunt u gratis gebruikmaken van onze e-catalogus
http://ec.europa.eu/ecat

Checklist van vereisten (alleen voor een eerste controle)
Dit is een niet-uitputtende lijst van criteria voor de EU-milieukeur voor bedrukte papierproducten.
Zie Besluit 2012/481/EU van de Commissie voor alle details.
Fase in de
levenscyclus

Criterium

Vereisten

Vervaardiging

Substraat

• De producten van bedrukt papier mogen uitsluitend worden gedrukt op:
- kopieerpapier en grafisch papier met de EU-milieukeur zoals vastgesteld in Besluit 2011/333/EU van de Commissie;
- krantenpapier met de EU-milieukeur zoals vastgesteld in Besluit 2012/448/EU van de Commissie.

Vervaardiging

Verboden of
beperkte stoffen
en mengsels

• Verbruiksgoederen die terecht kunnen komen in het eindproduct van bedrukt papier, en die stoffen en/of mengsels bevatten welke beantwoorden aan de criteria voor indeling met de in het document dat de volledige criteria bevat vermelde
gevarenaanduidingen of waarschuwingszinnen, mogen niet worden gebruikt voor druk-, coatings- en afwerkingsbewerkingen van het eindproduct van bedrukt papier.
• Deze eis is niet van toepassing op tolueen voor gebruik bij rotatiediepdrukprocessen waar een gesloten of ingekapselde
installatie of terugwinningssysteem, of een gelijkwaardig systeem aanwezig is om vluchtige emissies te beheren en te
bewaken, en waar de terugwinefficiëntie ten minste 92 % bedraagt. UV-lakken en UV-inkten met de classificatie H412/R52Check-list (for a first assessment only)
53 zijn eveneens van deze eis vrijgesteld.
This is a non exhaustive list of EU Ecolabel criteria for printed paper products. Please see the Commission Decision 2012/481/EU
• Biociden, hetzij als onderdeel van de formule, hetzij als onderdeel van een mengsel in de formule, die worden gebruikt om
for full details.
het product te conserveren, zijn uitsluitend toegestaan als hun bioaccumulerend vermogen wordt gekenmerkt door een
Life cycle step
Criterion
Expectations
log Pow (octanol/water-verdelingscoëfficiënt) < 3,0 of een experimenteel bepaalde bioconcentratiefactor (BCF) ≤ 100.
Manufacturing
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gebruik
vanin:stoffen of preparaten, zie het desbetreffende document met
- Copying and Graphic paper bearing the EU Ecolabel as established in Commission Decision
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2011/333/EU.
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componenten van het product van bedrukt papier moeten eenvoudig te verwijderen zijn om te
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Consumables
that could end
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paper product, and that contain substances
waarborgen dat
deze componenten
het recyclingproces
niet verstoren.
limited
and/or mixtures meeting the criteria for classification with the hazard statements or risk phrases
•
Natsterktemiddelen
mogen
uitsluitend
worden
gebruikt
als
de
recyclebaarheid van het eindproduct kan worden
substances and
specified in the full criteria document shall not be used for printing, coating, and finishing operamixtures aangetoond. tions of the final printed paper product.
 Kleefmiddelen
mogen
uitsluitend
gebruikt
indien
kan worden
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This
requirement
shallworden
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processes
where a
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 Coatinglakken
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polyetheen
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and monitor fugitive emissions and where the recovery efficiency is at least 92 %. UV
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Recyclebaarheid
Manufacturing

varnishes and UV inks classified H412/R52-53 are also exempted from this requirement.

Vervaardiging

Opleiding

Biocides, either as part of the formulation or as part of any mixture included in the formulation,
• Alle personeelsleden
die deelnemen aan de dagelijkse werkzaamheden, moeten de noodzakelijke kennis verkrijgen om te
that are used to preserve the product are permitted only if their bioaccumulation potentials are
waarborgen dat
is voldaan aan
de milieukeureisen
en dat deze
voortdurend
worden
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by log
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partition
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Gebruik

Gebruiksgeschiktheid

• Het product
moet geschikt zijn voor zijn gebruiksdoel.
Please see the criteria document for the full list of requirements for the use of substances or prepara-

Gebruik
Gebruik

Manuf
acturing
Informatie
or End of Life

op het product

tions.

Recyclability
The printed
paper
product
shall
recyclable
and de-inkable.
• Op de verpakking
van het
product
moet
debe
volgende
informatie
staan: „Gelieve oud papier met het oog op hergebruik in

te zamelen.“

Informatie op het
EU-milieukeuretiket
Manufacturing

Vervaardiging

termined bioconcentration factor (BCF) ≤100.

Non-paper components of the printed paper product shall be easily removable to ensure that
those components will not hinder the recycling process.

Het facultatieveWet
etiket
met tekstruimte
de only
volgende
tekst bevatten:
strength
agents maymoet
be used
if the recyclability
of the finished product can be proved.
- Dit bedrukte product
is recyclebaar
- Adhesives
may be used only if their removability can be proved.
- Coating
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lamination, including polyethene and/or polyethene/polypropylene,
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met
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may be used
only for
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books,
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Zie de richtsnoeren
voor hetofgebruik
van het etiket
met
website:
to ensure that the Ecolabel requirements are fulfilled and continuously improved.
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Use
Fitness for use
This product shall be suitable for its purpose.
Emissies in het Information
• Spoelwater
dat
zilver
bevat,information
afkomstig van
hetappear
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films “Please
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Use
on
The
following
shall
on the van
product:
collect
used paper en
forfotochemicaliën
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The optional
label
text
box shall contain the following
text:
Information
• De hoeveelheid
Cr en Cu
diewith
in een
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- This 2printed product is recyclable.
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the EU Ecolabel
- It is printed using paper with low environmental impact.
• Voor publicatierotatiediepdruk:
- Emissions of chemicals to air and water of paper production and printing process have been
- emissies van VOSlimited.
in de lucht mogen ten hoogste 50 mg C/Nm3 bedragen.
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the website:
- er moet http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf
apparatuur worden geïnstalleerd voor de reductie van Cr6+-emissies in de lucht.
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Vervaardiging

Afval

Manufacturing

Vervaardiging

Emissions to air

45 mg per

For publication rotogravure printing:
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de
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3
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en
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details
(i) handling, collection, separation and use of recyclable materials from the waste stream,

Energieverbruik

(ii) een
precovery
of bij
materials
other uses, such as incineration
raising machines,
process steam
or
• De drukkerij houdt
register
van alleforenergieverbruikende
apparatenfor
(inclusief
verlichting,
heating, or
use,
airconditioning, koeling)
enagricultural
stelt een programma
op met maatregelen voor verbetering van de energie-efficiëntie.

(iii) handling, collection, separation and disposal of hazardous waste, as defined by the relevant local and national regulatory authorities.
to the online criteria document for full list and details
Zie het online document met criteria voor een volledigePlease
lijst enrefer
alle details
Manufacturing
Energy Use
The printing house shall establish a register of all energy consuming devices (including machinery, lightning, air conditioning, cooling) and a programme consisting of measures for improvement of energy efficiency.

