Oznakowanie ekologiczne UE dla
papieru zadrukowanego
„Oficjalny znak UE dla wyrobów bardziej ekologicznych”
Jeżeli chcesz pokazać swoje zaangażowanie w ochronę środowiska, oznacz
swój papier zadrukowany oznakowaniem ekologicznym UE.

Sprostaj potrzebom swoich klientów

Oznakowanie ekologiczne UE na twoim
produkcie jest gwarancją:

Konsumenci są dziś bardziej świadomi, że ochrona
środowiska ma zasadnicze znaczenie. Czterech na
pięciu europejskich konsumentów woli kupować
produkty bardziej przyjazne środowisku, pod
warunkiem że będą one miały właściwą certyfikację
niezależnej organizacji.
Oznakowanie ekologiczne UE na twoich produktach jest dla konsumentów wiarygodną wskazówką
pozwalającą łatwo rozpoznawać przyjazne dla
środowiska produkty dostępne na europejskim rynku.

• niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza i wody podczas produkcji papieru i procesu drukowania
• mniejszych szkód dla środowiska lub zagrożeń
związanych ze stosowaniem substancji niebezpiecznych
• lepszej możliwości recyklingu.
Oznakowanie to może zostać przyznane każdemu
produktowi z papieru zadrukowanego, który w co
najmniej 90% swojej masy składa się z papieru,
kartonu lub podłoża papierowego, z wyjątkiem
książek, katalogów, bloków, broszur lub formularzy,
które w co najmniej 80% swojej masy składają się z
wymienionych podłoży papierowych.    

Nadaj swojemu papierowi zadrukowanemu wiarygodny
znak ekologicznej doskonałości…
Ubiegaj się o oznakowanie ekologiczne UE!
◊ Aby przeprowadzić szybki test, wykorzystaj listę kontrolną na odwrocie

Więcej informacji znajduje się na stronach…

… o programie, jego treści, zaangażowanych podmiotach, procesie ubiegania się o oznakowanie:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
… o szczegółowych kryteriach dotyczących grupy produktów „papier zadrukowany”:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Opinie o oznakowaniu:
Konsument nie myśli o druku, lecz o projekcie i podłożach papierowych. Może to być okazją do wspierania
ekologicznego druku – drukowanie, jeżeli odbywa się we właściwy sposób, może być bardzo bezpieczne dla
środowiska.
Marcus Timson, współprowadzący imprezę EcoPrint Europe
Aby wprowadzić na rynek produkty z oznakowaniem ekologicznym, wykorzystaj nasz darmowy katalog elektroniczny: http://ec.europa.eu/ecat

Lista kontrolna (wyłącznie do celów wstępnej oceny) dotycząca wymogów
Jest to niewyczerpująca lista kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla produktów z papieru zadrukowanego.
Pełne informacje można znaleźć w decyzji Komisji 2012/481/UE.
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• Produkty z papieru zadrukowanego są drukowane wyłącznie na:
     - papierze do kopiowania i papierze graficznym opatrzonym oznakowaniem ekologicznym UE określonym w decyzji
Komisji 2011/333/UE
      - papierze gazetowym opatrzonym oznakowaniem ekologicznym UE określonym w decyzji Komisji 2012/448/UE.

• Do drukowania, powlekania i wykańczania produktu końcowego z papieru zadrukowanego nie stosuje się materiałów
eksploatacyjnych, które mogą trafić do produktu końcowego z papieru zadrukowanego, a które zawierają substancje
lub mieszaniny spełniające kryteria klasyfikacji do zwrotów określających zagrożenie lub zwrotów określających rodzaj
zagrożenia, wymienionych w dokumencie zawierającym pełne kryteria.
• Wymóg ten nie ma zastosowania do toluenu do użytku w procesach rotograwiury, w których istnieje zamknięta
lub wyodrębniona instalacja lub system odzysku, lub równoważny system służący kontroli i monitorowaniu emisji lotnych,
i gdy wydajność odzysku wynosi co najmniej 92 %. Lakiery UV i tusze UV sklasyfikowane jako H412/R52-53 również są
objęte zwolnieniem z tego wymogu.
• Produkty biobójcze będące częścią składu lub częścią mieszaniny zawartej w składzie, stosowane w celu konserwacji
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(iii) handling, collection, separation and disposal of hazardous waste, as defined by the relevant local and national regulatory authorities.
Please refer to the online criteria document for full list and 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.

