Fenntartható fogyasztás és ökocímkék
EU Margaréta, az Unió környezetbarát termék védjegye
Az ökocímkéket környezetbarát termékek jelölésére, környezetvédelmi információk kommunikálására alakították ki. Abban vannak a segítségünkre, hogy az üzletek áru dömpingjében
is megtaláljuk a számunkra fontos környezetbarát termékeket!

Az ökocímkék néhány
jellemzője
- Az ökocímke rendszert a vásárlók tájékoztatására alakították ki
- A címkét csak a piacon fellelhető
legkörnyezetbarátabb termékek „viselhetik”
- Független harmadik fél által tanúsított
- Az ökocímkék megszerzése önkéntes,
a megfeleléshez a termék minden tulajdonságára vonatkozó követelményeknek
kell megfelelni (vagyis életciklus elemzésen alapul!)

Miért van rá szükség?
- A környezettudatos vásárlói réteg bővülésével, növekszik az igény a környezetbarát termékek, a hiteles információk
iránt
- A beszerzési tendereken előnyt jelenthet, ugyanis a minősítéssel egyszerűen bizonyítható a termék megfelelése a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak
(zöld (köz)beszerzés)
- Ökomarketing eszközként kiváló megkülönböztető jelzés a termék valamint a
szolgáltatás számára egyaránt (mindenki
jobban jár, ha hiteles információt hordoz
a terméke és nem akármilyen levélkékkel
próbálják a gyártók zöldre mosni egyébként nem kifejezettem környezetbarát termékeiket).

Nekünk, vásárlóknak
- Információt nyújtanak
- Megbízhatóságot sugallnak, mivel
környezeti szempontú kritériumrendszer

alapján független minősítő bizottság tanúsítja
A gyártóknak - A nyilvánosság felismeri
vállalata megbízhatóságát - Külső elismerést eredményez - Magas környezeti színvonalat garantál, elhivatottságot tükröz Erősíti a versenyelőnyt azokkal szemben,
akik még nem teljesítették a kritériumokat, nincs ökocímkéjük
A környezetnek - Csökken a környezeti
ártalom - Megfelel a termék a szigorú környezeti kritériumoknak - Mivel életciklus
alapú, ezért a termék egész életciklusa során csökken a negatív környezeti hatások
mértéke
1992-ben vezették be az Európai Unió
által önállóan jegyzett ökocímkét, környezetbarát termék védjegyet (a tagállamok
akkori számának megfelelő csillagvirágszirommal), melyet ma már 26 termékkategóriában ítélnek oda. Az odaítélési és
a tanúsítási eljárást az EU-országok illetékes nemzeti szervei végzik.
A címke rövid idő alatt igen közkedvelt lett hisz a gyártók már a külföldi piacokra is bátran vihették termékeiket, amelyek magas színvolnalát - az EU országok
mindegyikében elfogadott – a Margaréta
bizonyította.
Megalakulása után az első tanusítási folyamatban még mindössze csak 6 vállalat
büszkélkedhetett a címkével, 2000-re számuk 53-ra nőtt ma pedig mintegy körülbelül 2000 vállalat 6000 terméke viselheti
büszkén az Eu Margarétát.
Drogériákban, szupermarketekben hazánkban is megtalálható számtalan sajátmárkás, versenyképes áru EU Margarétával tanúsított termék. A legnépszerűbb
termékcsoportok a tisztítószerek, papíráru és a ruhaneműk.
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Az EU Margaréta
termékcsoportjai:
- Általános és szaniter tisztítószerek
- Ágybetétek
- Beltéri festékek és lakkok
- Fa padlóburkolatok
- Fabútorok
- Fényforrások
- Gépi mosogatószerek
- Háztartás-higiéniai papírok
- Hordozható számítógépek
- Hőszivattyúk
- Idegenforgalmi szálláshelyek
- Kemény padlóburkolatok
- Kenőolajok
- Kézi mosogatószerek
- Kültéri festékek és lakkok
- Lábbelik
- Másoló és grafikai papírok
- Mosószerek
- Szappanok és samponok
- Személyi számítógépek
- Talajjavítók
- Televíziók
- Textil padlóborítók
- Textil termékek
A védjegyhasználati jogra nyilvánosan, önkéntesen és folyamatosan lehet
pályázni. Hazánkban az Európai Unió
ökocímkéjét, az EU Margarétát és a magyar Környezetbarát Termék védjegyet lehet tanúsíttatni.
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