Kék Angyal
A Kék Angyal (Der Blaue Engel) a legrégebben létrehozott
környezetvédelmi jelölés, melyet a német belügyminiszter és a
környezetvédelmi miniszter kezdeményezésére 1977-ben vezettek be Németországban a termékek és szolgáltatások pozitív
környezeti tulajdonságainak megkülönböztetésére, önkéntes
piaci, környezetpolitikai szabályozó eszközként.
A Kék Angyal az ISO1024 szerinti I-es típusú ökocímkék csoportjába tartozik.
A Kék Angyal logója magán a környezetbarát terméken vagy szolgáltatáson jelenik meg, vagy – jellemzően a szolgáltatások esetében – a bemutatótermi plakáton. A címke az alábbi három alap részből
tevődik össze:
• Az Egyesült Nemzetek környezetvédelmi emblémája, amely egy karjait
kitáró, kék női alakot formál, mely egy babérkoszorús kék gyűrűvel van körülvéve.
• A körbefutó felirat – „Környezetvédelmi címke, mert…” – a termék vagy
szolgáltatás legjellemzőbb környezetbarát tulajdonságát emeli ki.
• A kör alakú embléma alsó részén hivatkozás látható a független Környezetbarát Védjegy Zsűrire ( JU), melynek
feladata a „környezetbarát termék” termékcsoportok kiválasztása és az egyedi
csoportokra vonatkozó feltételrendszerek
elfogadásával kapcsolatos döntéshozatal.
1977 óta a tanúsított termékek és szolgáltatások száma jelentősen megnőtt.
1990-ben a minősítés irányelveit is megszigorították. Ma már több mint 90 ter-

mékkategóriában van lehetőség a védjegy elnyerésére, a feltételrendszer érvényességének ideje pedig rendszerint 3 év.
Jelenleg körülbelül 125 termékkategóriában mintegy 11700 termék illetve szolgáltatás hordozza a német
ökocímkét. A Kék Angyal címkét minden gyártó vagy forgalmazó megszerezheti, tekintet nélkül arra, hogy a cég német, vagy külföldi székhelyű-e.
A termékkategóriák 4 területet fognak
át: egészség, éghajlat, víz és erőforrások. Az effajta osztályozás legfőbb célja a
világos és megbízható tájékoztatás, hogy
a fogyasztók egyértelműen felismerjék az
alapvető védelmi célt (pl. „Védi az erőforrásokat”).
Papíráruk esetében például a 100 százalékban újrahasznosított hulladékpapírból
gyártott termékek kaphatják meg. A használt papír (fogyasztótól már kikerült papír) esetében a fehérítő és a kémiai adalékanyagok minőségét specifikusan mérik fel. Meg kell felelnie az archiválható-
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sági és másolásképességi tesztszabványoknak is annak biztosítása érdekében, hogy
alkalmas legyen a mindennapi gyakorlati
felhasználásra.

A Kék Angyal
termékcsoportjai
a teljesség igénye nélkül:
- Cipők
- Digitális kivetítők
- Digitális, vezeték nélküli telefon
- DVD-felvevők, DVD-lejátszók,
Blu-ray lemez lejátszók
- Elektromos sütő háztartási használatra
- Espresso gépek / kávéfőző gépek
- Fajátékok
- Gáztűzhely és gáztüzelésű főzőlap
- Háztartási páraelszívó
- Hűtőgépek
- Elektromos víz forralók
- Kompakt Hi-Fi rendszerek
- Lámpák
- Mikrohullámú sütő
- Mobiltelefonok
- Mosogatógépek
- Mosógépek
- Netbookok
- Külső hőszigetelő rendszerek
- Szódagép
- Televíziókészülékek
- Újratölthető alkáli- / mangán-akkumulátor
- Alacsony energiafog yasztású kézi szárító
- Kerti szerszámok
- Babaőrzők

Még több információért látogasson
el a survive.hu/okocimkek
weboldalra.

A termékkategóriák 4 területet fognak át:
egészség, éghajlat, víz és erőforrások
- Energia-hatékony melegvíz-tároló tartályok
- Fényelektromos termékek
- Rugalmas padlóburkolat
- Kerti aprítók
- Kárpitozott bútorok
- Matracok
- Visszaváltható palackokat
- Szennyvíztisztító telepek
- Mechanikus órák és zseblámpák

- Ragasztó- és eg yéb szerelési anyagok
- Irodai berendezések (nyomtatók, másolók,
multifunkciós eszközök)
- Napkollektorok
- Könyvek
- Gyorsan lebomló hidraulika folyadékok
- Újrahasznosított műanyagból készült termékek
- Egészségüg yi papír termékek
- Alacsony károsanyag-kibocsátású falfestékek
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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. A SURVIVE
ENVIRO Nonprofit Kft. egyik fő feladata és egyedülálló szolgáltatása Magyarországon, hogy segítse és megkönnyítse a
környezetbarát termék védjegy megszerzését, a tanúsítást a cégek számára.
További információ:
Diófási Orsolya,
okleveles műszaki menedzser,
környezetmenedzsment szaktanácsadó
SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft.
H-1054 Garibaldi utca 1.
Tel: +36 30 343 9385
o.diofasi@survive.hu
www.survive.hu

