CO OZNACZAJĄ ZNAKI NA OPAKOWANIACH…?

Możliwość ponownego wykorzystania - znak pojawia się na
opakowaniach przydatnych do wielokrotnego użytku. Symbol
ekologiczny można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach,
puszkach, kanistrach, ale także na butelkach, szklanych
Opakowania biodegradowalne - znak ekologiczny przeznaczony jest dla
opakowań, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają
szkodliwych substancji. Mogą być kompostowane wraz z odpadami
organicznymi.
Opakowanie nadające się do recyklingu /trzy strzałki/ - znak
ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które nadają się do
ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych surowców
innego, podobnego produktu (aluminium - puszki, tworzywa sztuczne pojemniki, butelki, papier - torby, tektury do pakowania, wypełniacze
do pudełek).

Przydatność do recyklingu - znak ekologiczny przydatności opakowania
do recyklingu.

Dbaj o czystość. Wrzuć do kosza. Znak ma przypominać nam, aby
opakowanie po wykorzystanym produkcie trafiło tam, gdzie jego miejsce - tj.
do pojemnika na śmieci. Opakowanie wyrzucone na trawę, do lasu lub rzeki
zanieczyszcza środowisko!

Bądź odpowiedzialny, WYRZUCAJ OSOBNO! Rozdzielić opakowanie.
Wyrzucić osobno. Karton ma wylądować na makulaturze (bo to papier), a
plastikowy - (oznakowany, polietylenowy - PE) worek - ma trafić do (ogólnie
mówiąc) plastików.

Znak Aluminium – litery Alu otoczone strzałkami, oznacza, że produkt
lub jego opakowanie wykonane zostało z aluminium.

Oznaczenie CE umieszczone na produkcie lub jego opakowaniu jest deklaracją
producenta, że jego produkt spełnia wymagania dyrektyw obowiązujących w
Unii Europejskiej.

Symbol "e" - oznacza, że producent skorzystał z uznaniowego
standardowego systemu kontroli wagi lub objętości na etapie produkcyjnym.
Znak zamieszczany jest dobrowolnie. Stosuje się go tylko do towarów
porcjowanych, wprowadzanych do obrotu w opakowaniach porcjowanych,
o ilości nominalnej wyrażonej w jednostkach masy lub objętości, która jest
nie mniejsza niż 5 g lub 5 ml i nie większa niż 10 kg lub 10 l. Czyli, że dokonano
wewnętrznej kontroli ilości towaru paczkowanego.

Nie testowane na zwierzętach - znak ekologiczny jest to jeden z
ekoznaków, którym sygnuje się produkty nie testowane na zwierzętach.
Oznacza, że w fazie badań produkt nie był testowany na zwierzętach.
Oznaczenie ekologiczne najczęściej stosują producenci kosmetyków.
Umieszczanie tego oznaczenia na opakowaniach nie jest poprzedzone
weryfikacją bądź certyfikacją.

IHTK - „Króliczek z ochraniającą go dłonią” - znak ekologiczny
rozpoznawczy organizacji IHTK-Internationaler Herstellerverband
gegen Tierversuche in der Kosmetik (Międzynarodowy Związek
Producentów Przeciwko Stosowania Testów na Zwierzętach w
Kosmetyce), która od lat walczy o zakazanie testów kosmetyków na
zwierzętach. Wszystkie produkty, które spełniają wymagania IHTK,
są sygnowane tym symbolem ekologicznym.

Symbol otwartego słoiczka informuje, jak długo można używać kosmetyku
po jego otworzeniu. Podany jest (w miesiącach) okres trwałości po otwarciu
(tu na ilustracji po lewej - 6 miesięcy).

Przyjazny dla ozonu (bezpieczny dla ozonu) ta infografika informuje
konsumenta, że produkt nie zawiera freonów, które niszczą warstwę
ozonową ziemskiej atmosfery, a tym samym przyczyniają się do
globalnego ocieplenia klimatu.

Znak Rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej. Produkty znakowane
muszą pochodzić z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Użycie
tego znaku gwarantuje, że produkt spełnia wymogi oficjalnego nadzoru,
pochodzi bezpośrednio od producenta lub został przygotowany w
zamkniętym opakowaniu oraz zapewnia, że przynajmniej 95% składników
produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi.

Belgijski Symbol EcoGarantie - znak ekologiczny dla środków do
prania, środków czystości i środków do pielęgnacji ciała. Certyfikat
ekologiczny przyznawany jest produktom, których proces
powstawania nie burzy równowagi biologicznej między ludźmi,
roślinami i zwierzętami, uwzględniając przy tym kryteria jakościowe
i ekonomiczne. Symbol ekologiczny Ecogarantie informuje
konsumenta, że produkt jest ekologiczny, bezpieczny i trwały zgodnie z wymogami
belgijskiego instytutu certyfikującego PROBILA UNITRAB.
Bez konserwantów - producent żywności informuje ewentualnego
nabywcę, że nie stosuje konserwantów.

Poznaj Dobrą Żywność - znak, który mówi, że coś jest naprawdę
dobre. Gwarantuje utrzymanie stałego, bardzo wysokiego poziomu
jakości oznaczonych nim produktów oraz wiarygodności pochodzenia
surowców. Znak przyznawany jest produktom spełniającym kryteria,
opracowane przez Kolegium Naukowe do spraw jakości produktów
żywnościowych.
Ekoland- znak ekologiczny nadawany produktom spożywczym. Przyznaje
go Polskie
Stowarzyszenie
Producentów
Żywności
Metodami
Ekologicznymi. Informuje on konsumentów, że produkcja była przyjazna
środowisku i użyto nawozów naturalnych z zachowaniem naturalnego
obiegu substancji odżywczych.

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego, nadawany przez
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA. Mogą otrzymać go producenci,
którzy respektują europejskie normy ekologiczne - m.in. nie stosują
chemicznych środków ochrony roślin i nawozów syntetycznych.

Euroliść - znak rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej. Tak oznaczony
produkt pochodzi z certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego.
Wszystkie ekologiczne produkty żywnościowe pochodzące z Unii od 1 lipca
2012 roku muszą obowiązkowo posiadać ten znak. Ten znak gwarantuje
także, że taka żywność została wyprodukowana na terenie UE.

W trosce o naturę - znak ten udostępniany jest do stosowania przez
przedsiębiorców współpracujących z organizacją odzysku Polski
System Recyklingu SA.

Znak Ekologiczny EKO - w Polsce jest przyznawany od 1998 roku
przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA. Mogą go otrzymać, w
drodze dobrowolnej certyfikacji, wyroby krajowe i zagraniczne, a także
usługi, które spełniają wymagające kryteria ochrony zdrowia,
środowiska naturalnego i ekonomicznego wykorzystania zasobów
naturalnych Ziemi (w odniesieniu do wcześniej ustalonego,
akceptowanego poziomu ich zużycia).

Zielone Płuca Polski - znak ten nadawany jest firmom prowadzącym
działalność na obszarze "ZPP" zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Znak przyznawany jest towarom, usługom oraz ważnym społecznie
inicjatywom na mocy decyzji Kapituły Znaku Promocyjnego. Leży
w północno-wschodniej części Polski; obejmuje województwa warmińskomazurskie i podlaskie oraz części woj. mazowieckiego, kujawskopomorskiego oraz pomorskiego - to jedne z najcenniejszych w kraju i Europie systemów
ekologicznych.

EKO-ITB - znak przeznaczony dla produktów budowlanych. Jest
przyznawany przez centrum akredytacji Instytutu Techniki Budowlanej. O
znak
EKO-ITB
mogą
się
starać
wyroby
budowlane
o względnie mniejszej szkodliwości dla środowiska podczas całego cyklu
życia produktu.

Fair Trade (Sprawiedliwy Handel) - oznacza, że producent
respektuje
standardy
Międzynarodowej
Organizacji
Pracy.
Umieszczany
jest
na
towarach
importowanych
takich jak: banany, kakao, kawa. Celem znakowania jest troska o
pracowników z krajów rozwijających się. Znak ten znajdziemy przede
wszystkim na produktach importowanych z krajów ubogich. Oznacza
on, że producent respektuje standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy, a ludzie, którzy
pracowali przy wytworzeniu danego produktu np. na plantacjach kawy czy kakao nie byli
wykorzystywani.

Znak towarowy Zielony punkt to informacja, że producent wniósł wkład
finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu recyklingu i odzysku
odpadów polskiej organizacji Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Zielony
punkt widnieje na kartonach, puszkach, butelkach i innych produktach.
Jest jednym z najczęściej stosowanych znaków na świecie.
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