Mednarodne oznake
Znak EU za okolje (EU Ecolabel) je evropski znak, ki ga podeljujejo izdelkom
in storitvam v evropskem gospodarskem prostoru (države članice EU,
Norveška, Islandija in Liechtenstein) in upošteva celoten življenjski krog
izdelka. Okoljsko marjetico lahko pridobijo oblačila in obutev, maziva, barve
in laki, izdelki za dom in vrt, čistila, naprave, izdelki iz papirja in storitve v
turizmu.
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
Znak Pravične trgovine (Fairtrade) potrjuje, da so bili mednarodni standardi
pravične trgovine izpolnjeni. Nakup izdelkov pravične trgovine zagotavlja
šibkejšim proizvajalcem boljše pogoje dela in prodaje, pošteno plačilo ter
spodbuja k trajnostnemu razvoju. Označevanje je razširjeno v okoli 50
državah.
www.fairtrade.net
Znak EU za ekološko kmetijstvo (The EU organic logo) nudi zagotovilo
porabnikom o izvoru in kakovosti hrane in pijače, saj njegova navzočnost na
katerem koli proizvodu jamči skladnost proizvoda z uredbo EU o ekološkem
kmetijstvu.
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logolabelling_en
Mednarodni program Energy Star (ZDA, Japonska, EU, Kanada, Avstralija,
Nova Zelandija in Tajvan) je oznaka, ki pomaga potrošnikom prepoznati
izdelke pisarniške opreme, s katerimi prihranijo denar in energijo. Oznaka
Energy Star se lahko pojavlja na računalnikih, monitorjih, tiskalnikih, faksih.
www.eu-energystar.org
Energijska nalepka (The European Energy Label) je oznaka za označevanje
energetske učinkovitosti gospodinjskih aparatov, ki jih razvršča v razrede
glede na porabo energije. Oznaka zagotavlja jasne in lahko razumljive
informacije, ki morajo biti vidne na vseh razstavljenih napravah proizvoda
(od "A" (najbolj učinkovit) do "G" (največja poraba energije)).
www.energylabels.org
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je največji
sistem za certificiranje gozdov. Standard želi spremeniti način upravljanja z
gozdovi na globalnem in lokalnem nivoju, da bi lahko vsi uživali okoljske,
družbene in gospodarske koristi gozdov.
www.pefc.org
FSC (Forest Stewardship Council) je znak za promoviranje odgovornega
upravljanja z gozdovi in je prisoten v več kot 50 državah sveta.
www.fsc.org
EMAS (The European Eco-Management and Audit Scheme) - sistem EU za
okoljevarstveno vodenje organizacij je prostovoljen sistem za podjetja in
organizacije za vrednotenje, poročanje, izboljševanje njihove okoljske
učinkovitosti. V Sloveniji je za pridobitev znaka EMAS zadolžena Agencija RS
za okolje in prostor.
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
MSC (Marine Stewardship Council) je mednarodni znak za trajnostno
ribištvo. Znak MSC zagotavlja, da so bile ribe ulovljene na način, zaradi
katerega ribjemu zarodu ne grozi izumrtje.
www.msc.org

Pomembne nacionalne in regionalne oznake
BIODAR je znamka za ekološka živila, pridelana in predelana po
standardih Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije. BIODAR potrjuje,
da je živilo ekološkega izvora in od njive oz. hleva do prodajne police
kontrolirano s strani kontrolnih organizacij. www.zveza-ekokmet.si/
DEMETER je znamka za proizvode, pridelane po biološko-dinamični
metodi, ki jo smejo uporabljati le pogodbeni partnerji, ki so podvrženi
strogi kontroli. Zahteve, ki jih do pridelovalcev postavlja zveza, presegajo
zahteve za ekološko pridelavo Evropske skupnosti. www.demeter.si
Znak za okolje Swan (The Nordic Ecolabel) je uradni znak za okolje v
skandinavskih državah. Gre za prostovoljno shemo, ki ocenjuje vpliv
izdelka na okolje v celotnem življenjskem ciklu. Oznaka med drugim
zagotavlja, da so upoštevane podnebne zahteve in da so emisije CO2 (in
drugi škodljivi plini) omejeni, kjer je to najpomembnejše.
www.nordic-ecolabel.org/
Modri angel (The Blue Angel), prva svetovno najbolj znana
okoljevarstvena oznaka, je nemški certifikat za proizvode in storitve, ki
upoštevajo okolju prijaznejše vidike in spodbuja okoljsko odgovorno
potrošnjo. www.blauer-engel.de/en
Znak Soil Association je dokazilo o maksimalni vsebnosti ekoloških
sestavin v izdelku, minimalni količini sintetičnih sestavin, minimalni
predelavi in jasnosti označevanja vseh sestavin. Soil Association
zagotavlja najmanj 70 % sestavin iz ekološke pridelave in največ do 5 %
sintetičnih snovi. V izdelkih ne sme biti nanodelcev in gensko
spremenjenih sestavin, niti snovi, ki bi izvirale iz ogroženih vrst.
www.soilassociation.org
HQE (Haute Qualité Environnementale) je francoski standard za gradnjo
trajnostnih stavb. HQE sestavljajo trije deli: vpliv stavbe na okolje,
delovanje stavbe s tehničnega, arhitekturnega in gospodarskega vidika ter
kazalci uspešnosti. http://assohqe.org/hqe/
BREEAM (Velika Britanija) postavlja standarde za najboljše prakse na
področju trajnostnega gradbenega projektiranja, gradnje in delovanja. Je
eden najbolj celovitih in splošno priznanih znakov za okoljsko uspešnost
stavbe, ki vsebuje vidike, povezane z rabo energije in vode, zdravjem in
dobrim počutjem, onesnaževanjem, mobilnostjo, surovinami, odpadki in
upravljanjem procesov. www.breeam.org
DGNB (The German Sustainable Building Council) je nemški certifikat za
trajnostno gradnjo, ki upošteva okoljski, ekonomski, družbeni in kulturni
vidik načrtovanja, gradnje ter obratovanja zgradb. www.dgnb.de/_en/
DfE (Design for Environment) je splošni koncept, ki se nanaša na različne
oblikovalske pristope za zmanjševanje okoljskega vpliva izdelka, procesa
ali storitve v celotnem življenjskem ciklu (LCA - analiza življenjskega cikla).
www.epa.gov/dfe
The Oeko-Tex Standard 100 je nemški ekološki znak za tekstilne
proizvode. Certifikat določa analize ekološko spornih škodljivih snovi in
predpisuje znanstveno utemeljene mejne vrednosti za te snovi.
www.oeko-tex.org
Zeleni ključ (The green key) je nevladni, neprofitni, neodvisni ekološki
znak za nastanitve, ki ga podpirata Svetovna turistična organizacija in
Program Združenih narodov za okolje. www.green-key.org/

