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Prečo environmentálna zna čka?

Schéma environmentálnej zna čky EÚ

� je dobrovoľná schéma platná od roku 1992
� je súčasťou politiky udržateľnej spotreby a výroby ES, 
� jej cieľom je „zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby 

a výroby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné
zdroje“.

� je určená na propagáciu produktov , ktoré sa vyznačujú veľmi 
dobrými environmentálnymi vlastnosťami, prostredníctvom 
používania environmentálnej značky EÚ.
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Environmentálna zna čka EÚ

„Environmentálna zna čka EÚ“

Podmienky na udeľovanie a používanie európskej

environmentálnej značky ustanovuje nariadenie 
EP a R (ES) č. 66/2010 o environmentálnej zna čke EÚ
a súvisiace predpisy k nariadeniu - rozhodnutia Európskej
komisie.
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Rozsah pôsobnosti 

� Nariadenie sa uplatňuje na akýkoľvek výrobok alebo akúkoľvek 
službu, ktoré sa dodávajú na trh Spoločenstva na účely 
distribúcie, spotreby alebo používania, buď za úhradu alebo 
bezplatne.

� „Komisia vykoná do 31. decembra 2011 štúdiu, v ktorej preskúma 
realizovateľnosť ustanovenia spoľahlivých kritérií týkajúcich sa 
environmentálnych vlastností počas celého životného cyklu takýchto 
produktov vrátane produktov rybolovu a akvakultúry. V štúdii by 
sa mala venovať osobitná pozornosť vplyvu akýchkoľvek kritérií
environmentálnej značky EÚ na potraviny a krmivá, ako aj 
nespracované poľnohospodárske produkty spadajúce do 
pôsobnosti nariadenia (ES) č. 834/2007.“ (článok 6, bod 5)

� nariadenie sa neuplatňuje na humánne lieky, na veterinárne 
lieky, ani na žiadny druh zdravotníckych pomôcok.
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Národn á environmentálna zna čka 

„Environmentálne vhodný produkt“

Od 1.decembra 2002 upravuje podmienky a postup pri 
udeľovaní národnej environmentálnej značky
zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom ozna čovaní výrobkov
v znení neskorších predpisov.

Vykonávacím predpisom k zákonu je vyhláška MŽP SR č.258/2003 Z.z.

Súvisiacimi predpismi k zákonu č. 469/2002 Z.z. sú Oznámenia MŽP SR ,
ktoré sú vydávané vo Vestníkoch MŽP SR.
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Environmentálne kritériá

Oznámenie MŽP SR stanovuje osobitné podmienky
na udelenie národnej environmentálnej značky na príslušnú
skupinu produktov.
a) základné požiadavky - všeobecne záväzné právne  

predpisy
b) špecifické (environmentálne) požiadavky postavené nad rámec

platných právnych predpisov a technických noriem

Rozhodnutia Komisie (ES) stanovujú environmentálne kritériá
na udelenie environmentálnej značky EÚ na príslušné
skupiny produktov.
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Skupiny produktov v SR

� platné osobitné podmienky 
pre 20 skupín produktov (z 
toho 1 služba) :
sorpčné materiály, cementy, 
oceľové smaltované vane a 
sprchovacie misy, mleté
vápence, lepidlá a tmely, 
biodegradovateľné plastové
materiály a produkty z nich, 
vykurovacie kotly na plynné
palivá vybavené horákom s 
ventilátorom alebo 
atmosférickým horákom, 
plynové infražiariče, ubytovacia 
služba, tuhé ušľachtilé biopalivá
a ďalšie 

� 5 skupín produktov je v
aktualizácii
murovacie materiály, dosky na 
báze dreva, baliaci papier a 
vlnitá lepenka, drôto-kamenné
konštrukcie, prostriedky na 
zimnú údržbu

� riešenie osobitných 
podmienok pre 1 novú
skupinu produktov
zariadenia na spaľovanie tuhej
biomasy
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Počet udelených národných environmentálnych zna čiek 
„Environmentálne vhodný produkt“ v rokoch 2002 - 20 10
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Počet ocenených produktov v jednotlivých 
skupinách produktov
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Aké sú prínosy?

Prínosy používania environmentálnych zna čiek

Obidve environmentálne značky sú účinným marketingovým 
nástrojom na zviditeľnenie produktov držiteľa, poskytujú
produktom pridanú hodnotu a konkurenčnú výhodu držiteľa 
na domácom i zahraničnom trhu.

Spotrebiteľom garantujú, že ponúkané produkty sú ohľaduplnejšie 
nielen k životnému prostrediu ale aj k ich zdraviu. 

Spotrebiteľom a verejným obstarávateľom uľahčujú správne sa 
zorientovať a rozhodovať pri nákupe v prospech 
environmentálnych produktov.

www.sazp.sk



Žiados ť o environmentálnu zna čku

O environmentálnu zna čku môže požiada ť: producent, výrobca, 
dovozca, poskytovateľ služby, veľkoobchodník, maloobchodník.

Kontaktujte SAŽP - Centrum environmentálneho manažér stva, 
Trnava

Čo je potrebné urobi ť a zvážiť pred podaním žiadosti?   
� Vybrať si zo zoznamu platných skupín produktov, na ktoré sú

stanovené národné a európske environmentálne kritériá
skupinu, o ktorú máte záujem. 

� Pozorne si prečítať vymedzenie predmetnej skupiny, či môže 
byť do nej zaradený váš produkt. 

� Pozorne si preštudovať environmentálne kritériá ako aj 
príslušný Aplikačný balík (v prípade európskych 
environmentálnych kritérií), aby ste získali dostatočné vstupné
informácie o požiadavkách na váš produkt a vašu organizáciu.
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Ďalšie činnosti SA ŽP - CEM

� vypracováva návrhy osobitných 
podmienok na nové skupiny produktov na 
udelenie národnej environmentálnej zna čky 
(EVP) vrátane ich pravidelnej revízie 

� prijíma a preveruje žiadosti a vykonáva 
posúdenie zhody s osobitnými podmienkami na 
udelenie EVP a kontroluje plnenie podmienok 
uvedených v licenčnej zmluve

� prijíma a preveruje žiadosti a vykonáva 
posúdenie zhody s environmentálnymi kritériami 
Európskeho spoločenstva (ES) na udelenie 
environmentálnej zna čky EÚ" a kontroluje 
plnenie podmienok uvedených v licenčnej 
zmluve 

� zabezpečuje čiastkové činnosti vyplývajúce z 
nariadenia č. 66/2010 pre príslušný orgán vo 
väzbe na schému ES na udeľovanie európskej 
environmentálnej značky 

� vykonáva overenie súladu 
environmentálneho tvrdenia s 
medzinárodnou normou ISO 14021 v rámci 
environmentálneho ozna čovania typu II . a 
udeľuje certifikáty 

� prijíma a preveruje žiadosti a vykonáva 
činnosti súvisiace s registráciou organizácie 
v EMAS 

� vedie a aktualizuje register organizácií
v schéme EMAS a oznamuje zmeny Európskej 
komisii 

� monitoruje proces certifikácie systémov 
environmentálneho manažérstva podľa ISO 
14001 v SR 

� rozvíja oblas ť integrovanej produktovej 
politiky (IPP) a zastupuje SR na stretnutiach 
Európskej komisie 

� rozvíja oblas ť zeleného verejného 
obstarávania (GPP) a zastupuje SR na 
stretnutiach členských krajín v rámci aktivít 
Európskej komisie, vykonáva činnosti 
vyplývajúce z Národného akčného plánu pre 
zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2007 
- 2010 

� vykonáva činnosti vyplývajúce z
implementácie európskeho Akčného plánu pre 
environmentálne technológie (ETAP) a 
zastupuje SR na aktivitách Európskej komisie 
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SAŽP – CEM

Ecolabel team

darina.badurova@sazp.sk
anita.gajarska@sazp.sk

marcela.lancaricova@sazp.sk

Ďakujem za pozornos ť.
marcela.drgonova@sazp.sk
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