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ISO 14001:2004

Environmental management
systems – Requirements with
guidance for use: nemzetközi
környezetmenedzsment szabvány világszerte ismert követelményekkel. Magyar nyelvû
szabványadaptációja az: MSZ
EN ISO 14001:2005 – Környezetközpont irányítási
rendszer.

EMAS

Az Európai Unió 1993 júliusában bocsátotta ki az EcoManagement and Audit
Scheme rendeletet, röviden
EMAS-t. (EC1836/93). Az
EMAS hiteles külsõ kommunikációs lehetõséget biztosít
mindazon szervezetek számára, melyek önkéntes alapon
részt kívánnak venni környezeti teljesítményük folyamatos javításában.
Az EMAS rendelet, hasonlóan az ISO 14001-es szabványhoz egy módszert kínál
a szervezetek számára környezeti teljesítményük fejlesztéséhez, publikálásához és
ezen keresztül egy környezettudatos vállalati mûködés
megvalósításához.

OHSAS 18001:2007

Occupational Health and
Safety Zone
A minõség- és a környezetirányítási rendszerekhez jól kapcsolható a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer az OHSAS
18001:1999 és
a BS 8800:1996 számú
szabványok alapján.
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Környezetbarát papírok
minõsítési rendszerei
Blauer Engel: a német
Der Blauer Engel (magyarul: kék angyal) a
legrégebben (1977ben) létrehozott ökocímke. A “kék angyal”
kifejezés nem hivatalos megnevezése az emblémának, de a
köznyelvben így vált ismertté. A „kék
angyal“ átvette az ENSZ Környezetvédelmi Programjának emblémáját.
A „kék angyal“ környezetbarát termékjelölés kizárólag magán a terméken, vagy
az adott termék közvetlen reklámozására
szolgáló médiumokon használható. Ez azt
jelenti, hogy a „kék angyal“ nem használható a gyártó reklámozására, sem a gyártó
hivatalos iratain (pl. levélpapírjain), sem a
gyártó más termékeinek, termékcsoportjainak eladás-ösztönzésére.
EU-Blume: (EU-virág,
európai öko-címke).
Európai
tanúsítási
rendszer, azoknak a
termékeknek a jelölésére, amelyek adott
ökológiai és használati
alkalmassági kritériumoknak megfelelnek.
Az európai öko-címke papírok esetében
azt igazolja, hogy a papír elõállítása – pl. a
nyersanyagok kiválasztása és a gyártás –
csekély környezetre káros hatással jár. Az
EU-virág elnyeréséhez a gyártási folyamatnak a természetes anyagok és vegyszerek
használatával, az energiafelhasználással, a
levegõbe és a vízbe bocsátott anyagokkal és
a hulladékkezeléssel kapcsolatos szigorú
feltételrendszernek kell megfelelni. További követelmény, hogy a papír rostanyaga
fenntarthatóan kezelt erdõkbõl származzon.
FSC (Forest Stewardship Council). Az FSC
egy közhasznú nemzetközi
szervezet,
amely a fenntartható
erdõgazdálkodás minõsítésére dolgozott ki
rendszert.
Az FSC-jelzés arról tanúskodik, hogy az
adott papíripari termék elõállításához

használt nyersfa az FSC által tanúsított,
környezetkímélõ módon kezelt, és nem
védett területen lévõ erdõkbõl származik,
ahol a fakitermelés törvényes keretek között folyik.
Nordic Swan (Északi Hattyú). 1989 õszén
a skandináv államokban mûködõ Északi
Miniszterek Tanácsa
(Nordic Council of
Ministers) vezette be
az egész északi régióra (Norvégia, Svédország, Finnország, Izland és Dánia) érvényes Nordic Swan elnevezésû ökocímkézési rendszert. A Nordic Swan létrehozásának egyik fõ célja az öko-címkék
egyre bõvülõ választékából adódó zûrzavar megszüntetése, a címkézési rendszerek
harmonizációja volt.
A Nordic Swan öko-címkézési rendszerben a nemzeti illetékes testületek látják el
az adminisztratív teendõket, melyeket az
Északi Öko-címkézési Testület (Nordic
Ecolabelling Board) koordinál.
A Nordic Swan öko-címke egy repülõ
hattyút szimbolizáló embléma, melyhez kiegészítõ szövegek kapcsolódnak. A kör alakú címke felsõ peremén az „északi környezetvédelmi címke“ felirat látható az adott
országnak megfelelõ nyelven. A címke alatt
található felirat szövegét a termékre vonatkozó feltételrendszer írja elõ. A címkét a
terméken és annak csomagolásán lehet feltüntetni. Minden egyes engedélyhez egy
hatjegyû azonosító szám tartozik, amit a
címkével együtt fel kell tüntetni.
PEFC (Programme for
the Endorsement of
Forest Certification).
A PEFC Council egy
1999-ben
alapított
független, nonprofit
nemzetközi szervezet.
A PEFC Tanácsa a fenntartható erdõgazdálkodás ügyét segíti elõmozdítani a független tanúsítás módszerével.
Magyarországon a PEFC Magyarországi Egyesület foglalkozik ennek a tanúsítási rendszernek a meghonosításával.

