Je nemecká ekoznaèka. Je najstaršia a
najpoužívanejšia v Európe a môže sa
objavi na tovare dovezenom z Nemecka. Výrobok s takouto znaèkou je
šetrný v krajine, v ktorej bol vyrobený.
V tomto prípade však je potrebné zváži,
èi je výrobok šetrný k prírode aj vtedy, ak je privezený na Slovensko cez polovicu Europy. Doprava
na ve¾ké vzdialenosti totižto znamená pre prírodu
zbytoènú záaž.
Pri nich platí podobné pravidlo ako u predchádzajúcej znaèky.

Sme nezisková organizácia pre ochranu prírody
a životného prostredia, ktorá sa snaží háji záujmy
zachovania života na Zemi. Sme nezávislí na akejko¾vek vláde, strane, skupinových èi obchodných
záujmoch. Pracujeme na zastavovaní ekologicky
škodlivých èinností, ale hlavne ponúkame a snažíme sa vytvára pozitívne riešenia na dosiahnutie
trvalo udržate¾nej spoloènosti (t.j. takej, ktorá napåòa
svoje potreby bez ohrozenia života budúcich generácií, prírody a ostatného života).
Pracujeme na týchto programoch :
Odpady a toxické látky
Ekovýchova

Ak nájdete na niektorom obale klamlivú ekoznaèku upozornite na to Spoloènos priate¾ov Zeme.
Nenechajte sa klama - dožadujte sa svojich práv
a pošlite Slovenskej obchodnej inšpekcii (inšpektoráty sídlia v krajských mestách) podnet na stiahnutie
klamlivej alebo zavádzajúcej ekoznaèky. Na túto
problematiku sa vzahuje § 8 zákona na ochranu
spotrebite¾a è.634/1992 zb.
Pri nákupoch sa riaïte svojím rozumom a nie
falošnými ekoznaèkami.
Vysvetlite svojim známym èo znaèia ekoznaèky a
upozornite ich na klamlivé ekoznaèky.
Nezabúdajte, že výroba každého výrobku viac
èi menej škodí životnému prostrediu. Nakupujte
preto len tie výrobky, ktoré naozaj potrebujete k
uspokojeniu svojich základných potrieb.
Vyhýbajte sa nákupom výrobkov balených v jednorazových, viacvrstvových èi zbytoèných obaloch.
Riaïte sa trvaloudržate¾nou hierarchiou
nakladania s odpadmi:
1. MINIMALIZUJTE
vznik a škodlivos odpadov
2. ZNOVA POUŽÍVAJTE
ešte použite¾né a pokazené opravujte
3. TRIEÏTE ODPADY
pre recykláciu a kompostovanie

Aby sme mohli pracova viac a lepšie, potrebujeme
aj vašu pomoc.
Staòte sa èlenom SPZ. Roèný èlenský príspevok je 200 Sk (55 hal. denne)
Podporte nás finanène (dobrovo¾né príspevky,
pravidelné odvody z platu, atï.), vecným darom
(technika, spotrebný materiál, atï.)
Príspevky posielajte na našu adresu, alebo na èíslo
úètu :
¼udová banka, poboèka Košice,
è.ú. 4350054728/3100
Pomôžte ako aktivista (pri akciách, infostánkoch,
seminároch, atï.)
Pomôžte s nenároènými aktivitami (zber podpisov pod petíciu, zasielanie listov, predtlaèených
poh¾adníc, atï.)

KONTAKT :
Spoloènos priate¾ov Zeme
P.O.BOX H- 39, 040 01 Košice
tel./fax : 055 / 677 1 677
e-mail : spz@spz.sk
www.spz.sk

V dnešnej dobe sa v našej spoloènosti
stali ve¾mi ob¾úbenými slová / pojmy: ekologický, environmentálny, neškodný pre
životné prostredie atï.
Zapáèili sa aj rôznym výrobcom, ktorí v spolupráci s reklamnými agentúrami vymýš¾ajú rôzne "zelené" nápisy
a znaèky. Ich plodné výsledky, ktorými sa nás snažia presvedèi, že práve ich výrobok je ten najekologickejší a najneškodnejší, si potom
môžeme všimnú na obaloch výrobkov každodenného použitia.
Výsledkom sú zmätení
spotrebitelia pred regálmi v
obchodoch, z ktorých sa
na nich hrnú "ekovýrobky" rôznych
druhov.

Na Slovensku máme schválené dve oficiálne
"ekoznaèky", ktoré majú spotrebite¾ov upozorni na
výrobky menej škodlivé pre Zem:
Ide o oznaèenie výrobkov, pri
ktorých bol posúdený ich celý životný cyklus. Ude¾uje ho Ministerstvo životného prostredia v
spolupráci so SAŽP. Toto je
ekoznaèka !

Oznamuje spotrebite¾ovi, že
daný výrobok bol vypestovaný
pod¾a predpisov ekologického
po¾nohospodárstva, bez použitia umelých hnojív a
pesticídov. U produktoch živoèíšneho pôvodu okrem iného znaèí, že so zvieratami bolo slušne zaobchádzané. To však nezmieròuje ich utrpenie pri zabíjaní. Toto je ekoznaèka !

Takéto a im podobné znaèky sú iba výmyslami výrobcov, ktorí sa snažia vytvori svojim výrobkom "zelený" imidž.
Ich úlohou je navodi u spotrebite¾a dojem, že práve tento výrobok je ekologickejší ako ten od konkurenènej firmy. Sú zavádzajúce
a v drvivej väèšine aj klamlivé. Toto nie je
ekoznaèka !
Ide o klamlivé oznaèenie, ktoré stále
môžete nájs na PET obaloch rôznych
výrobkov (v prípade, že sa chcete
dozvedie argumenty preèo ide o klamlivé oznaèenie, vyžiadajte si na našej adrese leták o
obaloch). Toto nie je ekoznaèka !

Na niektorých PET f¾ašiach môžete nájs takéto
a im podobné nápisy. To, že je na obale napísané,
že je recyklovate¾ný ešte neznamená, že bude naozaj recyklovaný ! Hlavne v SR, kde v drvivej väèšine miest chýba separovaný zber PET f¾aší. Tie konèia na skládkach, v spa¾ovniach a pod. K ešte väèšiemu zmäteniu spotrebite¾a výrobcovia prispievajú
nápismi, ktoré ho presviedèajú, že zakúpením tohto
recyklovate¾ného obalu prispieva k ochrane životného prostredia. Toto nie je ekoznaèka !

V takýchto prípadoch nesmieme zabúda na to,
že výroba a zneškodenenie každého výrobku viac èi
menej škodí životnému prostrediu a prírode. Preto
takéto a im podobné nápisy nie sú pravdivé. Toto
nie je ekoznaèka !
Upozornenie: Na obaloch môžete nájs ve¾a ïalších podobných nápisov a znaèiek, ktoré tvrdia, že
obal alebo výrobok je "eko" a pod. Doterajšie skúsenosti ukázali, že všetky takéto tvrdenia boli klamlivé alebo zavádzajúce.
Oficiálne ekoznaèky sú len dve, preto Vám
odporúèame takýmto nápisom radšej neveri.

Ide asi o najpoužívanejšie oznaèenie obalov výrobkov, ktoré býva
èasto považované za ekoznaèku. V
skutoènosti sa takto oznaèujú jednorazové obaly, ktorých výrobca zaplatil poplatok (firme, ktorá prevádzkuje systém zberu jednorázových
obalov) na recykláciu alebo zneškodnenie obalov.
Spotrebite¾ môže takýto obal odhodi do zberných
nádob oznaèených rovnakým logom. Takýto systém
funguje napr. v Nemecku, ÈR apod. U nás takáto
znaèka nemá žiadne opodstatnenie. Toto nie je
ekoznaèka !

Ide o oznaèenie, ktoré sa používa v Èeskej
republike. Systém funguje podobne ako
“Zelený bod”. Znaèka neoznaèuje šetrnos obalu k životnému prostrediu. U nás
táto znaèka niè neznamená. Toto nie je
ekoznaèka !

Funguje podobným spôsobom ako
“Zelený bod”. Používa sa pre rôzne krabice a prepravky z vlnitej lepenky. Prevádzkovate¾om tohto systému je spoloènos RESY GmbH Darmstadt. U nás
táto znaèka opä nemá žiadny praktický význam.
Toto nie je ekoznaèka !

Jeho použitím výrobca doporuèuje zákazníkovi, aby použitý obal odhodil do koša a
nie v lese, v parku, èi na námestí. Ani vyhodenie do koša, odkia¾ putuje na skládky èi do spa¾ovní nie je environmentálne
najšetrnejšie. Toto nie je ekoznaèka !

V tomto prípade nejde ani o vymyslenú
ekoznaèku, ale o názov firmy. Logo firmy
umiestnené na prednej strane obalov síce
pôsobí ako ekoznaèka, ale výrobky Ekoproduktu nijako zvláš ekologické nie sú.
Toto nie je ekoznaèka !
Je to znaèka, ktorá spolu s doplneným èíslom, alebo skratkou oznaèuje, druh materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Neznamená však, že obal bude recyklovaný
ani, že v minulosti bol recyklovaný. Toto
nie je ekoznaèka !
èíslo
1
2
3
4
5
6
7

skratka
PET
PE-HD
PVC
PE-LD
PP
PS
O

plný názov
polyetyléntereftalát
vysokohustotný polyetylén
polyvinylchlorid
nízkohustotný polyetylén
polypropylén
polystyrén
iné (others)

