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Στο επίκεντρο

Το Λουλούδι ανθίζει στην ίνα Lycra®

Στο παρόν
τεύχος

Το παρόν τεύχος επικεντρώνεται σε δύο µεγάλες

κλωστοϋφαντουργικές εταιρείες, στις οποίες απονεµήθηκε

πρόσφατα το σήµα µε το λουλούδι: την Invista, κατασκευαστή

της περίφηµης ίνας Lycra, και την Klopman International,

προµηθευτή πολλών διάσηµων εµπορικών επωνυµιών.

Περιέχει επίσης τα τελευταία νέα σχετικά µε την εξέλιξη του

συστήµατος απονοµής οικολογικού σήµατος, καθώς και µια

ενδιαφέρουσα µελέτη για τη χρήση των στοιχείων που έχουν

συγκεντρωθεί στο πλαίσιο του συστήµατος στα 11 χρόνια

λειτουργίας του. 

επιχείρηση υφαντικών ινών, µε ετήσια έσοδα 5,5
δισ. ευρώ περίπου, 18.000 υπαλλήλους και
εγκαταστάσεις σε 86 χώρες. Η INVISTAΣ
αποτελείται από δύο τµήµατα: "Υφαντικές ίνες και
εσωτερικοί χώροι", που καλύπτει τα είδη ένδυσης,
σπιτιού και βιοµηχανικής χρήσης και τα δάπεδα,

και "Ενδιάµεσα προϊόντα", που παράγει ενδιάµεσα
προϊόντα από νάιλον και πολυεστέρα. Η INVISTA™
διαθέτει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο µε τα
γνωστότερα παγκοσµίως εµπορικά ονόµατα και
σήµατα της DuPont, µεταξύ των οποίων και το
Lycra®.
Hίνα LYCRA®, που παράγεται στις Κάτω Χώρες και
στη Βόρεια Ιρλανδία, εµφανίστηκε στην αγορά το
1960 ως ή πρώτη ίνα ελαστάνης. Χάρη στις
εξαιρετικές ιδιότητες ελαστικότητας και
ανάκτησης που διαθέτει, απόσπασε αρχικά τη
γενική αποδοχή στα εσώρουχα, απ’ όπου το φάσµα
των τελικών χρήσεών της επεκτάθηκε στα
αθλητικά ενδύµατα και στις κάλτσες. Η απονοµή
του οικολογικού σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EΕ) τονίζει την προσήλωση της INVISTA™ στην
αειφόρο ανάπτυξη µέσω πρακτικών βιοµηχανικής
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον.

Το Λoυλoύδι Tεύχος 03/ 2003

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες
http://www.lycra.com - http://www.invista.com
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★ Euρωπαϊκή Eπιτρσπή

Hπερίφηµη ίνα Lycra®, που πρόσδωσε άνεση και
ελευθερία κίνησης σε καθετί που φοριέται, από
παπούτσια µέχρι τζιν και µπλουζάκια, έλαβε το
ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα.
INVISTAΣ (΄πρώην DuPont Textiles and Interiors)
είναι η µεγαλύτερη στον κόσµο ολοκληρωµένη

Tο ευρωπαϊκό
οικολογικό σήµα
Tο ευρωπαϊκό
οικολογικό σήµα
Ειδήσεις



Εβδοµάδα του Λουλουδιού 2004

Έκθεση

H γωνιά του καταναλωτή

Κατηγορίες προϊόντων

Το Λουλούδι απονεµήθηκε στην Klopman International

H Klopman International, κορυφαίος ευρωπαίος κατασκευαστής υφασµάτων για
ενδύµατα εργασίας, προστατευτικές ενδυµασίες και σπορ ρούχα, είναι η πρώτη
εταιρεία παραγωγής υφασµάτων από βαµβάκι και πολυεστέρα στην οποία
απονεµήθηκε του οικολογικό σήµα της ΕΕ.
H Klopman International παράγει τα υφάσµατα από τα οποία κατασκευάζονται
τα ενδύµατα εργασίας και οι προστατευτικές ενδυµασίες πολλών γνωστότατων
παγκοσµίως εταιρειών, όπως οι Mercedes, Shell, BP, Ferrari και Coca Cola.
Επίσης, τα υφάσµατα της Klopman για σπορ ρούχα τα έχουν διαλέξει πολλές
από τις κορυφαίες παγκοσµίως εταιρείες ρούχων της µόδας, µεταξύ των οποίων
οι Armani, Benetton, Calvin Klein, Levis, Wrangler και Zara.
H Klopman πιστεύει ότι οι πελάτες της, εκτός του ότι ζητούν υφάσµατα
εξαιρετικής ποιότητας, επίδοσης και σταθερότητας, αναγνωρίζουν επίσης τη

σηµασία και την αξία του να προµηθεύονται τα υφάσµατα αυτά από µια ευρωπαϊκή
εταιρεία προσηλωµένη απόλυτα στις αρχές της περιβαλλοντικά υπεύθυνης και
αειφόρου βιοµηχανικής παραγωγής.
H Klopman καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο των
παραγωγικών διεργασιών της – από την επιλογή των πρώτων υλών µέχρι το
τελικό ύφασµα – να χαρακτηρίζεται από περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Για
παράδειγµα, όλα τα υγρά υποπροϊόντα των κεντρικών εγκαταστάσεων
παραγωγής, που βρίσκονται στο Frosinone της Ιταλίας, εξουδετερώνονται για
να διοχετευθούν κατόπιν σε επιτόπια µονάδα επεξεργασίας λυµάτων, ενώ το
νερό ανακυκλώνεται.
Με σηµερινή ετήσια παραγωγή 50 εκατ. µέτρων υφασµάτων, η Klopman θεωρεί
τη διαπίστευσή της µε το οικολογικό σήµα σηµαντική αναγνώριση των

Πάνω από 40 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι φορούν ρούχα κατασκευασµένα από

υφάσµατα Klopman – ο παραγωγός υφασµάτων από βαµβάκι και πολυεστέρα

προµηθεύει µερικές από τις διασηµότερες µάρκες στον κόσµο! 

Κατάλογος DID
Η βάση δεδοµένων για τα συστατικά των
απορρυπαντικών DID (από τα αρχικά του
αγγλικού Detergent Ingredient Database) είναι
ένας κατάλογος των χηµικών ουσιών που
χρησιµοποιούνται στα απορρυπαντικά. Ο
κατάλογος αυτός, που καταρτίζεται από την
αρµόδια Αρχή της Νορβηγίας µε βάση διαθέσιµα
δεδοµένα από το σύστηµα απονοµής οικολογικού
σήµατος της EΕ και το σύστηµα του
Σκανδιναβικού Κύκνου, θα καταστήσει δυνατή
τη χρήση από τα δύο συστήµατα,
εναρµονισµένων κριτηρίων οικοτοξικότητας για

τα διάφορα απορρυπαντικά . Το τελικό πλαίσιο
έχει ήδη συµφωνηθεί, ενώ ο κατάλογος των
χηµικών ουσιών θα οριστικοποιηθεί τον Ιούνιο
του 2004.

Αναθεωρήσειςσεις
Αναθεωρούνται τα κριτήρια για τα καθαριστικά
πάσης χρήσεως και καθαριστικά ειδών υγιεινής,
καθώς και για τα απορρυπαντικά πιάτων. Η
αρµόδια Αρχή της ∆ανίας προβλέπει να
περατώσει την εργασία της το Σεπτέµβριο του
2004, µετά τη δηµοσίευση του καταλόγου DID.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες της

αρµόδιας Αρχής του Ηνωµένου Βασιλείου για
τους προσωπικούς και τους φορητούς
υπολογιστές. 

Προσεχώς
Τα κριτήρια απονοµής οικολογικού σήµατος για
τα έπιπλα αναµένεται να καθοριστούν τον ∆εκέµβριο
του 2003 ή, το αργότερο, τον Φεβρουάριο του 2004. 
Οι Κάτω Χώρες έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται
κριτήρια για τα λιπαντικά. 
Υπεύθυνη για τον επόµενο κλάδο υπηρεσιών που θα
µελετηθεί, τις κατασκηνώσεις/κάµπιγκ, είναι
η Ιταλία. 

Το Συµβούλιο Οικολογικής Σήµανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει την επεξεργασία κριτηρίων για τα έπιπλα. Έχουν αρχίσει

πολλές αναθεωρήσεις, ενώ καθορίζονται τώρα κριτήρια για τέσσερις νέες κατηγορίες προϊόντων: έντυπο υλικό, κατασκηνώσεις/

κάµπινγκ, λιπαντικά και σαπούνια και σαµπουάν. 

Μετά την επιβεβαίωση της χρηµατοδότησης από
το πρόγραµµα Life, άρχισαν οι προετοιµασίες για
την εκστρατεία εµπορικής προώθησης του 2004.
Σκοπός του έργου αυτού, που το διαχειρίζεται ο
δανικός οργανισµός προστασίας του
περιβάλλοντος, συµπράττοντας µε εθνικές
Αρχές, παραγωγούς, οργανώσεις του κλάδου
του λιανικού εµπορίου και οργανώσεις
καταναλωτών, είναι η ευαισθητοποίηση στο

σύστηµα του Λουλουδιού µε τη διεξαγωγή
εκστρατειών σε 9 κράτη µέλη. Ο στόχος είναι
διττός: αφενός η αύξηση του αριθµού των
προϊόντων που φέρουν το οικολογικό σήµα και,
αφετέρου, η ενθάρρυνση των καταναλωτών να
αγοράζουν φιλοπεριβαλλοντικά προϊόντα. Θα
διοργανωθούν εκδηλώσεις της εκστρατείας σε
σχολεία και εµπορικά καταστήµατα την εβδοµάδα
από 18 έως 24 Οκτωβρίου 2004. 

Το Λoυλoύδι. το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα - τεύχος 03/ 2003

Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία εµπορικής προώθησης διατίθενται
στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση www.ecolabel.dk, σύνδεση "Tryk mærket". 



προσπαθειών της και λογική συνέπεια της διαρκούς
και µακροχρόνιας δέσµευσής της για την προστασία
του περιβάλλοντος. 
Στις σηµερινές συνθήκες της ολοένα εντεινόµενης
παγκοσµιοποίησης, η Klopman έχει επίσης την
πεποίθηση ότι η προβολή του λογότυπου του
οικολογικού σήµατος της ΕΕ, του Λουλουδιού, στο
διαφηµιστικό υλικό της εταιρείας θα διαδραµατίσει
σηµαντικό ρόλο στην ώθηση των καταναλωτών και
των προµηθευτών προς τη λήψη θετικών αποφάσεων
ενεργού προστασίας του περιβάλλοντος µε την
επιλογή προϊόντων που φέρουν οικολογικό σήµα.

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής της Klopman International βρίσκονται στο Frosinone της Ιταλίας.

Τουριστικά καταλύµατα
Sunwing Hotels Kallithea S.A. (Ελλάδα)
Gålå Høgfjellshotell og Hytter AS (Νορβηγία)

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
Invista (Κάτω Χώρες)
Texdot AB ((Σουηδία)

ποδήµατααα
Bundgaard SKO A/S (∆ανία)

Καθαριστικά πάσης χρήσεως και καθαριστικά
ειδών υγιεινής
SEAL Miljø (∆ανία)

Χρώµατα και βερνίκια εσωτερικού χώρου
Iso Paint Nordic A/S (∆ανία)

Νέες άδειες οικολογικού σήµατος

http://europa.eu. int/comm/environment/ecolabel

Τρίτο τρίµηνο του 2003

∆εδοµένα και αριθµοί

Το Λoυλoύδι της ΕΕ ανά χώρα* Το Λoυλoύδι της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων*

Κατηγορία προϊόντων | Αριθµός αδειών | ΣΥΝΟΛΟ 150
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Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.eco-
label.com
και µεταβείτε στις συνδέσεις µε τις
ανωτέρω εταιρείες και τα προϊόντα τους.

*Αριθµός αδειών στις 15 Οκτωβρίου 2003

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις ιστοσελίδες της Klopman, στη διεύθυνση www.klopman.com.

Flügger A/S (∆ανία)
Tikkurila Paint Oy (Φινλανδία) (επέκταση)
Caparol Sweden AB (Σουηδία) (επέκταση)
Beck & Jorgensen A/S (∆ανία) (επέκταση)

Υποδήµατα



Σύντοµα νέα

Τα δεδοµένα από το οικολογικό σήµα µπορούν να "ανακυκλωθούν", δηλώνει η ANEC

H Από µελέτη της ANEC, της ευρωπαϊκής ένωσης
για το συντονισµό της εκπροσώπησης των
καταναλωτών στην τυποποίηση, προκύπτει ότι τα
στοιχεία που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της
εκπόνησης κριτηρίων για το οικολογικό σήµα της ΕΕ,
θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τον
καθορισµό προτύπων ελάχιστης επίδοσης των
προϊόντων ή στην κατάρτιση νοµοθετικών διατάξεων,

λόγου χάριν, στην οδηγία της ΕΕ για τις συσκευές
που καταναλώνουν ενέργεια ή στην ολοκληρωµένη
πολιτική για τα προϊόντα. «Με τον τρόπο αυτό θα
ανακυκλώνονται οι γνώσεις µας σχετικά µε το
οικολογικό σήµα, θα ενισχυθεί το σύστηµα
οικολογικής σήµανσης και θα βελτιωθούν τα γενικά
περιβαλλοντικά µας πρότυπα», δήλωσε ο Γενικός
Γραµµατέας της ANEC, Gottlobe Fabisch.

Στην Ιστιοσελιδα

Ατζέντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να
αναδιαρθρώσει τις ιστοσελίδες του
οικολογικού σήµατος στον εξυπηρετητή
Europa, ώστε να γίνουν πιο εύχρηστες και να
είναι ευκολότερη η περιήγηση. Επιπλέον, ο

ηλεκτρονικός κατάλογος θα µεταφραστεί και
σε άλλες επίσηµες γλώσσες της EΕ. Αυτό θα
διευκολύνει τις ενηµερώσεις από τους
κατασκευαστές και, βεβαίως, τους ευρωπαίους
καταναλωτές στην αναζήτηση προϊόντων που

φέρουν το οικολογικό σήµα. Από τον Μάρτιο
µέχρι τον Σεπτέµβριο συµβουλεύθηκαν τον
ηλεκτρονικό κατάλογο περισσότεροι από
25.000 επισκέπτες. 

Ένα Λουλούδι για το Gålå Høgfjellshotell og Hytter

Ενηµέρωση σχετικά µε τις διαχειριστικές οµάδες

Το οικολογικό σήµα της ΕΕ απονεµήθηκε στο
ανωτέρω χιονοδροµικό κέντρο, που βρίσκεται στη
Νορβηγία, για το ξενοδοχείο και τα σαλέ του. Ο
∆ιευθυντής Gunther Motzke εξηγεί: «Μετά την
πιστοποίησή µας µε το ISO 14001, το EMAS και τον
Σκανδιναβικό Κύκνο, επιλέξαµε να υποβάλουµε
αίτηση και για το οικολογικό σήµα της ΕΕ. Στην
επιχείρησή µας έρχονται κυρίως αλλοδαποί και τα
υπάρχοντα σήµατα δεν είναι τόσο γνωστά στους
καταναλωτές όσο πιστεύαµε. Είναι ζωτικής σηµασίας
για µας να γνωστοποιήσουµε την προσήλωσή µας

στην προστασία του περιβάλλοντος σε ολόκληρο τον
ταξιδιωτικό κλάδο και τους πελάτες του στη
διευρυµένη ΕΕ. Η απόκτηση του Λουλουδιού ήταν µια
εύλογη κίνησή µας για να κερδίσουµε αυτά τα
πλεονεκτήµατα». Το ξενοδοχείο έχει µακρά
παράδοση δέσµευσης για την προστασία του
περιβάλλοντος, η οποία εστιάζεται στον περιορισµό
της ενεργειακής κατανάλωσης και στη διαρκή
εκπαίδευση και πληροφόρηση για το σεβασµό του
ορεινού τοπίου της Νορβηγίας.

Αναθεώρηση κατηγοριών προϊόντων (προγραµµατισµένη έγκριση)

Ψυγεία χειµώνας του 2003

Φορητοί υπολογιστές φθινόπωρο του 2004

ΠΠροσωπικοί υπολογιστές φθινόπωρο του 2004

Καθαριστικά πάσης χρήσεως και

καθαριστικά ειδών υγιεινής φθινόπωρο του 2004

Απορρυπαντικά πιάτων φθινόπωρο του  2004

Νέες κατηγορίες προϊόντων
Έπιπλα χειµώνας του 2003

Έντυπο υλικό άνοιξη του 2004

Κατασκηνώσεις/κάµπινγκ  φθινόπωρο του  2004

Λιπαντικά φθινόπωρο του 2004

Σαπούνια και σαµπουάν άνοιξη του 2005

Τα νέα δηµοσιεύονται από τη Μονάδα Οικολογικού Σήµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε
έντυπη µορφή. Το Λoυλoύδι δηµοσιεύεται από τη Μονάδα Οικολογικού Σήµατος ΕΕ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο σε έντυπη µορφή, όσο και στο Ίντερνετ, στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel
Τια δωρεάν συνδροµή, παρατηρήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί
µας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: ecolabel@cec.eu.int
ή µε επιστολή στην Υπηρεσία Υποστήριξης Οικολογικού Σήµατος Τηλεοµοιοτυπία: fax: +32 2 282 84 54
c/o Bradley Dunbar Associates | Scotland House, Rond-Point Schuman 6 | B-1040 Bruxelles

Το Λoυλoύδι

Το Λoυλoύδι. το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα - τεύχος 03 / 2003

H οµάδα διαχείρισης της πολιτικής άρχισε να συζητεί
το µακροπρόθεσµο µέλλον του συστήµατος
οικολογικής σήµανσης, µε προοπτική την αναθεώρηση
του σχετικού κανονισµού το 2005. Παράλληλα, η
οµάδα διαχείρισης της συνεργασίας και του
συντονισµού κατάρτισε κεντρικό µητρώο των
κατηγοριών προϊόντων και των κριτηρίων που

χρησιµοποιούνται σε όλα τα εθνικά συστήµατα
οικολογικής σήµανσης. Η οµάδα διαχείρισης της
εµπορίας επεξεργάζεται τώρα στρατηγική εµπορικής
προώθησης, επικεντρωµένη σε τέσσερις κατηγορίες
προϊόντων (κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, χρώµατα
και βερνίκια, τουριστικά καταλύµατα και
απορρυπαντικά). 

2004: Αναβάθµιση των ιστοσελίδων και του ηλεκτρονικού καταλόγου του οικολογικού σήµατος
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Περισσότερες πληροφορίες: 
http://europa.eu.int/ecolabel,
σύνδεση “management groups”. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δικτυακό
τόπο http://www.anec.org

Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο http://www.gala.no


