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La EU Ecolabel de paper imprès



EU Ecolabel

La EU Ecolabel és una eco-etiqueta voluntària que té com a 
objectiu premiar els productes amb millors característiques 

ambientals que estan disponibles en el mercat 



Productes per a la llar

RobaProductes de paper

EU Ecolabel- Categories de producte

Productes de neteja i higiene

Equips elèctrics i electrònics

Serveis

Pintures



EU Ecolabel- Categories de producte

Setembre 2017

127 llicències



EU Ecolabel paper imprès 

Decisió de la comissió 2012/481/UE de 16 d’agost de 2012, per la qual s’estableixen els 
criteris ecològics per a la concessió de l’etiqueta ecològica de la UE a paper imprès

Productes que cobreix la EU Ecolabel:

Productes de paper imprès que contenen, com a mínim, un 90% en pes de paper, cartró o altres substrats a
base de paper. Els llibres, catàlegs, blocs, cartilles o formularis poden contenir un mínim del 80% en pes de
paper, cartró o altres substrats a base de paper.

Productes que no estan inclosos en la EU Ecolabel:

• Paper tissú imprès

• Productes de paper imprès que s’utilitzin per envasat i empaquetat

• Carpetes, sobres i carpetes amb anelles



EU Ecolabel paper imprès 
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Objectius dels criteris:

Els criteris pretenen promoure l’eficiència mediambiental del producte i el reciclatge dels productes de
paper imprès, la reducció d’emissions de COV i la reducció o prevenció dels riscos per el medi ambient o la
salut humana relacionada amb la utilització de substàncies perilloses.

EU Ecolabel paper imprès 

Criteris:

1. Substrat
2. Substàncies o mescles excloses o restringides
3. Reciclabilitat
4. Emissions
5. Residus
6. Energia
7. Formació
8. Idoneïtat d’ús 
9. Informació que ha de figurar en el producte
10. Informació que ha de figurar en l’etiqueta ecològica del UE



EU Ecolabel paper imprès 
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Energia
Emissions

Reciclabilitat

Substàncies o mescles 
excloses o restringides

Substrat

Formació

Idoneïtat 
d’ús 

Informació que ha de 
figurar en el producte

Informació que ha de 
figurar en l’etiqueta 

ecològica del UE

Residus



Informació preliminar 
del producte

Opinió de les parts 
interessades

Legislació 

Procés de revisió de la EU Ecolabel

Actualització periòdica dels criteris



Procés de revisió de la EU Ecolabel dels criteris actuals



Procés de revisió de la EU Ecolabel dels criteris actuals



Canvis EU Ecolabel paper imprès

Decisió de la comissió 2012/481/UE de 16 d’agost de 
2012, per la qual s’estableixen els criteris ecològics 
per a la concessió de l’etiqueta ecològica de la UE a 

paper imprès

Decisió de la comissió 2014/256/UE de 2 de maig de 
2014, per la qual s’estableixen els criteris ecològics 

per a la concessió de l’etiqueta ecològica de la UE als 
manipulats de paper

Printed paper, stationary paper, and paper carrier bags products 

Desembre 2020




