
П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ КОИШТО ТРЕБА ДА СЕ ИС- 

ПОЛНАТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕКОЛОШКА ОЗНАКА  
ЗА ДЕТЕРГЕНТИ ЗА РАЧНО МИЕЊЕ НА САДОВИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите 
коишто треба да се исполнат за добивање на еколошка 

ознака за детергенти за рачно миење на садови. 
Член 2 

Одредени изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

„Детергенти за рачно миење на садови“ е група на 

производи за домашна и професионална употреба во 
кои се вклучени сите детергенти наменети за рачно  ми- 

ење на: садови, садови од керамика, прибор за јадење, 
тенџериња, тави, кујнски прибор итн. 

“Барател“ е правно или физичко лице кое поднело 
барање до органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на животната средина 
за добивање на еколошка ознака за детергенти за рачно 

миење на садови. 

Член 3 
Критериумите коишто треба да ги исполнуваат де- 

тергентите за рачно миење на садови, се дадени во 
Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник. 

овој правилник имаат за цел да се 
обезбеди: 

- намалување на испуштања на токсични или зага- 

дувачки супстанции во водната средина, 
- намалување или превенција на ризиците по здрав- 

је или животна средина поврзани со употребата на 
опасни супстанции, 

- минимизација на отпад од пакување, 
- информација која ќе му овозможи на потрошува- 

чот употреба на производот на начин кој е ефикасен и 

го минимизира влијанието врз животната средина. 
Критериумите се одредени на начин кој промовира 

означување на детергенти за рачно миење на садови 
кои имаат мало влијание врз животната средина. 

Член 5 
Секој критериум содржи специфични барања за 

проценка и верификација. 
За одредени случаи, покрај методите на тестирање 

утврдени со критериумите може да се употребат и дру- 

ги методи, доколку органот на државната управа над- 
лежен за вршење на работите од областа на животната 

средина (во понатамошниот текст: надлежен орган) 
прифати дека тие се еквивалентни на предвидените за 

секој критериум. 
Доколку за верификацијата не се потребни тестови, 

надлежниот орган треба да ја заснова одлуката на изја- 

ви и документација обезбедена од страна на барателот 
и/или од независни верификации. 

Во определени случаи, кога е тоа потребно, надлеж- 
ниот орган може да бара дополнителна документација 

и може да изврши независна верификација. 
Надлежниот орган ги зема во предвид признатите 

системи за управување со животната средина како што 

се ЕМАS или ИSО 14001 при оценувањето на барањето 
и исполнувањето на критериумите. 

Член 6 
Барателот кој ги исполнува критериумите за доби- 

вање на еколошка ознака за детергенти за рачно миење 
на садови има право на пакувањата на детергентите за 

рачно миење на садови да ја стави еколошката ознака, 
каде во текстуалниот дел на ознаката го става текстот: 

ДЕТЕРГЕНТИ ЗА РАЧНО МИЕЊЕ НА САДОВИ.  

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување 


