Környezetvédelmi jogharmonizáció
Dr. Garáné Bardóczy Irén

Tájékozódjon a Nyomdák az Európai Unióban (az EUcsatlakozásnak a nyomdák környezetvédelmi kötelezettségeit érintő vonatkozásai) című kiadványból!
Szigorodnak-e a nyomdai szennyező anyagok
kibocsátására vonatkozó jogszabályok, szigorúbban veszik-e betartásukat?
w Hogy áll a jogharmonizáció?
Hol tart Magyarország az uniós környezetvédelmi jog átvételében?
w Mit jelent egyáltalán a közösségi jog, és mit jelent az, hogy
alkalmazhatóvá válik Magyarországon?
w Melyek az Unió környezetvédelmi jogának főbb jellemzői?

Rendelés, tájékozódás egyszerű módja mindkét
EU-s témában:
tel.: (1) 248-0724, fax: (1) 246-1676
e-mail: info@akir.hu , internet: www.akir.hu

w

Összeállításunkban áttekintjük
az Unió környezetvédelmi joganyagának nyomdákat érintő
vagy érinthető alábbi területeit:
w a környezetszennyezés integrált megelőzése és ellenőrzése,
w az EMAS környezetvédelmi auditrendszer,
w levegőtisztaság-védelem,
w vízvédelem,
w hulladékokra vonatkozó szabályozás.
Az egyes területek vizsgálata során elsősorban arra koncentráltunk, hogy az egyes nyomdai technológiák során
keletkező szennyező anyagokkal kapcsolatban a
nyomdáknak milyen kötelezettségei keletkeznek,
milyen szennyezési határértéket kell betartaniuk.
Összeállításunk függelékében tájékoztatást
adunk az egyes nyomdai technológiák (flexográfia,
ofszet, mély-, szitanyomás) alkalmazása során keletkezett szennyező anyagokról.
Az egyes részterületeket követően végezetül tájékoztatást adunk a vonatkozó magyar jogszabályokról és az uniós jog átvételének előrehaladtáról.

A Kommunikációs stratégiával, piac- és közvélemény-kutatással, nyomdaipari szaktanácsadással foglalkozó ÁKIR Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.. egyik fő profilja Magyarország Európai Uniós csatlakozásának sokoldalú
támogatása. E tevékenység része
a pályázatok elkészítésében való segítségnyújtás, valamint EU
szakirányú oktatás és szaktanácsadás.
EU – szakirányú oktatás
w EU intézményrendszer
w EU versenyjog
w EU versenyképesség környezetvédelmi szempontjai (hulladék;
veszélyes hulladék, légszenynyezés, szennyvízkezelés)
w EU támogatási rendszer
w Versenyképesség az Európai
Unióban
w Pályázatírás buktatói
w Fogyasztóvédelem az Európai
Unióban
w EU és hazai közbeszerzési pályázatok
EU – és hazai pályázatok
Ingyenes pályázatfigyelés
w Tevékenységre szabott pályázati szelektálás
w Pályázati tanácsadás, projektmenedzsment
w Pályázatkészítés
w

EU – szaktanácsadás
w Cégalapítási tanácsadás az Európai Unió tagállamaiban
w EU versenyjogi és közbeszerzési tanácsadás
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