
Környezet

Csökkentett környezeti hatás

Kevesebb hulladék és káros 

anyag

Ugyanolyan hatékony, mint 

a hagyományos termékek

Jutalmazza a felelős 

vállalkozásokat

Keresse az uniós ökocímkét 
azon termékek és 

szolgáltatások esetében, 
amelyek a környezetre és Önre 
egyaránt jobb hatással vannak.

Ez az a címke, mely 
segítségével könnyebben 
hozunk zöld döntéseket!
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Az uniós politikák támogatják és  
elismerik a fenntartható termelést  

és fogyasztást. 

ÉRINTKEZÉS
Herman Ottó Intézet

Környezetbarát Termék és Európai Ökocímke 
Tanúsító Osztály

http://www.okocimke.hu 

info@okocimke.hu 

Uniós ökocímke:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Jobb a környezetnek,  

jobb Önnek

MEGBÍZHATÓ 
CÍMKE

Mintegy 40 000 termék és szolgáltatás 
rendelkezik az uniós ökocímkével, 
a csecsemőruházattól az elektronikus 
készülékekig. Ez a megbízható címke 
azonosítja a csökkentett környezeti 
hatással rendelkező termékeket és 
szolgáltatásokat:

�� Független szakértők által bevizsgálva

��  Több mint 30 termék- és 
szolgáltatáskategóriára vonatkozó, 
rendszeresen frissített, szigorú 
követelmények

��  Figyelembe veszi a termék teljes 
életciklusát, a gyártástól kezdve 
egészen az újrahasznosításig vagy 
ártalmatlanításig

��  Fogyasztói egészségvédelmi és felelős 
gyártási garancia

��  Nincsenek kompromisszumok 
a teljesítményt illetően. A zöld 
fogyasztás könnyű!

Az uniós ökocímkét ismerő fogyasztók 
65 %-a már megbízik benne*.

Az uniós ökocímkével ellátott termékek 
a világon bárhonnan származhatnak, 
mindaddig, amíg megfelelnek 
a követelményeinek.

A KÖRKÖRÖS  
GAZDASÁG FELÉ

Az uniós ökocímke hozzájárul Európa 
körkörös gazdaságra való átállásához, 
melynek keretében az anyagok 
körforgásban maradnak, így az új termékek 
ott kezdődnek, ahol a régiek véget érnek. 
Mindez arra készteti a gyártókat, hogy 
olyan termékeket állítsanak elő, amelyek:

��  hozzájárulnak a zöld innovációhoz 
és a fenntartható iparágakhoz;

��  előállítása és használata során 
kevesebb hulladék és szén-dioxid 
termelődik;  

��  okosabb energia-, víz- és 
nyersanyaghasználatot tesznek 
lehetővé;

��  tovább tartanak és könnyebben 
javíthatók;

�� könnyebben újrahasznosíthatók.

Bizonyos festékek például most algáktól 
származó olajat tartalmaznak, amely 
a hagyományos ásványolaj-alapú 
olaj alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
alternatívája.

A címke átlátható követelményeinek 
köszönhetően a fogyasztók felelős 
döntéseket hozhatnak, miközben 
támogatják a zöld innovációt és 
a munkahelyeket. 

ÖKOÉRTÉKEK LENDÜLETBEN
Tudjon meg többet az Európai Bizottság 

körkörös gazdasági csomag járól, a 
versenyképesebb, fenntarthatóbb gazdaság felé 
történő elmozdulásról szóló részletes tervről.  
ec.europa.eu/environment/circular-economy

*  Fogyasztói piaci tanulmány a nem élelmiszeripari 
termékek környezetbarát jellegére utaló állításokról, 
Európai Bizottság 2014.
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MEDDIG MEHETÜNK EL, AMI A ZÖLD VÁSÁRLÁST ILLETI?

Felelős döntéseket hozni otthonunk, munkahelyünk vagy szabadidős 
tevékenységeink számára könnyebb, mint gondolnánk. A fenntarthatóbb életstílusra 
történő váltásra ösztönzésképp íme néhány, uniós ökocímkével rendelkező termék.

ELEKTRONIKUS 
KÉSZÜLÉKEK 
A termékeknek könnyen 
javíthatónak és 
feljavíthatónak kell lenniük 
ahhoz, hogy tovább tartsanak.

BARKÁCSOLÁS!  
Tartsa tisztán a beltéri levegőjét. 
A festékek oldószer-kibocsátása 
legalább kétszer alacso-
nyabb, mint a hagyományos  
termékek esetében.

PAPÍRTERMÉKEK 
A világszerte kitermelt famennyiség 
majdnem feléből papírt 
állítanak elő. Válassza inkább 
az újrahasznosított vagy 
fenntartható forrásokból 
származó termékeket.

TESTÁPOLÓ TERMÉKEK 
Évente 8 millió tonna műanyag kerül 
az óceánokba – be kell tiltani 
a mikroműanyagokat, továbbá 
korlátozni kell a csomagolási 
hulladék mennyiségét.

TAKARÍTÁS 
A mosószernek már 30 °C-on  
hatnia kell, ezáltal pénzt és energiát 
takarít meg minden egyes mosásnál.

RUHÁZATI CIKKEK ÉS TEXTILÁRUK  
A lábbeliket biztonságos és 
méltányos körülmények között kell 
előállítani – jót cselekedni, vonzó külsővel!

ZÖLD VAKÁCIÓRA 
MENNE? 

A szállodák és kempingek szintén 
kitehetik a címkét. Ugyanolyan 

kényelmesek, mint a hagyományos 
szálláshelyek, azonban 

alacsonyabb az energia- és 
vízfogyasztásuk, továbbá kevesebb 

hulladékot, így többek között 
élelmiszerhulladékot termelnek.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

KÉSZEN ÁLL 
A VÁSÁRLÁSRA?

A teljes termékkatalógushoz itt 
férhet hozzá: ec.europa.eu/ecat

BÚTORZAT 
A bútorzati cikkeknek jól 
meg kell felelniük 

a céljuknak, és tartósnak kell 
lenniük. Hasznos élettartamuk 

befejeztével könnyen 
újrahasznosíthatónak 

kell lenniük. 

http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites
http://ec.europa.eu/ecat

