
Środowisko

Mniejsze oddziaływanie na 

środowisko

Mniej odpadów i szkodliwych 

substancji

Równie skuteczne co 

konwencjonalne produkty

Korzystne dla  

odpowiedzialnych firm

Szukaj oznakowania 
ekologicznego UE na 

produktach i usługach, które są 
lepsze dla środowiska i lepsze 

dla ciebie.
To dzięki oznakowaniu 

dokonywanie ekologicznych 
wyborów staje się łatwiejsze!
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DODATKOWE INFORMACJE 

Unijne polityki wspierają i uznają  
znaczenie zrównoważonej produkcji  

oraz konsumpcji. 

KONTAKT
Polskie Centrum Badań 
Certyfikacji S.A.

www.pcbc.gov.pl

jtkaczyk@pcbc.gov.pl   

@PCBCSA

@pcbcsa

Oznakowanie ekologiczne UE:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Lepsze dla środowiska,  

lepsze dla ciebie

OZNAKOWANIE, KTÓREMU 
MOŻESZ ZAUFAĆ

Oznakowaniem ekologicznym UE 
opatrzonych jest około 40 tys. 
produktów i usług, od ubranek dla 
dzieci po urządzenia elektroniczne. To 
wiarygodny znak, wyróżniający produkty 
i usługi odznaczające się zmniejszonym 
oddziaływaniem na środowisko 
naturalne:

��  sprawdzone przez niezależnych 
ekspertów,

��  rygorystyczne regularnie uaktualniane 
kryteria dotyczące ponad 30 kategorii 
produktów i usług,

��  uwzględniany jest cały cykl życia 
produktów, od wytwarzania po recykling 
i składowanie odpadów,

�� gwarancja ochrony zdrowia 
konsumentów i odpowiedzialnej 
produkcji,

�� bez pogorszenia wydajności. 
Ekologiczna konsumpcja to nic 
trudnego!

65 % konsumentów, którzy znają 
oznakowanie ekologiczne UE, już mu 
zaufało*.

Produkty opatrzone oznakowaniem 
ekologicznym UE mogą pochodzić 
z dowolnego miejsca na świecie, pod 
warunkiem że spełniają odpowiednie 
kryteria.

W KIERUNKU 
GOSPODARKI O OBIEGU 

ZAMKNIĘTYM
Oznakowanie ekologiczne UE wspiera 
przechodzenie Europy na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym, w ramach której 
nowe produkty zaczynają się tam, gdzie 
kończą się stare. To skłania producentów 
do wytwarzania towarów, które:

�� przyczyniają się do tworzenia 
ekologicznych innowacji 
i zrównoważonych branż,

��  wytwarzają mniej odpadów i CO2 
podczas produkcji i użytkowania,  

��  bardziej ekonomicznie zużywają energię, 
wodę i surowce,

��  są trwalsze i łatwiejsze w naprawie,

��  są łatwiejsze w recyklingu.

Na przykład, w niektórych farbach 
stosuje się olej z alg jako niskoemisyjną 
alternatywę dla tradycyjnie używanych 
pochodnych ropy naftowej.

Dzięki jasnym kryteriom przyznawania 
oznakowania konsumenci mogą dokonywać 
odpowiedzialnych wyborów, przyczyniając 
się do tworzenia ekologicznych innowacji 
i miejsc pracy. 

EKOLOGIA W PRAKTYCE
Dowiedz się więcej na temat opracowanego 

przez Komisję Europejską pakietu dotyczącego 
gospodarki o obiegu zamkniętym, który jest 

szczegółowym planem budowy bardziej 
konkurencyjnej, zrównoważonej gospodarki:  
ec.europa.eu/environment/circular-economy

*  Consumer Market Study on Environmental Claims for 
Non-Food Products [Badanie rynku konsumenckiego 
dotyczące ekologiczności produktów niespożywczych], 
Komisja Europejska 2014.
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JAK ROBIĆ EKOLOGICZNE ZAKUPY?
Odpowiedzialne wybieranie produktów dla domu, pracy czy czasu wolnego jest 
łatwiejsze, niż myślisz. Oto kilka produktów z oznakowaniem ekologicznym UE, 

które mogą zainspirować Cię do zmiany stylu życia.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
Produkty muszą być 
łatwe do naprawy 
i ulepszania, dzieki czemu 
sa trwalsze jest większa.

MATERIAŁY BUDOWLANE  
Powietrze w pomieszczeniach wolne 
od zanieczyszczeń. Farby cechują się 
o ponad połowę mniejszą 
emisją lotnych związków organicznych 
niż konwencjonalne produkty.

PRODUKTY PAPIEROWE 
Blisko jedna trzecia drzew ścinanych 
na całym świecie wykorzystywana jest 
do produkcji papieru. Warto używać 
papieru wytwarzanego z materiału 
pochodzącego z recyklingu lub ze 
zrównoważonych źródeł.

PRODUKTY KOSMETYCZNE 
Każdego roku do oceanów trafia osiem milionów 
ton plastiku – ekologiczne produkty nie mogą 
zawierać mikrodrobin plastiku, 
a ilość odpadów z opakowań musi 
zostać ograniczona.

SPRZĄTANIE 
Środek czyszczący musi działać 
w 30 °C, co pozwala oszczędzać 
energię i pieniądze.

ODZIEŻ I TEKSTYLIA 
Buty muszą być wytwarzane 
w bezpiecznych i godnych 
warunkach – ekologiczne metody, 
stylowy wygląd!

CHCESZ WYBRAĆ SIĘ NA 
EKOLOGICZNE WAKACJE? 

Z oznakowania ekologicznego 
mogą także korzystać hotele 
i kempingi. Są one równie 

wygodne co tradycyjne miejsca 
wypoczynku, ale zużywają mniej 
energii i wody oraz wytwarzają 

mniej odpadów, w tym odpadków 
spożywczych.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

GOTOWY NA ZAKUPY?
Pełen katalog produktów można 
znaleźć tutaj: ec.europa.eu/ecat

MEBLE 
Sprzęty muszą być 

funkcjonalne i trwałe. 
A kiedy nadejdzie czas, by 

wycofać je z użytku, muszą być 
łatwe w recyklingu. 

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

