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Vähem jäätmeid ja kahjulikke 

aineid

Sama tõhusad nagu tavapärased 
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Kasulik vastutustundlikele 

ettevõtjatele

Otsige ELi ökomärgist toodetelt 
ja teenustelt, mis on paremad 

keskkonnale ja ka Teile.
See märgis muudab 

keskkonnasõbralike valikute 
tegemise lihtsaks!
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LISATEAVE 

ELi poliitika toetab ja tunnustab säästvat 
tootmist ning tarbimist.

KONTACT

www.envir.ee
karen.silts@envir.ee

www.keskkonnaagentuur.ee
marilis.saul@envir.ee

ELi ökomärgis:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Parem keskkonnale,  

parem Teile

MÄRGIS, MIDA 
VÕIB USALDADA

ELi ökomärgis on umbes 40 000 tootel 
ja teenusel alates imikurõivastest ja 
lõpetades elektroonikaseadmetega. See 
on usaldusväärne märgis, mis osutab 
väiksema keskkonnamõjuga toodetele 
ja teenustele.

�� Sõltumatute ekspertide kontrollitud.

��  Korrapäraselt uuendatavad ranged 
kriteeriumid enam kui 30 toote- ja 
teenusekategooria kohta.

��  Arvesse võetakse toote kogu olelusringi 
alates tootmisest ja lõpetades 
ringlussevõtu või kõrvaldamisega.

��  Tarbijate tervis ja vastutustundlik 
tootmine on garanteeritud.

��  Ei mingeid järeleandmisi 
tulemuslikkuses. Keskkonnasõbralik 
tarbimine on lihtne!

65 % ELi ökomärgist tundvatest 
tarbijatest usaldab seda.*

ELi ökomärgisega tooted võivad 
pärineda kõikjalt maailmast, kui need 
vastavad tõestatult selle kriteeriumidele.

LIIKUMINE 
RINGMAJANDUSE 

SUUNAS
ELi ökomärgis aitab kaasa Euroopa 
üleminekule ringmajandusele, kus 
materjalid jäävad ringlema, et uued 
tooted algaksid sealt, kus vanad lõppesid. 
See innustab tootjaid valmistama tooteid, 
mis:

��  edendavad rohelist uuendustegevust ja 
säästvat tööstust;

��  tekitavad tootmisel ja kasutamisel 
vähem jäätmeid ja süsihappegaasi;

��  kasutavad arukamalt energiat, vett ja 
toormeid;

��  kestavad kauem ja neid on lihtsam 
parandada;

�� on kergemini ringlusse võetavad.

Näiteks kasutatakse nüüd mõnes värvis 
vetikatest saadud õli, mis on vähese 
CO2-heitega variant tavalise naftapõhise 
õli asemel.

Tänu märgise läbipaistvatele 
kriteeriumidele saavad tarbijad teha 
vastutustundlikke valikuid, toetades 
keskkonnasõbralikke uuendusi ja töökohti. 

ÖKOVÄÄRTUSED PRAKTIKAS
Lugege lisateavet Euroopa Komisjoni 
ringmajanduse paketi kohta, mis on 

üksikasjalik kava konkurentsivõimelisemale ja 
kestlikumale majandusele üleminekuks:  

ec.europa.eu/environment/circular-economy

*  Toiduks mittekasutatavate toodete 
keskkonnaväidete tarbijaturu-uuring,  
Euroopa Komisjon, 2014.
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KUI KESKKONNASÕBRALIKULT SAATE OSTE TEHA?
Vastutustundliku valiku tegemine kodu, töö või vaba aja jaoks on lihtsam, 

kui arvate. Allpool on ära toodud valik ELi ökomärgisega toodetest. 
Ehk innustavad need Teid säästvale eluviisile üle minema.

ELEKTROONIKASEADMED  
Tooteid peab saama 
kergesti parandada 
ja uuendada, et need 
kestaksid kauem.

REMONT  
Hoidke ruumides õhk puhas. Värvidest 
tuleb poole vähem lahustiaure kui 
tavapärastest toodetest.

PABERITOOTED 
Peaaegu pool kogu maailmas 
raiutavatest puudest tehakse 
paberiks. Toetage selle asemel 
ringlussevõtul põhinevaid 
või taastuvaid toormeallikaid.

HÜGIEENITARBED 
Igal aastal jõuab ookeanidesse kaheksa miljonit 
tonni plasti, kuid märgise kriteeriumides 
on mikroskoopilised plastiosad 
keelatud ja pakendijäätmetele 
seatud piirangud.

PESEMINE 
Pesuvahend peab toimima 
temperatuuril 30 °C, säästes iga 
pesukorraga energiat ja raha.

RÕIVAD JA KANGAD 
Jalatseid tuleb valmistada 
ohututes ja õiglastes 
tingimustes, et need teeksid head 
ja näeksid ka head välja!

SOOVITE 
KESKKONNASÕBRALIKKU 

PUHKUST? 
Ökomärgis võib olla ka hotellidel 

ja kämpingutel. Need on 
sama mugavad nagu tavalised 
majutuskohad, aga tarbivad 
vähem energiat ja vett ning 
tekitavad vähem jäätmeid, 
sealhulgas toidujäätmeid.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

SOOVITE POODI 
MINNA?

Kogu tootekataloogi leiate siit: 
ec.europa.eu/ecat

MÖÖBEL 
Mööbliesemed peavad täitma 
hästi oma ülesannet ja 
vastu pidama. Kasutusaja lõpus 
peab neid saama kergesti 

ringlusse võtta. 

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

