
Vide

Samazināta ietekme uz vidi

Samazina atkritumu un kaitīgo 

vielu apjomu

Tikpat efektīvi kā tradicionālie 

produkti

Godina atbildīgus uzņēmumus

Meklējiet preces un 
pakalpojumus ar ES 

ekomarķējumu — tie ir labāki 
gan videi, gan jums.

Tas ir marķējums, kas ļauj 
vieglāk izvēlēties videi 
labveligu risinājumu!
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PAPILDU INFORMĀCIJA 

ES politika atbalsta un atzīst  
ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu.

KONTAKTS

http://www.vpvb.gov.lv
Ance.Ansone@vpvb.gov.lv

ES ekomarķējums:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Labāk videi,  

labāk jums

MARĶĒJUMS, KAM 
VARAT UZTICĒTIES
ES ekomarķējums ir piešķirts aptuveni 
40 000 preču un pakalpojumu, sākot 
ar zīdaiņu apģērbu un beidzot ar 
elektroniskām iekārtām. Tas ir uzticams 
marķējums, kas norāda, piedāvāto 
preču un pakalpojumu ietekme uz vidi 
ir mazāka.

�� Pārbaudes veic neatkarīgi eksperti.

��  Stingri kritēriji vairāk nekā 30 dažādām 
preču un pakalpojumu kategorijām, 
kurus regulāri pārskata.

��  Vērā tiek ņemts viss produkta aprites 
cikls, sākot ar ražošanu un beidzot ar 
pārstrādi vai apglabāšanu.

��  Tiek garantēta patērētāju veselības 
aizsardzība un atbildīga ražošana.

��  Nekādu kompromisu attiecībā uz 
kvalitātes rādītājiem. Videi nekaitīgs 
patēriņš — tas ir pavisam viegli!

65 % patērētāju, kuri zina par ES 
ekomarķējumu, tam jau uzticas*.

Produkti, kam piešķirts ES 
ekomarķējums, var būt no jebkuras 
vietas pasaulē, ja vien tiek pierādīts, ka 
tie atbilst attiecīgajiem kritērijiem.

CEĻĀ UZ APRITES 
EKONOMIKU

ES ekomarķējums sekmē Eiropas pāreju 
uz aprites ekonomiku, kur materiāli 
saglabājas aprites ciklā — no veciem 
izstrādājumiem tiek radīti jauni. Tas 
ražotājiem liek ražot preces, kas:

��  sekmē videi nekaitīgu inovāciju un 
ilgtspējīgu ražošanu;

��  ražošanas un lietošanas laikā rada 
mazāk atkritumu un CO2;

��  palīdz gudrāk izmantot enerģiju, ūdeni 
un izejvielas;

��  kalpo ilgāk un ir vieglāk remontējamas;

��  ir vieglāk pārstrādājamas.

Piemēram, dažās krāsās kā mazoglekļa 
alternatīvu izmanto eļļu no aļģēm, nevis 
tradicionālo naftas bāzes eļļu.

Pateicoties marķējuma pārredzamajiem 
kritērijiem, patērētāji var izdarīt atbildīgu 
izvēli, vienlaikus atbalstot videi nekaitīgu 
inovāciju un darbvietas. 

EKOVĒRTĪBAS DARBĪBĀ
Uzziniet vairāk par Eiropas Komisijas aprites 
ekonomikas tiesību aktu kopumu, kas ir sīki 

izstrādāts plāns pārejai uz konkurētspējīgāku 
un ilgtspējīgāku ekonomiku:  

ec.europa.eu/environment/circular-economy

*  Consumer Market Study on Environmental Claims 
for Non-Food Products (Patēriņa tirgus pētījums 
par nepārtikas preču atbilstību vides aizsardzības 
prasībām), Eiropas Komisija, 2014.
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CIK ZAĻI TU VARI IEPIRKTIES?
Tas ir vieglāk, nekā šķiet — atbildīgi izvēlēties preces savam mājoklim, darbam 

vai brīvajam laikam. Šeit minēti tikai daži produkti ar ES ekomarķējumu, kas 
varētu jūs iedvesmot pāriet uz ilgtspējīgu dzīvesveidu.

ELEKTRONISKĀS 
IEKĀRTAS 
Izstrādājumiem jābūt viegli 
remontējamiem un 
uzlabojamiem, lai tie 
kalpotu ilgāk.

REMONTS  
Parūpējieties par svaigu gaisu telpās. 
Izmantojiet krāsas, kuras rada uz 
pusi mazāk šķīdinātāju emisiju 
nekā tradicionālās krāsas.

PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMI 
Gandrīz puse no visiem pasaulē 
nozāģētajiem kokiem tiek pārvērsti 
papīrā. Tā vietā varat atbalstīt 
pārstrādāta vai ilgtspējīga 
papīra ieguves avotus.

HIGIĒNAS PRECES 
Ik gadu okeānā nonāk 8 miljoni tonnu 
plastmasas. Ekomarķējuma kritēriji neļauj 
izmantot mikroplastmasu un 
ierobežo izlietotā iepakojuma 
atkritumu apjomu.

UZKOPŠANA 
Mazgāšanas līdzeklim jābūt 
efektīvam 30 °C temperatūrā, 
tādējādi katrā mazgāšanas reizē 
taupot enerģiju un naudu.

APĢĒRBS UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI 
Kurpēm ne vien labi jāizskatās, bet jābūt 
ražotām drošos un godīgos apstākļos.

VAI VĒLIES DOTIES 
VIDEI DRAUDZĪGĀS 

BRĪVDIENĀS? 
Marķējumu var izmantot arī 
kempingi un viesnīcas. Tās ir 
tikpat ērtas kā tradicionālās 

naktsmītnes, taču izmanto mazāk 
enerģijas un ūdens un rada mazāk 

atkritumu, tostarp pārtikas 
atkritumu.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

GATAVI IEPIRKUMIEM?
Viss produktu katalogs ir pieejams 

šeit: ec.europa.eu/ecat

MĒBELES 
Tām jāpilda savas 
funkcijas un jākalpo 

ilgi. Tām jābūt viegli 
pārstrādājamām, kad beidzas 
to lietderīgās lietošanas laiks. 

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

