
Aplinka

mažesnis poveikis aplinkai

mažiau atliekų ir kenksmingų 

medžiagų

toks pat veiksmingumas kaip  

ir įprastinių gaminių

deramai įvertinamos  

atsakingos įmonės

Ieškokite ES ekologiniu ženklu 
pažymėtų gaminių, kurie yra 

geresni aplinkai ir geresni jums.
Šis ženklas padeda lengvai 

pasirinkti aplinką tausojančius 
gaminius!
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PAPILDOMA INFORMACIJA 

ES politika remiama ir pripažįstama tvari 
gamyba ir vartojimas. 

KONTAKTAS

www.gamta.lt 
aaa@aaa.am.lt 

milda.raciene@aaa.am.lt 

ES ekologinis ženklas:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Tausojantys aplinką gaminiai – 

geriausias jūsų pasirinkimas

ŽENKLAS, KURIUO 
GALITE PASITIKĖTI
Maždaug 40 000 gaminių ir paslaugų, 
pradedant kūdikių drabužiais ir baigiant 
elektronine įranga, yra suteiktas ES 
ekologinis ženklas. Tai patikimas 
ženklas, kuriuo nustatomi mažesnį 
poveikį aplinkai sukeliantys gaminiai ir 
paslaugos:

��  patikrinta nepriklausomų ekspertų;

��  griežti ir nuolat atnaujinami kriterijai, 
taikomi daugiau nei 30 skirtingų 
gaminių ir paslaugų kategorijų;

��  atsižvelgiama į visą gaminio gyvavimo 
ciklą nuo pagaminimo iki perdirbimo ar 
pašalinimo;

��  užtikrinama vartotojų sveikata ir 
atsakinga gamyba;

��  nepakitusios veikimo charakteristikos. 
Lengva vartoti aplinką tausojančius 
gaminius!

ES ekologiniu ženklu pasitiki 65 % apie jį 
žinančių vartotojų*.

ES ekologiniu ženklu žymimi gaminiai 
gali būti kilę iš bet kurios pasaulio vietos, 
jei įrodoma, kad jie atitinka taikomus 
kriterijus.

ŽIEDINĖS EKONOMIKOS 
LINK

ES ekologiniu ženklu Europa skatinama 
pereiti prie žiedinės ekonomikos, kurioje 
medžiagos juda ciklu, todėl nauji gaminiai 
sukuriami tada, kai pašalinami senieji. 
Gamintojai skatinami gaminti prekes 
tokiu būdu, kad:

�� būtų skatinamos aplinką tausojančios 
naujovės ir tvari pramonė;

��  gamybos ir naudojimo metu susidarytų 
mažiau atliekų ir CO2;

��  būtų išmintingiau naudojama energija, 
vanduo ir žaliavos;

��  gaminius būtų galima naudoti ilgiau ir 
būtų galima lengviau juos pataisyti;

��  gaminius būtų galima lengviau perdirbti.

Pavyzdžiui, kai kuriuose dažuose dabar 
naudojamas aliejus iš jūros dumblių kaip 
mažai anglies dioksido į aplinką išskirianti 
alternatyva tradicinei naftos pagrindo 
alyvai.

Dėl skaidrių ženklo kriterijų vartotojai gali 
priimti atsakingus sprendimus ir remti 
aplinką tausojančias naujoves bei darbo 
vietas. 

EKOLOGIŠKUMO VERTĖ 
PRAKTIKOJE

Sužinokite daugiau apie Europos Komisijos 
žiedinės ekonomikos paketą, išsamų planą dėl 

perėjimo prie konkurencingesnės, tvaresnės 
ekonomikos.  

ec.europa.eu/environment/circular-economy

*  Vartotojų rinkos tyrimas dėl teiginių apie ne maisto 
produktų ekologiškumą, Europos Komisija, 2014 m.
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KAIP ĮSIGYTI APLINKĄ TAUSOJANČIŲ GAMINIŲ?
Galite lengviau, nei iš pirmo žvilgsnio atrodo, atsakingai rinktis pirkinius namams, 

darbui ar laisvalaikiui. Štai tik keletas ES ekologiniu ženklu pažymėtų gaminių, 
galinčių įkvėpti jus pasirinkti tvarią gyvenseną.

ELEKTRONINĖ ĮRANGA 
Gaminiai turi būti lengvai 
remontuojami ir 
atnaujinami, kad būtų 
tinkami naudoti ilgiau.

PASIDARYK PATS  
Rūpinkitės savo patalpų oro švara. 
Dažai išskiria dvigubai mažiau 
tirpiklių nei įprastiniai gaminiai.

POPIERIAUS GAMINIAI 
Beveik pusė visų visame pasaulyje 
iškertamų medžių tampa 
popieriumi. Vietoj to rinkitės 
perdirbamus arba tvarius 
popieriaus išteklius.

ASMENS HIGIENAI SKIRTI GAMINIAI 
Kasmet į vandenynus patenka aštuoni 
milijonai tonų plastiko – todėl siekiama 
uždrausti naudoti mikroplastikus ir 
mažinti pakuočių atliekų kiekį.

SKALBIMAS 
Skalbimo priemonė turi veikti esant 
30 °C temperatūrai; tokiu būdu 
per kiekvieną skalbimą taupoma 
energija ir pinigai.

DRABUŽIAI IR TEKSTILĖS 
DIRBINIAI 
Batai turi būti gaminami saugiomis 
ir sąžiningomis sąlygomis – 
darykite gera ir atrodykite gerai!

NORĖTUMĖTE 
ATOSTOGAUTI 

TAUSODAMI APLINKĄ? 
Viešbučiuose ir stovyklavietėse taip 

pat galite pamatyti ES ekologinį 
ženklą. Jie lygiai tiek pat patogūs 
kaip ir tradicinės apgyvendinimo 

vietos, bet juose vartojama mažiau 
energijos bei vandens ir susidaro 
mažiau atliekų, įskaitant maisto 

atliekas.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

ESATE PASIRUOŠĘ 
APSIPIRKTI?

Visą gaminių katalogą rasite čia: 
ec.europa.eu/ecat

BALDAI 
Daiktai turi gerai atlikti 

savo funkciją ir ilgai išlikti 
tinkami naudoti. Kai baigiasi 
jų eksploatavimo laikas, turi 

būti įmanoma juos lengvai 
perdirbti. 

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

