
Mediu

Efecte reduse asupra mediului

Reduce deșeurile și  

substanțele nocive

La fel de eficientă ca și 

produsele convenționale

Recompensează întreprinderile 

responsabile

Căutați produse și servicii care 
poartă eticheta ecologică UE, 

care sunt mai bune pentru 
mediu și mai bune pentru 

dumneavoastră.
Aceasta este eticheta care 
facilitează luarea de decizii 

ecologice!
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Politicile UE sprijină și recunosc producția și 
consumul durabile. 

CONTACT

Ministry of Environment

www.mmediu.ro

dana.toma@mmediu.ro 

Eticheta ecologică UE:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Mai bine pentru mediu, mai  

bine pentru dumneavoastră

O ETICHETĂ ÎN CARE 
PUTEȚI AVEA ÎNCREDERE

Aproximativ 40 000 de produse și 
de servicii poartă eticheta ecologică 
UE, variind de la haine pentru copii la 
echipamente electronice. Aceasta este 
o etichetă de încredere, care identifică 
produse și servicii cu un impact  
ecologic redus:

��  verificate de experți independenți

��  criterii stricte pentru mai mult de 30 de 
categorii diferite de produse și de 
servicii, actualizate cu regularitate

��  întregul ciclu de viață al produsului 
este luat în calcul, de la producție, la 
reciclare sau eliminare

�� sănătatea consumatorului și producția 
responsabilă sunt garantate

�� niciun compromis privind performanța. 
Este ușor să consumăm  
produse ecologice!

65 % dintre consumatorii care cunosc 
eticheta ecologică UE au deja încredere 
în ea*.

Produsele care poartă eticheta 
ecologică UE pot proveni din orice colț 
al lumii, atât timp cât demonstrează că 
îndeplinesc criteriile acesteia.

TRANZIȚIA SPRE 
O ECONOMIE CIRCULARĂ
Eticheta ecologică UE promovează 
tranziția Europei către o economie 
circulară, unde materialele rămân 
într-o „buclă”, astfel încât produsele 
noi încep atunci când cele vechi își 
încheie existența. Acest lucru determină 
producătorii să realizeze produse care:

��  promovează inovațiile ecologice și 
industriile durabile

��  generează mai puține deșeuri și CO2  
pe parcursul fabricării și utilizării

��  folosesc energia, apa și materia primă 
într-un mod mai inteligent

��  durează mai mult și sunt mai ușor  
de reparat

��  sunt mai ușor de reciclat

Spre exemplu, anumite vopsele folosesc în 
prezent ulei provenit din alge ca alternativă 
cu emisii scăzute de carbon la uleiul 
tradițional pe bază de țiței.

Datorită criteriilor transparente ale 
etichetei, consumatorii pot face alegeri 
responsabile și pot sprijini în același timp 
inovațiile ecologice și crearea de locuri  
de muncă. 

VALORILE ECOLOGICE  
ÎN ACȚIUNE

Aflați mai multe despre pachetul Comisiei 
Europene privind economia circulară – un 

plan detaliat pentru a trece la o economie mai 
competitivă și mai durabilă:  

ec.europa.eu/environment/circular-economy

*  Studiu de piață a consumatorilor cu privire la 
afirmațiile ecologice pentru produse nealimentare, 
Comisia Europeană, 2014
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CÂT DE ECOLOGICE POT FI CUMPĂRĂTURILE DUMNEAVOASTRĂ?
Este mai ușor decât credeți să faceți alegeri responsabile pentru casă, serviciu sau 
pentru timpul dumneavoastră liber. Iată doar o parte dintre produsele care poartă 

eticheta ecologică UE, pentru a vă inspira să treceți la un stil de viață durabil.

ECHIPAMENT 
ELECTRONIC 
Produsele trebuie să fie 
ușor de reparat și de 
actualizat pentru a dura 
mai mult.

PROIECTE DE BRICOLAJ  
Mențineți curat aerul din interior. 
Vopselele au mai puțin de 
jumătate din emisiile de solvent  
ale produselor convenționale.

PRODUSE DIN HÂRTIE 
Aproape jumătate dintre copacii 
recoltați la nivel mondial devin 
hârtie. Sprijiniți, în schimb, sursele 
reciclate sau durabile.

PRODUSE DE IGIENĂ PERSONALĂ 
8 milioane de tone de plastic ajung în 
oceane în fiecare an - criteriile interzic 
microplasticele și limitează 
deșeurile de ambalaje.

CURĂȚENIE 
Detergentul trebuie să fie eficient la 
30 °C, economisind energie și bani 
la fiecare spălare.

ÎMBRĂCĂMINTE ȘI TEXTILE 
Pantofii trebuie să fie fabricați în 
condiții de siguranță și 
echitabile– faceți lucruri bune  
și arătați bine în același timp!

SUNTEȚI ÎN CĂUTAREA 
UNEI VACANȚE 
ECOLOGICE? 

Hotelurile și zonele de camping 
pot să poarte și ele eticheta. 

Acestea sunt la fel de confortabile 
ca o cazare tradițională, însă 

utilizează mai puțină energie și 
apă și produc mai puține deșeuri, 

inclusiv deșeuri alimentare.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

SUNTEȚI GATA DE 
CUMPĂRĂTURI?

Accesați întregul catalog de 
produse aici: ec.europa.eu/ecat

MOBILĂ 
Articolele trebuie să își 

îndeplinească bine scopul 
și să dureze. Atunci când se încheie 

viața utilă a articolelor, acestea 
trebuie să fie ușor  

de reciclat.

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

