
Miljö

Minskad miljöpåverkan

Minskar mängden avfall och 

skadliga ämnen

Lika effektiv som konventionella 

produkter

Belönar ansvarsfulla företag

Titta efter EU-miljömärket  
för produkter och tjänster  

som är bättre för miljön och 
bättre för dig.

Det är märkningen som gör 
gröna val lätta!
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MER INFORMATION 
EU:s politik stöttar och erkänner hållbar 

produktion och konsumtion. 

KONTAKT

Ecolabelling  Sweden
http://www.svanen.se/Vara-krav/EU-

blommans-kriterier/
info@svanen.se

@MiljomarkningenSvanen/

@svanen

EU-miljömärke:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Bättre för miljön,  

bättre för dig

ETT MÄRKE DU 
KAN LITA PÅ

Runt 40 000 produkter är märkta med 
EU-miljömärket, allt från barnkläder till 
elektronisk utrustning. Det är en pålitlig 
märkning som identifierar produkter och 
tjänster med en minskad miljöpåverkan:

��  Bekräftat av oberoende experter.

��  Stränga kriterier för över 30 olika 
kategorier av produkter och tjänster, 
uppdateras regelbundet.

��  Hela produktlivslängden tas med 
i beräkningen, från produktion till 
återvinning eller bortskaffande.

��  Konsumenthälsa och ansvarsfull 
produktion garanteras.

�� Inga kompromisser gällande 
funktionen. Det är lätt att konsumera 
grönt!

65 % av de konsumenter som känner till 
EU-miljömärket litar redan på det*.

EU-miljömärkta produkter kan komma 
från var som helst i världen, bara de kan 
bevisa att de uppfyller kriterierna.

MOT EN CIRKULÄR 
EKONOMI

EU-miljömärket främjar Europas 
övergång till en cirkulär ekonomi, där 
material finns kvar i ett kretslopp så att 
nya produkter börjar där gamla slutar. 
Det driver tillverkare att göra produkter 
som

�� främjar grön innovation och hållbara 
industrier,

��  genererar mindre avfall och koldioxid 
när de tillverkas och används, 

��  använder energi, vatten och råmaterial 
på ett smartare sätt,

��  håller längre och är lättare att laga,

��  är lättare att återvinna.

Till exempel använder man nu i en del 
färger olja från alger som ett koldioxidsnålt 
alternativ till traditionell oljebaserad olja.

Tack vare de tydliga kriterierna för 
märkningen kan konsumenter ta 
ansvarsfulla beslut samtidigt som de 
stöttar grön innovation och gröna jobb. 

EKO-VÄRDEN I PRAKTIKEN
Läs mer om Europeiska kommissionens 

paket för en cirkulär ekonomi, en detaljerad 
plan för hur man ska övergå till en mer 

konkurrenskraftig hållbar ekonomi.  
ec.europa.eu/environment/circular-economy

*  Konsumentmarknadsundersökning om miljökrav på 
icke-livsmedelsprodukter, Europeiska kommissionen 
2014
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HUR GRÖNT KAN DU HANDLA?
Det är lättare än du tror att göra ansvarsfulla val för ditt hem, arbete eller din 
fritid. Här är bara några produkter med EU-miljömärket för att inspirera dig att 

byta till en hållbar livsstil.

ELEKTRONISK 
UTRUSTNING 
Produkterna måste vara 
lätta att laga och 
uppdatera så att de håller 
längre.

GÖR DET SJÄLV  
Håll din inomhusluft ren. Färg som 
släpper ut mindre än hälften 
så mycket lösningsmedel som 
konventionella produkter.

PAPPERSPRODUKTER 
Nästan hälften av alla träd som 
avverkas i världen blir papper. Stöd 
återvunna eller hållbara 
källor istället.

KROPPSVÅRDSPRODUKTER 
8 miljoner ton plast hamnar varje år i haven 
– kriteriet förbjud mikroplast och 
begränsa förpackningsavfall.

RENGÖRING 
Tvättmedel måste fungera 
i 30 °C, det sparar energi och 
pengar vid varje tvätt.

KLÄDER OCH TEXTILIER 
Skor måste sättas ihop under säkra 
och rättvisa förhållanden – 
gör något bra medan du ser bra ut!

VILL DU HA EN GRÖN 
SEMESTER? 

Hotell och campingplatser kan 
också ha märkningen. De är 

lika bekväma som traditionella 
boenden men använder mindre 
energi och vatten och producerar 

mindre avfall, inklusive matavfall.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

ÄR DU REDO ATT 
BÖRJA HANDLA?

Hitta hela produktkatalogen här: 
ec.europa.eu/ecat

MÖBLER 
Produkterna måste fylla sin 
funktion väl och hålla. När 
deras livslängd är slut måste de 
vara lätta att återvinna. 

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

