Environmentálna značka EÚ
podporuje prechod Európy na obehové
hospodárstvo, v ktorom materiály tvoria
slučku, teda tam, kde staré výrobky
končia, začínajú nové. To výrobcov núti
vyrábať výrobky, ktoré:


podporujú ekologické inovácie
a udržateľné priemyselné odvetvia



pri výrobe a používaní vytvárajú menej
odpadu a CO2



rozumnejšie využívajú energiu, vodu
a suroviny



vydržia dlhšie a je ľahšie ich opraviť



sa jednoduchšie recyklujú

Napríklad pri výrobe niektorých farieb sa
teraz používa olej z rias ako nízkouhlíková
alternatíva k ropnému oleju.
Vďaka prehľadným kritériám značky sa
spotrebitelia môžu zodpovedne rozhodovať
a pritom podporovať ekologické inovácie
a pracovné miesta.

EKOLOGICKÉ HODNOTY V AKCII

Je to značka, vďaka ktorej
ľahko prejdete na ekologický
životný štýl!

ZNAČKA, KTOREJ
MÔŽETE VERIŤ
Environmentálnu značku EÚ má približne
40 000 výrobkov a služieb, od oblečenia
pre deti po elektronické zariadenia. Je to
spoľahlivá značka, ktorou sa označujú
výrobky a služby so zníženým vplyvom
na životné prostredie:

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Politiky EÚ podporujú a rozpoznávajú
udržateľnú výrobu a spotrebu.

KONTAKT



Sú overené nezávislými odborníkmi.



Prísne kritériá pre vyše 30 rôznych
kategórií výrobkov a služieb sa
pravidelne aktualizujú.



Do úvahy sa berie celý životný cyklus
výrobku od jeho výroby po recykláciu
alebo zneškodnenie.



Je zaručené zdravie spotrebiteľov
a zodpovedná výroba.



Žiadne kompromisy, pokiaľ ide o výkon.
Byť ekologickým spotrebiteľom je
ľahké!

www.minzp.sk
ecolabel@enviro.gov.sk
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Zistite viac o balíku Európskej komisie pre
obehové hospodárstvo, podrobnom pláne, ako
prejsť na konkurencieschopnejšie a udržateľné
hospodárstvo.
ec.europa.eu/environment/circular-economy
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PRECHOD NA OBEHOVÉ
HOSPODÁRSTVO

Pri nákupe výrobkov a služieb,
ktoré sú lepšie pre životné
prostredie aj pre vás, hľadajte
environmentálnu značku EÚ.

na životné
v
ly
p
v
í
š
n
e
M
prostredie
m odpadu
Znižuje obje látok
h
a škodlivýc
ko tradičné
a
o
k
a
n
v
o
r
Efektívna
výrobky
y
dné podnik
e
v
o
p
d
o
z
je
Odmeňu

Prostredie

65 % spotrebiteľov, ktorí poznajú
environmentálnu značku EÚ, jej už verí*.
Výrobky s environmentálnou značkou EÚ
môžu pochádzať z ktoréhokoľvek miesta
na svete, pokiaľ preukážu, že spĺňajú
potrebné podmienky.

* Štúdia spotrebiteľského trhu o tvrdeniach týkajúcich
sa životného prostredia pre nepotravinové výrobky,
Európska komisia, 2014

HĽADÁTE EKOLOGICKÚ
DOVOLENKU?

NAKUPUJETE EKOLOGICKÉ VÝROBKY?

Aj hotely a kempy môžu byť
označené environmentálnou
značkou. Sú rovnako pohodlné ako
tradičné ubytovacie zariadenia,
ale spotrebúvajú menej energie
a vody a vytvárajú menej odpadu,
k čomu patrí aj menšie plytvanie
potravinami.

Zodpovedné rozhodovanie o nákupoch do domácnosti, do práce alebo pre voľný čas
je jednoduchšie, ako si myslíte. Pozrite si pár príkladov výrobkov s environmentálnou
značkou EÚ, ktoré vás inšpirujú na prechod k udržateľnému životnému štýlu.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

REMESELNÉ PRÁCE

Zachovajte čistý vzduch v miestnostiach.
Farby obsahujú v porovnaní s tradičnými
výrobkami menej než polovicu
emisií rozpúšťadiel.

NÁBYTOK

Jednotlivé kusy musia dobre
slúžiť svojmu účelu a mať
dlhú životnosť. Keď sa ich doba
použiteľnosti skončí, musia sa
dať ľahko recyklovať.

UPRATOVANIE

Prací prostriedok musí byť účinný
pri 30 °C, čím pri každom praní
šetrí energiu a peniaze.

ELEKTRONICKÉ
ZARIADENIA

Výrobky sa musia dať ľahko
opraviť a aktualizovať,
aby dlhšie vydržali.

VÝROBKY OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI

Každoročne skončí v oceánoch 8 miliónov ton
plastu – kritériá sú zákaz mikroplastov
a obmedzenie odpadu z obalov.

VÝROBKY Z PAPIERA

Takmer z polovice všetkých
vyťažených stromov na svete sa
stane papier. Podporujte namiesto
toho recyklované alebo
udržateľné zdroje.

OBLEČENIE A TEXTIL
Topánky sa musia šiť v bezpečných
a spravodlivých podmienkach

– budete dobre vyzerať a zároveň konať
dobro!

STE PRIPRAVENÍ ZAČAŤ
NAKUPOVAŤ?
Tu nájdete prístup ku
kompletnému katalógu výrobkov:
ec.europa.eu/ecat

