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Odkryj szeroki wachlarz  wyrobów 
i usług z europejskim oznakowaniem 
ekologicznym  Ecolabel UE

Już ponad 44 000 wyrobów i usług zostało 
wyróżnionych prestiżowym europejskim oznakowaniem 
ekologicznym Ecolabel UE, reprezentujących szerokie 
spektrum branż od detergentów, tekstyliów, farb 
i lakierów, sprzętu elektronicznego, przez pokrycia 
podłogowe, meble, smary, wyroby z papieru po 
armaturę sanitarną, hotele i kempingi.  

Aby znaleźć wszystkie produkty dostępne w sklepach 
i on-line w Europie, odwiedź  stronę ec.europa.eu / ecat.

Pięć powodów, 
aby wybrać Ecolabel 

Ecolabel  UE pomaga chronić środowisko. 
Produkty z oznakowaniem ekologicznym 
Ecolabel UE wytwarzają mniej odpadów 
i zanieczyszczeń  w porównaniu do podobnych 
produktów znajdujących się na rynku.

Ecolabel UE minimalizuje użycie 
niebezpiecznych substancji, które mogą być 
szkodliwe dla człowieka, zwierząt i roślin.

Niezależni eksperci oceniają,  czy  wyroby 
i usługi z oznakowaniem ekologicznym 
Ecolabel UE  nieprzerwanie spełniają kryteria 
ekologiczne. Nie jest to etykieta przyznawana 
przez  przemysł dla przemysłu, 
ale przez niezależne jednostki właściwe.

Ecolabel UE jest dobry dla Twojej kieszeni. 
Kryteria dotyczące wydajności zapewniają, 
że  produkty z  oznakowaniem ekologicznym 
Ecolabel UE są skuteczne i pomagają 
zmniejszyć zużycie energii i wody, a co za tym 
idzie zaoszczędzić pieniądze.

Spośród wielu tysięcy wyrobów i usług 
z oznakowaniem Ecolabel UE, możesz 
wybrać poszukiwane  produkty ekologiczne.
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Ecolabel

Tel. + 48 22 46 45 208, e-mail: jtkaczyk@pcbc.gov.pl, www.pcbc.gov.pl/ecolabel 
lub EU Ecolabel Helpdesk., Tel: +33 (0) 1 53 90 11 75, e-mail: ecolabel@biois.com, www.ecolabel.eu   
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Masz pytanie? Skontaktuj się z Polskim Centrum Badań 
I Certyfikacji  S.A. (Jednostką Właściwą ds. Oznakowania 
Ekologicznego Ecolabel UE) 

 

 

Dowiedz się, jak działa 
system Ecolabel UE 

Na rynku można znaleźć wiele wyrobów opartych 
na standardach ekologicznych i trudno jest ocenić, 
którym oznakowaniom ekologicznym można zaufać.

Ecolabel UE, zarządzany przez Komisję Europejską 
i upoważnione jednostki właściwe  w każdym 
z państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinie, funkcjonuje 
od dawna i jest wiarygodnym oznakowaniem 
ekologicznym.

Najważniejsze w systemie oznakowania ekologicznego 
Ecolabel UE jest podejście oparte na cyklu życia. 
Wszystkie produkty i usługi oznakowane etykietą 
Ecolabel UE zostały zaprojektowane w taki sposób, 
aby  ich główne oddziaływania na środowisko były 
ograniczone do minimum przez cały cykl życia.

Dotyczy to każdego etapu cyklu życia produktu,
od wydobycia surowców po  produkcję, pakowanie 
i transport, aż do sposobu wykorzystania i utylizacji.   
  

W celu  przyznania oznakowania ekologicznego 
Ecolabel UE, wyroby i usługi muszą być zgodne 
z wymaganiami ekologicznymi ustanowionymi 
przez interesariuszy i ocen ione 
przez niezależnych ekspertów.  

Etykieta gwarantuje, że najlepsze decyzje 
dla środowiska są podejmowane na każdym 
etap ie cyklu życia produktów ,  
przy jednoczesnym zapewnieniu ich wysokiej 
jakości i wartości dodanej.   

Kiedy widzisz logo Ecolabel UE, oznacza  
to mniej odpadów, mniej zanieczyszczeń, 
a w konsekwencji  lepsze produkty dla naszej 
planety.

Ecolabel UE zapewnia łatwy wybór 
ekologicznych produktów na rynku.


