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Keskkonnamärgised
Mis tähendab mida?

Ökomärgise seminar
17. septembril 2008 Keskkonnaministeeriumis

Viire Viss, Karin Kilk

Kes vastutab?

TOOTJA

TARBIJA
IMPORTIJA, 

MÜÜJA

RIIK “ROHELISED”

Kust saada teavet toote 
keskkonnanäitajate kohta?

• Tootekirjeldused?
• Ohutuskaardid?
• Sertifikaadid?
• Internet?
• Ajakirjandus?
• Teadusartiklid?
• Märgised?

Keskkonnamärgis

Mis iganes märgis tootel (teenusel), 
mis teavitab tarbijat keskkonna-
või tervisekaitsega seotud 
informatsioonist üldjuhul sümboli 
kujul

Märgised… Märgised…
• Kohustuslikud ja vabatahtlikud
• Riiklikud ja eramärgised
• Sertifitseeritavad ja isedeklareeritavad 

märgised
• Ökomärgised ja “nõrgemad” märgised 
• Mahemärgised. Toiduainete märgised
• Energiamärgised
• Informatiivsed märgised
• Jäätmekäitlusega seotud märgised
• Sotsiaalseid ja tervise aspekte käsitlevad 

märgised
• Märgised teenustele
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Kohustuslikud (1)

• Õigusaktidega reguleeritud
Hoiatusmärgised

Sööbiv    Keskkonnaohtlik        Kahjulik            Mürgine    Tuleohtlik

Viitavad toote negatiivsetele omadustele

Kohustuslikud (2)

Märgised plastpakendil
• Numbrid 1-7 ja märk esinevad 

peaaegu kõigil plastikpakenditel. 

• Numbrid aitavad kindlaks teha mis 
plastikust toode on valmistatud. 

Nt: 1 = PET (Polüetüleen tereftalaat). 
Kasutatakse: gaseeritud jookide 
taaral, toiduainete pakenditel.

Kohustuslikud (3)

Seadmete energiatõhususe 
seadus – energiatõhususe 
nõuded kodumajapidamises 
kasutatavatele seadmetele (nt 
külmikud, elektripliidid, 
pesumasinad, konditsioneerid, 
elektripirnid)

Vt Energiasäästu portaal 
http://kokkuhoid.energia.ee/

Vabatahtlikud märgised

Milline neist on ökomärgis?

Keskkonnamärgiste standardid
Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) 

keskkonnamärgiste ja -teatiste standardid:

• ISO 14020:2000 Üldised põhimõtted

• ISO 14024:1999 Ökomärgised (tüüp I) –
Põhimõtted ja protseduurid

• ISO 14021:1999 Isedeklareeritav keskkonnateatis 
(tüüp II)

• ISO/TR 14025:2000 Keskkonnateatised (tüüp III)

Ökomärgised (tüüp I)
• Olelusringi lähenemine
• Kinnitatakse kolmanda (sõltumatu) osapoole 

poolt
• Ekspertgrupi seatud kriteeriumid ning (toetub 

teaduslikele uuringutele)
• Nõuded rangemad kui õigusaktides
• Huvipoolte kaasamine ja info kõigile kättesaadav
• Kõik võivad märgist taotleda
• Teave esitatakse sümboli kujul
• Eesmärk: valikute tegemise hõlbustamine
• Sihtrühm: lõpptarbijad
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I tüüpi ökomärgised

EÜ lilleke

Põhjamaade Luik

Rahvuslikud ökomärgised

Saksamaa

Austria

Kanada

Ungari

Isedeklareeritav keskkonnainfo 
(tüüp II)

• Olelusringi lähenemine ei ole esmatähtis
• Importijate, tootjate, vahendajate 

suhtlusvahend
• Valitud aspektide kirjeldamine (nt madal 

energiakasutus, taaskasutatud materjali 
kogus)

• Ei kinnitata ega sertifitseerita, kuid info 
pakkuja peab suutma info õigsust tõestada

• Sihtrühm: partnerid, kliendid
• Kvantitatiivne/kvalitatiivne info

Nt AS Triip

II tüüpi ökomärgised

AS Ecoprint “Roheline 
Trükis”

Möbiuse leht

Eesti Energia Roheline 
Energia 

Keskkonnadeklaratsioonid (tüüp III)

• Olelusringi hindamine (ISO 14041-43)
• Neutraalne, s.t ei pea vastama mingitele 

normidele/piirväärtustele ja on sõltumatu 
kohalikest/siseriiklikest tingimustest

• Eesmärk: pakkuda faktidel põhinevat, 
objektiivset ja võrreldavat keskkonnategevuse 
infot

• Äripartneritele (Business-to-business)
• Kinnitatakse sõltumatu kolmanda osapoole 

poolt
• Kvantitatiivne info
Eesti Energia põlevkivielekter?

Peaaegu ökomärgised…

Ökomärgisega sarnased – väljastab sõltumatu osapool,
kuid vaadeldakse toote / teenuse ühte osa olelusringis

FSC — märgis puittoodetel, 
ehitusmaterjalidel (viitab
keskkonnahoidlikult majandatud
metsast saadud puidule) 
www.fsc.ee

Ökotex 100 (1000) — märgis
tekstiiltoodetele, mis seab
tingimused põhiliselt ohtlike ainete
kasutamisele tootes (või tekstiili 
tootmisele) 

www.oeko-tex.com
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Energiamärgised

Energy Star
http://www.eu-energystar.org/

Jäätmekäitlusega seotud

Roheline Punkt – toode kuulub Rohelise 
Punkti pakendikogumissüsteemi. Ettevõttel 
kohustus pakendid kokku koguda!
www.rohelinepunkt.ee (ETO)

Möbiuse leht – toote või pakendi materjal
on taaskasutatav / taaskasutatud

Eesti Pandipakendi süsteem: üleriigiline pakendite ja 
Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine
www.eestipandipakend.ee

Märgised toiduainetel (1)

Mahemärgised

Eesti riiklik mahe(öko-)märk
(kontrollitud ökoloogilisest 
põllumajandusest)

Euroopa Liidu mahemärk
(Eesti mahetootjad ja -töötlejad 
võivad ka seda märgist toodetel 
kasutada)

Bio – Saksa riiklik 
mahemärgis 
www.biosiegel.de

Luomu — Soome 
mahemärk www.luomu.fi

Märgised toiduainetel (2)

Kvaliteedimärgised
Tunnustatud Eesti Maitse ehk 
pääsukesemärk tähistab Eestimaist 
päritolu ja kõrget kvaliteeti (EPKK, 
www.epkk.ee)

Tunnustatud Maitse kvaliteedimärk 
ehk ristikumärk antakse Eestis 
toodetud toiduainetele (EAK ja EPKK)

Aasta parim toiduaine. Eesti 
Toiduainetetööstuse Liit (www.toiduliit.ee)

Märk Eestis kasvatatud kodumaiste
tootjate saadustel . Väljastab Eesti 
Aiandusliit (www.aiandusliit.ee)

Toimimise märgised

Euroopa Ühenduse keskkonnajuhtimise 
ja -auditeerimise süsteem (EMAS)
Toodetele panna ei tohi!

Rohelise Võtme märgis 
majutusasutustele; sarnane 
majutusasutustele antava 
ökomärgisega (EAS)

ISO 14001 standardile vastav 
keskkonnajuhtimissüsteem (sertifikaat, 
kuid logo pole)
Toodetele panna ei tohi!

Sotsiaalseid ja terviseaspekte 
arvestavad märgised

Fair Trade – aus kaubandus
Banaan, hirss, kakao, kohv, kuivatatud 
puuviljad, mahlad, maitseained, mesi, 
pähkliõli, riis, suhkur, tee, vein

www.fairtrade .ee

Rootsi Astma- ja Allergialiidu märgis

www.astmaoallergiforbundet.se
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Märgiste “hierarhia”

Õigusaktidele vastavad tooted

ÖKOtooted

ISO I tüüpi ÖM tooted
ISO III tüüpi keskkonnateatised

ISO III tüüpi isedekl . teave

Õigusaktidele mittevastavad tooted

Viire Viss
viire.viss@seit.ee

Karin Kilk
karin.kilk@seit.ee

Täname


