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Mure keskkonna ja kliima pärast paneb järjest 
rohkem tarbijaid ja ett evõtt eid oma ostu-
harjumusi ja tootmismeetodeid muutma. 
Põhjamaade turg on üks maailma keskkonna-
teadlikemaist, kus nõutakse pidevalt keskkon-
nasäästlikumaid tooteid.

1989 otsustas Põhjamaade Ministrite Nõuko-
gu võtt a kasutusele ühise Põhjamaade amet-
liku keskkonnamärgise, et aidata kliendil ära 
tunda ja valida keskkonnasäästlikke ja tervise-

le ohutuid tooteid. Selle sümbol, 
valge luik rohelisel taustal, 

„Kuna rootslased kasutavad 

aastas peaaegu kolm miljonit liitrit 

hambapastat, on äärmiselt oluline püüda 

muuta hambapasta keskkonnale vähem 

kahjulikuks,” kommenteeris Ecolabelling Swedeni 

jaemüügiosakonna juht Karin Carlsson. Põhjamaade 

keskkonnamärgisega hambapasta Actalt on nüüd 

müügil enamikus Rootsi toidupoodides.

* ISO I tüüp on vabatahtlik, mitmel kriteeriumil põhinev kolmanda poole 
programm, mis väljastab litsentsi, millega lubatakse toodetel kasutada 
teatava kategooria toote elutsükli keskkonnasäästlikkust näitavaid 
keskkonnamärgiseid. „20 aastat Põhjamaade keskkonnamärgist“, lk 2.

Põhjamaade keskkonnamärgis 
(Luik)
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on Põhjamaade Ministrite Nõukogu logo 
variant. See vastab standardile ISO 14024, 
tüüp I, keskkonnamärgiste süsteem.*

2009. aastal tehtud Põhjamaade turu-uuring 
näitas, et 91% Põhjamaade vastajaist tundsid 
Põhjamaade keskkonnamärgise kaubamärgi-
na ära.

Neljast vastanust kolm on veendunud, et 
Põhjamaade keskkonnamärgisega toode on 
hea keskkonnasäästlik valik. Põhjamaade 
keskkonnamärgis sümboliseerib pürgimist 
jätkusuutliku tarbimise ja tootmise poole, mis 
on peamised tegurid jätkusuutliku ühiskonna 
saavutamisele.



Nendele, kes soovivad laiendada oma ett evõt-
lust või alustada oma toodete müüki Põhja-
maades, eriti  trüki-, mööbli- ja ehitussektori 
või kodutarvetega kauplevatele ett evõtjatele, 
on turundusvõimalused laiad. Põhjamaade 
keskkonnamärgisega on võimalused veelgi 
suuremad.

Põhjamaade keskkonnamärgis on tõhus ja 
lihtne turundusvahend ning on kindel märk 
sellest, et teie tooted vastavad rangetele 
keskkonna- ja kliimasäästlikkuse kriteeriumi-
dele. See annab teie toodetele ka lisandväär-
tuse, näidates nende keskkonnasäästlikkust ja 
kontrollitud kvaliteeti .

Järjest enam ett evõtjaid mõistavad Põhjamaa-
de keskkonnamärgise turunduseeliseid toode-
te arendamisel ja märgisega tähistamisel.

Põhjamaade 
keskkonnamärgise eelised

Ka maailma juhti vail ett evõtetel, näiteks Proc-
ter & Gamble’il, Samsungil, Sharpil, Fujitsul, 
Lenovol, Scandic Hotelsil, SCA-l ja paljudel 
teistel on Põhjamaade keskkonnamärgisega 
tooteid.

Põhjamaade keskkonnamärgist kasutatakse 
järjest enam hangetes keskkonnanõuetele 
vastavuse kriteeriumina, mis tagab, et toode 
vastab nendele nõuetele. See avab mitmeid 
ärivõimalusi nii avalikus kui ka erasektoris.



Põhjamaade keskkonnamärgise süsteem jälgib 
toote kogu elutsüklit ja analüüsib tooteid 
materjalist taaskasutamiseni. Põhjamaade 
turul on rohkem kui 2000 Põhjamaade kesk-
konnamärgise litsentsi ja tuhandeid keskkon-
namärgisega tooteid, mis teeb Põhjamaade 
keskkonnamärgisest ühe maailma juhti vaist 
keskkonnamärgistest.

Kvaliteet, 
usaldusväärsus, 

rahvusvaheline maine

* (UK Government Department for Environment, Food and Rural Aff airs) Suurbritannia 
riiklik keskkonna-, toidu- ja maaelupoliiti ka ning seadusandlusega tegelev asutus.

Samsungi LED-teler on esimene õhuke teler, 

mis vastab Põhjamaade keskkonnamärgise 

nõuetele. Vaid ühe tolli paksune teler tarbib 

40% vähem voolu kui tavalised LCD-d. 

See ei sisalda ka pliid ega elavhõbedat.

Suurbritannia valitsuse tellitud ülemaailmne 
uuring DEFRA* (2008) nimetas Põhjamaade 
keskkonnamärgise maailma juhti vaks. Ühek-
sast kategooriast kolmes sai Põhjamaade kesk-
konnamärgis Luik esikoha parimate tavade 
eest jätkusuutlikkuse serti fi tseerimise alal.

Lisaks Põhjamaade keskkonnamärgisele valiti  
1. kategooria kandidaati deks kolm maailmas 
enim tuntud ja suurimat keskkonnamärgist: 
Euroopa Liidu Lilleke, Uus-Meremaa Keskkon-
na Valik ja Saksamaa Sinine Ingel.



Põhjamaade keskkonnamärgise bürood 
asuvad Norras, Rootsis, Taanis, Soomes ja 
Islandil. Bürood tegelevad kriteeriumide väl-
jatöötamise, litsentseerimise ja turundusega. 
Kasutatavad kriteeriumid määrab Põhjamaa-
de keskkonnamärgise nõukogu, mis koosneb 
kõigi Põhjamaade esindajaist. Kriteeriumid on 
samad kõigi osalevate Põhjamaade jaoks.

Põhjamaade 
keskkonnamärgise 
taotlemine

Praeguseks on kasutusel 65 tootekategooriat, 

mille leiate aadressilt www.ecolabel.se.

Põhjamaade keskkonnamärgise saanud 
toodet võib keskkonnamärgisega müüa ja re-
gistreerida kõigis Põhjamaades ilma täiendava 
taotlusprotsessita.



Ett evõtt ed võivad saada oma tootele Põhja-
maade keskkonnamärgise kasutusloa litsent-
seerimisprotsessi kaudu. Litsentsi taotlemi-
seks peab toode kuuluma tootekategooriasse, 
mille jaoks on välja töötatud kriteeriumid.

Põhjamaade keskkonnamärgise esmakordsel 
taotlemisel on esimene samm taotlusblanketi  
täitmine. Peate lisama ka dokumendid, mis 
tõestavad toote kuulumist märgitud toote-
rühma. Põhjamaade keskkonnamärgise büroo 
kontrollib toote vastavust kriteeriumidele 
mitmel viisil, näiteks sõltumatute laborite 
raporti d, serti fi kaadid ja kontrollkülastused.

Litsentseerimisprotsess

„Viimastel aastatel oleme 

laienenud ja leidnud uusi kliente Põhjamaades. 

Loodame, et selle logo kasutamise õigus tõstab veelgi 

meie mainet klienti de silmis,” ütles Eesti  ett evõtt e Ecoprint AS 

juhatuse esimees Juhan Peedimaa.

Põhjamaade keskkonnamärgise litsentsi 
taotlemisel nõutakse ett evõtt elt taotlemis-
tasu. See tasu katab taotluse menetlemise ja 
kontrollkülastuse kulud, mis tuleb teha enne 
litsentsi andmist. Kui tootmistehas ei asu Põh-
jamaades, peab taotleja katma ka reisikulud.

Ett evõtt ed väljastpoolt Põhjamaid peaksid esi-
tama taotluse riigis, kus keskkonnamärgisega 
tooteid peamiselt müüa kavatsetakse. Selle rii-
gi Põhjamaade keskkonnamärgise büroo hal-
dab litsentsitaotlusi ja annab litsentse. Seega 
peaks taotluse esitamiseks pöörduma sihtt uru 
Põhjamaade keskkonnamärgise büroosse.



Pärast litsentsi väljastamist peab ett evõte 
tasuma aastamaksu, mis põhineb 
keskkonnamärgisega toote käibel. Toodetel 
ja teenustel on erinevad maksestruktuurid. 
Teavet teie toote või teenuse tüübi puhul 
nõutud makse kohta saate Põhjamaade 
keskkonnamärgise büroodest.

Aastamaks



ELi ametlikku keskkonnamärgist, Põhjamaade 
keskkonnamärgise Euroopa vastet ELi Lillekest 
taotleda soovijaid abistab Eesti s Keskkonnateabe 
Keskus. Lisateavet ELi keskkonnamärgise kohta 
leiate veebisaidilt www.keskkonnainfo.ee või 
www.ec.europa.eu/environment/ecolabel

Vabatahtlik toodete, töö ja teenuste keskkon-
namärgise süsteem Elujõu Leht on registree-
ritud Venemaa Tehniliste Regulatsioonide ja 
Metroloogia Föderaalagentuuris ning vastab 
ISO 14024 põhimõtetele.

Alates 2007. aastast esindab Venemaad 
ülemaailmses keskkonnamärgiste võrgusti kus 

Euroopa Liidu keskkonnamärgis 
(ELi Lilleke)

Venemaa keskkonnamärgis 
(Elujõu Leht)

(GEN) Peterburi keskkonnaliit Elujõu Lehega. 
1991. aastal loodud Peterburi keskkonnaliit 
on Venemaa serti fi tseerimisasutus, mis hal-
dab ja annab välja keskkonnamärgist Elujõu 
Leht. Alates 2005. aastast on välja antud 11 
litsentsi. Lisateavet Elujõu Lehe kohta saate 
veebisaidilt www.ecounion.ru



Taani:

Ecolabelling Denmark
Fonden Dansk Standard 
Kollegievej 6
DK-2920 Charlott enlund, Denmark
Tel +45 72300450
Faks +45 72300451
E-post: info@ecolabel.dk
www.ecolabel.dk

Soome:

SFS Ecolabelling
Box 130
FI-00101 Helsinki, Finland
Tel +358 91499331
Faks +358 914993320
E-post: joutsen@sfs.fi 
www.ecolabel.fi 

Rootsi:

Ecolabelling Sweden
SE-118 80 Stockholm, Sweden
Tel +46 8 55552400
Faks +46 8 55552401
E-post: svanen@ecolabel.se
www.ecolabel.se

Island:

Ecolabelling Iceland
Umhverfi sstofnun
Suðurlandsbraut 24
IS-108 Reykjavik, Iceland
Tel +354 5912000
Faks +354 5912020
E-post: svanurinn@ust.is
www.svanurinn.is

Norra:

Ecolabelling Norway
Tordenskiolds gate 6 B
NO-0160 Oslo, Norway
Tel +47 24144600
Faks +47 24144601
E-post: info@ecolabel.no
www.ecolabel.no

Kontaktandmed Põhjamaade keskkonna-
märgise kohta lisateabe saamiseks:
www.nordic-ecolabel.org



Info Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu tegevuse kohta:

Lai 29, 10133 Tallinn
Tel +372 627 31 00 
Faks +372 627 31 10
E-post: merle.kuusk@norden.ee
www.norden.ee

Keskkonnateabe Keskus
Mustamäe tee 33, 10616 Tallinn
Tel +372 673 75 96
Faks +372 673 75 99
E-post: Hedi.Leomar@keskkonnainfo.ee
www.keskkonnainfo.ee

Üldinfo ökomärgiste 
kohta Eesti s:



www.nordic-ecolabel.org


