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Екомаркировката на ЕС е официалната екомаркировка на
Европейския съюз за отлични екологични показатели.
Екомаркировката на ЕС се присъжда на продукти, които са
проектирани по устойчив начин, насърчават иновациите
и допринасят за целта на ЕС за неутралност по отношение на
климата до 2050 г. и за чиста и кръгова икономика с амбиция
за нулево замърсяване за нетоксична околна среда.
Потребителите все повече търсят здравословни и устойчиви
козметични алтернативи. Чрез екомаркировката на ЕС
промишлеността може да предложи истински и надеждни екологични
алтернативи на конвенционалните козметични продукти и така да
даде възможност на потребителите да правят информиран избор
и да играят активна роля в екологичния преход.
На кои козметични продукти може да бъде присъдена
екомаркировката на ЕС?
 Продукти с отмиване, като сапуни, шампоани,
душ гелове и подобни продукти, балсами за коса,
продукти за бръснене и пасти за зъби
 Продукти без отмиване, като кремове и масла, лосиони
за грижа за кожата, продукти за оформяне на прическа,
слънцезащитни продукти, декоративна козметика,
дезодоранти за тяло и средства против изпотяване
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Амбициозните критерии, насочени към основните въздействия
върху околната среда по време на целия жизнения цикъл
на продуктите, гарантират, че козметичните продукти
с екомаркировката на ЕС са с добро качество и сред най-добрите
на пазара по отношение на екологичните си показатели.
Критериите за екомаркировката на ЕС имат за цел да
намалят въздействието на козметичните продукти върху
въздуха, водата, почвата и биологичното разнообразие
и да допринасят за чиста и кръгова икономика и за
нетоксична околна среда.
По-специално екомаркировката на ЕС гарантира:
слаба токсичност за водните организми;
биоразградими съставки;
ограничено използване на опасни вещества;
 сведени до минимум и лесни за рециклиране
опаковки;
възобновяеми съставки с устойчив произход;
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добри резултати.
Околна среда

Преглед на критериите на екомаркировката на ЕС
за козметични продукти
За да получат екомаркировката на ЕС, козметичните продукти трябва да отговарят на строги задължителни критерии. Вижте
по-долу по какъв начин тези критерии гарантират отлични екологични показатели. За пълния списък с изисквания, моля,
направете справка с официалните критерии за екомаркировката на ЕС за козметични продукти.

Екомаркировката на ЕС
гарантира

Екомаркировката на ЕС изисква

слаба токсичност за
водните организми

9

обща токсичност на съставките, съответстваща на строги пределни стойности

биоразградими съставки

9
9

използване само на биоразградими повърхностноактивни вещества

9

забрана на: вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията,
вещества, пораждащи сериозно безпокойство, наноматериали, вещества, за които
е установено или за които се подозира, че имат свойства, нарушаващи функциите
на ендокринната система, пластмасови микрочастици, фталати и перфлуорирани
или полифлуорирани вещества

9

строги ограничения за вещества, които са опасни за околната среда или
сенсибилизиращи, както и за аромати, консерванти, оцветители и UV-филтри

9

без аромати в детските продукти и продуктите, пускани на пазара като „меки/за
чувствителна кожа/коса“

9
9

забрана на ненужните опаковки

9

насърчаване на продажбата на пълнители и използването на рециклирани материали

възобновяеми съставки
с устойчив произход

9

използване на палмово масло, масло от палмови ядки и техни производни само ако
са получени по устойчив начин

добри резултати

9

резултатите от действието на продукта и удовлетвореността на потребителите са
валидирани от акредитирани лаборатории и изпитвания с панели от потребители

сведени до минимум
и лесни за рециклиране
опаковки

забрана на опаковъчни материали или комбинации от материали, които не могат
да бъдат рециклирани
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ограничено използване
на опасни вещества

строги пределни стойности за биологично неразградими органични вещества

