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Millisel tootetel võib neid märke näha?

Roheline Energia on Eesti Energia poolt turustatava
alternatiivenergia kaubamärk.
Läbi Rohelise Energia projekti arendab, propageerib ning toetab Eesti Energia
alternatiivenergia tootmist Eestis.
Peamiselt tuulest ja veest toodetud alternatiivne energia on maine- ja staatusetoode, mis
näitab ostja keskkonnateadlikkust ja sotsiaalset vastutust.
Rohelise Energia kaubamärgi kasutajateks võivad saada Eesti Energia ASi klientidest
keskkonnateadlikud ettevõtted, avalik-õiguslikud institutsioonid ja eraisikud, kes
omandavad Rohelise Energia sertifikaadi.

Möbiuse leht (The Möbius Loop)
Valged nooled valgel taustal näitavad,
et toode või toote pakend on
taaskasutatavad (recyclable).

Mustad nooled valgel taustal või
valged nooled mustal taustal näitavad,
et toode või pakend on valmistatud
taaskasutatud materjalist (recycled).

Erinevate maade recycling-süsteemide tähistused võivad olla erinevad.
Roheline Punkt (The Green Dot, DER GRöNE PUNKT)

Tegemist on paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides kasutatava
märgiga, mis tähendab, et toote pakendi hinnas sisaldub maks jäätmekäitlussüsteemile aja ära elanud pakendi või toote keskkonnale kahjutuks muutmiseks.

Toodet võib põletada
Leegiga tikk - tähistab põhiliselt plastiktooteid ja -materjale, mida võib põletada.
Need tooted ei eralda põlemisel toksilisi gaase.
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Viska prügikasti (Trash it)
Selle ökomärgiga soovitakse kauba ostjale meelde tuletada, et ta selle pakendit
(jäätisepaberit, suitsupakki jne) hooletult maha ei viskaks. Prügi tuleb ikka prügikasti
panna.
See märk soodustab ka prügisorteerimist ning taaskasutamist uuesti toormena.

Kolm noolt ja number
Numbrid 1-7 ja see märk esinevad peaaegu kõigil plastikpakenditel.
Numbrid aitavad kindlaks teha mis plastikust toode on valmistatud. Sellest on abi nii
tarbijale (N: saad valida vähem ohtliku pakendi) kui ka hiljem jäätmete sorteerijatele.
Viimased saavad näiteks välja sorteerida taaskasutusse mineva prügi.
PLASTMASSIDE KASUTAMINE JA HÄVITAMINE
KOOD
KASUTAMINE

HÄVITAMINE
PÕLETAMINE

1 -PET

GASEERITUD JOOGID,
TOIDUAINETE PAKENDID

KORDUV KASUTATAVAD,
LUBATUD PÕLETADA

2 -HDPE

PIIMAPAKENDID,
KILEKOTID

KORDUV KASUTATAVAD,
LUBATUD PÕLETADA

3 –PVD

TOIDUAINETE KASTID,
TORUD,
TOIDUKILED
ÕHUKESED
KILEPAKENDID

KORDUV KASUTATAVAD,
EI OLE LUBATUD PÕLETADA

5 – PP

KARBID, KASTID,
PUDELITE SULGURID

KORDUV KASUTATAVAD,
LUBATUD PÕLETADA

6 – PS

TOIDUNÕUD, TOPSID

KORDUV KASUTATAVAD,
EI OLE LUBATUD PÕLETADA

7–
TEISED

KAMMID, TUUBID,
SEGATUD PLASTID

EI OLE LUBATUD PÕLETADA

4 - LDPE

KORDUV KASUTATAVAD,
LUBATUD PÕLETADA

Kuidas on nüüd?
Joogipurkidel on märk purgil.
Plast- ning klaaspudelitel on märk sildil. Kleebis asub purgil või pudelil.
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