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ES žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijai biuro IT įrangai 
 
Žalieji viešieji pirkimai yra savanoriška priemonė. Tačiau ES mastu yra sudarytas susitarimas, kad centrinės valdžios departamentai įsigyja biuro IT įrangą, 
atitinkančią Energy Star programoje nurodytus efektyvumo reikalavimus. Šiame dokumente pateikti ES žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijai, parengti biuro IT 
įrangos produktų grupei. Lydimojoje techninio pobūdžio ataskaitoje pateikiamos išsamios šių kriterijų pasirinkimo priežastys ir papildomos informacijos 
nuorodos. 
 
Kiekvienai produktų ir (arba) paslaugų grupei pateikiamos dvi kriterijų grupės: 
 

• Pagrindiniai ES žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijai – kriterijai, kuriais gali vadovautis bet kuri perkančioji organizacija visose valstybėse narėse ir 
kuriuos taikant atsižvelgiama į pagrindines poveikio aplinkai rūšis. Šie kriterijai sudaryti taip, kad juos taikant reikėtų minimalių papildomų tikrinimų 
ar išlaidų. 

• Išsamūs ES žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijai skirti tiems, kurie nori įsigyti geriausius rinkoje esamus produktus. Taikant šiuos kriterijus gali prireikti 
papildomų tikrinimų arba šiek tiek padidinti išlaidas, palyginti su kitais produktais, kurių funkcijos tokios pat. 

 
 
1. Apibrėžtis ir taikymo sritis 
 
Biuro IT įranga, apie kurią kalbama šiame dokumente, apima dviejų rūšių produktus: 

• kompiuterius (asmeninius ir knyginius); 
• monitorius; 

 
Siekiant apibrėžti šiuos žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijus (gaires), į šią produktų grupę įtrauktos šešios kategorijos: 

• asmeniniai kompiuteriai (staliniai kompiuteriai, integruoti staliniai kompiuteriai, mažafunkciai klientai (angl. Thin Client)); 
• kompiuterio ekranas (kai pateikiamas kartu su kompiuteriu); 
• klaviatūra (kai pateikiama kartu su kompiuteriu); 
• išorinis elektros kabelis (kai pateikiamas kartu su kompiuteriu); 
• knyginiai kompiuteriai (apima planšetinius asmeninius kompiuterius); 
• atskiras grafikos apdorojimo blokas (kai pateikiamas kartu su kompiuteriu). 

 
Asmeniniams kompiuteriams, knyginiams kompiuteriams ir monitoriams skirti kriterijai sugrupuoti kartu. 
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Į asmeniniams kompiuteriams, knyginiams kompiuteriams ir monitoriams skirtus pagrindinius kriterijus pirmiausia siekiama įtraukti technines energijos 
sunaudojimo specifikacijas, nes tai nurodyta kaip didžiausią poveikį aplinkai turintis aspektas. Be to, pagrindiniai kriterijai apima kai kuriuos paprastus, 
lengvai suprantamus (ir patikrinamus) kriterijus, pagal kuriuos nustatomas produkto naudojimo laikas. Šie naudojimo laiko kriterijai pasirinkti pagal ES 
ekologinį ženklą, ekoženklinimo sistemas Blue Angel ir Nordic Swan. 
 
Pagal išsamius kriterijus į specifikacijas ir sutarties sudarymo etapą įtraukiama papildomų aspektų: 

• pačios aparatinės įrangos energijos valdymo funkcijų; 
• skleidžiamo triukšmo; 
• gyvsidabrio naudojimo skystųjų kristalų monitorių foniniam apšvietimui; 
• įrangos išmontavimo; 
• perdirbto turinio ir galimybės perdirbti; 
• ugniai atsparių medžiagų su tam tikromis rizikos frazėmis (kancerogeninės, mutageninės arba žalingos reprodukcijai) naudojimo plastmasinėse dalyse. 

 
 
2. Pagrindinės poveikio aplinkai rūšys 

 
Pagrindinės poveikio aplinkai rūšys  Žaliųjų viešųjų pirkimų metodas 

 
• Energijos sunaudojimas ir atitinkamas anglies dioksido (CO2) 

išmetimas. 
• Oro, dirvožemio ir vandens tarša, ozono dariniai (smogas), 

bioakumuliacija arba poveikis maisto grandinei, poveikis 
vandens organizmams dėl pavojingų sudedamųjų dalių, pvz., 
gyvsidabrio skystųjų kristalų ekranuose ir ugniai atsparių 
medžiagų. 

• Neigiamas triukšmo poveikis darbuotojų sveikatai – stresas 
žmonėms, kurie jautrūs tokiems garsams. 

• Su IT produktų gamyba (žaliavų įsigijimu, sudedamųjų dalių 
gamyba) susijęs energijos, kitų ribotų išteklių naudojimas ir 
žalingos išmetamosios medžiagos. 

• Atliekų, įskaitant pakuotes, susidarymas ir galutinis 
pašalinimas. 
 

  
• Įsigyti efektyviai energiją naudojančius modelius. 
• Įsigyti produktus, kuriuose mažai pavojingų sudedamųjų 

dalių, ir skatinti suteikti galimybes juos grąžinti. 
• Įsigyti produktus, keliančius mažai triukšmo. 
• Planuoti perdirbimą, ilgesnį naudojimo laiką ir skatinti 

suteikti galimybes grąžinti produktus. 
• Užtikrinti, kad naudojamas pakuotes būtų galima perdirbti. 
• Naudoti daugiau perdirbtų pakuočių. 
• Saugiai pašalinti (perdirbti, pakartotinai panaudoti) galutinius 

produktus. 
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Atkreipkite dėmesį, kad poveikio būdai išvardyti ne pagal svarbą. 
 
Išsami informacija apie biuro IT įrangos produktų grupę pateikta techninio pobūdžio ataskaitoje. 
 

 
3. ES žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijai biuro IT įrangai 

 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

3.1 Asmeniniams kompiuteriams, knyginiams kompiuteriams ir monitoriams skirti ES žaliųjų viešųjų pirkimų 
kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
[Asmeninių/knyginių kompiuterių/monitorių], turinčių mažą poveikį 
aplinkai per visą gyvavimo ciklą, įsigijimas. 
 

[Asmeninių/knyginių kompiuterių/monitorių], turinčių mažą poveikį 
aplinkai per visą gyvavimo ciklą, įsigijimas. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1. Visi produktai atitinka naujausius ENERGY STAR energinio 

naudingumo standartus, pateiktus adresu www.eu-energystar.org. 
 
Tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys atitinkamą 1 tipo 
ekologinį ženklą, atitinkantį išvardytus kriterijus. Bus priimami ir kiti 
tinkami įrodymai, pvz., techninė gamintojo dokumentacija ar pripažintos 
įstaigos (pvz., įstaigos, akredituotos skelbti bandymų protokolus pagal 
standartą ISO 17025) bandymų protokolas, iš kurio matyti, kad produktas 
atitinka kriterijus. 
 

1. Visi produktai privalo atitinka naujausius ENERGY STAR energinio 
naudingumo standartus, pateiktus adresu www.eu-energystar.org. 

 
Tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys atitinkamą 1 tipo 
ekologinį ženklą, atitinkantį išvardytus kriterijus. Bus priimami ir kiti 
tinkami įrodymai, pvz., techninė gamintojo dokumentacija ar pripažintos 
įstaigos (pvz., įstaigos, akredituotos skelbti bandymų protokolus pagal 
standartą ISO 17025) bandymų protokolas, iš kurio matyti, kad produktas 
atitinka kriterijus. 

2. Asmeniniai kompiuteriai yra sukonstruoti taip, kad: 
• atmintis būtų lengvai prieinama ir ją būtų galima pakeisti ar 

atnaujinti; 
• būtų galima pakeisti standųjį diską (arba jo funkcijas atliekančias 

dalis), CD ir (arba) DVD disko valdymo įrenginį. 
 
Tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys atitinkamą 1 tipo 
ekologinį ženklą, atitinkantį išvardytus kriterijus. Bus priimami ir kiti 

2. Asmeniniai kompiuteriai yra sukonstruoti taip, kad: 
• atmintis būtų lengvai prieinama ir ją būtų galima pakeisti ar 

atnaujinti; 
• būtų galima pakeisti standųjį diską (arba jo funkcijas atliekančias 

dalis), CD ir (arba) DVD disko valdymo įrenginį. 
 
Tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys atitinkamą 1 tipo 
ekologinį ženklą, atitinkantį išvardytus kriterijus. Bus priimami ir kiti 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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tinkami įrodymai. 
 

tinkami įrodymai. 
 

3. Knyginiai kompiuteriai yra sukonstruoti taip, kad atmintis būtų lengvai 
prieinama ir ją būtų galima pakeisti ar atnaujinti. 

 
Tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys atitinkamą 1 tipo 
ekologinį ženklą, atitinkantį išvardytus kriterijus. Bus priimami ir kiti 
tinkami įrodymai. 
 

3. Knyginiai kompiuteriai yra sukonstruoti taip, kad atmintis būtų lengvai 
prieinama ir ją būtų galima pakeisti ar atnaujinti. 

 
Tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys atitinkamą 1 tipo 
ekologinį ženklą, atitinkantį išvardytus kriterijus. Bus priimami ir kiti 
tinkami įrodymai. 
 

4. Foninio skystųjų kristalų monitorių apšvietimo įrangoje vidutiniškai yra 
ne daugiau kaip 3,5 mg gyvsidabrio vienai lempai. 

 
Tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys ES ekologinį ženklą. 
Gali būti priimami ir kiti I tipo ekologiniai ženklai, atitinkantys pirmiau 
nurodytus kriterijus. Bus priimami ir kiti tinkami įrodymai. 
Atkreipkite dėmesį, kad po 2011 m. gruodžio 31 d. šis klausimas bus 
reglamentuojamas Direktyva 2011/65/ES (III priedo 3 punkto a papunktis).  
 

4. Foninio skystųjų kristalų monitorių apšvietimo įrangoje nėra 
gyvsidabrio. 

 
Tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys ES ekologinį ženklą. 
Gali būti priimami ir kiti I tipo ekologiniai ženklai, atitinkantys pirmiau 
nurodytus kriterijus. Bus priimami ir kiti tinkami įrodymai. 
 

5. Asmeninių arba knyginių kompiuterių deklaruotasis akustinis garso 
galingumas (1 pW), išmatuotas remiantis ISO 7779 (arba atitinkamais 
standartais) pagal ISO 9296 3.2.5 punkto reikalavimus – ne didesnis 
negu: 

 
Asmeninių kompiuterių: 
• 4,0 B (A) tuščiaeigėje būsenoje (atitinka 40 dB (A)). 
• 4,5 B (A) kreipties į disko valdymo įrenginį metu (atitinka 45 dB (A)). 

 
Tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys ES ekologinį ženklą. 
Gali būti priimami ir kiti I tipo ekologiniai ženklai, atitinkantys pirmiau 
nurodytus kriterijus. Bus priimami ir kiti tinkami įrodymai. 
 
Knyginių kompiuterių: 
• 3,5 B (A) tuščiaeigėje būsenoje (atitinka 35 dB (A)). 
• 4,0 B (A) kreipties į disko valdymo įrenginį metu (atitinka 40 dB (A)). 

5. Asmeninių arba knyginių kompiuterių deklaruotasis akustinis garso 
galingumas (1 pW), išmatuotas remiantis ISO 7779 (arba atitinkamais 
standartais) pagal ISO 9296 3.2.5 punkto reikalavimus – ne didesnis 
negu: 

 
Asmeninių kompiuterių: 
• 4,0 B (A) tuščiaeigėje būsenoje (atitinka 40 dB (A)). 
• 4,5 B (A) kreipties į disko valdymo įrenginį metu (atitinka 45 dB (A)). 

 
Tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys ES ekologinį ženklą. 
Gali būti priimami ir kiti I tipo ekologiniai ženklai, atitinkantys pirmiau 
nurodytus kriterijus. Bus priimami ir kiti tinkami įrodymai. 
 
Knyginių kompiuterių: 
• 3,5 B (A) tuščiaeigėje būsenoje (atitinka 35 dB (A)). 
• 4,0 B (A) kreipties į disko valdymo įrenginį metu (atitinka 40 dB (A)). 
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Tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys atitinkamą 1 tipo 
ekologinį ženklą, atitinkantį išvardytus kriterijus. Bus priimami ir kiti 
tinkami įrodymai. 
 
Tai gali būti protokolas, kuriuo patvirtinama, kad triukšmo lygis išmatuotas 
pagal ISO 7779 ir deklaruotas pagal ISO 9296 arba lygiaverčius standartus. 
Protokole nurodomas išmatuotas triukšmo lygis tuščiaeigėje būsenoje ir 
kreipties į disko valdymo įrenginį metu, kuris deklaruojamas pagal ISO 
9296 3.2.5 punktą arba pagal lygiavertį standartą. 
 

 
Tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys atitinkamą 1 tipo 
ekologinį ženklą, atitinkantį išvardytus kriterijus. Bus priimami ir kiti 
tinkami įrodymai. 
 
Tai gali būti protokolas, kuriuo patvirtinama, kad triukšmo lygis išmatuotas 
pagal ISO 7779 ir deklaruotas pagal ISO 9296 arba lygiaverčius standartus. 
Protokole nurodomas išmatuotas triukšmo lygis tuščiaeigėje būsenoje ir 
kreipties į disko valdymo įrenginį metu, kuris deklaruojamas pagal ISO 
9296 3.2.5 punktą arba pagal lygiavertį standartą. 
 

6. Pateiktos naudojimo instrukcijos ir (arba) rengiami IT aptarnavimo 
mokymo kursai ekologiško IT produktų administravimo klausimais. 

 
Tikrinimas. Instrukcijų kopija pateikiama institucijai. Tada šios naudojimo 
instrukcijos iš anksto įkraunamos į kompiuterį (arba, monitoriaus atveju, 
pateikiamos valdymo įrenginio programinėje įrangoje), kad vartotojas jas 
perskaitytų; be to, šios instrukcijos prieinamos gamintojo interneto 
svetainėje. Į instrukcijose aptariamus dalykus gali būti įtrauktas, pavyzdžiui, 
naudojimasis energijos taupymo funkcijomis. Galima alternatyva – paprastas 
mokymo kursas (sąveikus, atitinkantis įrangos pobūdį) ir informacinis 
įrankių rinkinys. 
 

6. Pateiktos naudojimo instrukcijos ir (arba) rengiami IT tvarkymo 
mokymo kursai ekologiško IT produktų administravimo klausimais. 

 
Tikrinimas. Instrukcijų kopija pateikiama institucijai. Tada šios naudojimo 
instrukcijos iš anksto įkraunamos į kompiuterį (arba, monitoriaus atveju, 
pateikiamos valdymo įrenginio programinėje įrangoje), kad vartotojas jas 
perskaitytų; be to, šios instrukcijos privalo būti prieinamos gamintojo 
interneto svetainėje. Į instrukcijose aptariamus dalykus gali būti įtrauktas, 
pavyzdžiui, naudojimasis energijos taupymo funkcijomis. Galima 
alternatyva – paprastas mokymo kursas (sąveikus, atitinkantis įrangos 
pobūdį) ir informacinis įrankių rinkinys.  
 

7. Pakuotės 
 
Kai naudojamos kartoninės dėžės, bent 50 % dėžės turi būti iš perdirbtos 
medžiagos. Kai galutinei pakuotei naudojami plastmasiniai dėklai ar 
apvalkalai, bent 50 % dėklo ar apvalkalo turi būti iš perdirbtos medžiagos, 
arba jie turi būti biologiškai yrantys ar kompostuojami, kaip nurodyta EN 
13432 apibrėžtyse. 
  
Vertinimas ir tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys atitinkamą 
1 tipo ekologinį ženklą, atitinkantį išvardytus kriterijus. Kaip alternatyva 
turėtų būti pateikta produkto pakuotės atitikties šiam kriterijui deklaracija. 
Šis kriterijus taikomas tik pirminei pakuotei, apibrėžtai Direktyvoje 

7. Pakuotės 
 
Kai naudojamos kartoninės dėžės, bent 80 % dėžės turi būti iš perdirbtos 
medžiagos. Kai galutinei pakuotei naudojami plastmasiniai dėklai ar 
apvalkalai, bent 75 % dėklo ar apvalkalo turi būti iš perdirbtos medžiagos, 
arba jie turi būti biologiškai yrantys ar kompostuojami, kaip nurodyta EN 
13432 apibrėžtyse. 
  
Vertinimas ir tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys atitinkamą 
1 tipo ekologinį ženklą, atitinkantį išvardytus kriterijus. Kaip alternatyva 
turėtų būti pateikta produkto pakuotės atitikties šiam kriterijui deklaracija. 
Šis kriterijus taikomas tik pirminei pakuotei, apibrėžtai Direktyvoje 
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94/62/EB. 94/62/EB. 
8. Energijos valdymo funkcijos yra pačioje aparatinėje įrangoje (taikoma 

visiems produktams). 
 
Tikrinimas. Prie produktų pridedamas aiškus energijos valdymo funkcijos 
buvimo aparatinėje įrangoje, jos įdiegimo ir eksploatavimo reikalavimų 
aprašymas. 
 

8. Energijos valdymo funkcijos yra pačioje aparatinėje įrangoje (taikoma 
visiems produktams). 

 
Tikrinimas. Prie produktų pridedamas aiškus energijos valdymo funkcijos 
buvimo aparatinėje įrangoje, jos įdiegimo ir eksploatavimo reikalavimų 
aprašymas. 
 

9. Pasiūlymo teikėjas užtikrina, kad atsarginių dalių būtų galima įsigyti 
bent trejus metus nuo gamybos nutraukimo. 
 
Tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys atitinkamą 1 tipo 
ekologinį ženklą, atitinkantį išvardytus kriterijus. Bus priimami ir kiti 
tinkami įrodymai. 
 

9. Pasiūlymo teikėjas užtikrina, kad atsarginių dalių būtų galima įsigyti 
bent penkerius metus nuo gamybos nutraukimo. 

 
Tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys atitinkamą 1 tipo 
ekologinį ženklą, atitinkantį išvardytus kriterijus. Bus priimami ir kiti 
tinkami įrodymai. 

 
 
 

10. Sveikatai pavojingos medžiagos plastmasinėse dalyse. 
 
Sunkesnėse negu 25 g plastmasinėse dalyse nėra ugniai atsparių medžiagų 
arba preparatų, priskirtų vienai iš toliau nurodytų rizikos frazių, kaip 
apibrėžta Reglamente Nr. 1272/2008: 
• R45 (gali sukelti vėžį), 
• R46 (gali sukelti paveldimus genetinius pakitimus), 
• R60 (gali pakenkti vaisingumui), 
• R61 (gali pakenkti negimusiam vaikui). 
 
Tikrinimas. Tinkamais laikomi produktai, turintys atitinkamą 1 tipo 
ekologinį ženklą, atitinkantį išvardytus kriterijus. Bus priimami ir kiti 
tinkami įrodymai. 
 

SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI 
1. Papildomai taškų bus skiriama už lengvą išardymą ir lengvą 

plastmasinių dalių perdirbimą: 
• Jungtys turi būti lengvai randamos, prieinamos įprastai naudojamais 

1. Papildomai taškų bus skiriama už lengvą išardymą ir lengvą 
plastmasinių dalių perdirbimą: 
• Jungtys turi būti lengvai randamos, prieinamos įprastai naudojamais 



7 
 

įrankiais ir kuo labiau standartizuotos. 
• Sunkesnės kaip 25 g plastmasinės dalys turi būti negrįžtamai 

paženklintos nurodant medžiagą, kaip numatyta pagal ISO 
11469:2000 ar lygiavertį standartą. Šis kriterijus netaikomas 
štampuotos plastmasės gaminiams ir plokščiųjų ekranų šviesos 
kreiptuvui. Plastmasinės dalys, išskyrus korpusą, turi būti sudarytos 
iš vieno polimero arba tarpusavyje suderinamų polimerų, o korpusas 
turi būti sudarytas iš ne daugiau kaip dviejų tipų polimerų, kuriuos 
galima vieną nuo kito atskirti. 

 
Tikrinimas. Kartu su programine medžiaga, kurioje išsamiai išdėstoma, 
kaip išardyti asmeninį kompiuterį, pateikiamas bandymų protokolas. Jame 
pateikiama erdvinė asmeninio kompiuterio diagrama, kurioje paženklintos 
pagrindinės sudedamosios dalys ir nurodomos jose esančios pavojingos 
medžiagos. Informacija pateikiama raštu arba garso ir vaizdo forma. 
Informacija apie pavojingas medžiagas pateikiama institucijai medžiagų 
sąrašo forma, nurodant medžiagos tipą, naudojamą kiekį ir vietą. 
 

įrankiais ir kuo labiau standartizuotos. 
• Sunkesnės kaip 25 g plastmasinės dalys turi būti negrįžtamai 

paženklintos nurodant medžiagą, kaip numatyta pagal ISO 
11469:2000 ar lygiavertį standartą. Šis kriterijus netaikomas 
štampuotos plastmasės gaminiams ir plokščiųjų ekranų šviesos 
kreiptuvui. 

• Plastmasinės dalys, išskyrus korpusą, turi būti sudarytos iš vieno 
polimero arba tarpusavyje suderinamų polimerų, o korpusas turi būti 
sudarytas iš ne daugiau kaip dviejų tipų polimerų, kuriuos galima 
vieną nuo kito atskirti. 

 
Tikrinimas. Kartu su programine medžiaga, kurioje išsamiai išdėstoma, 
kaip išardyti asmeninį kompiuterį, pateikiamas bandymų protokolas. Jame 
pateikiama erdvinė asmeninio kompiuterio diagrama, kurioje paženklintos 
pagrindinės sudedamosios dalys ir nurodomos jose esančios pavojingos 
medžiagos. Informacija pateikiama raštu arba garso ir vaizdo forma. 
Informacija apie pavojingas medžiagas pateikiama institucijai medžiagų 
sąrašo forma, nurodant medžiagos tipą, naudojamą kiekį ir vietą. 
 

 2. Perdirbtas turinys ir galimybė perdirbti (taikoma asmeniniams bei 
knyginiams kompiuteriams ir monitoriams) 

 
Papildomai taškų bus skiriama, jeigu išorinį plastmasinį sisteminio bloko, 
monitoriaus ir klaviatūros korpusą sudaro ne mažiau kaip 10 % medžiagų 
(pagal masę), perdirbtų po panaudojimo. 
 
Tikrinimas. Gamintojo deklaracija, kurioje nurodoma medžiagų, perdirbtų 
po panaudojimo, procentinė dalis. 
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Aiškinamosios pastabos 
 
Produktų atnaujinimas arba pakeitimas. Minėtaisiais kriterijais bus užtikrinama, kad būtų galima įsigyti atsarginių dalių. Tačiau sprendimą, ar produktus 
atnaujinti, ar pakeisti, reikės priimti kiekvienu konkrečiu atveju, pirmiausia atsižvelgiant į tai, ar galimas energijos vartojimo efektyvumo padidinimas perkant 
naują produktą būtų naudingesnis nei ankstyvas pašalinimas. 
 
Sutarties sudarymo kriterijai. Perkančiosios organizacijos turės konkurso skelbime ir konkurso dokumentuose nurodyti, kiek papildomų taškų bus skiriama 
už kiekvieną kriterijų sutarčiai sudaryti. Iš viso aplinkosaugos kriterijai sutarčiai sudaryti turėtų atitikti bent 15 % visų galimų taškų. 
 
I tipo arba ISO 14024 ekologiniai ženklai. I tipo arba ISO 14024 ekologiniai ženklai yra tie, kurių pagrindinius kriterijus nustato nepriklausoma įstaiga ir 
kurie kontroliuojami per sertifikavimo ir auditavimo procesą. Jie patys savaime yra labai skaidrus, patikimas ir nepriklausomas informacijos šaltinis. Šie 
ženklai turi atitikti toliau nurodytas sąlygas: 

• Ženklui keliami reikalavimai grindžiami moksliniais įrodymais. 
• Ekologiniai ženklai tvirtinami dalyvaujant visiems suinteresuotiesiems subjektams, pvz., valdžios įstaigoms, vartotojams, gamintojams, platintojams ir 

aplinkosaugos organizacijoms. 
• Jie prieinami visoms suinteresuotosioms šalims. 

 
Viešųjų pirkimų vykdytojai gali reikalauti, kad būtų įvykdyti tam tikro ekologinio ženklo kriterijai ir kad ekologiniu ženklu būtų galima naudotis kaip tam 
tikru atitikties įrodymu. Tačiau jiems neleidžiama reikalauti, kad produktas būtų paženklintas ekologiniu ženklu. Be to, viešųjų pirkimų vykdytojai gali 
naudoti tik tuos ekologinio ženklo kriterijus, kurie susiję su paties produkto, paslaugos ar gamybos procesų savybėmis, o su bendru įmonės valdymu susijusių 
kriterijų naudoti negalima. 
 
Atitikties įrodymas. Kai patikrinus kriterijus konstatuojama, kad galima naudoti kitus tinkamus įrodymo būdus, įskaitant techninę gamintojo dokumentaciją, 
pripažintos įstaigos bandymų protokolą arba kitus susijusius įrodymus. Perkančioji organizacija turės kiekvienu konkrečiu atveju įsitikinti, ar pateiktus 
įrodymus techniniu ir (arba) teisiniu požiūriu galima laikyti tinkamais. 
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Su sąnaudomis susiję klausimai 
 
Suteikiant teisę sudaryti sutartį rekomenduojama taikyti „bendrų nuosavybės sąnaudų metodiką“. Tai reiškia, kad perkančioji organizacija, vertindama, kuris 
produktas teikia didžiausią ekonominę naudą, atsižvelgs ne tik į produkto įsigijimo kainą, bet ir į produkto gyvavimo ciklo sąnaudas prognozuojamu prietaiso 
turėjimo laikotarpiu. Tai apims įrenginio įsigijimo kainą, techninės priežiūros ir kitų paslaugų kainą, energijos ir kitų sunaudojamų elementų (pvz., popieriaus, 
rašalo) sąnaudas ir visas išlaidas įrenginiui pašalinti. Taip institucija, priimdama sprendimą dėl kokybės vertinimo (pasitelkdama technines aplinkosaugos 
specifikacijas ir (arba) sutarties sudarymo kriterijus) ir dėl kainos (įtraukdama produkto gyvavimo ciklo sąnaudas),  turės galimybę atsižvelgti į aplinkosaugos 
aspektus. 
Kaip ir kiekvieno elektros energiją naudojančio produkto atveju, įsigyti mažai energijos naudojančius modelius naudinga įvairiapusiškai – sumažinamos tiek 
eksploatacijos sąnaudos, tiek poveikis aplinkai. ES Energy Star interneto svetainėje pateikta naudinga priemonė apskaičiuoti, kiek lėšų galima sutaupyti 
perkant ekonomiškesnį produktą (http://www.eu-energystar.org/calculator.htm). 
 
Sudėtingesnis atvejis, kai reikia keisti asmeninius kompiuterius. Vertinant vien komercinius aspektus, Jungtinės Karalystės nacionalinio audito biuro 
ataskaitoje1 nurodyta, kad biuro IT įrangą gali būti geriau keisti kas trejus metus, o ne kas penkerius metus, kaip įprasta viešajame sektoriuje. Taip yra todėl, 
kad praėjus trejiems metams įranga turės likutinę vertę, ją bus galima parduoti, o eksploatacinės išlaidos bus mažos. 
 
2007 m. Komisijos atlikto žaliųjų viešųjų pirkimų sąnaudų ir naudos tyrimo išvadose2 nagrinėjamas ekologiškų (ekologiniu ženklu pažymėtų) IT įrangos – 
kompiuterių, monitorių ir vaizdo atgaminimo produktų – įsigijimo poveikis sąnaudoms. 
 
Kompiuteriai 
Apskaičiuoti ekologiško ir neekologiško variantų skirtumai – ekologiškas variantas gali būti iki 3 % brangesnis arba iki 7 % pigesnis. Tačiau esama nemažai 
neapibrėžtų aspektų, galinčių turėti didelį poveikį rezultatams: vartotojų elgsena, išlaidos remontui, vietos priežiūros tarnybos poveikis bendram produkto 
naudojimo laikui ir greiti pokyčiai rinkoje (pvz., dėl kainų ir sudedamųjų dalių įvairovės) lemia tai, kad produktų sudėtis ir kainos greitai kinta. 
 
Knyginiai kompiuteriai 
Apskaičiuoti ekologiško ir neekologiško variantų skirtumai – ekologiškas variantas yra nuo 6 iki 24 % brangesnis. Ekologiško varianto sutaupoma energija 
didelio poveikio bendroms sąnaudoms neturi – paprastai per ketverius metus sutaupoma 8 EUR. 
 
Monitoriai 
Apskaičiuoti ekologiško ir neekologiško variantų skirtumai – ekologiškas variantas yra nuo 10 iki 22 % pigesnis. 
 

                                                 
1 http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf  
2 Žaliųjų viešųjų pirkimų Europoje sąnaudų ir naudos tyrimas, Öko-Institut & ICLEI 2007, pateikta http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm. 
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