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Merila EU za zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme 
 
Zeleno javno naročanje (GPP – Green Public Procurement) je prostovoljni instrument. Vendar obstaja v celotni EU dogovor, da centralni državni organi 
naročajo elektronsko pisarniško opremo, ki izpolnjuje zahteve energetske učinkovitosti, določene v programu Energy Star. Ta dokument vsebuje merila EU za 
zeleno javno naročanje, ki so pripravljena za skupino proizvodov elektronske pisarniške opreme. Priloženo referenčno tehnično poročilo vsebuje vse 
podrobnosti o razlogih za izbiro teh meril in sklicevanja na dodatne informacije.  
 
Za vsako skupino proizvodov/storitev sta predstavljena dva sklopa meril: 
 

• Osnovna merila EU za zeleno javno naročanje so merila, ki so primerna za uporabo pri katerem koli naročniku v vseh državah članicah in obravnavajo 
ključne vplive na okolje. Zasnovana so tako, da se uporabljajo z najmanjšim dodatnim preverjanjem ali povečanjem stroškov.  

• Celovita merila EU za zeleno javno naročanje so namenjena tistim, ki želijo kupiti najboljše proizvode, ki so na voljo na trgu. Ti proizvodi lahko 
zahtevajo dodatna preverjanja ali nekoliko višje stroške v primerjavi z drugimi proizvodi z enako uporabnostjo. 

 
 
1. Opredelitev in področje uporabe 
 
Elektronska pisarniška oprema, kot je obravnavana v tem dokumentu, zajema dva sklopa proizvodov: 

• računalnike - kar vključuje osebne in prenosne računalnike 
• monitorje 

 
Za namene opredelitve teh meril (smernic) za zeleno javno naročanje ta skupina proizvodov vključuje šest kategorij: 

• osebni računalnik (namizni računalnik, integrirani namizni računalnik, lahki odjemalec) 
• računalniški prikazovalnik (če je priložen računalniku) 
• tipkovnica (če je priložena računalniku) 
• zunanji napajalnik (če je priložen računalniku) 
• prenosni računalniki (vključujejo tudi tablične osebne računalnike) 
• ločena grafična procesna enota (če je priložena računalniku) 

 
Za osebne računalnike, prenosne računalnike in monitorje veljajo enaka merila. 
 
Osnovna merila za osebne in prenosne računalnike ter monitorje so usmerjena v vključevanje tehničnih specifikacij v zvezi s porabo energije, ker je bilo 
ugotovljeno, da ta vidik najbolj vpliva na okolje. Osnovna merila vključujejo tudi nekatera preprosta in enostavno razumljiva (in preverljiva) merila, ki se 
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nanašajo na življenjsko dobo proizvodov. Ta merila za življenjsko dobo so bila izbrana na podlagi znaka za okolje EU ter znakov modri angel (Blue Angel) in 
nordijski labod (Nordic Swan).  
 
Celovita merila vključujejo v specifikacije in fazo izbora ponudbe več dodatnih vidikov: 

• funkcije upravljanja energije na strojni opremi 
• emisije hrupa 
• uporaba živega srebra za osvetlitev ozadja monitorja LCD 
• enostavnost razstavljanja opreme 
• reciklirana vsebina in možnost recikliranja 
• uporaba zaviralcev gorenja z nekaterimi opozorilnimi stavki (rakotvoren, mutagen ali škodljiv za razmnoževanje) v plastičnih delih 

 
 
2. Ključni vplivi na okolje 

 
Ključni vplivi na okolje  Pristop pri zelenem javnem naročanju 

 
• Poraba energije in emisije ogljikovega dioksida (CO2), ki pri 

tem nastajajo 
• Onesnaženje zraka, tal in vode, nastajanje ozona (smog), 

kopičenje v organizmih ali izpostavljenost prehranske verige 
ter vplivi na vodne organizme zaradi nevarnih sestavin, npr. 
vsebnosti živega srebra v prikazovalnikih LCD in nekaterih 
zaviralcih gorenja 

• Negativni vpliv na zdravje zaposlenih zaradi hrupa, ki 
povzroča stres tistim, ki so občutljivi na takšne zvoke 

• Poraba energije, virov, katerih zaloga je omejena, in 
škodljive emisije, ki so povezane s proizvodnjo proizvodov 
informacijske tehnologije (pridobivanje surovin, proizvodnja 
sestavnih delov) 

• Nastajanje in končno odstranjevanje odpadnega materiala, 
vključno z embalažo 
 

  
• Nakup energetsko učinkovitih modelov  
• Nakup proizvodov z omejenimi količinami nevarnih sestavin 

in spodbujanje možnosti za vračilo proizvodov 
• Nakup proizvodov z omejeno ravnjo hrupa 
• Zasnova, ki omogoča recikliranje, daljšo življenjsko dobo in 

spodbujanje možnosti za vračilo proizvoda 
• Zagotavljanje možnosti za recikliranje uporabljene embalaže 
• Povečanje uporabe reciklirane embalaže 
• Varno odstranjevanje (recikliranje, ponovna uporaba) 

končnih proizvodov 

 
Upoštevajte, da vrstni red vplivov ne odraža vedno vrstnega reda njihove pomembnosti. 
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Podrobne informacije o skupini proizvodov elektronske pisarniške opreme so na voljo v referenčnem tehničnem poročilu. 
 

 
3. Merila EU za zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme  

 
Osnovna merila Celovita merila 

3.1 Merila EU za zeleno javno naročanje osebnih in prenosnih računalnikov ter monitorjev 
PREDMET NAROČILA PREDMET NAROČILA 
Nakup [osebnih računalnikov/prenosnih računalnikov/monitorjev] z 
majhnimi vplivi na okolje v celotni življenjski dobi. 
 

Nakup [osebnih računalnikov/prenosnih računalnikov/monitorjev] z 
majhnimi vplivi na okolje v celotni življenjski dobi.  

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
1. Vsi proizvodi izpolnjujejo najnovejše standarde ENERGY STAR za 

energetsko učinkovitost, ki so na voljo na naslovu: www.eu-
energystar.org. 

 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga 
ustrezna dokazila, kakor je tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo 
o preskusu priznanega organa (npr. organ, ki je akreditiran za izdajo poročil 
o preskusu v skladu s standardom ISO 17025), ki dokazujejo izpolnjevanje 
meril. 
 

1. Vsi proizvodi izpolnjujejo najnovejše standarde ENERGY STAR za 
energetsko učinkovitost, ki so na voljo na naslovu: www.eu-
energystar.org. 

 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga 
ustrezna dokazila, kakor je tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo 
o preskusu priznanega organa (npr. organ, ki je akreditiran za izdajo poročil 
o preskusu v skladu s standardom ISO 17025), ki dokazujejo izpolnjevanje 
meril. 

2. Osebni računalniki so zasnovani tako, da: 
• Pomnilnik je lahko dostopen in ga je mogoče zamenjati ali 

posodobiti. 
• Trdi disk (ali deli, ki opravljajo funkcije trdega diska) ter pogon CD 

in/ali DVD, če sta na voljo, je mogoče zamenjati. 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga 
ustrezna dokazila. 

2. Osebni računalniki so zasnovani tako, da: 
• Pomnilnik je lahko dostopen in ga je mogoče zamenjati ali 

posodobiti. 
• Trdi disk (ali deli, ki opravljajo funkcije trdega diska) ter pogon CD 

in/ali DVD, če sta na voljo, je mogoče zamenjati. 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga 
ustrezna dokazila. 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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3. Prenosni računalniki so zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen 

in ga je mogoče zamenjati ali posodobiti. 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga 
ustrezna dokazila. 
 

3. Prenosni računalniki so zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen 
in ga je mogoče zamenjati ali posodobiti. 

 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga 
ustrezna dokazila. 
 

4. Osvetlitev ozadja monitorja LCD v povprečju ne vsebuje več kot 3,5 mg 
živega srebra na sijalko. 

 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali vsi proizvodi z znakom EU za okolje. 
Lahko se sprejmejo tudi drugi znaki za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo zgornja 
merila. Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila. 
Upoštevajte, da bo to vprašanje po 31. decembru 2011 urejeno s točko 3(a) 
Priloge III k Direktivi 2011/65/EU. 
 

4. Osvetlitev ozadja monitorjev LCD ne vsebuje živega srebra. 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali vsi proizvodi z znakom EU za okolje. 
Lahko se sprejmejo tudi drugi znaki za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo zgornja 
merila. Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila. 
 

5. „Prijavljena raven zvočne moči na lestvici A“(glede na l pW) osebnih ali 
prenosnih računalnikov v skladu z odstavkom 3.2.5 standarda ISO 9296, 
merjena v skladu z ISO 7779 (ali enakovrednimi standardi), ne presega:  

 
Za osebne računalnike: 
• 4,0 B (A) v mirovanju (kar ustreza 40 dB (A)). 
• 4,5 B (A) pri pogonu trdega diska (kar ustreza 45 dB (A)). 

 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali vsi proizvodi z znakom EU za okolje. 
Lahko se sprejmejo tudi drugi znaki za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo zgornja 
merila. Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila. 
 
Za prenosne računalnike: 
• 3,5 B (A) v mirovanju (kar ustreza 35 dB (A)). 
• 4,0 B (A) pri pogonu trdega diska (kar ustreza 40 dB (A)). 

 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za 

5. „Prijavljena raven zvočne moči na lestvici A“(glede na l pW) osebnih ali 
prenosnih računalnikov v skladu z odstavkom 3.2.5 standarda ISO 9296, 
merjena v skladu z ISO 7779 (ali enakovrednimi standardi), ne presega:  

 
Za osebne računalnike: 
• 4,0 B (A) v mirovanju (kar ustreza 40 dB (A)). 
• 4,5 B (A) pri pogonu trdega diska (kar ustreza 45 dB (A)). 

 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali vsi proizvodi z znakom EU za okolje. 
Lahko se sprejmejo tudi drugi znaki za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo zgornja 
merila. Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila. 
 
Za prenosne računalnike: 
• 3,5 B (A) v mirovanju (kar ustreza 35 dB (A)). 
• 4,0 B (A) pri pogonu trdega diska (kar ustreza 40 dB (A)). 

 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za 
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okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga 
ustrezna dokazila. 
 
To je lahko poročilo, ki potrjuje, da so bile ravni emisij hrupa izmerjene v 
skladu s standardom ISO 7779 in navedene v skladu s standardom ISO 9296 
ali enakovrednimi standardi. V poročilu so navedene izmerjene ravni emisij 
hrupa v mirovanju in pri pogonu trdega diska, in sicer v skladu z 
odstavkom 3.2.5 standarda ISO 9296 ali enakovrednim standardom. 
 

okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga 
ustrezna dokazila. 
 
To je lahko poročilo, ki potrjuje, da so bile ravni emisij hrupa izmerjene v 
skladu s standardom ISO 7779 in navedene v skladu s standardom ISO 9296 
ali enakovrednimi standardi. V poročilu so navedene izmerjene ravni emisij 
hrupa v mirovanju in pri pogonu trdega diska, in sicer v skladu z 
odstavkom 3.2.5 standarda ISO 9296 ali enakovrednim standardom. 
 

6. Zagotovijo se navodila za uporabnike in/ali tečaji usposabljanja za 
podporo IT pri zelenem upravljanju proizvodov IT. 

 
Preverjanje: Organu se zagotovi izvod priročnika z navodili za uporabo. Ta 
navodila za uporabo se nato prednaložijo v računalnik (za monitor se 
zagotovijo s programsko opremo za pogon), da jih uporabnik lahko prebere, 
in objavijo na spletni strani proizvajalca. Obravnavana vprašanja lahko 
zajemajo na primer uporabo funkcij za varčevanje z energijo. Drugi način je 
zagotovitev enostavnega tečaja usposabljanja (interaktivnega, usklajenega z 
vrsto opreme) z informacijskim orodjem.  
 

6. Zagotovijo se navodila za uporabnike in/ali tečaji usposabljanja za 
podporo IT pri zelenem upravljanju proizvodov IT. 

 
Preverjanje: Organu se zagotovi izvod priročnika z navodili za uporabo. Ta 
navodila za uporabo se nato prednaložijo v računalnik (za monitor se 
zagotovijo s programsko opremo za pogon), da jih uporabnik lahko prebere, 
in objavijo na spletni strani proizvajalca. Obravnavana vprašanja lahko 
zajemajo na primer uporabo funkcij za varčevanje z energijo.Drugi način je 
zagotovitev enostavnega tečaja usposabljanja (interaktivnega, usklajenega z 
vrsto opreme) z informacijskim orodjem.  
 

7. Embalaža 
 
Če se uporabljajo kartonske škatle, so te izdelane iz vsaj 50 % recikliranega 
materiala. Če se za končno pakiranje uporabljajo plastične vrečke ali folija, 
so te izdelane iz vsaj 50% recikliranega materiala ali so biorazgradljive ali 
primerne za kompostiranje v skladu z opredelitvami iz standarda EN 13432. 
  
Ocenjevanje in preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi z 
ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo navedena merila. Namesto 
znaka bi bilo treba za embalažo proizvoda predložiti izjavo o izpolnjevanju 
tega merila. To merilo velja le za primarno embalažo, kot je opredeljena v 
Direktivi 94/62/ES. 

7. Embalaža 
 
Če se uporabljajo kartonske škatle, so te izdelane iz vsaj 80 % recikliranega 
materiala. Če se za končno pakiranje uporabljajo plastične vrečke ali folija, 
so te izdelane iz vsaj 75 % recikliranega materiala ali so biorazgradljive ali 
primerne za kompostiranje v skladu z opredelitvami iz standarda EN 13432. 
  
Ocenjevanje in preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi z 
ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo navedena merila. Namesto 
znaka bi bilo treba za embalažo proizvoda predložiti izjavo o izpolnjevanju 
tega merila. To merilo velja le za primarno embalažo, kot je opredeljena v 
Direktivi 94/62/ES. 

8. Funkcije za upravljanje energije so nameščene na strojni opremi (za vse 
proizvode) 

8. Funkcije za upravljanje energije so nameščene na strojni opremi (za vse 
proizvode) 
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Preverjanje: Proizvodom mora biti priložen jasen opis obstoja, umestitve in 
zahtev za delovanje funkcij za upravljanje energije na strojni opremi. 
 

 
Preverjanje: Proizvodom mora biti priložen jasen opis obstoja, umestitve in 
zahtev za delovanje funkcij za upravljanje energije na strojni opremi. 
 

9. Ponudnik jamči, da so nadomestni deli na voljo najmanj tri leta po 
prenehanju proizvodnje. 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga 
ustrezna dokazila. 
 

9. Ponudnik jamči, da so nadomestni deli na voljo najmanj pet let po 
prenehanju proizvodnje. 

 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga 
ustrezna dokazila. 

 
 
 

10. Zdravju nevarne snovi v plastičnih delih 
 
Plastični deli, težji od 25 g, ne vsebujejo zaviralcev gorenja iz snovi ali 
pripravkov, ki jim je dodeljen kateri od naslednjih opozorilnih stavkov, kot 
je določeno v Uredbi št. 1272/2008: 
• R45 (lahko povzroči raka). 
• R46 (lahko povzroči dedno genetsko okvaro). 
• R60 (lahko zmanjša plodnost). 
• R61 (lahko škodi nerojenemu otroku). 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga 
ustrezna dokazila. 
 

MERILA ZA IZBOR PONUDBE MERILA ZA IZBOR PONUDBE 
1. Dodatne točke bodo dodeljene za enostavno razstavitev in enostavno 

recikliranje plastičnih delov: 
• Priključkov ni težko najti, so dostopni s splošno razpoložljivim 

orodjem in čim bolj standardizirani. 
• Plastični deli, težji od 25 g, imajo stalno oznako za identifikacijo 

materiala v skladu s standardom ISO 11469:2000 ali enakovrednim 
standardom. Iz tega merila so izključeni ekstrudirani plastični 
materiali in svetlobni vodniki za osvetlitev ploščatih 

1. Dodatne točke bodo dodeljene za enostavno razstavitev in enostavno 
recikliranje plastičnih delov: 
• Priključkov ni težko najti, so dostopni s splošno razpoložljivim 

orodjem in čim bolj standardizirani. 
• Plastični deli, težji od 25 g, imajo stalno oznako za identifikacijo 

materiala v skladu s standardom ISO 11469:2000 ali enakovrednim 
standardom. Iz tega merila so izključeni ekstrudirani plastični 
materiali in svetlobni vodniki za osvetlitev ploščatih 
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prikazovalnikov. Plastični deli so iz enega polimera ali iz 
kompatibilnih polimerov, razen vrhnje plasti, ki sestoji iz največ 
dveh vrst polimerov, ki so ločljivi. 

 
Preverjanje: Vlogi se predloži poročilo o preskusu, v katerem je podrobno 
opisano razstavljanje osebnega računalnika. Vključuje eksplozijsko risbo 
osebnega računalnika, na kateri so označeni glavni sestavni deli in nevarne 
snovi v teh delih. Lahko je predstavljena v pisni ali avdiovizualni obliki. 
Informacije o nevarnih snoveh se predložijo organu v obliki seznama 
materialov, ki opredeljuje vrsto, uporabljeno količino in mesto namestitve 
materiala. 
 

prikazovalnikov. 
• Plastični deli so iz enega polimera ali iz kompatibilnih polimerov, 

razen vrhnje plasti, ki sestoji iz največ dveh vrst polimerov, ki so 
ločljivi. 

 
Preverjanje: Vlogi se predloži poročilo o preskusu, v katerem je podrobno 
opisano razstavljanje osebnega računalnika. Vključuje eksplozijsko risbo 
osebnega računalnika, na kateri so označeni glavni sestavni deli in nevarne 
snovi v teh delih. Lahko je predstavljena v pisni ali avdiovizualni obliki. 
Informacije o nevarnih snoveh se predložijo organu v obliki seznama 
materialov, ki opredeljuje vrsto, uporabljeno količino in mesto namestitve 
materiala. 
 

 2. Reciklirana vsebina in možnost recikliranja (za osebne in prenosne 
računalnike ter monitorje) 

 
Dodatne točke bodo dodeljene, če ima zunanje plastično ohišje sistemske 
enote, monitorja in tipkovnice poporabniško reciklirano vsebino najmanj 
10 % masnega deleža. 
 
Preverjanje: Izjava proizvajalca, ki navaja odstotek poporabniške 
reciklirane vsebine. 
 

 
 
Pojasnila 
 
Posodobitev ali zamenjava proizvodov: Zgornja merila bodo zagotovila, da bodo na voljo nadomestni deli. Vendar bo treba sprejeti odločitev o posodobitvi 
ali zamenjavi proizvodov za vsak primer posebej, zlasti glede na to, ali bodo možne koristi energetske učinkovitosti, ki se lahko dosežejo z nakupom novega 
proizvoda, prevladale nad vplivi predčasne odstranitve proizvoda. 
 
Merila za izbor ponudbe: Naročniki bodo morali v obvestilu o javnem naročilu in razpisni dokumentaciji navesti, koliko dodatnih točk se bo dodelilo za 
vsako merilo za izbor ponudbe. Okoljska merila bi morala skupaj obsegati vsaj 15 % skupnih razpoložljivih točk. 
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Znak za okolje tipa I ali znak za okolje ISO 14024: Znaki za okolje tipa I ali znaki ISO 14024 so znaki, za katere določa osnovna merila neodvisni organ in 
ki se spremljajo s certificiranjem in revizijskim postopkom. Zato so zelo pregledni, zanesljivi in neodvisni viri informacij. Te oznake morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:  

• zahteve za oznako temeljijo na znanstvenih dokazih  
• znaki za okolje se sprejmejo v sodelovanju z vsemi interesnimi skupinami, kot so državni organi, potrošniki, proizvajalci, distributerji in okoljske 

organizacije  
• dostopni so vsem zainteresiranim stranem 

 
V javnem naročanju lahko naročniki zahtevajo, da je treba izpolnjevati merila, ki podpirajo določen znak za okolje, in da se lahko znak za okolje uporablja kot 
oblika dokazila o skladnosti. Vendar pa ne smejo zahtevati, da ima proizvod znak za okolje. Poleg tega smejo naročniki uporabiti le tista merila za znak za 
okolje, ki se nanašajo na značilnosti proizvoda ali storitve ali proizvodne procese, in ne meril, ki se nanašajo na splošno upravljanje podjetja. 
 
Dokazila o skladnosti: Če preverjanje meril navaja, da se lahko uporabijo druga ustrezna dokazila, lahko to vključuje tehnično dokumentacijo proizvajalca, 
poročilo o preskusu priznanega organa ali drugo ustrezno dokazilo. Naročnik se bo moral za vsak primer posebej s tehničnega/pravnega vidika prepričati, ali 
se lahko predloženo dokazilo upošteva kot ustrezno. 
 
 
Stroškovni vidiki  
 
Pri izbiri ponudb je priporočljivo uporabiti „metodologijo skupnih stroškov lastništva“. To pomeni, da bo naročnik pri ocenjevanju najugodnejše ponudbe 
namesto zgolj nakupne cene proizvoda upošteval stroške v življenjski dobi (LCC) za ocenjeno obdobje lastništva naprave. Ti bodo zajemali nakupno ceno, 
stroške vzdrževanja in drugih storitev, stroške porabe energije in drugega potrošnega materiala (kot je papir in črnilo) za napravo ter morebitne stroške 
odstranjevanja. To bo organu omogočilo upoštevanje okoljskih vidikov pri ocenjevanju kakovosti (na podlagi okoljskih tehničnih specifikacij in/ali meril za 
izbor ponudbe) in cene (na podlagi vključitve stroškov v življenjski dobi proizvoda). 
Tako kot pri vsakem proizvodu, ki rabi energijo, tudi nakup energetsko učinkovitih modelov običajno prinaša obojestransko korist – zmanjševanje 
obratovalnih stroškov in tudi zmanjševanje vplivov na okolje. Na spletni strani programa EU Energy Star je na voljo uporabno orodje za izračun možnih 
finančnih prihrankov pri nakupu učinkovitejšega proizvoda: http://www.eu-energystar.org/calculator.htm.  
 
Z vidika zamenjave osebnih računalnikov je slika bolj zapletena. Poročilo Nacionalnega revizijskega urada Združenega kraljestva1 navaja, da je s čisto 
poslovnega vidika morda finančno preudarneje zamenjati elektronsko pisarniško opremo vsaka tri leta namesto vsakih pet let, kot je značilno za javni sektor. 
Razlog za to je, da oprema ohrani ostanek vrednosti, se lahko po treh letih proda, obratovalni stroški pa ostajajo nizki. 
 

                                                 
1 http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf  

http://www.eu-energystar.org/calculator.htm
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf
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Študija stroškov in koristi zelenega javnega naročanja, ki jo je pripravila Komisija leta 20072, je preučila stroškovne vidike kupovanja zelenih (z znakom za 
okolje označenih) naprav IT – računalnikov, monitorjev in opreme za slikovno obdelavo:  
 
Računalniki 
Za računalnike je izračunano, da razlike med zeleno in drugimi različicami dosegajo pri zeleni različici od 3 % višje do 7 % nižje stroške. Vendar obstaja več 
negotovosti, ki lahko močno vplivajo na rezultate: obnašanje pri uporabi, stroški popravil, vpliv hišnih storitev na skupno življenjsko dobo proizvoda in hitre 
spremembe na trgu (npr. zaradi cen in različnosti sestavnih delov), ki vodijo do hitrih sprememb sestave in cen proizvoda. 
 
Prenosni računalniki 
Za prenosne računalnike je izračunano, da razlike med zeleno in drugimi različicami dosegajo pri zeleni različici od 6 % do 24 % višje cene od drugih različic. 
Prihranki energije pri zeleni različici nimajo večjega vpliva na skupne stroške in znašajo običajno 8 EUR v štirih letih. 
 
Monitorji  
Izračunane razlike med zeleno in drugimi različicami dosegajo pri zeleni različici od 10 % do 22 % nižje cene od drugih različic. 
 

                                                 
2 Study on costs/benefits of Green public procurement in Europe, Öko-Institut & ICLEI 2007, ki je na voljo na naslovu: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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