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Sienų plokštės. 

Pagal žaliųjų viešųjų pirkimų procedūrą perkamo gaminio 
aprašymas 

 
Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame aprašyme pateikiama 
gaminių grupei „sienų plokštės“ parengtų ŽVP kriterijų santrauka. Pagrindinėje ataskaitoje 
pateikiama išsami informacija apie šių kriterijų parinkimo priežastis ir nurodoma, kur gauti 
daugiau informacijos. Pirkimo rekomendacijos pateikiamos dviejų kriterijų rinkinių pavidalu: 
• pagrindiniai kriterijai yra tinkami taikyti bet kuriai perkančiajai organizacijai, esančiai bet 

kurioje valstybėje narėje, ir apima konkretaus gaminio poveikio aplinkai aspektus. Jie 
parengti taip, kad juos taikant reikėtų atlikti kuo mažiau papildomų patikrų ir kad būtų 
patirta kuo mažiau papildomų išlaidų;  

• išsamūs kriterijai yra skirti tiems pirkėjams, kurie nori įsigyti geriausius rinkoje 
parduodamus gaminius. Taikant šiuos kriterijus gali reikėti atlikti papildomas patikras ir 
gali būti patirta daugiau išlaidų, palyginti su kitais tokių pačių funkcinių galimybių 
gaminiais.  

 
 
Pagrindiniuose ir išsamiuose kriterijuose pateikiamos gairės, susijusios su įvairiais viešųjų 
pirkimų procedūros etapais ir paaiškinama, kaip kiekviename etape geriausia įtraukti 
ekologinius kriterijus: 
 
• dalykas: konkurso pavadinimas, t. y. glaustas perkamo gaminio, darbų arba paslaugų 

aprašas; 
• techninės specifikacijos: pateikiamas aiškus, tikslus ir išsamus reikalavimo arba 

standarto, kurį prekės, darbai arba paslaugos turėtų atitikti, aprašas. Aprašomos 
būtinosios techninės specifikacijos, kurias turi atitikti visi pasiūlymai. Nustatomi specifiniai 
ekologiniai kriterijai, įskaitant ribas ir lygius, kuriuos turėtų atitikti konkretūs gaminiai;  

• atrankos kriterijai: grindžiami pasiūlymų teikėjų pajėgumu ir (arba) gebėjimu įvykdyti 
sutartį. Padeda nustatyti tinkamus tiekėjus, pvz., užtikrinti, kad būtų pasitelkti tinkamos 
kvalifikacijos darbuotojai arba kad būtų taikomos reikiamos aplinkos politikos priemonės ir 
procedūros; 

• vertinimo kriterijai: pagrindas, kuriuo remdamasi perkančioji organizacija lygins 
pasiūlymus ir spręs, su kuo sudaryti sutartį. Vertinimo kriterijai nėra teigiamo arba 
neigiamo sprendimo priėmimo kriterijai, t. y. pasiūlymai dėl gaminių, kurie neatitinka tam 
tikrų kriterijų, vis tiek gali būti nagrinėjami priimant galutinį sprendimą, jeigu jie surenka 
tam tikrą balų skaičių pagal kitus vertinimo kriterijus;  

• sutarties įvykdymo sąlyga: nurodomos sąlygos, kurių privalu laikytis vykdant sutartį, pvz., 
kaip turėtų būti tiekiamos prekės arba kaip turėtų būti teikiamos paslaugos, įskaitant 
informaciją arba nurodymus dėl gaminių, kuriuos tiekėjas tieks. 

 
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad rangovas privalo laikytis galiojančios teisės sistemos 
reikalavimų. 
 
Jeigu patikrinus pagal kriterijus nustatoma, kad gali būti naudojami kiti įrodymai, šiais 
įrodymais, be kitų, galėtų būti gamintojo techninė dokumentacija, pripažintos institucijos 
parengta bandymų ataskaita arba kiti techniniai duomenys. Perkančioji organizacija kiekvienu 
konkrečiu atveju turės įsitikinti, ar pateiktus įrodymus techniniu ir (arba) teisiniu požiūriu 
galima pripažinti tinkamais. 
 
 
1. Apibrėžtis ir taikymo sritis 
 
Taikant šiuos žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijus, sienų plokštės apibrėžiamos kaip plokštės, 
kurios pastate įrengiamos vertikaliai arba kampu (pvz., pertvarkant palėpes), neatlieka 
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atraminės funkcijos ir kurių paviršius nėra galutinis paviršius pastate su užbaigta apdaila, t. y. 
jis dar bus tinkuojamas, aptraukiamas, dažomas, išklijuojamas tapetais ir t. t. 
 
Daugiausia dėmesio skiriama dviem sienų plokščių medžiagų rūšims, nes kartu paėmus jos 
sudaro beveik visą sienų plokščių rinką. Tai gipso kartono plokštės ir medienos plokštės. Šios 
dvi medžiagos nagrinėjamos atskirai: nors jų naudojimo būdai iš dalies sutampa, tačiau jos 
pagamintos iš skirtingos žaliavos ir jos turi atitikti skirtingus standartus. 
 
Sienų plokštėms taikoma keletas ekologinių ženklų ir standartų. Kai kurie iš jų taikomi abiem 
medžiagoms, pvz., „Nordic Swan“ sienų plokštėms ar Australijos ženklas „Good 
Environmental Choice“, o kai kurie taikomi tik vienai kuriai nors medžiagai, pvz., Vokietijos 
„Blue Angel“ sudėtinėms medienos plokštėms, Kanados „Ecolabel“ gipso kartono plokštėms 
ar Japonijos „Ecomark“ medžio plokštėms.  
 
Daugeliui sienų plokščių taikoma direktyva dėl statybos produktų, o statybos gaminiai, 
kuriems taikoma ši direktyva, turi būti pažymėti ženklu „CE“. Šalia ženklo „CE“ pateikiama 
speciali techninė informacija apie konkrečias šių gaminių savybes. 

 
2. Pagrindiniai poveikio aplinkai būdai 
 
Pagrindiniai sienų plokščių poveikio būdai yra susiję su energijos vartojimu gaminant, gamtos 
išteklių naudojimu dėl gamybos, atliekų šalinimo poveikiu pasibaigus gaminio naudojimo 
laikotarpiui ir montuojant susidarančiomis atliekomis. 
 
Sritis, kurioje galima labiausiai sumažinti poveikį, yra atliekų kiekio mažinimo ir perdirbimo 
galimybės ir atliekų utilizavimas jų nešalinant sąvartyne. Todėl šis aspektas pabrėžiamas 
daugelyje specifikacijų.  
 
Be to, rišiklių išskyrimas dujiniu pavidalu iš medžio plokščių, kai jos naudojamos, t. y. jau 
sumontuotos, turi įtakos pastato vidaus aplinkai, net jeigu pats dujų išsiskyrimas nėra 
laikomas poveikiu aplinkai.  
 
Pagrindiniai poveikio aplinkai būdai  ŽVP strategija 
 
 

• Sienų plokštėms gaminti 
naudojamų medžiagų poveikis 
– išteklių naudojimas. 

 
• Gaminant naudojamų ir vėliau 

eksploatuojant gaminį 
išskiriamų (cheminių) 
medžiagų poveikis. 

 
• Įvairiais sienų plokščių 

gamybos etapais naudojamos 
energijos poveikis. 

 
 
• Atliekų poveikis, kai sienų 

plokštės ir jų liekanos 
šalinamos pasibaigus 
naudojimo laikotarpiui. 

 

  
• Skatinti gerą medžiagų valdymą 

gamybos vietoje (vengti 
medžiagų sugadinimo ir jų 
atliekų susidarymo). 

• Skatinti pirkti gipso sienų 
plokštes, kurioms gaminti 
naudojamas sintetinis ir 
perdirbtas gipsas. 

• Mažinti tam tikrų cheminių 
junginių naudojimą. 

• Kai įmanoma, mažinti gamybos 
energijos sąnaudas. 

• Skatinti naudoti ekologiškas 
medžiagas. 

• Skatinti pirkti medienos plokštes, 
kurias gaminant naudojama 
ekologiška medienos žaliava. 

• Skatinti taikyti statybos ir 
griovimo darbų atliekų 
perdirbimo sistemas.  

 



Sienų plokštės. Gaminio aprašymas 

3 iš 18 

 
Atkreipkite dėmesį, kad poveikio būdai nebūtinai išdėstyti pagal svarbą. 
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3. Gipso kartono sienų plokštėms taikomi ŽVP kriterijai 
 

3.1. Gipso kartono sienų plokštėms taikomi pagrindiniai ŽVP kriterijai 
 

 
DALYKAS 
 
Ekologiškų sienų plokščių pirkimas. 

 
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. Gaminant gipso plokštes naudojamas popierius turi būti pagamintas iš: 
a. 100 proc. perdirbtos medienos ir (arba) popieriaus; ir (arba) 
b. popieriaus, pagaminto iš medienos, medienos plaušų arba medžio drožlių, 

gautų iš teisėtai kertamų miškų.  
 

A patikra: pateikiami tinkami nacionalinės arba ES sertifikavimo sistemos 
dokumentai, patvirtinantys, kad tiekiamas popierius arba mediena yra 100 proc. 
perdirbti. 

 
 

B patikra: medienos ir (arba) popieriaus kilmės teisėtumas įrodomas remiantis įdiegta 
saugojimo grandinės atsekamumo užtikrinimo sistema. Šias savanoriškas sistemas 
gali būti sertifikavusi trečioji šalis, dažnai – pagal ISO 9000 ir (arba) ISO 14000 
standartą (-us) arba pagal EMAS vadybos sistemą. 

 
Kaip atitikties įrodymai taip pat priimami saugojimo grandinės sertifikatai, kuriuos 
medienai ir (arba) medienos plaušams išdavė FSC[2] arba kurie buvo išduoti pagal 
PEFC[3] sistemą ar kitais lygiaverčiais būdais. Jeigu medienos ir (arba) medienos 
plaušų kilmės šalis yra pasirašiusi savanorišką partnerystės susitarimą (SPS) su ES, 
teisėtumui įrodyti gali būti naudojama FLEGT licencija[4]. Kiti priimtini įrodymai yra 
susiję galiojantys CITES sertifikatai arba kiti lygiaverčiai patikrinami įrodymai, pvz., 
gaunami taikant „deramo patikrinimo“ sistemą. Nesertifikuotos pirminės žaliavos 
siūlytojai turi nurodyti medienos ir (arba) medienos plaušų tipus (rūšis), kiekius ir kilmę 
bei deklaruoti jų teisėtumą. Turi būti galima atsekti medienos ir (arba) medienos 
plaušų judėjimą visa gamybos grandine – nuo miško iki gaminio. 
 

2. Gipso plokštėje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. gipso iš perdirbtų gipso plokščių 
(pagal svorį, remiantis metiniais vidurkiais, neskaičiuojant gipso, gauto šalinant sierą 
iš kaminų išmetamųjų dujų). Jeigu įmanoma, turėtų būti taikomos didesnės 
procentinės dalys. 

 
Patikra. Turi būti pateikta tinkamų įrodymų, kad laikomasi šio kriterijaus. Pvz., gali 
būti pateikiami kokybės kontrolės arba gamybos dokumentai. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2]   FSC – Forest Stewardship Council (Miškų valdymo taryba): http://www.fsc.org/en  
3]   PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification (Miško pažymų patvirtinimo programa): 
http://www.pefc.org/internet/html  
4]  FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade (Miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos) veiksmų planą ES 
patvirtino 2003 m. Veiksmų plane nustatytos įvairios priemonės, skirtos kovoti su neteisėtu miškų kirtimu besivystančiose šalyse. 
Plane nustatyta medienos licencijavimo sistema, skirta užtikrinti importuojamų medienos gaminių teisėtumą. Norėdamos gauti 
licenciją, medieną gaminančios šalys turi būti pasirašiusios savanorišką partnerystės susitarimą (SPS) su ES. SPS šalyse partnerėse 
teisėtai pagaminti medienos gaminiai licencijuojami siekiant užtikrinti gamybos teisėtumą; daugiau informacijos pateikta šiuos 
interneto adresu: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 



Sienų plokštės. Gaminio aprašymas 

5 iš 18 

 
 
 
VERTINIMO KRITERIJAI 
Papildomų taškų skyrimo sąlygos: 

1. Taškai skiriami proporcingai perdirbto gipso procentinės dalies pirktoje kartono 
plokštėje padidinimui. 

 
Patikra. Turi būti pateikta tinkamų įrodymų, kad laikomasi šio kriterijaus. Pvz., gali 
būti pateikiami dokumentai su perdirbtos medžiagos panaudojimo įrodymais. 
 

2. Gaminant gipso plokštes naudotas popierius, pagamintas iš medienos, medienos 
plaušų arba medžio drožlių, gautų iš miškų, dėl kurių įsitikinta, kad jie valdomi tvariai, 
laikantis principų bei priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų miškų valdymą, su 
sąlyga, kad šie kriterijai yra svarbūs ir susiję su gaminiu.  
 
Europoje šie principai ir priemonės turi atitikti bent Europos darbinio lygmens tvarios 
miškotvarkos gairėse nustatytus principus ir priemones, patvirtintus Lisabonoje 
vykusioje ministrų konferencijoje dėl miškų apsaugos Europoje (1998 m. birželio 2–
4 d.). Už Europos ribų jie turi atitikti bent UNCED miškų ūkio principus (Rio de 
Žaneiras, 1992 m. birželio mėn.) ir, jeigu taikytina, tvarios miškotvarkos kriterijus arba 
gaires, patvirtintas pagal atitinkamas tarptautines arba regionines iniciatyvas (ITTO, 
Monrealio procesas, Tarapoto procesas, UNEP/FAO Afrikos sausosios zonos 
iniciatyva). 
 
Patikra. Priimtini tvaraus miško kirtimo įrodymai gali būti pateikiami remiantis įdiegta 
atsekamumo užtikrinimo sistema. Šias savanoriškas sistemas gali būti sertifikavusi 
trečioji šalis, dažnai – pagal ISO 9000 ir (arba) ISO 14000 arba pagal EMAS vadybos 
sistemą. Kaip atitikties įrodymai taip pat priimami saugojimo grandinės sertifikatai, 
kuriuos medienos plaušams išdavė FSC arba kurie buvo išduoti pagal PEFC sistemą 
ar kitais lygiaverčiais būdais. 

 
 

SUTARTIES ĮVYKDYMO SĄLYGOS 
 

1. Turi būti pateikta informacija apie sienų plokščių dengiamąsias medžiagas, pvz., dažų 
rūšis, kurios pasibaigus gipso kartotinių plokščių naudojimo laikotarpiui netrukdys jų 
perdirbti arba utilizuoti, kad jos nebūtų šalinamos sąvartyne. 

 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1 tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai. 

 
2. Kartu su gaminiu arba ant pakuotės ar etiketės pateikiama susijusi ir priimtina 

informacija vartotojui, kurioje aprašomos naudojimo ir montavimo procedūros, 
paviršiaus apdorojimo būdai, perdirbimo ir (arba) šalinimo būdai. 
 
Patikra. Atitiktis šiems reikalavimams įrodoma pateikiant ženklų, pakuočių ir prekybos 
vietoje pateikiamos informacijos pavyzdžius. Priimami ir kiti tinkami įrodymai. 

 
3. Pasiūlymo teikėjas privalo įrodyti, kad rangovas, kuris montuos sienų plokštes, yra 

įdiegęs veiksmingas politikos priemones ir procedūras, kuriomis užtikrinama, kad 
montuojant susidarančios atliekos, t. y. atraižos, nuopjovos, sugadintos plokštės ir 
t. t., būtų tinkamai tvarkomos pagal tvarumo principą, pvz., perdirbamos arba 
utilizuojamos jų nešalinant sąvartyne, jeigu įmanoma, taikant tinkamą surinkimo 
sistemą. 

 
Patikra. Galimi įrodymai, be kitų, yra EMAS ir ISO 14001 sertifikatai arba lygiaverčiai 
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sertifikatai, Bendrijos teisės aktų reikalavimus arba susijusius Europos arba 
tarptautinius standartus atitinkančių institucijų išduoti pagal aplinkos valdymo 
standartus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai. 

 
Gipso kartono sienų plokštėms taikomi išsamūs ŽVP kriterijai 
 
DALYKAS 
 
Ekologiškų sienų plokščių pirkimas. 

 
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. Gaminant gipso plokštes naudojamas popierius turi būti pagamintas iš: 
a. 100 proc. perdirbtos medienos ir (arba) popieriaus; ir (arba) 
b. popieriaus, pagaminto iš medienos, medienos plaušų arba medžio drožlių, 

gautų iš teisėtai kertamų miškų. 
 

A patikra: pateikiami tinkami nacionalinės arba ES sertifikavimo sistemos 
dokumentai, patvirtinantys, kad tiekiamas popierius arba mediena yra 100 proc. 
perdirbti. 
 
B patikra: medienos ir (arba) popieriaus kilmės teisėtumas įrodomas remiantis įdiegta 
saugojimo grandinės atsekamumo užtikrinimo sistema. Šias savanoriškas sistemas 
gali būti sertifikavusi trečioji šalis, dažnai – pagal ISO 9000 ir (arba) ISO 14000 
standartą (-us) arba pagal EMAS vadybos sistemą. 

Kaip atitikties įrodymai taip pat priimami saugojimo grandinės sertifikatai, kuriuos 
medienai ir (arba) medienos plaušams išdavė FSC[2] arba kurie buvo išduoti pagal 
PEFC[3] sistemą ar kitais lygiaverčiais būdais. Jeigu medienos ir (arba) medienos 
plaušų kilmės šalis yra pasirašiusi savanorišką partnerystės susitarimą (SPS) su ES, 
teisėtumui įrodyti gali būti naudojama FLEGT licencija[4]. Kiti priimtini įrodymai yra 
susiję galiojantys CITES sertifikatai arba kiti lygiaverčiai patikrinami įrodymai, pvz., 
gaunami taikant „deramo patikrinimo“ sistemą. Nesertifikuotos pirminės žaliavos 
siūlytojai turi nurodyti medienos ir (arba) medienos plaušų tipus (rūšis), kiekius ir kilmę 
bei deklaruoti jų teisėtumą. Turi būti galima atsekti medienos ir (arba) medienos 
plaušų judėjimą visa gamybos grandine – nuo miško iki gaminio. 

 

2. Gipso plokštėje turi būti ne mažiau kaip 5 proc. gipso iš perdirbtų gipso plokščių 
(pagal svorį, remiantis metiniais vidurkiais, neskaičiuojant gipso, gauto šalinant sierą 
iš kaminų išmetamųjų dujų). Jeigu įmanoma, turėtų būti taikomos didesnės 
procentinės dalys. 

 
Patikra. Turi būti pateikta tinkamų įrodymų, kad laikomasi šio kriterijaus. Pvz., gali 
būti pateikiami kokybės kontrolės arba gamybos dokumentai. 

 
3. Jeigu plokštėse gali būti radioaktyvių medžiagų (pvz., gautų iš šlako, pelenų, 

susidariusių degant akmens anglims, fosfogipso), reikia įrodyti, kad gama indeksas 

                                                 
2]   FSC – Forest Stewardship Council (Miškų valdymo taryba): http://www.fsc.org/en   
3]   PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification (Miško pažymų patvirtinimo programa): 
http://www.pefc.org/internet/html  
4]  FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade (Miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos) veiksmų planą ES 
patvirtino 2003 m. Veiksmų plane nustatytos įvairios priemonės, skirtos kovoti su neteisėtu miškų kirtimu besivystančiose šalyse. 
Plane nustatyta medienos licencijavimo sistema, skirta užtikrinti importuojamų medienos gaminių teisėtumą. Norėdamos gauti 
licenciją, medieną gaminančios šalys turi būti pasirašiusios savanorišką partnerystės susitarimą (SPS) su ES. SPS šalyse partnerėse 
teisėtai pagaminti medienos gaminiai licencijuojami siekiant užtikrinti gamybos teisėtumą; daugiau informacijos pateikta šiuos 
interneto adresu: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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(my) arba aktyvumo indeksas (l1) yra mažesnis už 1. 
 

Radioaktyvių medžiagų kiekis plokštės medžiagoje išreiškiamas gama indeksu 
(aktyvumo indeksu), apskaičiuojamu taip:  

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0. 
Radžio indeksas turi būti ne didesnis kaip: CRa/100 = 1,0. 
 
Pirmiau pateiktoje formulėje CK, CRa ir CTh atitinkamai yra kalio-40, radžio-226 ir 
torio-232 koncentracija, išreikšta bekereliais medžiagos kilograme (Bq/kg). 1 proc. 
kalio atitinka 310 Bq/kg kalio-40, 1 ppm urano atitinka 12,3 Bq/kg radžio-226, o 1 ppm 
torio atitinka 4,0 Bq/kg torio-232. 
 
Patikra. Pasiūlymo teikėjas privalo pateikti tinkamų įrodymų, kad laikomasi šio 
kriterijaus. Pvz., kaip įrodymai taip pat priimamos nepriklausomų laboratorijų bandymų 
ataskaitos ar kiti tinkami įrodymai. 

 
4. Gipso kartono plokštėje, kaip galutiniame gaminyje, neturi būti jokių cheminių 

medžiagų, priskiriamų: 
 

• kancerogeninėms medžiagoms (R40, R45, R49); 
• mutageninėmis medžiagoms (R46, R68); 
• reprodukcijos sistemai kenksmingoms arba toksinėms medžiagoms (R60, 

R61, R62, R63); 
• toksinėms medžiagoms (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 
nustatytos pavojingumo (H) frazės, susietos su pirmiau nurodytomis rizikos (R) 
frazėmis. Iš galutinio gaminio įprastomis naudojimo sąlygomis į aplinką neturėtų būti 
išskiriama arba skleidžiama cheminių medžiagų ar preparatų, kuriems priskirtos šios 
pavojingumo (H) frazės: 

• kancerogeninės medžiagos (kancerogeninis poveikis, 1A, 1B ir 2 kategorijos: 
H350, H350i, H351); 

• mutageninės medžiagos, sukeliančios genetinius defektus (mutageninis 
poveikis, 1B ir 2 kategorijos: H340 ir H341); 

• reprodukcijos sistemai kenksmingos medžiagos (toksinis poveikis 
reprodukcijai, 1A, 1B ir 2 kategorijos: H360F, H360D, H361f, H361d, 
H360FD, H361fd, H360Fd ir H360Df); 

• toksinės medžiagos (ūmus toksinis poveikis, 1, 2 ir 3 kategorijos: H330, 
H331, H311, H301, H310, H300, ilgalaikis poveikis vandens aplinkai, 
2 kategorija: H412). 

 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1 tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti įrodymai, pvz., 
nepriklausomų laboratorijų bandymų ataskaitos ar medžiagų saugos duomenų lapai. 

 
5. Gipso kartono plokštės neturi būti impregnuotos, paženklintos, padengtos ar kitaip 

apdorotos tokiu būdu, dėl kurio jų nebūtų galima perdirbti ir (arba) kompostuoti 
Europoje.  

 
Patikra. Pasiūlymo teikėjas privalo pateikti tinkamų įrodymų, kad laikomasi šio 
kriterijaus. Pvz., kaip įrodymai taip pat priimamos atitinkamos bandymų pažymos, 
informaciniai lapai ar kiti tinkami įrodymai. 
 

 
 

VERTINIMO KRITERIJAI 
Papildomų taškų skyrimo sąlygos: 
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1. Taškai skiriami proporcingai perdirbto panaudoto gipso procentinės dalies pirktoje 
kartono plokštėje padidinimui. 

 
ARBA 
 
proporcingai perdirbto panaudoto gipso, kuris buvo surinktas iš gamintojų pagal 
grąžinimo sistemą ir perduotas į kompostavimo įrenginius arba panaudotas cementui 
gaminti ar pagal lygiavertį patvirtintą metodą, pagal kurį atliekos utilizuojamo jų 
nešalinant sąvartyne, kiekio padidinimą. 
 

 
Patikra. Turi būti pateikta tinkamų įrodymų, kad laikomasi šio kriterijaus. Pvz., gali 
būti pateikiami dokumentai su perdirbtos medžiagos panaudojimo įrodymais.  

 
2. Gaminant gipso plokštes naudotas popierius, pagamintas iš medienos, medienos 

plaušų arba medžio drožlių, gautų iš miškų, dėl kurių įsitikinta, kad jie valdomi tvariai, 
laikantis principų bei priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų miškų valdymą, su 
sąlyga, kad šie kriterijai būtų svarbūs ir susiję su gaminiu.  
 
Europoje šie principai ir priemonės turi atitikti bent Europos darbinio lygmens tvarios 
miškotvarkos gairėse nustatytus principus ir priemones, patvirtintus Lisabonoje 
vykusioje ministrų konferencijoje dėl miškų apsaugos Europoje (1998 m. birželio 2–
4 d.). Už Europos ribų jie turi atitikti bent UNCED miškų ūkio principus (Rio de 
Žaneiras, 1992 m. birželio mėn.) ir, jeigu taikytina, tvarios miškotvarkos kriterijus arba 
gaires, patvirtintas pagal atitinkamas tarptautines arba regionines iniciatyvas (ITTO, 
Monrealio procesas, Tarapoto procesas, UNEP/FAO Afrikos sausosios zonos 
iniciatyva). 
 
Patikra. Priimtini tvaraus miško kirtimo įrodymai gali būti pateikiami remiantis įdiegta 
atsekamumo užtikrinimo sistema. Šias savanoriškas sistemas gali būti sertifikavusi 
trečioji šalis, dažnai – pagal ISO 9000 ir (arba) ISO 14000 arba pagal EMAS vadybos 
sistemą. Kaip atitikties įrodymai taip pat priimami saugojimo grandinės sertifikatai, 
kuriuos medienos plaušams išdavė FSC arba kurie buvo išduoti pagal PEFC sistemą 
ar kitais lygiaverčiais būdais. 

 
SUTARTIES ĮVYKDYMO SĄLYGOS 
 

1. Turi būti pateikta informacija apie sienų plokščių dengiamąsias medžiagas, pvz., dažų 
rūšis, kurios pasibaigus gipso kartotinių plokščių naudojimo laikotarpiui netrukdys jų 
perdirbti arba utilizuoti, kad jos nebūtų šalinamos sąvartyne. 

 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1 tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai. 
 

2. Kartu su gaminiu arba ant pakuotės ar etikečių pateikiama susijusi ir priimtina 
informacija vartotojui, kurioje aprašomos naudojimo ir montavimo procedūros, 
paviršiaus apdorojimo būdai, perdirbimo ir (arba) šalinimo būdai. 
 
Patikra. Atitiktis šiems reikalavimams įrodoma pateikiant etikečių, pakuočių ir 
prekybos vietoje pateikiamos informacijos pavyzdžius. Priimami ir kiti tinkami 
įrodymai. 

 
3. Pasiūlymo teikėjas privalo įrodyti, kad rangovas, kuris montuos sienų plokštes, yra 

įdiegęs veiksmingas politikos priemones ir procedūras, užtikrinančias, kad montuojant 
susidarančios atliekos, t. y. atraižos, nuopjovos, sugadintos plokštės ir t. t., būtų 
tinkamai tvarkomos pagal tvarumo principą, pvz., perdirbamos arba utilizuojamos jų 
nešalinant sąvartyne, jeigu įmanoma, taikant tinkamą surinkimo sistemą. 
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Patikra. Galimi įrodymai, be kitų, yra EMAS ir ISO 14001 sertifikatai arba lygiaverčiai 
sertifikatai, Bendrijos teisės aktų reikalavimus arba susijusius Europos arba 
tarptautinius standartus atitinkančių institucijų išduoti pagal aplinkos valdymo 
standartus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai. 
 

 
3.2. Aiškinamosios pastabos 
 

Perkančioji organizacija atsižvelgia į vietos aplinkybes ir įvertina, ar gali reikėti specialių 
plokščių, pvz., drėgmei atsparesnių plokščių. 
 
Gipso kartono plokščių gamyba turi atitikti Europos, nacionalines ir regionines gamybos 
taisykles ir standartus dėl gamybos metu į orą išmetamų teršalų, pirmiausia dulkių ir sieros 
dvideginio, dėl nuotekų, kuriose yra ištirpusių kietųjų dalelių, ir dėl cheminio deguonies 
suvartojimo (ChDS). 
 
Perkančioji organizacija gali norėti įtraukti sutarties vykdymo sąlygą, kuria užtikrinama, kad 
susidarytų kuo mažiau kartono plokščių atliekų (atraižų ir dėl oro sąlygų ar netinkamo laikymo 
sugadintų plokščių ir t. t.). 
  
Vertinimo kriterijai 
Perkančiosios organizacijos skelbime apie konkursą ir konkurso dokumentuose turės 
nurodyti, kiek taškų papildomai skiriama pagal kiekvieną vertinimo kriterijų. Ekologiniai 
kriterijai kartu paėmus turėtų sudaryti ne mažiau kaip 10–15 proc. visų galimų taškų. 
 
Pakuotė 

 
1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir 
pakuočių atliekų pakuotė apibrėžiama taip: 

 
„iš bet kurios rūšies medžiagų padaryti gaminiai, skirti prekėms, pradedant žaliavomis 
ir baigiant perdirbtais produktais, izoliuoti, apsaugoti, tvarkyti, pristatyti ir pateikti iš 
gamintojo naudotojui ar vartotojui. Tais pačiais tikslais naudojami „negrąžintini“ 
daiktai taip pat laikomi pakuotėmis.“ 

 
Tai, kiek pakuotė yra svarbus gaminio ekologinio vertinimo aspektas, priklauso nuo įvairių 
veiksnių, įskaitant gaminio naudojimo laikotarpį ir pakavimo medžiagą. Pvz., jeigu gaminio 
naudojimo laikotarpis trumpas, pakuotė veikiausiai bus svarbesnis aspektas nei tada, kai 
gaminio naudojimo laikotarpis ilgas. Panašiai galima teigti, kad naudojimo ciklo požiūriu 
pakuotė ne tokia svarbi, kai gaminys naudoja energiją. 
 
Jeigu, perkančiosios organizacijos nuomone, pakuotė yra svarbus aspektas, ji gali prašyti 
galimų tiekėjų pateikti informacijos, patvirtinančios, kad jie atsižvelgė į jų pakavimo būdo 
poveikį aplinkai ir kad tiekėjas laikosi perkančiosios organizacijos politikos.  
 
 
4. Medienos sienų plokštėms taikomi ŽVP kriterijai 
 

4.1. Medienos sienų plokštėms taikomi pagrindiniai ŽVP kriterijai 
 
DALYKAS 
 
Ekologiškų sienų plokščių pirkimas. 

 
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
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1. Naudojama pirminė medienos žaliava turi būti tiekiama iš teisėtų šaltinių. 
 

Patikra. Medienos ir (arba) popieriaus kilmės teisėtumas įrodomas remiantis įdiegta 
saugojimo grandinės atsekamumo užtikrinimo sistema. Šias savanoriškas sistemas 
gali būti sertifikavusi trečioji šalis, dažnai – pagal ISO 9000 ir (arba) ISO 14000 
standartą (-us) arba pagal EMAS vadybos sistemą. 

Kaip atitikties įrodymai taip pat priimami saugojimo grandinės sertifikatai, kuriuos 
medienai ir (arba) medienos plaušams išdavė FSC[2] arba kurie buvo išduoti pagal 
PEFC[3] sistemą ar kitais lygiaverčiais būdais. Jeigu medienos ir (arba) medienos 
plaušų kilmės šalis yra pasirašiusi savanorišką partnerystės susitarimą (SPS) su ES, 
teisėtumui įrodyti gali būti naudojama FLEGT licencija[4]. Kiti priimtini įrodymai yra 
susiję galiojantys CITES sertifikatai arba kiti lygiaverčiai patikrinami įrodymai, pvz., 
gaunami taikant „deramo patikrinimo“ sistemą. Nesertifikuotos pirminės žaliavos 
siūlytojai turi nurodyti medienos ir (arba) medienos plaušų tipus (rūšis), kiekius ir kilmę 
bei deklaruoti jų teisėtumą. Turi būti galima atsekti medienos ir (arba) medienos 
plaušų judėjimą visa gamybos grandine – nuo miško iki gaminio. 

 
2. Iš medienos plokščių, kuriose naudojami rišikliai su formaldehidu, išskiriamas 

formaldehido kiekis turi neviršyti formaldehidui nustatyto E1 standarto, kaip nurodyta 
standarte EN 13986, t. y. 0,13 mg/m3 oro (arba 0,1 ppm). Šis reikalavimas taip pat 
taikomas padengtoms plokštėms ir gruntui1. 

 
Patikra. Pasiūlymo teikėjas privalo pateikti tinkamų įrodymų, kad laikomasi šio 
kriterijaus. Pvz., kaip įrodymai taip pat priimamos nepriklausomų laboratorijų bandymų 
ataskaitos ar kiti tinkami įrodymai. 

 
 
 
 
 
VERTINIMO KRITERIJAI 
Papildomų taškų skyrimo sąlygos: 

1. Atsižvelgiama į perdirbtos arba pakartotinai naudojamos medienos dalį (proc.). Kuo ta 
procentinė dalis didesnė, tuo daugiau vertinimo taškų skiriama. 

 
Patikra. Pasiūlymų teikėjai privalo pateikti pasirašytą deklaraciją, kurioje nurodoma, 
kokiu mastu gaminiai atitinka šį kriterijų. Priimami ir kiti tinkami įrodymai. 
 

2. Galutinis gaminys pagamintas iš medienos, medienos plaušų arba medžio drožlių, 
gautų iš miškų, dėl kurių įsitikinta, kad jie valdomi tvariai, laikantis principų bei 
priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų miškų valdymą, su sąlyga, kad šie 
kriterijai būtų svarbūs ir susiję su gaminiu.  
 

                                                 
2]   FSC – Forest Stewardship Council (Miškų valdymo taryba): http://www.fsc.org/en  
3]   PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification (Miško pažymų patvirtinimo programa): 
http://www.pefc.org/internet/html  
4]  FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade (Miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos) veiksmų planą ES 
patvirtino 2003 m. Veiksmų plane nustatytos įvairios priemonės, skirtos kovoti su neteisėtu miškų kirtimu besivystančiose šalyse. 
Plane nustatyta medienos licencijavimo sistema, skirta užtikrinti importuojamų medienos gaminių teisėtumą. Norėdamos gauti 
licenciją, medieną gaminančios šalys turi būti pasirašiusios savanorišką partnerystės susitarimą (SPS) su ES. SPS šalyse partnerėse 
teisėtai pagaminti medienos gaminiai licencijuojami siekiant užtikrinti gamybos teisėtumą; daugiau informacijos pateikta šiuos 
interneto adresu: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
1 Standartas EN 13986 susijęs su statybai skirtų medienos plokščių ženklinimu „CE“ ženklu. E1 klasės formaldehido bandymų 
reikalavimai išdėstyti šio standarto B priede. E1 klasės medžiagoms nustatyta, kad šimte gramų džiovykloje džiovintos nepadengtos 
medžio drožlių plokštės, orientuotų skiedrų plokštės ar vidutinio tankio medienos plaušų plokštės turi būti ne daugiau kaip 8 mg 
formaldehido, vertinant pagal bandymų metodą EN 120. Iš visų kitų plokščių formaldehido turi būti išmetama ne daugiau kaip 
3,5 mg/m2h, vertinant pagal bandymų metodą EN 717-2. 
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Europoje šie principai ir priemonės turi atitikti bent Europos darbinio lygmens tvarios 
miškotvarkos gairėse nustatytus principus ir priemones, patvirtintus Lisabonoje 
vykusioje ministrų konferencijoje dėl miškų apsaugos Europoje (1998 m. birželio 2–
4 d.). Už Europos ribų jie turi atitikti bent UNCED miškų ūkio principus (Rio de 
Žaneiras, 1992 m. birželio mėn.) ir, jeigu taikytina, tvarios miškotvarkos kriterijus arba 
gaires, patvirtintas pagal atitinkamas tarptautines arba regionines iniciatyvas (ITTO, 
Monrealio procesas, Tarapoto procesas, UNEP/FAO Afrikos sausosios zonos 
iniciatyva). 
 
Patikra. Priimtini tvaraus miško kirtimo įrodymai gali būti pateikiami remiantis įdiegta 
atsekamumo užtikrinimo sistema. Šias savanoriškas sistemas gali būti sertifikavusi 
trečioji šalis, dažnai – pagal ISO 9000 ir (arba) ISO 14000 arba pagal EMAS vadybos 
sistemą. Kaip atitikties įrodymai taip pat priimami saugojimo grandinės sertifikatai, 
kuriuos medienos plaušams išdavė FSC arba kurie buvo išduoti pagal PEFC sistemą 
ar kitais lygiaverčiais būdais. 

 
 

SUTARTIES ĮVYKDYMO SĄLYGOS 
 

1. Turi būti pateikta informacija apie sienų plokščių dengiamąsias medžiagas, pvz., dažų 
rūšis, kurios pasibaigus medienos sienų plokščių naudojimo laikotarpiui netrukdys jų 
perdirbti arba utilizuoti, kad jos nebūtų šalinamos sąvartyne. 

 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1 tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai. 
 

2. Kartu su gaminiu arba ant pakuotės ar etiketės pateikiama susijusi ir priimtina 
informacija vartotojui, kurioje aprašomos naudojimo ir montavimo procedūros, 
paviršiaus apdorojimo būdai, perdirbimo ir (arba) šalinimo būdai. 

 
Patikra. Atitiktis šiems reikalavimams įrodoma pateikiant etikečių, pakuočių ir 
prekybos vietoje pateikiamos informacijos pavyzdžius. Priimami ir kiti tinkami 
įrodymai. 
 

3. Pasiūlymo teikėjas privalo įrodyti, kad rangovas, kuris montuos sienų plokštes, yra 
įdiegęs veiksmingas politikos priemones ir procedūras, užtikrinančias, kad montavimo 
atliekos būtų tinkamai tvarkomos pagal tvarumo principą, pvz., jeigu įmanoma, 
perdirbamos arba utilizuojamos jų nešalinant sąvartyne. 
 
Patikra. Galimi įrodymai, be kitų, yra EMAS ir ISO 14001 sertifikatai arba lygiaverčiai 
sertifikatai, Bendrijos teisės aktų reikalavimus arba susijusius Europos arba 
tarptautinius standartus atitinkančių institucijų išduoti pagal aplinkos valdymo 
standartus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai. 

 
 

 
 
 
4.2. Medienos sienų plokštėms taikomi išsamūs ŽVP kriterijai 

 
DALYKAS 
 
Ekologiškų sienų plokščių pirkimas. 

 
 
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
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1. Naudojama pirminė medienos žaliava turi būti tiekiama iš teisėtų šaltinių. 
 

Patikra. Medienos ir (arba) popieriaus kilmės teisėtumas įrodomas remiantis įdiegta 
saugojimo grandinės atsekamumo užtikrinimo sistema. Šias savanoriškas sistemas 
gali būti sertifikavusi trečioji šalis, dažnai – pagal ISO 9000 ir (arba) ISO 14000 
standartą (-us) arba pagal EMAS vadybos sistemą. 

Kaip atitikties įrodymai taip pat priimami saugojimo grandinės sertifikatai, kuriuos 
medienai ir (arba) medienos plaušams išdavė FSC[2] arba kurie buvo išduoti pagal 
PEFC[3] sistemą ar kitais lygiaverčiais būdais. Jeigu medienos ir (arba) medienos 
plaušų kilmės šalis yra pasirašiusi savanorišką partnerystės susitarimą (SPS) su ES, 
teisėtumui įrodyti gali būti naudojama FLEGT licencija[4]. Kiti priimtini įrodymai yra 
susiję galiojantys CITES sertifikatai arba kiti lygiaverčiai patikrinami įrodymai, pvz., 
gaunami taikant „deramo patikrinimo“ sistemą. Nesertifikuotos pirminės žaliavos 
siūlytojai turi nurodyti medienos ir (arba) medienos plaušų tipus (rūšis), kiekius ir kilmę 
bei deklaruoti jų teisėtumą. Turi būti galima atsekti medienos ir (arba) medienos 
plaušų judėjimą visa gamybos grandine – nuo miško iki gaminio. 

 

2. Medienos plokščių, kuriose naudojami rišikliai su formaldehidu, kokybė turi būti 
geresnė už formaldehidui nustatytą E1 standartą, kaip nurodyta standarte EN 13986. 
Šis reikalavimas taip pat taikomas padengtoms plokštėms ir gruntui.  

 
Patikra. Pasiūlymo teikėjas privalo pateikti tinkamų įrodymų, kad laikomasi šio 
kriterijaus. Pvz., kaip įrodymai taip pat priimamos nepriklausomų laboratorijų bandymų 
ataskaitos ar kiti tinkami įrodymai. 
 

3. Laisvojo formaldehido kiekis faneros plokštėms ar laminuotoms medžio plokštėms 
skirtuose klijuose turi neviršyti 0,5 proc. masės. 

 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1 tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti įrodymai, pvz., 
nepriklausomų laboratorijų bandymų ataskaitos. 
 

 

4. Iš sudėtinių medienos plokščių, kurių sudėtyje yra rišiklių su fenoliais, į bandymų 
patalpą išskiriamas fenolių kiekis turi neviršyti 14 µg/m³.  

 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1 tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti įrodymai, pvz., 
nepriklausomų laboratorijų bandymų ataskaitos. 

 
5. Iš sudėtinių medienos plokščių, kurių sudėtyje yra rišiklių, kurių pagrindas yra PMDI 

(polimerinis metilo difenilo disocianatas), monomerinio MDI turi būti išskiriama ne 
daugiau kaip 1 µg/m³ (aptinkamo). 
 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1 tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti įrodymai, pvz., 
nepriklausomų laboratorijų bandymų ataskaitos. 

                                                 
2]   FSC – Forest Stewardship Council (Miškų valdymo taryba): http://www.fsc.org/en  
3]   PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification (Miško pažymų patvirtinimo programa): 
http://www.pefc.org/internet/html  
4]  FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade (Miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos) veiksmų planą ES 
patvirtino 2003 m. Veiksmų plane nustatytos įvairios priemonės, skirtos kovoti su neteisėtu miškų kirtimu besivystančiose šalyse. 
Plane nustatyta medienos licencijavimo sistema, skirta užtikrinti importuojamų medienos gaminių teisėtumą. Norėdamos gauti 
licenciją, medieną gaminančios šalys turi būti pasirašiusios savanorišką partnerystės susitarimą (SPS) su ES. SPS šalyse partnerėse 
teisėtai pagaminti medienos gaminiai licencijuojami siekiant užtikrinti gamybos teisėtumą; daugiau informacijos pateikta šiuos 
interneto adresu: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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6. Galutiniuose gaminiuose turi nebūti cheminių medžiagų, priskiriamų: 
 

• kancerogeninėms medžiagoms (R40, R45, R49); 
• mutageninėmis medžiagoms (R46, R68); 
• reprodukcijos sistemai kenksmingoms arba toksinėms medžiagoms (R60, 

R61, R62, R63); 
• toksinėms medžiagoms (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 
nustatytos pavojingumo (H) frazės, susietos su pirmiau nurodytomis rizikos (R) 
frazėmis. Iš galutinio langų kategorijai priskiriamo gaminio įprastomis naudojimo 
sąlygomis į aplinką neturėtų būti išskiriama arba skleidžiama cheminių medžiagų ar 
preparatų, kuriems priskirtos šios pavojingumo (H) frazės: 

• kancerogeninės medžiagos (kancerogeninis poveikis, 1A, 1B ir 2 kategorijos: 
H350, H350i, H351); 

• mutageninės medžiagos, sukeliančios genetinius defektus (mutageninis 
poveikis, 1B ir 2 kategorijos: H340 ir H341); 

• reprodukcijos sistemai kenksmingos medžiagos (toksinis poveikis 
reprodukcijai, 1A, 1B ir 2 kategorijos: H360F, H360D, H361f, H361d, 
H360FD, H361fd, H360Fd ir H360Df); 

• toksinės medžiagos (ūmus toksinis poveikis, 1, 2 ir 3 kategorijos: H330, 
H331, H311, H301, H310, H300, ilgalaikis poveikis vandens aplinkai, 
2 kategorija: H412). 

 
Tačiau išskiriamas formaldehido kiekis turi neviršyti formaldehidui nustatyto 
E1 standarto, kaip nurodyta standarte EN 13986, t. y. 0,065 mg/m3 oro (arba 
0,05 ppm). Jeigu plokštės sudėtyje yra PMDI, monomerinio MDI turi būti išskiriama ne 
daugiau kaip 1 µg/m³ (aptinkamo). 

 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1 tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti įrodymai, pvz., 
nepriklausomų laboratorijų bandymų ataskaitos ar medžiagų saugos duomenų lapai. 
 

 
 
 
 

VERTINIMO KRITERIJAI 
Papildomų taškų skyrimo sąlygos: 

1. Atsižvelgiama į perdirbtos arba pakartotinai naudojamos medienos dalį (proc.). Kuo ta 
procentinė dalis didesnė, tuo daugiau vertinimo taškų skiriama. 

 
Patikra. Pasiūlymų teikėjai privalo pateikti pasirašytą deklaraciją, kurioje nurodoma, 
kokiu mastu jų gaminiai atitinka šį kriterijų. Priimami ir kiti tinkami įrodymai. 

 
2. Galutinis gaminys pagamintas iš medienos, medienos plaušų arba medžio drožlių, 

gautų iš miškų, dėl kurių įsitikinta, kad jie valdomi tvariai, laikantis principų bei 
priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų miškų valdymą, su sąlyga, kad šie 
kriterijai būtų svarbūs ir susiję su gaminiu.  
 
Europoje šie principai ir priemonės turi atitikti bent Europos darbinio lygmens tvarios 
miškotvarkos gairėse nustatytus principus ir priemones, patvirtintus Lisabonoje 
vykusioje ministrų konferencijoje dėl miškų apsaugos Europoje (1998 m. birželio 2–
4 d.). Už Europos ribų jie turi atitikti bent UNCED miškų ūkio principus (Rio de 
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Žaneiras, 1992 m. birželio mėn.) ir, jeigu taikytina, tvarios miškotvarkos kriterijus arba 
gaires, patvirtintas pagal atitinkamas tarptautines arba regionines iniciatyvas (ITTO, 
Monrealio procesas, Tarapoto procesas, UNEP/FAO Afrikos sausosios zonos 
iniciatyva). 
 
Patikra. Priimtini tvaraus miško kirtimo įrodymai gali būti pateikiami remiantis įdiegta 
atsekamumo užtikrinimo sistema. Šias savanoriškas sistemas gali būti sertifikavusi 
trečioji šalis, dažnai – pagal ISO 9000 ir (arba) ISO 14000 arba pagal EMAS vadybos 
sistemą. Kaip atitikties įrodymai taip pat priimami saugojimo grandinės sertifikatai, 
kuriuos medienos plaušams išdavė FSC arba kurie buvo išduoti pagal PEFC sistemą 
ar kitais lygiaverčiais būdais. 

 
SUTARTIES ĮVYKDYMO SĄLYGOS 
 

1. Turi būti pateikta informacija apie sienų plokščių dengiamąsias medžiagas, pvz., dažų 
rūšis, kurios pasibaigus medienos sienų plokščių naudojimo laikotarpiui netrukdys jų 
perdirbti arba utilizuoti, kad jos nebūtų šalinamos sąvartyne. 

 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1 tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai. 

 
2. Kartu su gaminiu arba ant pakuotės ar etiketės pateikiama susijusi ir priimtina 

informacija vartotojui, kurioje aprašomos naudojimo ir montavimo procedūros, 
paviršiaus apdorojimo būdai, perdirbimo ir (arba) šalinimo būdai. 

 
Patikra. Atitiktis šiems reikalavimams įrodoma pateikiant etikečių, pakuočių ir 
prekybos vietoje pateikiamos informacijos pavyzdžius. Priimami ir kiti tinkami 
įrodymai. 

 
 

3. Pasiūlymo teikėjas privalo įrodyti, kad rangovas, kuris montuos sienų plokštes, yra 
įdiegęs veiksmingas politikos priemones ir procedūras, užtikrinančias, kad montavimo 
atliekos būtų tinkamai tvarkomos pagal tvarumo principą, pvz., jeigu įmanoma, 
perdirbamos arba utilizuojamos jų nešalinant sąvartyne. 

 
Patikra. Galimi įrodymai, be kitų, yra EMAS ir ISO 14001 sertifikatai arba lygiaverčiai 
sertifikatai, Bendrijos teisės aktų reikalavimus arba susijusius Europos arba 
tarptautinius standartus atitinkančių institucijų išduoti pagal aplinkos valdymo 
standartus. Priimami ir kiti įrodymai, pvz., nepriklausomų laboratorijų bandymų 
ataskaitos. 
 

 
4.3. Aiškinamosios pastabos 

 
Perkančioji organizacija atsižvelgia į vietos aplinkybes ir įvertina, ar gali reikėti specialių 
plokščių, pvz., drėgmei atsparesnių plokščių. 
 
Patalpa, kurioje montuojamos plokštės, turėtų atitikti Europos, nacionalinius ir regioninius 
patalpų oro kokybės reikalavimus.  
 
Perkančioji organizacija gali norėti įtraukti sutarties vykdymo sąlygą, kuria užtikrinama, kad 
susidarytų kuo mažiau kartono plokščių atliekų (atraižų ir dėl oro sąlygų ar netinkamo laikymo 
sugadintų plokščių ir t. t.). 
 
 
Vertinimo kriterijai 
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Perkančiosios organizacijos skelbime dėl konkurso ir konkurso dokumentuose turės nurodyti, 
kiek taškų papildomai skiriama pagal kiekvieną vertinimo kriterijų. Ekologiniai kriterijai kartu 
paėmus turėtų sudaryti ne mažiau kaip 10–15 proc. visų galimų taškų. 
 
 
Pakuotė 
 
1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir 
pakuočių atliekų pakuotė apibrėžiama taip: 

 
„iš bet kurios rūšies medžiagų padaryti gaminiai, skirti prekėms, pradedant žaliavomis 
ir baigiant perdirbtais produktais, izoliuoti, apsaugoti, tvarkyti, pristatyti ir pateikti iš 
gamintojo naudotojui ar vartotojui. Tais pačiais tikslais naudojami „negrąžintini“ 
daiktai taip pat laikomi pakuotėmis.“ 

 
Tai, kiek pakuotė yra svarbus gaminio ekologinio vertinimo aspektas, priklauso nuo įvairių 
veiksnių, įskaitant gaminio naudojimo laikotarpį ir pakavimo medžiagą. Pvz., jeigu gaminio 
naudojimo laikotarpis trumpas, pakuotės turbūt bus svarbesnis aspektas nei tada, kai gaminio 
naudojimo laikotarpis ilgas. Panašiai galima teigti, kad pakuotė ne tokia svarbi naudojimo 
ciklo požiūriu, kai gaminys naudoja energiją.  
 
Jeigu, perkančiosios organizacijos nuomone, pakuotė yra svarbus aspektas, ji gali prašyti 
galimų tiekėjų pateikti informacijos, patvirtinančios, kad jie atsižvelgė į jų pakavimo būdo 
poveikį aplinkai ir kad tiekėjas laikosi perkančiosios organizacijos politikos.  
 
 
5. Išlaidų aspektai 
 
Vidinės sienos – standartinė daugelio pastatų sudedamoji dalis, ypač jei tie pastatai 
naudojami kaip gyvenamasis būstas arba darbo vieta. Sienų plokštės paprastai buvo 
laikomos didelės apimties ir mažos vertės gaminiais; nemažai šios medžiagos būdavo 
sugadinama ar susidarydavo daug jos atliekų, todėl šių medžiagų būdavo sąmoningai 
užsakoma daugiau nei reikia.  
 
Abiejų rūšių plokštėms reikalingos žaliavos paprastai kainuoja nedaug, tačiau gaminių kainai 
įtakos turi didėjančios išlaidos elektros energijai ir – medienos atveju – konkurencija dėl 
žaliavos.  
 
Kadangi šalinant sierą iš kaminų išmetamųjų dujų gaunamas pigesnis gipsas, kuris yra 
energetikos sektoriaus šalutinis produktas, kurį reikia pašalinti, gipso kainos išlieka stabiliai 
žemos. Tokį gipsą gamyboje naudoja visi trys pagrindiniai Europos kartono plokščių 
gamintojai2, tačiau sąnaudų lygis neatskleidžiamas dėl konkurencijos taisyklių. 
 
Kaip aptarta Pagrindinės techninės ataskaitos 4.1.1 skirsnyje, šalinant sierą iš kaminų 
išmetamųjų dujų gauto gipso naudojimas gipso gaminiuose yra įprasta praktika. Informacijos 
apie įvairius gipso šaltinius ir atitinkamą konkrečių gaminių poveikį aplinkai nėra, tačiau yra 
daug informacijos apie tai, kad naudojamas perdirbtas gipsas, o tai dažnai reiškia, kad 
naudojamas gipsas, gautas šalinant sierą iš išmetamųjų dujų. Todėl šiuo metu neįmanoma 
suskirstyti kartono plokščių gaminių pagal kainą, išskiriant dėl perdirbtų medžiagų naudojimo 
aplinkai tinkamesnius gaminius. Kaip minėta pirmiau, šalinant sierą iš išmetamųjų dujų 
gaunamas gipsas yra labai grynas, todėl jį galima maišyti su mažesnio grynumo gamtiniu 
gipsu, kurio kitaip nebūtų galima naudoti. 
 
Pagrindiniai medienos plokščių žaliavos šaltiniai yra smulkūs miške kirsti rąstigaliai (t. y. 
medžių dalys, kurios yra per mažos, kad jas būtų galima naudoti kaip statybinę medieną), 

                                                 
2 Characterisation of Mineral Wastes, Resources and Processing technologies – Integrated waste management for the production of 
construction material (Mineralinių atliekų, išteklių ir perdirbimo technologijų apibūdinimas. Integruotas atliekų tvarkymas gaminant 
statybines medžiagas), WRT 177 / WR0115, konkretaus atvejo tyrimas: Flue gas desulphurisation (FGD) gypsum in plasterboard 
manufacture (Vietose, kuriose iš išmetamųjų dujų šalinama siera, gauto gipso panaudojimas kartono plokštėms gaminti), Dr Andrew 
M Dunster BRE, http://www.smartwaste.co.uk/filelibrary/Plasterboard_FGD_gypsum.pdf. 
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lentpjūvių produktai ir surinkta vartotojų bei gamintojų panaudota mediena3. Žaliavos kainoms 
įtakos turi medienos Europos ir pasaulinės paklausos svyravimai, kurie dažnai priklauso nuo 
statybinės medienos paklausos ir stichinių nelaimių. Tai, kad vis daugiau pirminės medienos 
naudojama energijai gaminti, turi įtakos plokščių sektoriui, nes kyla grėsmė medienos pasiūlai 
ir kainoms. 
 
Jeigu pastatuose nebebus galima naudoti pramoninį standartą atitinkančio dydžio plokščių, 
gali būti, kad pagal užsakymą bus perkamos specifinio dydžio plokštės. Tikėtina, kad tai 
kainuos brangiau nei standartinė paslauga ir kad bus taikomas minimalus užsakymo dydis, 
kuris gali būti gana didelis. 
 
Patalpose sumontuotos plokštės jų naudojimo laikotarpiu dėvėsis ir kartais reikės atnaujinti jų 
dangą. Galbūt tai bus galima padaryti naudojant ploną plastikinę dangą arba storą popierių, 
klijuojamą ant bet kurios rūšies plokščių, kai pastatas bus remontuojamas, o ne pakeičiant 
vidinę sieną ar sienų plokštes. 
 
Dėl atliekų, susidarančių montuojant arba pasibaigus naudojimo laikotarpiui, šalinimo reikia 
pasakyti, kad dėl didėjančių atliekų šalinimo sąvartyne kainų ir visoje Europoje taikomų 
apribojimų padidės atliekų šalinimo išlaidos. Šias padidėjusias išlaidas veikiausiai padengs ne 
pačios statybos bendrovės, o galutiniai pastatų pirkėjai jas įtraukus į bendrą sutartinę statybos 
kainą. 
 
 

                                                 
3 All Party Parliamentary Group for the Wood Panel Industry (Visų partijų parlamentinė grupė medienos plokščių pramonei), JK, 
http://www.appgwoodpanelindustry.co.uk/  
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6. Susiję ES teisės aktai ir informacijos šaltiniai 
 
 
6.1. ES teisės aktai 
 
• 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų 

teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:EN:HTML 

 
• Direktyva 93/68/EEB, iš dalies keičianti kai kurias direktyvas, įskaitant Direktyvą 

89/106/EEB (dėl statybos produktų). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:HTML 

 
• Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų, kuria skatinama mažinti atliekų kiekį, 

perdirbti ir utilizuoti atliekas. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML 

 
• Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 

leidimų sistemą. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0046:en:PDF  
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/ets_revision_proposal.pdf  

 
• Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, užtikrinantis cheminių medžiagų registraciją, 

įvertinimą, autorizaciją ir apribojimus (REACH). 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF 

 
• Direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:EN:PDF 

 
• Pavojingų medžiagų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo etiketėmis direktyva 

67/548/EEB. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:EN:HTML 

 
• 2008 m. gruodžio 16 d. Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 

mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF 

 
• Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų mažinimo. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:HTML 
 

• 1997 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimas (97/129/EB), nustatantis pakuočių medžiagų 
identifikavimo sistemą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl 
pakuočių ir pakuočių atliekų. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:EN:HTML 

 
• Direktyva 2004/12/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių 

atliekų. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:EN:PDF 

 
• Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų (pagrindų direktyva). 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF 

 
• Direktyva 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų 

išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją. 
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EN:PDF 

 
• Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF 

 
6.2. Ekologiniai ženklai ir kiti kriterijų šaltiniai 
 
• Vokietijos „Blue Angel“. 

http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php  
 
• „Nordic Swan“. 

Statybos, dekoravimo ir baldų pramonei skirtos plokštės. 4.3 versija. 2003 m. kovo 19–
31 d. http://www.svanen.nu/ 
 

• Naujosios Zelandijos ekologinio ženklinimo fondas. 
http://www.enviro-choice.org.nz/specifications/EC-19-
07GypsumPlasterboardProducts.pdf  
 

• „Good Environmental Choice Australia“. 
http://www.aela.org.au/ProductsRegister.htm  
 

• „Environmental Choice Canada“ 
Sertifikavimo kriterijų dokumentas CCD-020. Gipsinės sienų plokštės. 

 
• Japonijos „Ecomark“. Gaminių kategorijos Nr. 123 ir Nr. 111. 

www.ecomark.jp/english  
 

• „WRAP Plasterboard Programme“ . 
http://www.wrap.org.uk/construction/plasterboard/index.html  
 

• Tarptautinė standartizacijos organizacija, 
dok. Nr. 1131. 
http://www.iso.org/ 
 

• Europos standartizacijos komitetas. 
www.cen.en/cenorm/homepage.htm 


