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Įvadas 

Žaliasis viešasis pirkimas (toliau – ŽVP) yra svarbi priemonė siekiant aplinkos politikos 

tikslų, susijusių su klimato kaitos problemų sprendimu, išteklių naudojimu ir tvariu vartojimu 

bei gamyba, ypač turint omenyje, kiek daug viešojo sektoriaus lėšų išleidžiama prekėms ir 

paslaugoms Europoje. Europos Komisijos komunikate „Viešieji pirkimai geresnei aplinkai 

užtikrinti“ žaliasis viešasis pirkimas apibrėžiamas kaip „procesas, kai valdžios institucijos 

siekia pirkti prekių, paslaugų ir darbų, per visą būvio ciklą darančių mažesnį poveikį aplinkai, 

palyginti su tokios pat paskirties prekėmis, paslaugomis ir darbais, kurie įprastai būtų 

perkami“
1
. Šiame vadove bendrais bruožais aprašytos galimybės vykdyti ŽVP pagal 2014 m. 

viešojo pirkimo direktyvas
2
. 

 

ŽVP galima taikyti sudarant tiek 

sutartis, kurių vertė viršija nustatytą 

viešojo pirkimo direktyvų taikymo 

ribą, tiek sutartis, kurios tos ribos 

nesiekia. Pagal 2014 m. viešojo 

pirkimo direktyvas viešojo 

sektoriaus institucijos gali 

atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus. 

Tai tinka daryti pasirengimo 

pirkimui etape, paties pirkimo 

proceso metu ir vykdant sudarytą sutartį. Dalyvių pašalinimo ir atrankos taisyklės skirtos 

užtikrinti, kad rangovai ir subrangovai bent minimaliai laikytųsi aplinkos teisės nuostatų. 

Galima rinktis tokius metodus kaip gyvavimo ciklo sąnaudų vertinimas ar tvarių gamybos 

procesų specifikacija ir naudoti sutarties sudarymo aplinkosauginius kriterijus, kad 

perkančiosioms organizacijoms būtų lengviau išrinkti aplinkai palankiausius pasiūlymus.  

 

Šiuo vadovu siekiama padėti viešojo sektoriaus institucijoms sėkmingai planuoti ir 

įgyvendinti ŽVP. Jame praktiškai paaiškinamos Europos Sąjungos teisės teikiamos galimybės 

ir aptariami paprasti bei veiksmingi būdai sudaryti žalinimo sutartis. Vadovo sandara atitinka 

viešojo pirkimo procedūros logiką ir struktūrą. Jame taip pat pateikta daug tikrų žaliojo 

pirkimo, kurį viešojo sektoriaus institucijos vykdė visoje ES, pavyzdžių
3
. Vadovas parengtas 

viešojo sektoriaus institucijoms, tačiau daugelis jame išdėstytų idėjų ir metodų ne mažiau 

                                                 
1
 COM (2008) 400, p. 4. 

2
 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (Koncesijos 

direktyva), Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama 

Direktyva 2004/18/EB (Viešojo sektoriaus direktyva), ir Direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 

vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 

2004/17/EB (Komunalinio sektoriaus direktyva). Šiame vadove daugiausia remiamasi Viešojo sektoriaus 

direktyva, tačiau ir pagal kitas dvi direktyvas esama daugelio tų pačių galimybių vykdyti ŽVP.  
3
 Svarbi pastaba: nors šiame vadove pateikiama kruopščiai patikrinta informacija, Europos Komisija neprisiima 

jokios atsakomybės ar įsipareigojimo konkrečiais atvejais, kurie minimi šiame vadove arba jame nurodytose 

interneto svetainėse.  



tinka ir tada, kai pirkėjos yra įmonės. Be to, jis turėtų padėti prekių tiekėjams ir paslaugų 

teikėjams, ypač mažesnėms įmonėms (MVĮ), geriau suprasti per viešuosius konkursus vis 

dažniau keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus. 

 

Daugelis Europos viešojo sektoriaus institucijų vykdo ne tik ŽVP, bet ir tvarųjį viešąjį 

pirkimą (toliau – TVP), tai yra, savo sprendimus dėl pirkimo priima remdamosi tiek aplinkos 

apsaugos, tiek socialiniais kriterijais. Šiame vadove konkrečiai aptariami viešųjų konkursų 

aplinkos apsaugos aspektai. Pagal 2014 m. direktyvas taip pat yra naujų galimybių vykdyti 

socialiniu atžvilgiu atsakingą pirkimą, kurios čia neaptariamos. 

 

Kodėl verta rengti žaliąjį pirkimą? 

Valdžios sektoriaus išlaidos darbams, prekėms ir paslaugoms 

sudaro apie 14 proc. ES BVP, taigi maždaug 1,8 trilijono 

eurų per metus
4
. Naudodamiesi savo perkamąja galia ir 

rinkdamiesi prekes, paslaugas ir darbus, kurių poveikis 

aplinkai mažesnis, šio sektoriaus pirkėjai gali reikšmingai 

prisidėti prie vietos, regiono, nacionalinių ir tarptautinių 

tvarumo tikslų įgyvendinimo. ŽVP gali būti stipri inovacijų 

paskata, realiai skatinanti pramonininkus kurti žaliuosius 

produktus ir paslaugas. Tai ypač aktualu tuose sektoriuose, 

kuriuose viešojo sektoriaus pirkėjai užima didelę rinkos dalį 

(pvz., statybos, sveikatos priežiūros paslaugų ar transporto 

sektoriuje).  

 

ŽVP taip pat gali teikti viešojo sektoriaus institucijoms galimybių sutaupyti lėšų, ypač jei 

atsižvelgiate ne tik į pirkimo kainą, bet ir į viso 

pagal sutartį perkamo dalyko gyvavimo ciklo sąnaudas. Pavyzdžiui, perkant energiją arba 

vandenį taupančius produktus galima labai sumažinti komunalinių paslaugų sąskaitas, o 

mažinant pavojingųjų medžiagų kiekį produktuose galima mažiau išleisti jų šalinimui. 

                                                 
4
 Europos Komisijos „2013 m. viešųjų pirkimų rodikliai“ (2015). Į šiuos duomenis neįtrauktos komunalinių 

įmonių išlaidos; ankstesni (2011 m.) įverčiai kartu su komunalinio sektoriaus pirkimu sudarė maždaug 19 proc. 

ES BVP, t. y. daugiau kaip 2,3 trilijono eurų. 

Žaliųjų sutarčių dalykų 

pavyzdžiai 
• Energiją taupantys kompiuteriai 

• Iš tvarios medienos pagaminti 

įstaigos baldai 

• Mažai energijos naudojantys pastatai 

• Perdirbtas popierius 

• Valymo paslaugos, teikiamos 

naudojant ekologiškus produktus 

• Elektrinės, hibridinės arba 

mažataršės transporto priemonės 

• Elektros energija, gaminama iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 



Institucijos, kurios įgyvendina ŽVP, ateityje 

bus geriau pasirengusios spręsti kintančias 

aplinkos problemas, pavyzdžiui, mažinti 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekį arba pereiti prie labiau žiedinės 

ekonomikos. 

 

Teisinė sistema 

Teisinė viešojo pirkimo sistema apibrėžta 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

(toliau – Sutartis) ir ES viešojo pirkimo 

direktyvų nuostatomis, kaip jas išaiškina 

Europos Teisingumo Teismas. Iš tarptautinės 

perspektyvos ES yra saistoma sąlygų, 

nustatytų Pasaulio prekybos organizacijos 

(PPO) sutartyje dėl viešojo pirkimo, ir savo 

dvišalių prekybos susitarimų. Praktikoje šių 

teisės aktų laikymasis paprastai pasiekiamas 

suteikiant trečiosiose valstybėse įsisteigusiems 

veiklos vykdytojams tas pačias teises, kurias 

turi ES ekonominės veiklos vykdytojai. 

 

Minėtoje teisinėje sistemoje nustatytos tam tikros taisyklės ir principai, kurių privaloma 

laikytis sudarant viešąsias sutartis. Šioje sistemoje aplinkos apsaugos tikslai gali būti 

įgyvendinami įvairiais būdais, kaip paaiškinama šiame vadove.  

 

Sektorių teisės aktai 

Konkretiems sektoriams skirtais ES teisės aktais 

nustatyti įpareigojimai, privalomi perkant tam 

tikras prekes ir paslaugas, pavyzdžiui, nustatyti 

minimalaus energijos vartojimo efektyvumo 

standartai, kuriuos būtina taikyti. Privalomi 

įpareigojimai šiuo metu taikomi, be kita ko, 

toliau išvardytuose sektoriuose. 

 

                                                 
5
 Žaliojo viešojo pirkimo skatinimo gerosios patirties apžvalga (EBPO, 2013 m.), p. 4. Paskelbta 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH%282013%293&docL

anguage=En  
6
 Žaliasis viešasis pirkimas – žaliojo ekonomikos augimo pagrindas (Danijos aplinkos ir maisto ministerija, 

2012 m.). Paskelbta http://eng.mim.dk/news-archive/2012/okt/20121009-green-procurement/  
7
 De impact van het programma duurzaam inkopen anno 2011, p. 4 (Nyderlandų infrastruktūros ir aplinkos 

ministerija, 2011 m.). 

ŽVP nauda 

 „ŽVP yra ekonomikos augimą skatinanti jėga: 

vertinama, kad ekologiškų pramonės šakų 

prekybos mastas 2020 m. pasieks 2,2 trilijono 

eurų.“ EBPO (2013 m.)
5
 

 

„Jeigu viešojo sektoriaus pirkimas būtų žalesnis, 

galėtume iškart išspręsti kelias problemas. 

Pagerėtų klimato ir aplinkos būklė, o kartu 

skatintume ekonomikos augimą ir naujas darbo 

vietas žaliąsias technologijas kuriančiose 

įmonėse. Kitaip tariant, žaliasis pirkimas yra 

vienas iš būdų pakeisti pasaulį, pereinant prie 

žaliosios ekonomikos.“ – Danijos aplinkos 

ministras (2012 m.)
6
  

 
Rėgensburgo miestas pasinaudojo ŽVP 

pirkdamas komunalines paslaugas ir tai padėjo 

per 15 metų sutaupyti energijos ir vandens už 

10 mln. EUR. 

 

Vien Nyderlanduose į aplinką išmetamas CO2 

kiekis sumažėtų trim milijonais tonų, jei visos 

šios šalies viešojo sektoriaus institucijos taikytų 

nacionalinius tvariojo viešojo pirkimo kriterijus, 

įskaitant ir žaliuosius kriterijus. Viešajame 

sektoriuje būtų suvartojama 10 proc. mažiau 

energijos
7
. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH%282013%293&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH%282013%293&docLanguage=En
http://eng.mim.dk/news-archive/2012/okt/20121009-green-procurement/


• Raštinės IT įranga. Centrinės valdžios 

institucijų perkami informacinių technologijų 

(IT) gaminiai turi atitikti naujausius 

minimalaus energijos vartojimo efektyvumo 

reikalavimus, nustatytus ES „Energy Star“ 

reglamente (Reglamentas Nr. 106/2008 dėl 

Bendrijos raštinės įrangos energijos vartojimo 

efektyvumo ženklinimo programos)
8
. 

 

• Kelių transporto priemonės. Visos 

perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo 

procese privalo atsižvelgti į transporto 

priemonių eksploatavimo energijos sąnaudas ir 

poveikį aplinkai. Yra pateikta (Direktyvoje 

2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir 

efektyviai energiją vartojančias kelių 

transporto priemones) bendra gyvavimo 

laikotarpio eksploatacinių sąnaudų 

apskaičiavimo metodika. 

 

• Pastatai. Viešiesiems pastatams taikomi 

minimalaus energinio naudingumo standartai, 

kurie nustatomi nacionaliniu lygmeniu pagal 

bendrą ES metodiką. Nuo 2019 m. sausio 1 d. 

visi nauji viešojo sektoriaus institucijų 

užimami ir joms priklausantys pastatai turės 

būti „beveik nulinės energijos pastatai“ 

(Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio 

naudingumo (nauja redakcija)). Direktyvoje 

dėl energijos vartojimo efektyvumo
9
 taip pat 

nustatyti privalomi reikalavimai dėl viešųjų 

pastatų renovavimo ir pirkimo arba naujų 

nuomos sutarčių, atitinkančių minimalaus energijos vartojimo efektyvumo standartus. 

 

Be to, kai kurios valstybės narės taiko konkrečias taisykles, kuriomis nustatomi privalomi 

ŽVP standartai konkretiems sektoriams ar tam tikrų rūšių sutartims. Nors tokie teisės aktai 

šiame vadove nesvarstomi, pirkimo vykdytojai turėtų įsitikinti, ar žino naujausius 

nacionalinius reikalavimus. 

 

                                                 
8
 Tai taikoma prekių pirkimo sutartims, kurių vertė viršija ribą, nuo kurios taikomos viešojo pirkimo direktyvos.  

9
 Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo. Šios direktyvos III priede nustatytos priemonės, 

kurių privalo imtis centrinės valdžios institucijos ir kurių gali savanoriškai imtis kitos viešojo sektoriaus 

institucijos.  

ES lygmeniu turimi ŽVP ištekliai 
• ES ŽVP kriterijai 

Siekiant padėti perkančiosioms organizacijoms 

atskirti ir pirkti žalesnius produktus, paslaugas ir 

darbus, parengti aplinkosauginiai viešojo pirkimo 

kriterijai, skirti (tuo metu, kai rengtas šis tekstas) 21 

produktų ir paslaugų grupei, kuriuos galima įtraukti 

tiesiai į konkurso dokumentus. Šie ŽVP kriterijai 

reguliariai peržiūrimi ir atnaujinami atsižvelgiant į 

naujausius mokslinius produktų duomenis, naujas 

technologijas, rinkos raidą ir teisės aktų keitimus. 

Dauguma šių kriterijų skelbiami visomis 

oficialiosiomis ES kalbomis. 

 

• Pagalbos tarnyba 

Europos Komisija, siekdama skleisti informaciją apie 

ŽVP ir atsakyti į suinteresuotųjų subjektų klausimus, 

įsteigė pagalbos tarnybą. Jos kontaktiniai duomenys 

skelbiami ŽVP svetainėje. 

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

 

• Informacija 

ŽVP svetainėje centralizuotai teikiama informacija 

apie praktinius ir politinius ŽVP įgyvendinimo 

aspektus. Joje pateikiama nuorodų į įvairius su 

aplinkos apsaugos dalykais susijusius išteklius, taip 

pat vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis 

aktualios informacijos apie ŽVP, įskaitant anksčiau 

vykdytų ir tebevykdomų su ŽVP susijusių projektų 

sąrašą, naujienų pranešimus apie pastarojo meto ŽVP 

įvykius ir renginius, dažnai užduodamų klausimų 

(DUK) ir atsakymų sąrašą, svarbiausių terminų ir 

sąvokų žodynėlį, atliktus tyrimus, ŽVP pavyzdžius ir 

šį vadovą. 

 

Visa tai galima parsisiųsti iš ŽVP svetainės: 

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

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


ŽVP pagal ES politiką 

Žaliajam viešajam pirkimui pritariama pagal kelias ES politikos kryptis ir strategijas, turint 

omenyje pripažintą perspektyvą jais skatinti tausiau naudoti gamtos išteklius, siekti elgesio 

permainų, pereinant prie tvaraus vartojimo ir gamybos, ir skatinti inovacijas. 2015 m. 

gruodžio mėn. patvirtintame Žiedinės ekonomikos veiksmų plane ŽVP akcentuojamas kaip 

viena iš priemonių, reikalingų veiksmingesniam ir efektyvesniam išteklių naudojimui 

užtikrinti. 

 

Teksto intarpe nurodyta konkreti medžiaga, ES 

lygmeniu parengta siekiant remti ŽVP. Vadovo 

priede pateiktas išsamus su ŽVP susijusių ES 

politikos priemonių, strategijų ir teisės aktų sąrašas. 

 

Nacionaliniai ir vietiniai veiksmai 

Nacionaliniu lygmeniu dauguma ES valstybių narių 

paskelbė ŽVP arba TVP nacionalinius veiksmų 

planus (NVP), kuriuose numatyti įvairūs žaliojo 

arba tvariojo viešojo pirkimo veiksmai ir paramos 

jiems priemonės
10

. Daugelyje jų iškelti ŽVP arba 

TVP uždaviniai dėl viso pirkimo arba dėl atskirų 

produktų ir paslaugų grupių. 

 

Kai kuriose valstybėse ir regionuose taip pat 

parengti ŽVP arba TVP kriterijų rinkiniai. Jie 

daugeliu atvejų panašūs į ES ŽVP kriterijus, 

tačiau patikslinami atsižvelgiant į konkrečias juos 

rengiančių institucijų aplinkybes arba prioritetus. 

Dauguma šių kriterijų rinkinių sudaryti remiantis 

gyvavimo ciklo vertinimo (GCV) duomenimis, 

kai jų yra, kartu su ekologiniais ženklais ir 

įrodymais, kuriais jie pagrįsti
11

.  

 

Pavienės perkančiosios organizacijos vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis taip pat 

perima žaliojo ir tvariojo pirkimo praktiką. Kai kuriais atvejais jos savo veiksmais paskatina 

parengti nacionalinius veiksmų planus arba jų pavyzdžiais sekama kitose valstybėse narėse. 

Daug tokių pavyzdžių pateikta šiame vadove ir yra dar daugiau gerosios praktikos, nuolat 

diegiamos visoje ES. Paskelbtas daugiau kaip 100 tokių pavyzdžių sąvadas: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm 
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 http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm  
11

 Žr. Evans, Ewing, Mouat ir Nuttall, Assessment and Comparison of National Green and Sustainable Public 

Procurement Criteria and Underlying Schemes (2010). http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm  

Žalieji konkursai Airijoje 

2012 m. Airija patvirtino savo ŽVP 

veiksmų planą, pavadintą „Žalieji 

konkursai“. Jame iškelti uždaviniai 

pasiekti, kad 50 proc. viso viešojo 

pirkimo aštuoniose produktų ir paslaugų 

kategorijose būtų žaliasis pirkimas. 

2014 m. Airijos aplinkos apsaugos 

agentūra paskelbė išsamų kriterijų 

rinkinį ir gaires siekdama padėti 

institucijoms įvykdyti šį uždavinį. Šie 

kriterijai parengti remiantis ES 

lygmeniu nustatytais kriterijais, tačiau 

atsižvelgiant į konkrečias pirkimo 

tendencijas ir rinkos struktūrą Airijoje. 

Gairėse taip pat aptariami tiek ES, tiek 

nacionaliniai aplinkos teisės aktai. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm


Ž aliasis vies asis pirkimas: esminiai dalykai 

Šiame vadove aiškinama, kaip vykdyti žaliąjį pirkimą, ir apžvelgiamas kiekvienas tokio 

pirkimo proceso etapas. Toliau išvardijami pagrindiniai etapai su nuorodomis į šio vadovo 

skirsnius, kuriuose pateikta daugiau informacijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvadas 
• Susipažinkite su ŽVP sritimi ir galima nauda, taip pat su šioje 

srityje turimais ištekliais.  

 

 Prisiimkite atsakomybę už šį procesą ir užsitikrinkite politinę paramą 

patvirtindami ŽVP politiką su aiškiai apibrėžtomis sąvokomis ir 

uždaviniais pagal savo organizacijos poreikius.  

• Nustatykite prioritetus dėl produktų ir paslaugų grupių, kurioms 

skirsite dėmesio, remdamiesi jau nustatytais ŽVP kriterijais, 

ekologiniais ženklais ir kitais šaltiniais.  

• Imkitės informavimo, mokymo, tinklų ir stebėsenos veiklos, kad 

užtikrintai pasiektumėte savo tikslus.  

 

 

1 skyrius 

 

2 skyrius 

• Apsvarstykite, kaip žalieji reikalavimai paveiks jūsų pasirinktų prekių ir 

paslaugų pirkimo procesą ir kaip juos vykdysite laikydamiesi teisinių 

prievolių.  
• Įtraukdami tiekėjus sužinokite apie rinkoje esamus produktus ir 

paslaugas ir pagrįskite ŽVP verslo argumentais, remdamiesi 

gyvavimo ciklo sąnaudomis.  

 

• Rengdami konkursą sutarčių dalyką ir technines specifikacijas 

apibrėžkite taip, kad būtų atsižvelgiama į poveikį aplinkai per visą jūsų 

perkamų prekių, paslaugų arba darbų gyvavimo ciklą, ir apsvarstykite, ar 

galėtumėte savo reikalavimus apibrėžti naudodami ženklus.  

 

3 skyrius 

4 skyrius 

 Kai tinka, taikykite techniniu aplinkos apsaugos pajėgumu arba 

aplinkosaugos vadybos ir tiekimo grandinės valdymo priemonėmis 

grindžiamus atrankos kriterijus ir neleiskite konkurse dalyvauti 

veiklos vykdytojams, kurie nesilaiko taikomų aplinkos teisės aktų. 

 Nustatykite sutarties sudarymo kriterijus, kuriais konkurso dalyvius 

skatinsite siekti dar aukštesnio negu jūsų nustatyto aplinkosaugos 

veiksmingumo lygio, ir skaidriai juos taikykite. Lygindami pasiūlymus 

vertinkite gyvavimo ciklo sąnaudas ir atmeskite pasiūlymus, kurių 

kainos neįprastai mažos, jei jie neatitinka aplinkos teisės nuostatų. 

5 skyrius 

 Parenkite sutarties vykdymo nuostatas, kuriose būtų pabrėžiami prekių 

tiekėjų arba paslaugų teikėjų prisiimti aplinkos apsaugos įsipareigojimai, 

ir nustatykite tinkamas taisomąsias priemones tuo atveju, jei jų 

nesilaikoma. Užtikrinkite, kad būtų įdiegta šių įsipareigojimų stebėsenos 

sistema ir kad jie būtų taikomi ir subrangovams. 

6 skyrius 

• Nustatykite specialius ŽVP konkursų organizavimo metodus didelį 

poveikį turinčiuose, kaip antai įstaigų pastatų, maisto ir maitinimo 

paslaugų, transporto priemonių ir energiją vartojančių gaminių, 

sektoriuose. 

7 skyrius 



 

 



1 skyrius. Ž VP įgyvendinimas 

Įgyvendinant ŽVP reikia 

suplanuoti kai kuriuos dalykus: 

apibrėžti ŽVP sritį savo 

organizacijoje, nustatyti savo 

veiklos prioritetus ir uždavinius, 

organizuoti tinkamą darbuotojų 

mokymą ir stebėti veiklos 

rezultatus. Visi šie elementai gali 

būti ŽVP politikos dalis. Juos 

taip pat turėtumėte remti savo 

organizacijos veiklos 

procedūromis ir e. pirkimo 

sistemomis. 

 

Gaires, pateiktas šiame skyriuje, tinka taikyti bet kuriai viešojo sektoriaus institucijai, 

norinčiai įgyvendinti ŽVP. Daugumoje ES šalių yra nustatyti nacionaliniai ŽVP veiksmų 

planai (NVP)
12

, kurie veikiausiai turės poveikį strateginiams įgyvendinimo metodams 

atitinkamos šalies institucijose, pavyzdžiui, susijusį su keliamais uždaviniais, prioritetinėmis 

produktų grupėmis ir stebėsenos reikalavimais. 

 

1.1 ŽVP politika 
Daugelis viešojo sektoriaus institucijų Europoje pasirinko nustatyti savo ŽVP politiką arba 

įtraukti ŽVP įgyvendinimo įsipareigojimus į kitas politikos sritis. ŽVP reikalingas 

veiksmingas įvairių organizacijos padalinių ir personalo narių bendradarbiavimas. Apskritai 

laikoma, kad vadovybės parama ŽVP yra jo sėkmei labai svarbus veiksnys. 

 

Kad ŽVP politika būtų veiksmingiausia, turėtų būti: 

 

• nustatyti aiškūs uždaviniai, prioritetai ir terminai (žr. 1.2 skirsnį); 

 

• apibrėžiama pirkimo veiklos sritis (t. y. ar ji apima visą instituciją, ar tik kai kuriuos jos 

padalinius? Kurioms produktų ir paslaugų grupėms ji skirta?); 

 

• nurodyta, kas atsakingas už šios politikos įgyvendinimą; 

 

• nustatytas tinkamos rezultatų stebėsenos mechanizmas (žr. 1.5 skirsnį). 
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 Daugiau informacijos apie NVP: http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm  

 

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


ŽVP politika turėtų būti derinama su bet kokia esama viešojo pirkimo ir tvarios organizacijos 

veiklos politika bei strategijomis. Norint užtikrinti šios politikos įgyvendinamumą, paprastai 

reikia organizacijos vidaus vartotojų, tiekėjų ir vadovybės paramos. Taip pat galbūt vertėtų 

kreiptis į išorės konsultantus arba atlikti tarpusavio vertinimą talkinant kitoms ŽVP 

įgyvendinančioms viešojo sektoriaus organizacijoms arba 1.7 skirsnyje aprašytiems tinklams.  

 

Nustačius politiką reikėtų parengti tam tikrą jos praktinio įgyvendinimo planą, kuriame būtų 

išdėstytos konkrečios užduotys, atsakomybės sritys ir terminai. Tada apie nustatytą politiką ir 

jos įgyvendinimo planą reikėtų pranešti kiek įmanoma plačiau, ypač darbuotojams, kuriems 

tai aktualiausia, ir prie šios politikos įgyvendinimo prisidedantiems tiekėjams. 

 

1.1.1 Darbo grupės sudarymas 

ŽVP įgyvendinimui reikalingas įvairių 

organizacijos padalinių ir personalo narių 

dalyvavimas ir bendradarbiavimas. 

Tikriausiai reikės tartis su darbuotojais, 

kurie atsakingi už finansus, aplinkos 

apsaugą ir viešąjį pirkimą, taip pat su tam 

tikrų specializuotų, pvz., statybos, 

energetikos ar IT padalinių personalu. 

 

Daugelyje institucijų atsakomybė už 

pirkimą išskirstyta po visą administraciją. 

Darbo grupė, sudaryta iš įvairių padalinių 

atstovų, rengiant ŽVP politiką, nustatant 

prioritetus ir uždavinius bei vertinant mokymo 

poreikius gali padėti užtikrinti visų dalyvių 

įsipareigojimą ir tai, kad šie poreikiai būtų 

tenkinami. 

 

1.2 Prioritetų ir uždavinių nustatymas 
Viešojo pirkimo praktikoje prie ŽVP paprastai 

pereinama pamažu. Vienas iš būdų tai daryti 

yra pasirinkti nedaug produktų ir paslaugų 

grupių, į kurias bus telkiamas dėmesys iš 

pradžių. Vykdant bandomąją veiklą 

konkrečiuose padaliniuose, kurie labiausiai 

nori dalyvauti, gali būti lengviau įrodyti 

įgyvendinimo sėkmę ir pasiekti platesnį 

pripažinimą. 
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 Daugiau informacijos: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/332756/food-plan-july-2014.pdf  

Tvaraus maisto viešojo pirkimo 

planavimas Jungtinėje Karalystėje 

 

2014 m. Jungtinės Karalystės aplinkos ir 

kaimo reikalų departamentas (Defra) 

parengė tvaraus maisto viešojo pirkimo 

programą, pavadintą Viešojo pirkimo 

planas
13

. Šiame Jungtinės Karalystės 

Ministro Pirmininko patvirtintame plane 

išdėstyta konkreti tvaraus maisto viešojo 

pirkimo vizija, tikslai ir poveikis. Be 

kita ko, ketinama bendradarbiauti su 

tiekėjais ir padėti jiems tvariai gaminti ir 

tiekti maistą bei teikti maitinimo 

paslaugas. Pagal šią politiką nustatomas 

geriausias kainos ir vertės santykis 

subalansuotos apskaitos metodu, 

atsižvelgiant į tokių išteklių kaip 

energija, vanduo ir atliekos naudojimą, 

poveikį aplinkai, produktų įvairovę ir 

sezoniškumą, gyvūnų gerovę ir 

sąžiningą bei etišką prekybą. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/332756/food-plan-july-2014.pdf


1.2.1 Kaip nustatyti prioritetus 

Nustatant, kurie produktų, paslaugų ir darbų sektoriai turėtų būti prioritetiniai, iš pradžių 

reikėtų turėti omenyje tris svarbiausius veiksnius
14

: 

 

• poveikį aplinkai. Rinkitės tuos produktus (pvz., transporto parko automobilius) arba 

paslaugas (pvz., valymo paslaugas), kurie per savo gyvavimo ciklą turi didelį poveikį 

aplinkai; 

 

• reikšmę biudžetui. Daugiausia pastangų 

dėkite tose srityse, kuriose jūsų institucija 

patiria daug išlaidų;  

 

 galimą įtaką rinkai. Rinkitės tas sritis, 

kuriose yra daugiausia perspektyvų paveikti 

rinką. Tokią įtaką gali lemti sandorio dydis, 

sutarties matomumas arba tai, kad tiekėjams 

svarbu turėti klientų viešajame sektoriuje.  

 

Priimdami galutinį sprendimą dėl sektorių turėtumėte apsvarstyti dar kelis toliau nurodytus 

veiksnius. 

 

• Politiniai prioritetai. Ar yra konkrečių vietos aplinkos apsaugos prioritetų, kuriais 

galėtumėte remtis, tokių kaip miesto oro kokybė, energijos ar vandens vartojimas, atliekų 

tvarkymas arba prisitaikymas prie klimato kaitos? 

 

• Aplinkai palankesnių alternatyvų buvimas 

rinkoje. Atlikti rinkos analizę gali būti naudinga 

nustatant, ar yra tinkamų alternatyvų, kurių poveikis 

aplinkai būtų mažesnis. Patikrinkite, ar yra susijusių 

ekologinių ženklų ir sertifikatų.  

 

• Sąnaudų aspektai. Ar tikėtina, kad žalesnės 

alternatyvos neturės poveikio sąnaudoms, ar jos 

paveiks jūsų biudžetą? Vertinant sąnaudas reikėtų 

atsižvelgti į visas sąnaudas per visą pirkinio gyvavimo 

ciklą: pirkimo kainą, eksploatacines sąnaudas 

(energijos ir vandens vartojimą, techninę priežiūrą) ir 

atliekų šalinimo sąnaudas (žr. 5.3 skirsnį). Kai kuriais 

atvejais gali būti įmanoma gauti dotacijų arba subsidijų 

investicijoms į žalesnes alternatyvas, todėl verta 

paieškoti tam tinkamų programų.  

                                                 
14

 Į šiuos veiksnius atsižvelgė Europos Komisija ir dauguma ES valstybių narių rinkdamosi produktų ir paslaugų 

grupes, kurioms reikėtų nustatyti ŽVP kriterijus. 



 

• Nustatytų kriterijų buvimas. Daugelio produktų ir paslaugų grupių žaliojo pirkimo 

kriterijai jau yra nustatyti ir galite juos įtraukti tiesiai į savo konkurso dokumentus, taigi 

nereikia atlikti ilgai trunkančio aplinkosaugos veiksmingumo ypatybių tyrimo ir rinkos 

analizės. ES ŽVP kriterijai tuo metu, kai rengtas šis tekstas, buvo parengti dėl 21 produktų ir 

paslaugų grupės ir paskelbtos tiek sutrumpintos, tiek išsamios jų redakcijos (žr. 1.4.1 skirsnį). 

Daugelyje ES šalių taip pat nustatyti nacionaliniai arba regioniniai kriterijai. 

 

• Matomumas. Kiek jūsų ŽVP veikla bus matoma visuomenei, rinkai, kitoms 

perkančiosioms organizacijoms ir jūsų organizacijos darbuotojams? Ar jie supras, kad 

stengiatės didinti aplinkosaugos veiksmingumą? Gerai matomomis permainomis, kaip antai 

pakeisdami institucijos naudojamų transporto priemonių rūšį arba pradėdami tiekti 

ekologišką maistą valgykloje, galite padėti didinti informuotumą apie savo ŽVP politiką ir 

gerinti savo organizacijos įvaizdį. 

 

• Praktiniai aspektai. Ar yra kokių nors svarbių sutarčių, kurias numatyta pratęsti, arba ar 

yra sudarytos ilgalaikės sutartys dėl tam tikrų grupių produktų ar paslaugų? Kiek laiko ir 

finansinių išteklių galima skirti įgyvendinimo pastangoms? Ar yra kokių konkrečių produktų 

ar paslaugų grupių, su kurių aplinkosaugos aspektais susijusios kompetencijos jau turima? 

 

1.2.2 ŽVP uždavinių nustatymas 

Aiškūs uždaviniai yra itin svarbūs norint vertinti 

pažangą ir pranešti apie savo ketinimus pačiai 

organizacijai ir plačiajai visuomenei. 

 

Uždaviniai gali būti: 

• bendrieji viešojo pirkimo uždaviniai, pvz., iki 

2018 m. pasiekti, kad 80 proc. pirkimo (pagal 

vertę ir konkursų skaičių) vyktų taikant ŽVP 

kriterijus. Uždaviniai nacionaliniu, regioniniu ir 

vietos lygmenimis gali būti skirtingi; 

 

• su konkrečiu produktu ar paslauga susiję 

uždaviniai, pvz., iki 2017 m. pasiekti, kad 

60 proc. mokyklų valgyklose tiekiamų patiekalų būtų ekologiški, arba iki 2018 m. – kad 

teikiant visas valymo paslaugas būtų naudojami produktai, atitinkantys ES ekologinio ženklo 

kriterijus; 

 

• veiklos uždaviniai, pvz., visas viešojo pirkimo personalas iki 2017 m. turi būti išmokytas 

vykdyti ŽVP arba gairių dėl ŽVP visiems darbuotojams turi būti pateikta institucijos 

kompiuterių vidaus tinkle. 

 

Tvarusis viešasis pirkimas – 

Flandrijos regiono vyriausybės 

uždavinys 

 

Belgijos Flandrijos regiono vyriausybė 

iškėlė tikslą iki 2020 m. pasiekti, kad 

100 proc. jos viešojo pirkimo atitiktų 

apibrėžtus tvariojo pirkimo kriterijus. 

Veiksmai, kuriais tikimasi pasiekti šį 

tikslą, jau nustatyti arba bus nustatyti 

2009–2011, 2012–2014, 2015–2017 ir 

2018–2020 m. laikotarpių veiksmų 

planuose. Kiekviename veiksmų plane 

bus pateiktos gairės, kriterijai ir 

stebėsenos mechanizmai, skirti 

užtikrinti, kad visi vyriausybės 

departamentai gebėtų pasiekti šį tikslą.  



Svarstant viešojo pirkimo uždavinius svarbu aiškiai ir praktiškai apibrėžti, kas yra žaliasis 

pirkimas. Pagal daugelį uždavinių, valstybių narių iškeltų nacionaliniu lygmeniu, viešieji 

konkursai laikomi žaliaisiais, jeigu per juos taikomi nacionaliniai arba ES ŽVP kriterijai.  

 

1.3 Mokymas ir gairės 
Siekiant sėkmingai įgyvendinti ŽVP, darbuotojai turi turėti reikiamų praktinių įgūdžių, žinių 

ir galimybę gauti informacijos. Pavyzdžiui, gali reikėti juos mokyti ir konsultuoti šiais 

klausimais: 

 

• kaip įtraukti aplinkosaugos aspektus į konkurso procedūras (žr. 2–7 skyrius); 

 

• kur gauti pagalbos rengiant aplinkosaugos kriterijus (žr. 1.4 skirsnį ir 3 skyrių); 

 

• kaip vertinti ir tikrinti konkurso dalyvių teiginius apie aplinkos apsaugą (žr. 3.6 ir 5.2 

skirsnius); 

 

• kaip per konkursą vertinti gyvavimo ciklo sąnaudas (žr. 5.3 skirsnį). 

 

Šiame vadove trumpai pristatytos šios temos ir, kai 

yra, nurodyti papildomos informacijos šaltiniai bei 

gairės, tačiau jis negali atstoti išsamaus ŽVP 

mokymo. 

 

Daugelyje ES valstybių ir regionų taikomos ŽVP 

mokymo programos kaip atskiri mokymo moduliai 

arba į bendresnį viešojo pirkimo mokymą įtraukti 

kursai. 

 

Kai kurios viešojo sektoriaus institucijos taip pat 

parengė gairių dėl to, kaip ŽVP turėtų būti 

įgyvendinamas vykdant viešąjį pirkimą. Šios gairės 

gali apimti, pavyzdžiui, specialius ŽVP kriterijus, 

kuriuos reikėtų taikyti tam tikrų grupių produktams 

ir paslaugoms. 

 

 

ŽVP mokymas Sardinijoje (Italija) 

 

Sardinijos regioninio ŽVP tinklo 

organizacija „GPP Ecosportelli“ teikia 

paramą provincijų vyriausybėms, 

savivaldybėms, kitoms viešosioms 

įstaigoms ir vietos įmonėms per žaliąjį ir 

tvarųjį viešąjį pirkimą. Jos veikla apima 

„technines laboratorijas“: tai praktiniai 

mokymo seminarai, organizuojami 

visose regiono teritorijose siekiant 

padėti dalyviams planuoti ir įgyvendinti 

konkrečius veiksmus, kaip antai žaliojo 

pirkimo procedūras, politiką, strategijas 

arba tam tikrus elgesio pokyčius. Šiuo 

mokymu pasiektas intensyvus viešojo 

sektoriaus pirkėjų dalyvavimas ŽVP, 

taip pat ir nedidelėse savivaldybėse. Be 

to, analizės duomenimis, padaugėjo per 

žaliuosius konkursus pasiūlymus 

teikiančių vietos įmonių.  



Vadovų ir priemonių dažnai yra pateikta 

nacionaliniu lygmeniu ŽVP skirtose svetainėse, o 

kai kuriais atvejais yra įsteigtos nacionalinės ŽVP 

pagalbos tarnybos. Pagalbos tarnyba veikia ir 

Europos lygmeniu, su ja galima susisiekti 

pasinaudojant ES ŽVP svetainėje pateiktais 

kontaktiniais duomenimis: 

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

 

1.4 ŽVP kriterijų šaltiniai 

Terminas „ŽVP kriterijai“ apima ne tik atrankos ir 

sutarties sudarymo kriterijus, bet ir specifikacijas 

bei sutarties vykdymo nuostatas, galinčias prisidėti 

prie sutarties žalinimo. ŽVP kriterijų šaltinių 

radimas yra svarbus ŽVP įgyvendinimo etapas. 

 

1.4.1 ES ŽVP kriterijai 

Kaip jau minėta įvade, ES parengė kai kurių 

produktų ir paslaugų grupių ŽVP kriterijus, kurie reguliariai peržiūrimi ir atnaujinami. Šie 

kriterijai parengti taip, kad juos būtų galima įtraukti tiesiai į konkurso dokumentus, ir apima 

informaciją apie atitikties tikrinimo metodus. Dauguma šių kriterijų paskelbti visomis 

oficialiosiomis ES kalbomis. 

Tuo metu, kai rašytas šis tekstas, buvo parengti šių produktų ir paslaugų grupių kriterijai
15

: 

 

 valymo produktų ir paslaugų;  

 kopijavimo ir rašomojo popieriaus; 

 bendros šilumos ir elektros energijos gamybos; 

 įstaigų pastatų; 

 sveikatos priežiūros sektoriuje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos; 

 elektros energijos;  

 maisto ir maitinimo paslaugų;  

 baldų; 

 sodininkystės produktų ir paslaugų; 

 vaizdo gavimo įrangos; 

 patalpų apšvietimo; 

 raštinės IT įrangos;  

 kelių projektavimo, tiesimo ir priežiūros;  

 santechnikos įtaisų; 

 gatvių apšvietimo ir eismo signalinių įtaisų; 

 tekstilės gaminių; 

 tualetų ir pisuarų; 

 transporto priemonių; 

 sienų plokščių; 

                                                 
15

 Žr. ŽVP svetainę, kurioje pateiktas atnaujintas kriterijų sąrašas 

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

TVP ir inovacinio pirkimo 

kompetencijos centras Nyderlanduose 

Nyderlandų viešojo pirkimo 

kompetencijos centras PIANOo dirba ir 

bendradarbiauja su maždaug 3 500 

viešojo pirkimo specialistų tinklu. Visi 

Nyderlandų viešojo pirkimo specialistai 

jame gali gauti informacijos ir 

priemonių, susijusių su tvariuoju 

viešuoju pirkimu ir inovaciniu pirkimu. 

PIANOo parūpina priemonių ir išteklių, 

įskaitant privačią diskusijų platformą, 

galimybę gauti mokymosi priemonių ir 

geriausios patirties, ugdomąjį 

vadovavimą įgyvendinimo procesui, 

darbo grupes ir PIANOo viešojo 

pirkimo teisės kursą. PIANOo skatina 

siekti aukštesnio viešojo pirkimo 

profesionalumo lygio Nyderlanduose, 

didina pirkimo tvarumą ir lengvina 

ryšius su rinka.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


 nuotekų infrastruktūros; 

 vandeninių šildytuvų. 

 

ŽVP kriterijai grindžiami įvairių šaltinių duomenimis ir parengiamas pagrindinis techninis 

informacinis pranešimas apie kiekvieną produktų grupę, kuriame nurodoma, į kokius 

aspektus atsižvelgta. Sudarant patikimų duomenų bazę naudojamasi prieinama moksline 

informacija ir duomenimis, vadovaujamasi visą gyvavimo ciklą aprėpiančiu požiūriu ir 

įtraukiami įvairūs suinteresuotieji subjektai. Nuo 2011 m. daugumos produktų grupių kriterijų 

rengimo procesui vadovauja Komisijos Jungtinis tyrimų centras, įsikūręs Sevilijoje 

(Ispanija)
16

.  

Kiekvienam sektoriui, kuriam jie taikomi, nustatomi dviejų „lygių“ ES ŽVP kriterijai: 

 

• pagrindiniai kriterijai parengiami tam, kad būtų lengva taikyti ŽVP, telkiant dėmesį į 

svarbiausią produkto ar paslaugos aplinkosaugos veiksmingumo sritį arba sritis ir siekiant, 

kad įmonių administracinės išlaidos būtų minimalios;  

 

• rengiant išsamius kriterijus atsižvelgiama į daugiau aspektų arba orientuojamasi į 

aukštesnius aplinkosaugos veiksmingumo lygius, jie skirti naudotis institucijoms, norinčioms 

labiau prisidėti siekiant aplinkos apsaugos ir inovacijų tikslų. 

 

Visus ES ŽVP kriterijus kartu su pagrindiniais techniniais informaciniais pranešimais, 

kuriuose išdėstyti svarbiausi dalykai renkantis kriterijus, galima parsisiųsti iš ŽVP svetainės 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp). Pagalbos dėl šių kriterijų aiškinimo ir taikymo 

galima kreiptis į ŽVP pagalbos tarnybą. 

 

1.4.2 Kiti kriterijų šaltiniai 

Kartu su ES ŽVP kriterijais yra parengti kelių tarptautinių, nacionalinių ir regioninių 

organizacijų kriterijų rinkiniai, skirti daugeliui įvairių produktų ir paslaugų grupių. Šių 

kriterijų taikymo procesai yra įvairūs, nors daugelis jų panašūs į ES ŽVP sistemą. Nuorodų į 

kai kuriuos svarbiausius kriterijų rinkinius pateikta ES ŽVP svetainėje. 

 

1.4.3 Ženklai 

Yra daug ekologinių ženklų, kuriais siekiama padėti pirkėjams nustatyti tvarius produktus 

arba paslaugas. Vertingiausi ženklai iš ŽVP perspektyvos yra tie, kurie grindžiami 

objektyviais ir skaidriais kriterijais ir suteikiami nepriklausomos trečiosios šalies. Šie ženklai 

gali atlikti svarbią funkciją rengiant technines specifikacijas ir sutarčių sudarymo kriterijus 

bei tikrinant atitiktį. Konkrečios taisyklės, taikomos naudojant tokius ženklus viešajam 

pirkimui, aptariamos atitinkamuose šio vadovo skirsniuose
17

.  

                                                 
16

 Išsamesnės informacijos apie rengiamus kriterijus pateikta 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/projects.html. 
17

 Žr. 3.5 ir 5.2.3 skirsnius. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/projects.html


 

Įvairių tipų ekologiniai ženklai aptariami toliau. 

 

Kelių kriterijų ženklai yra įprasčiausi 

ekologiniai ženklai, kurie taip pat dažniausiai 

naudojami ŽVP reikmėms. Kelių kriterijų ženklais 

ženklinama remiantis moksline informacija apie 

produkto ar paslaugos poveikį aplinkai per visą 

gyvavimo ciklą nuo žaliavų gavybos ir gamybos 

iki platinimo, naudojimo etapo bei galutinio 

atliekų pašalinimo. Pagal juos taikomi keli 

kriterijai, iš kurių susideda atitinkamo ženklo 

standartas. Atskirai parengiami kiekvienos 

ženklinamų produktų ar paslaugų grupės kriterijų 

rinkiniai. Šio tipo ženklų pavyzdžiai yra ES 

ekologinis ženklas (gėlė)
18

, Šiaurės šalių gulbės 

ženklas
19

 ir Mėlynojo angelo ženklas
20

. 

 

 

Vienkartiniai ženklai grindžiami vienu arba 

daugiau (ne)atitikties kriterijų, siejamų su 

konkrečiu dalyku, pvz., energijos vartojimo 

efektyvumu. Jei produktas atitinka tuos kriterijus, 

jį galima 

ženklinti tokiu ženklu. Šio tipo ženklų pavyzdžiai 

yra ES ekologiškų maisto produktų ženklas 

arba „Energy Star“ ženklas, skirtas raštinės 

įrangai. 

 

Konkrečių sektorių ženklams priskiriamos miškų ūkio sertifikavimo sistemos, taikomos 

tokių organizacijų kaip FSC (Miškų priežiūros taryba)
21

 arba PEFC (Miškų sertifikavimo 

pripažinimo programa)
22

. 

 

Produktų klasifikavimo ženklais žymimi produktai arba paslaugos skirstomi į kategorijas 

pagal aplinkosaugos veiksmingumą, susijusį su konkrečiu dalyku, užuot jiems taikius 

(ne)atitikties kriterijus. Kaip pavyzdį galima nurodyti ES energijos vartojimo efektyvumo 

ženklą, kurį naudojant su energija susiję gaminiai klasifikuojami pagal jų energijos vartojimo 

efektyvumą
23

.  
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 Daugiau informacijos http://ec.europa.eu/environment/ecolabel. 
19

 Daugiau informacijos http://www.svanen.se/en. 
20

 Daugiau informacijos http://www.blauer-engel.de/en. 
21

 Daugiau informacijos http://www.fsc.org. 
22

 Daugiau informacijos http://www.pefc.org. 
23

 Daugiau informacijos http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm. 2015 m. 

liepos mėn. Komisija pasiūlė persvarstyti energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą ir vėl nustatyti kategorijas 

ES ekologinis ženklas 

ES ekologinis ženklas sukurtas 1992 m. 

siekiant skatinti įmones prekiauti 

aplinkai mažiau kenkiančiais produktais 

ir paslaugomis. Produktai ir paslaugos, 

kuriems suteiktas ES ekologinis ženklas, 

žymimi jo logotipu – gėle, iš kurio juos 

lengvai atpažįsta vartotojai, įskaitant 

viešojo sektoriaus ir privačius pirkėjus. 

Šiuo metu ES ekologiniu ženklu 

ženklinami 34 rūšių produktai ir 

paslaugos, įskaitant popierių, tekstilės 

gaminius, valymo produktus, tepimo 

priemones, buitinę techniką, namų ūkio 

bei sodo produktus ir turistų 

apgyvendinimo paslaugas.  

Į šį sąrašą nuolat įtraukiama daugiau 

produktų ir paslaugų grupių. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
http://www.svanen.se/en
http://www.blauer-engel.de/en
http://www.fsc.org/
http://www.pefc.org/
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm


 

Kiekvieno iš minėtų ženklų kriterijai skelbiami viešai. Kaip aptariama 3.5 skirsnyje, viešojo 

pirkimo direktyvose ženklai, kurių visi kriterijai susiję su sutarties dalyku, skiriami nuo kitų 

ženklų, pagal kuriuos taikomi platesni kriterijai, pavyzdžiui, siejami su bendra valdymo 

praktika. 

 

1.5 Naudojimasis e. pirkimo sistemomis 

2014 m. direktyvose numatyta iki 2018 m. pereiti prie konkursų organizavimo vien 

elektroninėmis priemonėmis (centrinių perkančiųjų organizacijų atveju – iki 2017 m.)
24

. 

Daugumoje valstybių narių jau padaryta didelė pažanga naudojant e. pirkimo sistemas ir jos 

gali būti vertinga priemonė, padedanti įgyvendinti ŽVP. Visų pirma, e. pirkimo sistemose 

galite sekti ŽVP kriterijų taikymą ir įsitikinti, jog tiekėjai pateikė reikiamą informaciją, kad 

įrodytų atitiktį tiems kriterijams. Taip galima lengviau įsitikinti ŽVP politikos veiksmingumu 

ir tuo grįsti savo stebėsenos ir peržiūros veiklą, kaip aprašyta toliau. 

 

Renkantis e. pirkimo sistemą arba ją pritaikant, kad ji padėtų įgyvendinti ŽVP, gali būti 

pravartu apsvarstyti toliau nurodytus aspektus. 

 

 Ar galima aiškiai paženklinti ir sekti sutartis, į kurias įtraukti ŽVP kriterijai? 

 Ar šią sistemą galima susieti su šaltiniais, iš kurių gauti ŽVP kriterijai (pvz., 

naudojantis duomenų baze arba tam tikru ženklu), kad juos būtų galima lengvai 

įtraukti į sutartis? 

 Ar šioje sistemoje yra lengviau įvertinti gyvavimo ciklo sąnaudas, pvz., naudojant tam 

skirtą priemonę? 

 Ar iš šios sistemos nauji tiekėjai gali lengvai sužinoti apie jūsų ŽVP reikalavimus? 

 

Elektroninės sistemos turi įtakos pirkimo procesams, todėl svarbu nenuvertinti jų reikšmės 

siekiant palengvinti ŽVP.  

 

                                                                                                                                                        
nuo A iki G („A“ reikštų didžiausio efektyvumo klasės, o „G“ – mažiausiai efektyvius gaminius). Šis 

pasiūlymas pateiktas dok. COM(2015) 341 final.  
24

 Direktyvos 2014/24/ES 22 straipsnis ir 90 straipsnio 2 dalis.  

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v6.pdf


1.6 ŽVP stebėsena ir peržiūra 

Uždavinių įgyvendinimo pažangai vertinti 

reikalinga veiksminga stebėsenos sistema. 

Joje turėtų būti registruojama, į kuriuos 

konkursus ir (arba) sudarytas sutartis įtraukti 

ŽVP kriterijai. Būtų geriausia, kad savo 

įdiegtoje stebėsenos sistemoje pateiktumėte 

informaciją ir apie perkant priimtų sprendimų 

poveikį aplinkai. 

 

Kelios ES valstybės narės jau sukūrė arba šiuo 

metu kuria nacionalinio ŽVP įgyvendinimo 

stebėsenos sistemas. Jose gali būti nustatytos 

specialios procedūros, kurių laikytis 

privaloma renkant informaciją. 

 

Kartu su kiekybinių pažangos rodiklių 

stebėsena patartina reguliariai atlikti kokybinį 

ŽVP veiklos vertinimą, telkiant dėmesį į 

kilusias kliūtis, taisomuosius veiksmus ir 

reikiamus tolesnius patobulinimus, kartu įvertinant būsimus uždavinius.  

 

1.7 Tinklaveika 

Visoms viešojo sektoriaus institucijoms įgyvendinant ŽVP kyla daug bendrų klausimų, todėl 

labai verta užsiimti tinklaveika ir bendradarbiavimo veikla su kitais partneriais. Dalijantis 

informacija, pavyzdžiui, apie naudojamus aplinkosauginius konkursų kriterijus arba žaliųjų 

produktų buvimą rinkoje, galima taupyti laiką ir pastangas. 

 

Nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis yra sukurti keli tinklai, kurių veikla siejasi su žaliuoju 

ir tvariuoju viešuoju pirkimu. Pavyzdžiui, Žaliojo viešojo pirkimo partnerystės grupė 

(www.groenneindkoeb.dk) Danijoje teikia galimybę pirkėjams dalytis patirtimi (žr. teksto 

intarpą), tą patį daro Prancūzijos regioninis Grand Ouest tinklas 

(http://www.reseaugrandouest.fr) ir keli regioniniai tinklai Italijoje. Europos lygmeniu 

vykdant kampaniją „Procura+“ siekiama dalytis ŽVP patirtimi tarp valstybių ir dalyviams 

individualiai padedama vietoje juos įgyvendinti (http://www.procuraplus.org). 

 

Stebėsena grindžiama ŽVP plėtra 

Barselonos mieste  
Po daugiau kaip penkiolikos su ŽVP 

susijusių įsipareigojimų ir jų 

įgyvendinimo metų Barselonos mieste 

peržiūrėtos ir itin demokratišku būdu 

parengtos naujos taisyklės, pagal kurias į 

viešąsias sutartis įtraukiami tvarumo 

kriterijai. Tai padaryta po to, kai priimtas 

naujas miesto savivaldybės nutarimas dėl 

atsakingo viešojo pirkimo (2013 m.). 

Dabar įtraukti žaliuosius reikalavimus 

privalo visos perkančiosios 

organizacijos, vykdančios konkursus dėl 

transporto priemonių, elektros energijos, 

maisto ir maitinimo paslaugų, statybos, 

medienos ir kelių kitų prioritetinių 

viešojo pirkimo kategorijų. Taip pat 

atnaujintos daugelio iš šių prioritetinių 

sričių stebėsenos sistemos, o šiuo metu 

kuriama automatizuoto sekimo sistema. 

http://www.groenneindkoeb.dk/
http://www.reseaugrandouest.fr/
http://www.procuraplus.org/


Daugiau informacijos apie nacionalinius ir tarptautinius ŽVP ir TVP tinklus pateikta ŽVP 

svetainėje. 

Įkvėpimas kitiems rinktis ŽVP – 

akivaizdus jų poveikis Danijoje 

Danijos žaliojo viešojo pirkimo 

partnerystė yra valdžios institucijų, 

kurios patiria apie 13 proc. visų 

viešojo pirkimo išlaidų per metus 

Danijoje, koalicija. Visi šios 

partnerystės grupės nariai kartą per 

metus praneša apie savo partnerystės 

ŽVP tikslų siekimo pažangą, įskaitant 

žaliojo pirkimo tikslų įgyvendinimą ir 

kriterijų taikymą savo organizacijoje. 

Kiekvienais metais keturi grupės 

partneriai atlieka vieno konkretaus 

atvejo tyrimą, parodydami konkretaus 

žaliojo pirkimo poveikį energetikai ir 

poveikį aplinkai, taip pat 

nurodydami, kiek sutaupyta lėšų. 

Šiais pavyzdžiais stengiamasi įkvėpti 

kitus vykdyti savo viešojo pirkimo 

konkursus pagal ŽVP praktiką. 



2 skyrius. Pirkimo procesas 

Santrauka 
• Viešasis pirkimas turi atitikti bendruosius principus pagal ES sutartį ir konkrečias 

direktyvose nustatytas taisykles. ŽVP svarbūs abu šie teisės šaltiniai.  

 

• Parengiamasis etapas yra ypač svarbus. Norint pasiekti aplinkos apsaugos tikslus, prieš 

pradedant konkursą būtina viską kruopščiai išanalizuoti ir suplanuoti. Tai taip pat gali padėti 

užtikrinti procedūrų efektyvumą ir gauti per visą gyvavimo ciklą geriausią kainos ir vertės 

santykį. 

 

• ŽVP gali būti įgyvendinamas taikant įvairias procedūras – tai priklauso nuo jūsų sutarties 

dalyko ir parengiamajame etape iki pirkimo surinktos informacijos. Tokios procedūros, kaip 

konkurso procedūra su derybomis ir 

konkurencinis dialogas, gali būti tinkamos, kai 

svarbu gebėti derinti sprendimą prie konkrečių 

savo poreikių.  

 

• Gyvavimo ciklo sąnaudų vertinimas, bendras 

pirkimas, preliminariosios sutartys arba dėl 

energijos vartojimo efektyvumo sudaromos 

sutartys, pavyzdžiui, gali padėti įrodyti, kad 

pasirinkus ŽVP būtų sutaupyta lėšų arba sumažėtų investavimo kliūčių.   

 

2.1 Įvadas 
Siekiant, kad ŽVP būtų veiksmingas, būtina žinoti, kaip iš viešojo pirkimo procedūrų galima 

gauti daugiausia naudos. Jeigu ŽVP politika nėra kruopščiai įgyvendinama, gali kilti keblumų 

bandant spręsti praktinius klausimus, pavyzdžiui, kurią procedūrą rinktis, kokius kriterijus 

taikyti ir kaip tinkamai įvertinti bei patikrinti teiginius apie aplinkos apsaugą. 

 

2.2 Pagrindiniai viešojo pirkimo principai 
Viešojo pirkimo esmė yra pasiūlos ir paklausos derinimas siekiant, kad būtų tiekiamos 

prekės, teikiamos paslaugos ir atliekami darbai, už kuriuos atsakingas viešasis sektorius. 

Kainos ir vertės santykis aiškiai yra vienas svarbiausių dalykų, į kuriuos reikia atsižvelgti, 

kaip ir poreikis užtikrinti tinkamo lygio konkurenciją ir laikytis ES bei nacionalinės teisės 

sistemos nuostatų. ŽVP galima derinti su šiais tikslais ir daugeliu atvejų bus padedama jų 

siekti, pavyzdžiui, mažinant gyvavimo ciklo sąnaudas arba skatinant tiekėjus atnaujinti savo 

produktų ar paslaugų pasiūlą.  

 

Kainos ir vertės santykis 

Perkančiosios organizacijos, už visus pirkinius mokėdamos mokesčių mokėtojų pinigais, 

privalo rinktis tuos iš jų, kurių vertė didžiausia. Nustatant ekonomiškai naudingiausią 



pasiūlymą nebūtinai turi būti pasirenkamas tas, kuris yra pigiausias. Kitaip tariant, reikia rasti 

sprendimą, kuris jūsų nustatytus (įskaitant aplinkos apsaugos) reikalavimus tenkina 

ekonomiškai efektyviausiu būdu. Nustatant vertingiausią pasiūlymą vertinama ne tik prekių ir 

paslaugų kaina, atsižvelgiama ir į tokius veiksnius kaip kokybė, efektyvumas, 

veiksmingumas ir tikslo atitikimas. Aplinkos apsauga gali būti vienas iš šių veiksnių, todėl 

gali būti laikoma kitiems lygiaverčiu aspektu, į kurį reikia atsižvelgti sudarant sutartį. 

 

Sąžiningumas 

- Veiklos sąžiningumas reiškia, kad vadovaujamasi vidaus rinkos principais, kuriais pagrįstos 

viešojo pirkimo direktyvos ir pagal jas priimti nacionalinės teisės aktai. Svarbiausi yra šie 

principai: 

 

• nediskriminavimas – perkančiosios organizacijos turi užtikrinti lygias galimybes sudaryti 

sutartį veiklos vykdytojams iš visų ES valstybių ir iš kitų valstybių, turinčių lygiavertes 

teises
25

; 

 

• lygiateisiškumo principas, pagal kurį panašios situacijos neturi būti vertinamos skirtingai, 

o skirtingos situacijos – vienodai, nebent toks požiūris būtų objektyviai pagrįstas. Pavyzdžiui, 

visiems konkurso dalyviams turi būti taikomi tie patys galutiniai terminai ir kiekvienam iš jų 

teikiama ta pati informacija, tačiau nevienodo aplinkosaugos veiksmingumo lygio pasiūlymai 

turėtų būti vertinami skirtingomis balų sumomis pagal sutarties sudarymo aplinkosauginį 

kriterijų; 

 

• skaidrumas – apie galimybes dalyvauti konkurse turi būti pakankamai plačiai paskelbta, 

kad būtų užtikrinta konkurencija. Pirkimo sprendimų priėmimo procesas taip pat turi būti 

skaidrus, kad nekiltų jokios 

favoritizmo rizikos ir perkančioji 

organizacija negalėtų savivaliauti. 

Perkančiųjų organizacijų pareiga yra 

informuoti konkurso nelaimėjusius 

dalyvius apie priežastis, dėl kurių 

atmesti jų pasiūlymai
26

; 

 

• proporcingumas reiškia, kad 

pirkimo procese taikomos priemonės 

turėtų atitikti siekiamus tikslus ir 

neturėtų viršyti to, kas reikalinga 

jiems pasiekti.  
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2.3 Procedūros pasirinkimas 
Parengiamasis bet kurios pirkimo procedūros 

etapas turi lemiamą reikšmę. Rinkdamiesi 

procedūrą turėtumėte apsvarstyti, kokiuose 

etapuose galėsite taikyti aplinkosaugos 

kriterijus arba atsižvelgti į aplinkosaugos 

aspektus. 

 

Pavyzdžiui: 

 

• per atviro konkurso procedūrą kiekvienas 

veiklos vykdytojas gali pateikti pasiūlymą. 

Visi konkurso dalyviai, kurie atitiks jūsų 

nustatytas (ne)atitikties sąlygas, turės teisę į 

tai, kad jų pasiūlymai būtų įvertinti. Taigi, taip 

turėsite didžiausią galimų aplinkai palankių 

sprendimų pasirinkimą, tačiau negalėsite 

rinktis, ką kviesti dalyvauti konkurse, 

remdamiesi, pavyzdžiui, kandidatų techniniu 

aplinkosaugos pajėgumu;  

 

• per riboto konkurso procedūrą galite 

įvertinti techninį aplinkos apsaugos pajėgumą 

preliminariame etape ir kartu apriboti veiklos 

vykdytojų, kuriuos kviesite teikti pasiūlymus, 

skaičių. Teikti pasiūlymus turi būti pakviesti 

ne mažiau kaip penki dalyviai, jei yra 

pakankamai tinkamų kandidatų
27

. Pasirinkus 

šią kelių etapų procedūrą gali būti lengviau 

nustatyti tinkamą aplinkosaugos veiksmingumo lygį, kurio turėtumėte siekti savo 

nustatytomis specifikacijomis, sutarties sudarymo kriterijais ir sutarties vykdymo 

nuostatomis. Tačiau apribojus konkurso dalyvių skaičių gali atsitikti taip, kad negausite 

pasiūlymų, kurių aplinkosaugos veiksmingumas būtų itin didelis; 

 

• konkurso procedūrą su derybomis ir 

konkurencinio dialogo procedūras viešojo 

sektoriaus institucijos gali rinktis vykdydamos 

tokius pirkimus, kai reikia pritaikyti esamus 

sprendimus, užsiimti projektavimu arba 

inovacijomis, arba tam tikromis kitomis 

aplinkybėmis
28

. Šios procedūros gali būti 
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 Dėl sąlygų, kuriomis gali būti taikomos šios procedūros, žr. Direktyvos 2014/24/ES 26 straipsnio 4 dalį. 

Direktyvoje 2014/25/ES apibrėžti perkantieji subjektai apskritai gali taikyti derybų arba konkurencinio dialogo 

procedūras. 

Konkurencinis dialogas dėl elektrinio 

kelto Norvegijoje 
Norvegijos viešųjų kelių direkcija ketino 

pirkti naują keltą, kurio energijos vartojimo 

efektyvumas būtų 15–20 proc. didesnis 

negu esamo kelto. Per dviejų etapų pirkimo 

procedūrą ši direkcija pradėjo konkurencinį 

dialogą ieškodama inovacinių sprendimų, 

kaip eksploatuojant keltus efektyviai 

vartoti energiją. Buvo sudaryta patariamoji 

grupė, parengti konkurso dokumentai ir 

vertinimo kriterijai. Per šį konkursą 

nereikalauta rinktis jokių konkrečių 

technologijų.  

Konkurso nugalėtojo pasiūlymas dėl 

elektra varomo kelto buvo parengtas 

bendradarbiaujant su partneriais keltų 

transporto operatoriais, inžinerijos 

įmonėmis ir laivų statyklomis. Naująjį 

keltą pradėjus eksploatuoti 2015 m., 

70 proc. sumažintos kuro sąnaudos, o per 

metus išmetamas CO2 kiekis sumažintas 

89 proc.  
 

„Konkurencinis dialogas suteikė mums 

galimybę užmegzti ryšius su tiekėjais ir 

kartu su šiais partneriais atrasti 

novatoriškų sprendimų, padėjusių 

sumažinti anglies dioksido pėdsaką 

aplinkoje.“ – Edvard Thonstad Sandvik iš 

Norvegijos viešųjų kelių direkcijos 



pranašesnės ŽVP aplinkybėmis, nes teikia tam tikro lankstumo, kurio nebūna per atviro ir 

riboto konkurso procedūras, ir gali padėti geriau suprasti bei kontroliuoti aplinkosaugos 

reikalavimų poveikį sąnaudoms. Vis dėlto, norint gauti geriausius rezultatus, per abi 

procedūras būtina turėti tam tikrų darbo su tiekėjais įgūdžių ir patirties.  

 

Kai perkančioji organizacija nori pirkti prekes ar paslaugas, kurių tuo metu dar nėra rinkoje, 

ji gali pradėti inovacijų partnerystę su vienu arba daugiau partnerių. Taip galima užsiimti 

moksliniais tyrimais ir technologine plėtra (MTTP), išbandyti ir vėliau nupirkti naują 

produktą, paslaugą ar darbą, užmezgant struktūrinius partnerystės ryšius
29

. Tai gali būti ypač 

tinkama tada, kai tam tikro sektoriaus technikos pažangos lygio dar nepakanka, kad būtų 

galima išspręsti viešojo sektoriaus institucijos nustatytus aplinkos apsaugos uždavinius, 

pavyzdžiui, kai reikia prisitaikyti prie klimato 

kaitos arba valdyti gamtos išteklius.  

 

Pasirinkus kiekvieną iš nurodytų procedūrų, 

žaliaisiais principais galima vadovautis keliuose 

etapuose: 

 

• nustatant sutarties dalyką ir technines 

specifikacijas; 

 

• taikant atrankos ir pašalinimo kriterijus 

(pvz., nustatant atitiktį aplinkos teisės aktams, 

techninį pajėgumą ir profesinę kompetenciją); 

 

• taikant sutarties sudarymo kriterijus; 

 

• rengiant sutarties vykdymo nuostatas. 

 

Toliau šiame vadove kiekvienas etapas aprašytas 

atskirame skyriuje, kiekviename skirsnyje 

aptariant, kokiais būdais galima atsižvelgti į 

aplinkos apsaugą, ir pateikiant praktinių 

pavyzdžių bei rekomendacijų. 

 

2.4 Konsultacijos su rinkos dalyviais 

Sprendžiant, kurią procedūrą taikyti ir kaip 

geriausia įtraukti aplinkosaugos kriterijus pagal 

pirmiau nurodytus skirsnius, pravartu turėti tam 

tikrų žinių apie rinką, pvz., žalesnių alternatyvų 
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MTTP paslaugas, galbūt galėtumėte pasinaudoti direktyvų taikymo išimtimi ir taikyti metodą, vadinamą 

ikiprekybiniu viešuoju pirkimu (IVP). Jis aprašytas komunikate COM (2007) 799 „Ikiprekybiniai viešieji 

pirkimai. Naujovių skatinimas siekiant užtikrinti ilgalaikes kokybiškas viešąsias paslaugas Europoje“.  

Dialogas su baldų tiekėjais Baskų 

krašte 

2006 m. Baskų krašto aplinkos apsaugos 

valdymo institucija IHOBE pradėjo atvirą 

dialogą su baldų tiekėjų grupe siekdama, 

kad tai padėtų nustatyti aplinkosaugos 

kriterijus, o rinkos dalyviai galėtų 

pasirengti būsimam konkursui. Dabar 

IHOBE reguliariai rengia tiekėjams skirtus 

seminarus, kuriuose pristatomi ir su 

besidominčiais tiekėjais apsvarstomi 

būsimų konkursų aplinkosauginiai 

kriterijai. 

Ikiprekybinis viešasis pirkimas  

Jei jūsų reikalavimus atitinkančio 

sprendimo nėra rinkoje, taip pat galite 

apsvarstyti galimybę tiesiogiai pirkti 

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

(MTTP) paslaugas, kuriomis naudojantis 

jums bus lengviau išsirinkti patį 

tinkamiausią sprendimą. Ikiprekybinis 

viešasis pirkimas (IVP) yra metodas, kurį 

perkančiosios organizacijos gali rinktis 

taikyti pirkdamos MTTP paslaugas, jei 

tenkinamos Direktyvos 2014/24/ES 14 

straipsnio sąlygos. Taip galite pamažu 

sužinoti geriausius potencialius 

sprendimus, kelioms įmonėms pateikdami 

užsakymus dėl galimybių studijų, 

projektavimo ir prototipų kūrimo. Taip 

atrasti realūs sprendimai vėliau turi būti 

nupirkti pagal įprastas viešojo pirkimo 

procedūras.  

 



buvimą, kainą ir galimus praktinius jų pasirinkimo padarinius. 

 

Kai kurią svarbiausią informaciją galima gauti atlikus paprastą rinkos tyrimą internetu. 

Norėdami visapusiškiau pažinti rinką taip pat galite iki konkurso užmegzti dialogą su 

potencialiais tiekėjais. Tai gali būti ypač naudinga 

tuo atveju, jei norite taikyti plataus užmojo 

aplinkosaugos reikalavimus arba svarstote 

galimybę rinktis inovacinius, rinkoje gana naujus 

sprendimus. 

 

Viešojo pirkimo direktyvose konkrečiai leidžiama 

iš anksto pasikonsultuoti rinkoje su tiekėjais ir 

gauti jų patarimų, kuriais galima pasinaudoti 

rengiantis procedūrai
30

. Toks procesas turi vykti 

skaidriai ir nieko nediskriminuojant.   

 

Tokių konsultacijų rezultatai negali teikti 

nesąžiningo pranašumo jokiems jose 

dalyvavusiems tiekėjams – kad to išvengtumėte, 

turėtumėte užtikrinti, kad informacija būtų 

pateikta visiems galimiems kandidatams arba 

konkurso dalyviams, ir palikti pakankamai laiko 

pasiūlymams parengti. 

 

Patartina pakankamai iš anksto informuoti rinką 

apie konkursus, į kuriuos bus įtraukti 

aplinkosaugos kriterijai. Taip tiekėjams paliksite 

pakankamai laiko pasirengti vykdyti jūsų 

reikalavimus. Vienas iš būdų tai padaryti – 

paskelbti išankstinį informacinį skelbimą (IIS). 

Taip pat galite apsvarstyti galimybę paskelbti 

informaciją savo interneto svetainėje arba 

organizuoti informacinių renginių dieną 

besidomintiems tiekėjams. 

 

2.5 ŽVP pagrindimas verslo argumentais 

Vykdant ŽVP galima naudoti kelias viešojo 

pirkimo priemones, kurios pripažįstamos 

naudingomis finansiniam efektyvumui ir padeda 

verslo argumentais pagrįsti griežtesnių aplinkos 

apsaugos standartų taikymą. 
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Žalesnis centralizuotas viešasis 

pirkimas Vengrijoje 
Vengrijos viešojo pirkimo ir tiekimo 

generalinis direktoratas yra atsakingas už 

sutarčių, kuriomis naudojasi maždaug 

1 tūkst. visos šalies viešojo sektoriaus 

institucijų, sudarymą. 2010–2011 m. atlikta 

12 procedūrų, į kurias įtraukti žalieji 

kriterijai; bendra taip sudarytų sutarčių vertė 

buvo 90 mlrd. HUF (338,6 mln. EUR). 

Taikomi kriterijai siejasi, pavyzdžiui, su 

maksimaliais asmeninių kompiuterių 

energijos sąnaudų lygiais ir turi būti 

laikomasi kriterijų pagal popieriaus produktų 

žaliojo sertifikavimo sistemas (pvz., FSC). 

Bendras elektromobilių pirkimas 

Švedijoje 
2011 m. pradėtas bendro elektromobilių 

viešojo pirkimo procesas, kuriame dalyvavo 

296 organizacijos, vadovaujamos Stokholmo 

miesto savivaldybės. Toks bendro pirkimo 

metodas pasirinktas siekiant: 

 mažinti dalyvaujančių organizacijų 

administracines išlaidas; 

 siekti mažinti kainas; 

 duoti aiškią žinią rinkai apie paklausos 

buvimą; 

 užtikrinti, kad tokių transporto priemonių 

galėtų gauti ir mažesnės savivaldybės.  

 

Partneriai kartu parengė transporto priemonių 

specifikacijas, įskaitant kriterijus dėl 

išmetamo CO2 kiekio ir gyvavimo ciklo 

sąnaudų. Po pirmojo pirkimo 2012 m. 

išmetamas CO2 kiekis sumažintas 34 tonomis 

(95 proc.), palyginti su analogiškomis 

benzinu varomomis transporto priemonėmis.  

 

„Dalijimasis savo įgūdžiais ir žiniomis ir 

tiekėjų informavimas apie esamą paklausą 

yra pagrindinis veiksnys užtikrinant, kad 

mūsų transporto priemonės būtų, kiek 

įmanoma, efektyviausios.“  

Stokholmo netaršių transporto priemonių 

projekto vadovė Eva Sunnerstedt 



Tokiems metodams priskiriama: 

 

• gyvavimo ciklo sąnaudų (GCS) vertinimas – sprendimai dėl pirkimo dažnai vis dar 

priimami remiantis pirkimo kaina, tačiau daugelio produktų ir darbų sąnaudos, patiriamos 

naudojimo ir atliekų šalinimo etapuose, taip pat gali būti labai svarbios, pvz., susijusios su 

energijos vartojimu, technine priežiūra ar pavojingųjų medžiagų šalinimu. Todėl ekonomiškai 

racionalu per viešąjį pirkimą atsižvelgti į viso gyvavimo ciklo sąnaudas. Kadangi pirkimo 

kainą ir energijos bei techninės priežiūros išlaidas gali apmokėti atskiri vienos institucijos 

padaliniai, nustatant GCS per pirkimo procedūras tikriausiai reikės bendradarbiauti visos 

institucijos mastu. 

 

Daugiau informacijos apie GCS pateikta 5 skyriuje 

ir ES ŽVP svetainėje 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm); 

 

• bendras pirkimas. Bendras viešasis pirkimas – 

kelių viešojo sektoriaus institucijų grupės pirkimo 

veiklos derinimas siekiant sutaupyti lėšų ir tuo 

tikslu organizuojant didmeninį pirkimą, mažinant 

administravimo išlaidas ir sutelkiant turimas 

aplinkos apsaugos, technines bei rinkos žinias. Šio 

tipo pirkimas gali būti ypač naudingas, kai jis 

susijęs su ŽVP, nes taip galima pasidalyti aplinkos 

apsaugos gebėjimais ir žiniomis apie žaliųjų 

produktų ir paslaugų rinką. Bendro pirkimo gali 

imtis, pavyzdžiui, centrinės perkančiosios 

organizacijos, regioniniu arba nacionaliniu 

lygmeniu vykdančios pirkimą viešojo sektoriaus 

institucijų vardu;  

• sutartis dėl energijos vartojimo 

efektyvumo yra pastato savininko arba 

naudotojo (įskaitant viešojo sektoriaus institucijas) 

ir energetinių paslaugų bendrovės (EPB) sutartimi 

įformintas susitarimas didinti energijos vartojimo 

efektyvumą tame pastate. Investicines sąnaudas 

Sutartimi dėl energijos vartojimo 

efektyvumo mažinamos energijos 

sąnaudos Vantos miesto (Suomija) 

savivaldybės pastatuose  
2011 m. Vantos miestas sudarė sutartį su 

energetinių paslaugų bendrove (EPB) 

siekdamas gerinti energijos vartojimo 

efektyvumą keturiolikoje savivaldybei 

priklausančių pastatų. Naudojant sutartį dėl 

energijos vartojimo efektyvumo užtikrinta, 

kad energijos taupymo priemonės būtų 

įgyvendintos ir susijusių lėšų sutaupyta 

greičiau, negu kitaip būtų įmanoma 

naudojant investicijas iš miesto biudžeto. Į 

technines specifikacijas įtraukta EPB 

garantija dėl energijos taupymo ir 

investicijos grąžinimo terminų. Per 8 metų 

sutarties laikotarpį išmetamas CO2 kiekis 

sumažės iš viso 7 500 tonų ir per metus bus 

sutaupoma po 200 000 EUR miesto išlaidų 

energijai. Sutaupytų lėšų perteklių miesto 

valdžia dalijasi su EPB. 

ŽVP sprendimai naudojant 

preliminariąją sutartį Vokietijoje 
2013 m. Vokietijos federalinės vidaus 

reikalų ministerijos Viešojo pirkimo 

agentūra paskelbė kvietimą teikti 

pasiūlymus dėl 50 tūkst. mažafunkcių 

klientų kompiuterių sistemų, kurių vertė 

būtų iki 15 mln. EUR. Per šį atvirą 

konkursą nustatyti techniniai standartai ir 

sutarties sąlygos, įskaitant garantiją, kad 

bus laikomasi aplinkosaugos normų dėl 

sudedamųjų dalių, triukšmo ir atliekų 

tvarkymo. Preliminariosios sutarties 

laikotarpis buvo 24 mėnesiai, su galimybe 

jį pratęsti dar 12 mėnesių. Apskaičiuota, 

kad per penkerius metus bus sutaupyta 

58 750 000 kWh elektros energijos – 

atitinkamas CO2 kiekis yra 29 000 tonų.  

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


paprastai padengia EPB arba trečioji šalis, kaip antai bankas, todėl viešojo sektoriaus 

institucija nereikalauja pateikti finansinės sąmatos. EPB gauna atlygį, kuris paprastai 

siejamas su jos garantuotu energijos sąnaudų sumažinimu.  

 

Pasibaigus nustatytam sutarties laikotarpiui lėšos, sutaupytos padidinus energijos vartojimo 

efektyvumą pastate, atiteks viešojo sektoriaus institucijai. Sutartys dėl energijos vartojimo 

efektyvumo dažnai apima pastatų grupes – taip siekiama didinti šių sutarčių patrauklumą 

galimiems investuotojams. 

 

2.6 Preliminariosios sutartys 

Vienas iš būdų didinti konkursų efektyvumą įgyvendinant ŽVP gali būti preliminariųjų 

sutarčių sudarymas. Preliminariąją sutartį galima sudaryti su vienu arba daugiau veiklos 

vykdytojų ir pagal ją sudaryti daugiau 

sutarčių nekartojant viso pirkimo 

proceso
31

. Preliminariųjų sutarčių 

sudarymas gali būti naudingas ŽVP, 

nes taip galima lanksčiau sudaryti 

sutartis, o kai kuriais atvejais sutelkti 

paklausą prisidedant kelioms 

institucijoms arba per ilgesnį laiką. Jos 

taip pat gali labiau paskatinti tiekėjus 

siūlyti aplinkai palankesnius 

sprendimus, nes yra perspektyvų 

laimėjus konkursą sudaryti kelias 

sutartis ir taip atgauti bet kokias papildomas išlaidas, patiriamas tuos sprendimus 

įgyvendinant. 
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3 skyrius. Sutarties reikalavimų apibre ž imas 

Santrauka 
 Apibrėždamos sutarties dalyką perkančiosios organizacijos turi daug laisvės rinktis, 

ką nori pirkti. Taigi, yra daug progų atsižvelgti į aplinkai svarbius aspektus, nors tai 

turi būti daroma neiškreipiant rinkos, t. y. jos neribojant ir netrukdant į ją patekti. 

 

 Dalyvaujant suinteresuotiesiems subjektams, 

kuriems tai svarbu, atlikta nuodugni poreikių 

analizė padės nustatyti perspektyvas sudaryti 

žalesnę sutartį ir kartu išvengti nereikalingų 

pirkinių.  

 

 Jei tinka, galima nurodyti reikalaujamus 

aplinkosaugos veiksmingumo lygius ir konkrečias 

medžiagas bei gamybos metodus. Nustatytos 

specifikacijos gali reglamentuoti bet kurį 

gyvavimo ciklo etapą, pvz., žaliavų gavybą, 

perdirbimą, pakavimą, pristatymą, naudojimo 

etapą ar atliekų šalinimą. 

 

 Jei konkurso dalyviams būtų leidžiama teikti 

pasiūlymus su įvairiais variantais, tai gali padėti 

rasti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kurio 

aplinkosaugos veiksmingumas taip pat būtų didelis.  

 

 Rengiant specifikacijas naudingi informacijos šaltiniai yra techniniai standartai, 

ženklai ir ES bei nacionaliniai ŽVP kriterijai. Jei norite reikalauti, kad konkurso 

dalyviai turėtų tam tikrą ženklą, taikomos specialios sąlygos ir būtina priimti ir kitus 

lygiaverčius ženklus. 

 

3.1 Dalyko apibrėžimas 
Sutarties „dalyku“ vadinamas produktas, paslauga arba darbas, kurį norite pirkti. Jo 

apibrėžimo proceso rezultatas paprastai yra to produkto, paslaugos ar darbo apibūdinimas, 

tačiau tai gali būti ir funkciniais arba eksploataciniais parametrais pagrįsta apibrėžtis 

(žr. 3.2.3 skirsnį). Sutarties dalyko pasirinkimas itin svarbus, nes taip nustatoma leistina 

specifikacijų ir kitų galimų kriterijų taikymo sritis. Taip yra dėl „ryšio su sutarties dalyku“ 

reikalavimo, kuris aptariamas 5 skyriuje. 

 

3.1.1 Teisė rinktis 

Iš esmės galite laisvai apibrėžti sutarties dalyką taip, kad jis atitiktų jūsų poreikius. Pagal 

viešojo pirkimo teisės aktus svarbiau ne tai, ką perka perkančiosios organizacijos, o tai, kaip 

jos perka, todėl viešojo pirkimo direktyvose pats sutarties dalykas neribojamas.  

 

Vis dėlto kai kuriais atvejais tam tikro produkto, paslaugos ar darbo pasirinkimas gali 

iškreipti vienodas sąlygas viešajame pirkime dalyvauti įmonėms iš visos ES. Dėl to turi būti 

imamasi apsaugos priemonių. Šios apsaugos priemonės grindžiamos pirmiausia tuo, kad 

Sutartyje įtvirtinti nediskriminavimo, laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas 



principai taikomi visais atvejais, kai esama tam tikro užsienio įmonių suinteresuotumo 

sudaryti sutartį; tai gali būti ir tokios sutartys, kurių vertė nesiekia nustatytų ribų arba 

kurioms ne visiškai taikomos direktyvos
32

. 

 

Praktiškai tai reiškia, jog turite užtikrinti, kad jūsų sutarties dalyko apibrėžimas nebūtų 

kliūtimi konkurse dalyvauti veiklos vykdytojams iš kitų ES šalių ar lygiavertes teises turinčių 

valstybių
33

. Taikant antrą apsaugos priemonę, pagal viešojo pirkimo taisykles techninės 

specifikacijos neturi kelti nepagrįstų kliūčių konkurencijai
34

. Tai reiškia, kad nurodoma 

remtis konkrečiu standartu, būtina leisti rinktis jam lygiavertes alternatyvas. Daugiau gairių, 

kaip galima įvykdyti šį įsipareigojimą taikant 

aplinkosaugines specifikacijas, pateikta 

3.2 skirsnyje.  

 

3.1.2. Tikrųjų savo poreikių vertinimas 

Itin svarbus etapas iki pirkimo proceso 

pradžios yra tikrųjų savo poreikių įvertinimas 

atsižvelgiant į galimą sutarties poveikį 

aplinkai. Tinkamai konsultuojantis savo 

organizacijoje arba su galutiniais vartotojais, 

galima sužinoti, kad įmanoma lengvai 

sumažinti pirkinių kiekius arba rinktis aplinkai 

palankesnes alternatyvas. Kai kuriais atvejais 

geriausias sprendimas gali būti visai nieko 

nepirkti. Pavyzdžiui, galbūt galėtumėte dalytis 

ištekliais arba įranga su kitomis institucijomis. 

Pakartotinai naudojamų, perdirbtų arba 

pergamintų produktų pirkimas taip pat gali 

padėti vystyti žiedinės ekonomikos idėją
35

.  

 

Susitarus dėl esamų 

poreikių pirkėjams 

gali būti lengviau 

priimti sąmoningus 

sprendimus tausoti aplinką vėlesniuose pirkimo proceso etapuose. 

Pavyzdžiui, įgyvendinti aplinkai palankesnę valymo, maitinimo ar 

spausdinimo paslaugų sutartį bus kur kas lengviau, jei šių paslaugų 

ir produktų naudotojai žinos, ko tikėtis, ir supras tokių permainų 

priežastis. Išankstinis susitarimas dėl priimtinos pastato patalpų 

temperatūros panašiai gali padėti įgyvendinti didesnio energijos 

vartojimo efektyvumo standartus ir taip sutaupyti lėšų pagal 

renovavimo arba ūkvedybos sutartį.  
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 Daugiau informacijos apie taikomas taisykles ir principus rasite Komisijos aiškinamajame komunikate dėl 

Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų 

direktyvos (2006/C 179/02). 
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 Pavyzdžiui, veiklos vykdytojams iš valstybių, saistomų PPO sutarties dėl viešojo pirkimo. Šių valstybių 

sąrašą rasite šiuo adresu: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm  
34

 Direktyvos 2014/24/ES 42 straipsnio 2 dalis; Direktyvos 2014/25/ES 60 straipsnio 2 dalis.  
35

 Daugiau informacijos apie žiedinę ekonomiką: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy  

Spausdinimo poreikių vertinimas 

Jungtinėje Karalystėje 

2012 m. Portsmuto miesto taryba kartu 

su WRAP atliko poreikių vertinimą 

siekdama pagerinti išteklių naudojimą 

spausdinant, tirdama galimybes mažinti 

susijusias išlaidas ir poveikį aplinkai. 

Tai daryta pagal strategiją „Daugiau 

jokių atliekų į sąvartynus“. Peržiūrėjus 

spausdinimo reikalavimus nustatyta 

galimybių sutaupyti didinant dizaino, 

spausdinimo ir dizaino gamybos 

efektyvumą. Tada efektyvumo veiksniai 

įtraukti į kvietimą pateikti pasiūlymus 

(KPP), reikalaujant iš dalyvių įrodyti, 

kad jie sumažins atliekų kiekį. Dabar 

taryba prireikus gali skelbti konkursus 

dėl naujų sutarčių sudarymo siekdama, 

kad būtų teikiamos spausdinimo 

paslaugos, kurios būtų vertingesnės tiek 

finansiniu, tiek aplinkos apsaugos 

požiūriu. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy


Kadangi poreikių vertinimas paprastai atliekamas iki pirkimo proceso pradžios, galite ir 

neturėti visos informacijos, kuri reikalinga vertinant sutarties poveikį aplinkai. Norint suprasti 

konkretaus produkto arba paslaugos gyvavimo laikotarpio poveikį aplinkai, dažnai verta 

ankstyvame etape pradėti remtis atitinkamais ŽVP kriterijais (žr. 3.5 skirsnį). Konsultacijos 

su rinkos dalyviais iki pirkimo taip pat gali padėti rasti galimus sprendimus, kad perkamų 

prekių arba paslaugų poveikis aplinkai būtų minimalus (žr. 2.4 skirsnį).  

 

3.1.3 Svarbiausio poveikio aplinkai nustatymas 

Įgyvendinant kiekvieną sutartį gali būti daromas vis kitoks poveikis aplinkai, į kurį reikia 

atsižvelgti; vis dėlto prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių atvejais svarbūs aspektai šiek 

tiek skiriasi. 

Prekių pirkimo sutartys: 

 gaminant produktą naudojamų 

medžiagų poveikis aplinkai (pvz., ar 

žaliavos gautos iš atsinaujinančiųjų 

išteklių);  

 taikomų gamybos procesų poveikis; 

 energijos ir vandens vartojimas 

naudojant produktą; 

 gaminio patvarumas, gyvavimo 

trukmė; 

 galimybės perdirbti produktą arba 

pakartotinai jį panaudoti gyvavimo 

ciklo pabaigoje; 

 produkto pakavimas ir 

transportavimas. 

 

Paslaugų pirkimo sutartys: 

 darbuotojų techninė kompetencija ir 

kvalifikacija vykdyti sutartį taip, kad 

būtų tausojama aplinka; 

 teikiant paslaugą naudojami produktai 

ir medžiagos; 

 taikomos valdymo procedūros, 

kuriomis užtikrinamas minimalus 

paslaugos poveikis aplinkai; 

 energijos ir vandens sąnaudos bei 

atliekos, susidarančios teikiant 

paslaugą. 

 

Darbų pirkimo sutartys: 

 kartu su visais minėtais dalykais darbų 

pirkimo sutartys gali daryti svarbų 

poveikį aplinkai, pavyzdžiui, susijusį su 

žemės naudojimu ar eismo planavimu; 

 kai kurių projektų atvejais reikia atlikti 

oficialų poveikio aplinkai vertinimą, o 

pirkimą reikėtų pagrįsti jo rezultatais; 

Kaip išvengti „žaliojo smegenų 

plovimo“ 

Vis daugiau įmonių rinkoje skelbiasi, 

kad yra žaliosios arba tvariosios įmonės, 

tačiau ne visada pateikia tai 

patvirtinančių įrodymų. 

 

Pavyzdžiui, tiekėjai gali nurodyti 

perdėtai didelį energijos vartojimo 

efektyvumą arba teigdami, kad yra 

žalieji, visą dėmesį skirti gana 

nereikšmingiems poveikio aplinkai 

veiksniams. Dėl šios priežasties svarbu, 

kad: 

 

• prieš skelbdami savo konkursą 

susipažintumėte su numatomo pirkinio 

poveikiu aplinkai; 

 

• savo technines specifikacijas 

parengtumėte remdamiesi produkto 

poveikio aplinkai per visą gyvavimo 

ciklą vertinimu 

(pvz., pagal trečiosios šalies suteiktą 

ekologinį ženklą); 

• tiekėjo prašytumėte pateikti tinkamą jo 

teiginių dėl aplinkosaugos 

veiksmingumo įrodymą (žr. 3.6 skirsnį). 



 daugiau konkrečių gairių dėl sutarčių, kurios sudaromos dėl pastatų, žr. 7 skyriuje. 

 

Apskritai geras būdas apžvelgti konkrečios sutarties poveikį aplinkai yra peržiūrėti 

atitinkamus ES ŽVP kriterijus ir pagrindinius techninius informacinius pranešimus, kuriuose 

paaiškintas svarbiausias poveikis ir kaip į jį galima atsižvelgti perkant.   

 

3.1.4 Sutarties žaliosios antraštės pasirinkimas 

Iš tokios antraštės konkurso dalyviai greitai 

supranta, ko iš jų norima, ir gauna žinią, kad 

atitinkamo produkto ar paslaugos aplinkosaugos 

veiksmingumas bus svarbi tos sutarties dalis. 

Tokia antraštė, kurioje išreikšti aplinkosaugos 

siekiai, yra aiški žinia ne tik potencialiems 

tiekėjams, bet ir vietos bendruomenei, ir kitoms 

perkančiosioms organizacijoms. 

 

Kai įvertinsite realius savo poreikius, atliksite bet 

kokią reikiamą konsultaciją su rinkos dalyviais ir 

pasirinksite tinkamą savo sutarties antraštę, būsite 

pasirengę išdėstyti savo reikalavimus 

specifikacijose. 

 

 

3.2 Aplinkosaugos techninės specifikacijos 
3.2.1 Techninės specifikacijos 

Apibrėžę sutarties dalyką, turite tai išreikšti 

techninėse specifikacijose, kurios įtraukiamos į 

pirkimo dokumentus, tarsi eskizas, virstantis 

užbaigtu kūriniu. Techninių specifikacijų paskirtis 

dvejopa:  

 

 jomis sutartis apibūdinama rinkos 

dalyviams, kad įmonės galėtų nuspręsti, ar ji jas domina. Taip specifikacijos padeda 

nustatyti konkurencijos lygį; 

 

 jose reikalavimai išreiškiami išmatuojamais dydžiais, pagal kuriuos galima įvertinti 

pateiktus pasiūlymus. Tai minimalūs atitikties kriterijai. Jei jie nėra aiškūs ir tinkami, 

neišvengiamai bus pateikta netinkamų pasiūlymų. Techninių specifikacijų 

neatitinkančius pasiūlymus turite atmesti, nebent būtumėte konkrečiai leidę siūlyti 

kitus variantus.  

Žaliosios sutarčių antraštės 

Europoje 

Konkursų dokumentuose vis dažniau 

vartojamos vadinamosios žaliosios 

antraštės kaip ženklas, kad pagal 

tokią sutartį bus atsižvelgiama į 

poveikį aplinkai. Tokių antraščių 

pavyzdžiai:  

  

 Viešasis apšvietimas efektyviai 

vartojant energiją Kerio 

grafystėje (Kerio grafystės 

taryba, Airija); 

 Vidaus apdailos darbai naudojant 

aplinkai nekenksmingas statybines 

medžiagas ir produktus (Maltos 

universitetas); 

 Paslaugų pirkimo sutartis 

siekiant taupyti energiją 

dvylikoje mokyklų (Katalonijos 

švietimo ministerija, Ispanija); 

 Ekologiško ir perdirbto 

popieriaus tiekimas (SCR 

Piemonte, Italija). 



 

Techninės specifikacijos turi būti susijusios su 

konkretaus perkamo darbo, prekės ar paslaugos 

ypatybėmis, o ne su bendrais veiklos vykdytojo 

gebėjimais ar bruožais
36

.  

Taip pat svarbu, kad jos būtų aiškios ir vienodai 

visų veiklos vykdytojų suprantamos ir kad galėtumėte patikrinti atitiktį joms vertindami 

pasiūlymus (žr. 3.6 skirsnį). Laikantis skaidrumo reikalavimo, techninės specifikacijos turi 

būti aiškiai nurodytos pačiuose pirkimo dokumentuose
37

. 

 

Techninės specifikacijos gali būti rengiamos remiantis Europos, tarptautiniais ar 

nacionaliniais standartais ir (arba) apibūdinant eksploatacinius parametrus ar 

funkcionalumą
38

. Jos taip pat gali būti pagrįstos tinkamais kriterijais, kurie apibrėžti ženklų 

dokumentuose
39

. Viešojo pirkimo direktyvose leidžiama 

suformuluoti technines specifikacijas pagal aplinkosaugos 

veiksmingumo ir poveikio klimatui lygį, siejamą su tam 

tikru produktu, paslauga ar darbu
40

. Pavyzdžiui, galite 

reikalauti, kad per valandą kompiuterio suvartojama 

energija neviršytų tam tikro kiekio arba kad transporto 

priemonė išmestų ne daugiau kaip tam tikrą kiekį teršalų. 

Taip pat galite specifikacijose apibūdinti gamybos procesus 

arba metodus, siejamus su tam tikra preke, paslauga ar 

darbu – ši galimybė toliau aptarta 3.3 skirsnyje.  
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 Direktyvos 2014/24/ES 42 straipsnio 1 dalis ir VII priedas; Direktyvos 2014/25/ES 60 straipsnis ir VIII 

priedas.  
37

 Žr. bylos 225/98, Komisija prieš Prancūziją, 81–83 punktus, kuriuose techninės specifikacijos, apibrėžtos 

remiantis vien Prancūzijos teisės aktų nustatyta klasifikacija, pripažintos netiesiogiai diskriminuojančiomis. 
38

 Direktyvos 2014/24/ES 42 straipsnio 3 dalis; Direktyvos 2014/25/ES 60 straipsnio 3 dalis.  
39

 Direktyvos 2014/24/ES 43 straipsnio 1 dalis; Direktyvos 2014/25/ES 61 straipsnio 1 dalis.  
40

 Direktyvos 2014/24/ES VII priedas; Direktyvos 2014/25/ES VIII priedas. 

Liuksemburge nustatytos tvariųjų 

valymo produktų specifikacijos  

 

2013 m. Liuksemburgo miesto 

valdžia surengė atvirą valymo 

produktų ir paslaugų pirkimo 

konkursą. Jo techninės specifikacijos 

buvo anksti parengtos kartu su 

Liuksemburgo aplinkos apsaugos 

tarnyba. Atlikus analizę nustatyta, 

kad kenksmingų medžiagų nebuvo 

tik 15 proc. iki tol naudotų produktų 

sudėtyje. Į naujojo konkurso 

technines specifikacijas įtrauktas 

produktuose draudžiamų naudoti 

cheminių medžiagų sąrašas ir 

sutarties sudarymo kriterijai, kuriais 

siekta, kad būtų naudojama mažiau 

kai kurių kitų medžiagų. Rinka prie 

to greitai prisitaikė ir keturios įmonės 

pateikė pasiūlymus. Vadovaujantis 

tokiu požiūriu miesto valdžiai 

pavyko sukurti sveikesnę aplinką tiek 

savo darbuotojams, tiek 

miestiečiams. 



 

3.2.2 Standartai ir kitos techninės norminės sistemos 

Standartai daro reikšmingą įtaką produktų projektavimui ir procesų planavimui; daugelyje 

standartų numatytos ir tokios aplinkosaugai svarbios ypatybės kaip medžiagų naudojimas, 

patvarumas arba energijos ar vandens vartojimas. Savo specifikacijose galite daryti 

tiesiogines nuorodas į techninius standartus, įskaitant tokias aplinkosaugai svarbias ypatybes; 

tai padės jums aiškiai apibrėžti sutarties dalyką. Viešojo pirkimo direktyvose Europos, 

tarptautiniai arba nacionaliniai standartai ir įvairios kitos techninės norminės sistemos 

minimos kaip viena iš priemonių, pagal kurias galima apibrėžti specifikacijas
41

. Darant 

nuorodą į tam tikrą standartą būtina kartu įrašyti žodžius „arba lygiavertis“
42

.  

 

Tai reiškia, kad turi būti priimami ir atitikties lygiaverčiam standartui įrodymai. Tokie 

įrodymai gali būti pateikti bandymo ataskaitos arba atitikties vertinimo įstaigos išduoto 

sertifikato forma. Konkurso dalyvis taip pat gali siekti remtis gamintojo technine 

dokumentacija, jeigu iki reikiamų terminų negali gauti trečiosios šalies įrodymo dėl 

priežasčių, kurios nuo jo nepriklauso. Tada perkančioji organizacija turi nuspręsti, ar taip 

įrodyta atitiktis
43

.  

 

3.2.3 Eksploataciniais parametrais 

grindžiamos arba funkcinės specifikacijos 

Viešojo pirkimo direktyvose perkančiosioms 

organizacijoms aiškiai leidžiama taikyti 

eksploataciniais arba funkciniais reikalavimais 

grindžiamas specifikacijas
44

. Eksploataciniais 

parametrais grindžiamomis arba funkcinėmis 

specifikacijomis apibūdinamas norimas 

rezultatas ir kokio išdirbio (pvz., kokybės, kiekio 

ir patikimumo) tikimasi, įskaitant tai, kaip jie 

bus vertinami. Tokiose specifikacijose 

nenurodomos konkurso dalyviui privalomos 

sąnaudos ar darbo metodas. Konkurso dalyvis 

gali laisvai siūlyti, jo manymu, tinkamiausią 

sprendimą.  

 

Eksploataciniais parametrais grindžiamas 

požiūris paprastai atveria daugiau inovacijų 

perspektyvų, o kai kuriais atvejais paskatina 

rinką ieškoti naujų techninių sprendimų. 

Nustatydami eksploataciniais parametrais 

grindžiamas specifikacijas, turėtumėte atsakingai 

apsvarstyti, kaip sąžiningai ir skaidriai vertinsite 

ir lyginsite įvairius pasiūlymus. Galite paprašyti 

konkurso dalyvio nurodyti, kaip norimas 

rezultatas bus pasiektas ir atitiks pirkimo 

dokumentuose nustatytą kokybės lygį.  
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 Direktyvos 2014/24/ES 42 straipsnio 3 dalis; Direktyvos 2014/25/ES 60 straipsnio 3 dalis. 
42

 Direktyvos 2014/24/ES 42 straipsnio 3 dalies b punktas, Direktyvos 2014/25/ES 60 straipsnio 3 dalies 

b punktas. 
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 Direktyvos 2014/24/ES 42 straipsnio 5 dalis; Direktyvos 2014/25/ES 60 straipsnio 5 dalis.  
44

 Direktyvos 2014/24/ES 42 straipsnio 3 dalis; Direktyvos 2014/25/ES 60 straipsnio 3 dalis.  

Atlygis už efektyvų energijos 

vartojimą Maltos mokyklose  

Pembruke (Malta) nacionalinė už 

mokyklas atsakinga institucija 

(Ateities mokyklų fondas) 

pareikalavo, kad naujas mokyklos 

pastatas būtų energetiškai 

savarankiškas naudojant energiją, 

vietoje gaminamą iš 

atsinaujinančiųjų išteklių. Konkurso 

dalyviai galėjo siūlyti šį tikslą 

pasiekti įvairiais būdais. Į 

specifikacijas taip pat buvo įtraukti 

tam tikri minimalūs reikalavimai, 

pavyzdžiui, dėl energijos ir vandens 

vartojimo efektyvumo, o už dar 

geresnius rodiklius skirta papildomų 

balų sutarties sudarymo etape. 

Konkurso nugalėtojas sumontavo 

saulės energijos kolektorius ir vėjo 

jėgaines, kuriuos naudojant per 

pirmus 10 sutarties vykdymo 

mėnesių iš viso pagaminta 

35 000 kWh energijos. 



 

Pavyzdžiui, jei norite, kad įstaigos pastato patalpose būtų palaikoma tam tikra temperatūra, 

galite tai pasiekti nustatydami labai išsamias šildymo sistemos specifikacijas, arba vietoj to 

galėtumėte nurodyti, kad pastate turi būti nuolat palaikoma 18–20 °C temperatūra, ir leisti 

konkurso dalyviams patiems siūlyti įvairius variantus. Taip konkurso dalyviai galėtų pasiūlyti 

inovacinių šildymo ir vėdinimo sistemų, kurias naudojant sumažėtų priklausomybė nuo 

iškastinio kuro. Galite prašyti pateikti jų siūlomų metodų perspektyvumą patvirtinančius 

techninius duomenis. Taip pat svarbu apsvarstyti, kaip tikslias gauto pasiūlymo sąlygas 

įtrauksite į savo sutarties nuostatas. Daugiau gairių šia tema pateikta 6 skyriuje.   

 

3.3 Medžiagų ir gamybos metodų specifikacijos 
Nuo to, iš ko produktas pagamintas, kaip jis gaminamas 

arba kaip teikiama paslauga ar atliekamas darbas, gali 

labai priklausyti poveikis aplinkai. Pagal viešojo 

pirkimo direktyvas į naudojamas medžiagas ir gamybos 

arba tiekimo metodus galima atsižvelgti nustatant 

technines specifikacijas, net jei šie dalykai patys 

„nesudaro pirkinio esmės“: tai gali būti, pavyzdžiui, iš 

atsinaujinančiųjų išteklių gaminama elektros energija 

arba maisto produktai iš ekologinių ūkių
45

.  

Vis dėlto, kadangi visos 

techninės specifikacijos 

turėtų būti susijusios su 

sutarties dalyku, į jas galite 

įtraukti tik tuos reikalavimus, 

kurie siejasi su perkamos 

prekės gamyba, teikiama 

paslauga ar atliekamu darbu, 

o ne tuos, kurie siejasi su 

bendra veiklos vykdytojo 

praktika ar politika. 

Perkančioji organizacija turi 

užtikrinti, kad jos nustatytos 

medžiagų arba gamybos metodų specifikacijos, kaip ir 

visi kiti kriterijai, atitiktų Sutartyje įtvirtintus 

nediskriminavimo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir 

proporcingumo principus. 

 

3.3.1 Medžiagų specifikacijos 

Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti, kad jos 

perkamas produktas būtų pagamintas iš konkrečios 

medžiagos arba kad jo sudėtyje būtų tam tikras 

perdirbto ar pakartotinai naudojamo turinio procentas. 

Taip pat galite nustatyti reikalavimus dėl pavojingųjų 

medžiagų buvimo produkte ribojimo. Kaip atspirties 

tašku turėtumėte remtis teisės aktais, kuriais ribojamas 

kenksmingų arba pavojingų medžiagų naudojimas, 

pavyzdžiui, Direktyva dėl pavojingų medžiagų 

                                                 
45

 Direktyvos 2014/24/ES 42 straipsnio 1 dalis ir Direktyvos 2014/25/ES 60 straipsnio 1 dalis.  

100 proc. perdirbto popieriaus 

pirkimas Bulgarijoje 

Bulgarijos aplinkos ir 

vandentvarkos ministerija, 

užsakydama savo raštinės 

reikmėms skirtą popierių, 

nusprendė specifikacijose nurodyti, 

kad jis turi būti pagamintas iš 

100 proc. perdirbto pluošto. Iki 

pirkimo atlikta rinkos analizė 

atskleidė, kad taip pradėti naudoti 

aplinkai mažiau kenksmingą 

popierių galima nedidinant kainos. 

Po sėkmingo šios ministerijos 

viešojo pirkimo Bulgarijos centrinė 

perkančioji organizacija taip pat 

sudarė preliminariąją sutartį dėl 

100 proc. perdirbto popieriaus 

tiekimo kelioms viešojo sektoriaus 

institucijoms. 

Vengrijos miestas renkasi mažiau 

kenksmingas chemines medžiagas 

Miškolco miestas Vengrijoje siekia 

pirkti žalesnes alternatyvas, 

atitinkančias kelis jo reikalavimus. 

Pavyzdžiui žiemą apledėjusios 

miesto gatvės barstomos jau nebe 

natrio chloridu, o kalcio magnio 

acetatu (KMA), mažiau ėsdinančia 

medžiaga, kurios naudojimas 

nedidina natrio kiekio geriamajame 

vandenyje. Šie reikalavimai 

įtraukiami į miesto rengiamų 

konkursų dokumentų technines 

specifikacijas.  



naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo
46

 arba REACH ir CLP 

reglamentais
47

.  

 

Įprasti ŽVP metodai būtų pavojingųjų medžiagų naudojimo valymo produktuose ir tekstilės 

gaminiuose apribojimas arba reikalavimas, kad 

veiklos vykdytojai įrodytų, jog mediena gauta iš 

tvariųjų išteklių. Užtikrinant, kad būtų laikomasi 

Sutartyje nustatyto nediskriminavimo principo, 

tokie apribojimai turėtų būti grindžiami objektyviu 

rizikos vertinimu. Skiriami ženklai ir ŽVP kriterijai 

yra naudingi orientyrai, nes jie grindžiami moksline 

informacija ir žaliavų bei cheminių medžiagų, 

esančių atitinkamų produktų sudėtyje ir naudojamų 

teikiant atitinkamas paslaugas, gyvavimo ciklo 

vertinimu. 

 

3.3.2 Gamybos procesai ir metodai 

Viešojo pirkimo direktyvose leidžiama įtraukti 

reikalavimus dėl gamybos arba tiekimo procesų ir 

metodų į prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių 

technines specifikacijas. Tačiau neleidžiama 

reikalauti tokio gamybos proceso, kuris dėl 

nuosavybės teisių ar kitų priežasčių būtų 

prieinamas tik vienam tiekėjui (arba tik vienos 

valstybės ar regiono tiekėjams), nebent toks 

nurodymas būtų pagrįstas išimtinėmis sutarties 

aplinkybėmis, kartu įrašant žodžius „arba 

lygiavertis“.  

Itin svarbus yra proporcingumo principas – kaip 

galite užtikrinti, kad 

jūsų nustatyti 

reikalavimai dėl 

gamybos procesų yra 

tinkami jūsų 

remiamiems 

aplinkos apsaugos 

tikslams pasiekti. 

Kruopšti perkamų 

prekių, paslaugų 

arba darbų gyvavimo 

ciklo analizė padės 

nustatyti tinkamas 

gamybos procesų ir 

metodų 

                                                 
46

 Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje 

apribojimo. 
47

 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 

medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 

ženklinimo ir pakavimo. 

Europos Komisija nustato aukštą 

standartą baldų tiekėjams 

Europos Komisija į savo skelbiamus 

baldų tiekimo konkursus įtraukia kelis 

aplinkos apsaugos reikalavimus, pagal 

kuriuos atsižvelgiama į visą gaminių 

gyvavimo ciklą. Konkurso dalyviai turi 

įsipareigoti laikytis tvarumo kriterijų 

kiekviename savo baldų gyvavimo 

laikotarpio etape. Tai tokie kriterijai: 

- turi būti nurodyta medienos kilmė; 

- bent 50 proc. medienos turi sudaryti 

sertifikuota tvari produkcija;  

- būtinas naudojamos sertifikuotos ir 

nesertifikuotos medienos atsekamumas;  

- pavojingųjų medžiagų naudojimo 

ribojimas; 

- taikomi pažangiausi baldų paviršių 

apdorojimo metodai;  

- gaminant odos gaminius naudojamos 

efektyvios oro teršalų ir nuotekų 

valymo sistemos;  

mažinami išmetami lakiųjų organinių 

junginių (LOJ) ir formaldehido kiekiai 

(≤ ½ E1).  

 

Kiti gyvavimo ciklo kriterijai siejasi su 

pakavimo medžiagomis, optimaliu 

spūsčių problemos sprendimu 

transportuojant ir sandėliuojant 

gaminius ir su geležinkeliais 

integruotos transporto sistemos 

naudojimu. Nurodymai naudotojams 

dėl priežiūros ir tvarkymo gyvavimo 

ciklo pabaigoje turėtų būti pateikti kartu 

su kiekvienu baldu, siekiant atskirti 

daugiau kaip 50 gramų sveriančias 

detales, paženklinti plastikines dalis, 

numatant jas utilizuoti, ir rinkti bei 

utilizuoti naudotus baldus. 



specifikacijas. Atliekant gyvavimo ciklo vertinimą (GCV) galima išanalizuoti produktų 

poveikį aplinkai nuo pradžios iki pabaigos. Taigi, toks vertinimas apima žaliavų gavybą ir 

apdorojimą, apdirbamąją gamybą ir kitus gamybos proceso etapus, taip pat tolesnius 

naudojimo ir atliekų šalinimo etapus. 

 

Atliekant atskiros sutarties GCV tenka įdėti daug papildomo darbo. I tipo ekologinių ženklų 

kriterijai (žr. 3.5.1 skirsnį) paprastai yra pagrįsti atitinkamų produktų ir paslaugų grupių GCV 

ir gali padėti nustatyti gamybos procesams ir 

metodams taikytinus kriterijus. Rengiant ES 

ŽVP kriterijus atsižvelgiama į taip nustatytus 

faktus ir nustatomi atitinkami kai kurių grupių 

produktų ir paslaugų, įskaitant elektros energiją, 

tekstilės gaminius ir maisto produktus, gamybos 

metodai. 

 

3.4 Variantų naudojimas 
Variantų naudojimas yra būdas nustatyti 

lankstesnes specifikacijas, kad konkurso dalyviai galėtų pasiūlyti aplinkai palankesnių 

sprendimų. Toks požiūris, pagal kurį galimi įvairūs variantai, reiškia, kad konkurso 

dalyviams leidžiate siūlyti alternatyvų sprendimą, kuris atitinka tam tikrus minimalius jūsų 

nurodytus reikalavimus, tačiau gali neatitikti visų jūsų nustatytų specifikacijų. Pavyzdžiui, 

galite specifikacijose nustatyti, kad bus naudojamos įprastais degalais (benzinu arba 

dyzelinu) varomos transporto priemonės, tačiau leisti siūlyti ir alternatyviais degalais varomų, 

elektrinių arba hibridinių transporto priemonių variantus. Tada pasiūlymai ir su kitais 

variantais, ir be variantų įvertinami pagal tuos pačius sutarties sudarymo kriterijus ir 

nustatomas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas. 

 

Toks požiūris gali būti naudingas, jei nesate tikri dėl sąnaudų ar kitokio poveikio, kurį turėtų 

alternatyvus produktas arba paslauga, pavyzdžiui, ar griežtesnių izoliacijos standartų 

nustatymas statybos darbų sutartyje nepavėlins darbų užbaigimo datos. Taip pat galite leisti 

konkurso dalyviams pateikti ne vieną, o daugiau pasiūlymų – įprastą sprendimą ir kitokio 

sprendimo variantą. Žinoma, siūlomi variantai taip pat turi būti susiję su sutarties dalyku, 

t. y. tai negali būti dalykai, kurie nesusiję su jūsų norimu pirkiniu.  

 

Kad galėtumėte priimti įvairius variantus per viešojo pirkimo procedūrą, turite
48

: 

 

 skelbime apie pirkimą nurodyti, kad bus priimami įvairūs variantai; 

 

 nustatyti minimalius reikalavimus, kuriuos turi atitikti variantai; ir 

 

 nurodyti bet kokius konkrečius reikalavimus dėl variantų pateikimo pasiūlymuose 

(pavyzdžiui, kad siūlomą variantą galima pateikti tik kartu su pasiūlymu be variantų). 

 

3.5 ŽVP kriterijų ir ženklų naudojimas 
Kaip pažymima 1.4 skirsnyje, ženklai ir ES bei nacionaliniai ŽVP kriterijai yra naudingi 

informacijos šaltiniai rengiant konkurso reikalavimus. ES ŽVP kriterijai rengiami tokie, kad 

juos būtų galima įtraukti tiesiai į konkurso dokumentus, ir apima informaciją apie atitikties 
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 Direktyvos 2014/24/ES 42 straipsnis; Direktyvos 2014/25/ES 64 straipsnis.  



tikrinimo metodus. Dauguma šių kriterijų skelbiami visomis oficialiosiomis ES kalbomis. 

Rengiant technines specifikacijas ženklais galima pasinaudoti dvejopai
49

: 

 

 tai padės jums parengti technines specifikacijas, kai reikės apibūdinti savo perkamų 

prekių arba paslaugų ypatybes; 

 

 tikrinant atitiktį šiems 

reikalavimams, pripažįstant tokį 

ženklą vienu iš galimų atitikties 

techninėms specifikacijoms 

įrodymų. 

 

Tokie ženklai, kaip atitikties 

patvirtinimas, kurį atlieka trečioji šalis, 

gali padėti taupyti laiką, kartu užtikrinant, 

kad viešasis pirkimas būtų vykdomas 

pagal griežtus aplinkos apsaugos 

standartus.  

 

3.5.1 Ženklų naudojimo sąlygos 

Trečiųjų šalių suteikiamais ženklais pagal 2014 m. 

direktyvas galima naudotis keliais būdais, o 

kai kuriais atvejais galima reikalauti tam tikro 

ženklo techninėse specifikacijose. Taip naudojant 

ženklą būtina atsižvelgti į to ženklo suteikimo 

reikalavimus ir įsitikinti, kad: 

 

i) visi jų kriterijai yra susiję su sutarties 

dalyku; 

ii) jie grindžiami objektyviai patikrinamais ir 

nediskriminaciniais kriterijais;  

iii) jie nustatomi per atvirą ir skaidrią procedūrą, 

kurioje gali dalyvauti visi suinteresuotieji 

subjektai, kuriems tai svarbu, įskaitant 

valdžios institucijas, vartotojus, socialinius 

partnerius, gamintojus, platintojus ir 

nevyriausybines organizacijas; 

iv) jie yra prieinami visoms suinteresuotosioms 

šalims; 

v) juos nustato trečioji šalis, kuriai ekonominės 

veiklos vykdytojas, prašantis suteikti tą 

ženklą, negali daryti lemiamos įtakos
50

. 

Dauguma ženklų pagal ISO I tipo klasifikaciją
51

 

atitinka šias sąlygas, nors kai kurie iš jų kriterijų 
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 Galimi būdai naudoti ženklus vertinant sutarties sudarymo kriterijus aptariami 5 skyriuje. 
50

 Direktyvos 2014/24/ES 43 straipsnio 1 dalis; Direktyvos 2014/25/ES 61 straipsnio 1 dalis. 

Danijos miestas renkasi 

ekologinius ženklus 

Koldingo miestas (Danija) labai 

sėkmingai įtraukia ES ekologinio 

ženklo kriterijus kartu su kitais 

ekologiniais ženklais į visą savo 

viešąjį pirkimą, rinkdamasis tais 

ženklais paženklintus produktus. 

Taikytini ekologinių ženklų kriterijai 

įtraukiami tiesiai į technines 

specifikacijas ir (arba) sutarties 

sudarymo kriterijus. Pažymima, kad 

ekologinio ženklo sertifikato kopija 

laikoma visišku atitikties jo 

kriterijams įrodymu, tačiau taip pat 

priimami ir alternatyvūs 

dokumentai. Konkursai, per kuriuos 

taikyti ekologinių ženklų kriterijai, 

neseniai surengti dėl valymo 

produktų, kopijavimo popieriaus, 

uniformų, skalbimo paslaugų (dėl 

naudojamų skalbiklių), spausdinimo 

paslaugų (dėl naudojamo 

popieriaus), sugeriamojo popieriaus 

ir transporto priemonių parko 

valdymo (dėl naudojamų tepalų). 



gali nebūti konkrečiai skirti perkamam produktui arba paslaugai, pavyzdžiui, tai gali būti 

bendrieji valdymo reikalavimai. Norėdami nustatyti, ar taip yra, turėtumėte peržiūrėti visus 

atitinkamo ženklo kriterijus prieš nurodydami juo remtis savo dokumentuose (dauguma jų yra 

laisvai prieinami internetu).  

Jeigu esate tikri, kad ekologinis ženklas atitinka minėtas sąlygas, galite jį įtraukti į savo 

technines specifikacijas. Tačiau vis vien turite sutikti priimti ir kitus ženklus, kurių 

reikalavimai lygiaverčiai, t. y. kai įrodoma, kad 

jie atitinka tuos pačius objektyvius kriterijus. 

Jei konkurso dalyvis gali įrodyti, kad negalėjo 

gauti ženklo iki atitinkamų terminų
52

 dėl 

priežasčių, kurios nuo jo nepriklausė, turite 

atsižvelgti į alternatyvius jo pateiktus 

įrodymus, kaip antai techninę dokumentaciją, 

kurioje įrodyta, kad laikomasi to ekologinio 

ženklo reikalavimų.  

 

Jei kai kurie ženklo reikalavimai svarbūs jūsų 

sutarčiai, tačiau kiti nesusiję su jos dalyku, o susiję, pavyzdžiui, su bendrąja valdymo 

praktika, galite nurodyti remtis tik tais konkrečiais ženklo kriterijais, kurie susiję su sutarties 

dalyku, tačiau negalite reikalauti turėti paties ženklo
53

. Išties gera praktika galėtų būti tokia, 

kai visada remiamasi tam tikro ženklo kriterijais užtikrinant, kad jie visi būtų aktualūs ir 

aiškūs visiems konkurso dalyviams
54

.  

 

3.6 Atitikties techninėms specifikacijoms tikrinimas  
Visada, kai rengdami savo specifikacijas remiatės techniniais standartais, ženklais, ES arba 

nacionaliniais ŽVP kriterijais, ypač daug dėmesio turėtumėte skirti tam, kaip tikrinsite 

konkurso dalyvių teiginius dėl atitikties jiems. Turėtumėte iš anksto savo konkurso 

dokumentuose nustatyti, kokius atitikties įrodymus konkurso dalyviai gali pateikti. Tai dažnai 

daroma pateikiant orientacinį sąrašą ir nurodant, kad bus priimami ir kiti lygiaverčių formų 
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 IISO 14024:1999. Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis 

ženklinimas. Principai ir procedūros. 
52

 Siekiant, kad veiklos vykdytojai turėtų kuo daugiau galimybių gauti reikiamą ženklą, apie tai reikėtų paskelbti 

kiek įmanoma anksčiau; pavyzdžiui, jei skelbiamas išankstinis informacinis skelbimas (IIS), jame galima 

nurodyti, koks ženklas arba ženklai bus naudojami. Be to, į ketinimą naudotis ženklais galima atkreipti dėmesio 

pirkėjo profilyje arba perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.  
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 Direktyvos 2014/24/ES 43 straipsnio 2 dalis; Direktyvos 2014/25/ES 61 straipsnio 2 dalis.  
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 Byloje C-368/10, Komisija prieš Nyderlandų Karalystę, Teisingumo Teismas atrodė linkęs laikytis nuomonės, 

kad techninėse specifikacijose visada turėtų būti nurodomi ženklo kriterijai, užuot nurodžius tik patį ženklą, 

nebent tie kriterijai būtų išdėstyti teisės aktuose (bylos sprendimo 67–70 punktai). Vis dėlto atminkite, kad šis 

sprendimas priimtas dar prieš tai, kai nustatyti naujieji, griežtesni ženklams taikomi reikalavimai pagal 2014 m. 

direktyvas.  

ŽVP Čekijoje apima ekologiniais 

ženklais paženklintus produktus  

Čekijos Respublikos ministerijos 

privalo į savo rengiamus konkursus 

įtraukti aplinkosaugos kriterijus. Ta 

pati tvarka rekomenduojama ir kitoms 

valstybės įstaigoms; už susijusių 

duomenų rinkimą atsakinga Aplinkos 

ministerija. Yra sukurta specialių 

metodų, kaip pirkti IT produktus ir 

baldus. Naujausiais duomenimis, šalies 

ministerijos per metus apie 

20 mln. EUR išleidžia ekologiniais 

ženklais paženklintiems produktams; 

tokių ekologiniais ženklais paženklintų 

pirkinių didžiąją dalį sudaro katilai, IT 

įranga, popierius ir raštinės reikmenys. 



įrodymai. Aplinkos apsaugos 

reikalavimai dažnai yra sudėtingi ir, 

norint įvertinti atitiktį jiems, kai 

kuriais atvejais gali reikėti techninės 

kompetencijos. Vis dėlto atitiktį 

daugeliui aplinkosauginių 

specifikacijų įmanoma patikrinti ir 

nedalyvaujant techninių sričių 

ekspertams.  

 

Pavyzdžiai: 

 

 iš pradžių nurodykite atitinkamus aplinkos teisės aktus, kurių turi laikytis visi ES 

veiklos vykdytojai, tokius kaip Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva
55

 

arba Medienos reglamentas
56

. Konkurso dalyvis paprastai galės pateikti įrodymų, kad 

laikosi tokių teisės aktų arba nacionalinių jų įgyvendinimo įstatymų, nes tai viena 

pagrindinių verslo ES sąlygų; 

 

 ženklai gali būti naudojami atitikčiai papildomiems aplinkos apsaugos reikalavimams 

įrodyti taip, kaip aprašyta pirmiau; 

 

 kai tinka, galima reikalauti pateikti bandymo ataskaitą arba iš atitikties vertinimo 

įstaigos gautą sertifikatą su sąlyga, kad priimsite ir lygiaverčių atitikties vertinimo 

įstaigų išduotus sertifikatus. Tai vienas iš būdų nustatyti, kad produktas atitinka 

konkrečią specifikaciją arba eksploatacinio efektyvumo lygį. Kaip ir ženklų 

naudojimo atveju, turite svarstyti pateiktą techninę dokumentaciją ar kitokios formos 

įrodymą, jei konkurso dalyvis iki nustatytų terminų negalėjo gauti bandymo ataskaitos 

ar sertifikato dėl priežasčių, kurios nuo jo nepriklausė
57

;  

 

 kai kuriais atvejais, kai per konkurso procedūrą neįmanoma patvirtinti atitikties 

objektyviais trečiosios šalies įrodymais
58

, gali reikėti priimti konkurso dalyvių 

savideklaracijas, kad jie laikosi aplinkos apsaugos reikalavimų. Kai leidžiama tai 

daryti, turite užtikrintai vadovautis lygiateisiškumo, skaidrumo ir proporcingumo 

principais, o prireikus prašyti konkurso dalyvių paaiškinimo, kad būtumėte tikri, jog 

nebus neteisingai priimtas ar atmestas joks pasiūlymas.  

 

Atitikties tikrinimas pagal atrankos ir sutarties sudarymo kriterijus, remiantis susijusia 

Europos Teisingumo Teismo praktika, toliau aptariamas 4 ir 5 skyriuose. 
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 Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų.  
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 Reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir 

medienos produktus, pareigos (ES medienos reglamentas). 
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 Direktyvos 2014/24/ES 44 straipsnis; Direktyvos 2014/25/ES 62 straipsnis.  
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 Pavyzdžiui, kai konkurso dalyvis iki nustatytų terminų negali gauti ženklo ar kito įrodymo dėl priežasčių, 

kurios nuo jo nepriklauso.  



4 skyrius. Konkurso dalyvių atranka ir 
pas alinimas  

Santrauka 

 Galima neleisti konkurse dalyvauti įmonėms, kurios yra pažeidusios aplinkos teisės 

aktus arba kurių aplinkosaugos veiksmingumas turi didelių trūkumų, nors joms turi 

būti suteikta galimybė susigrąžinti gerą reputaciją ir negalima dėl to neleisti dalyvauti 

konkurse ilgiau kaip trejus metus. 

 

 Galima įvertinti ankstesnę įmonės patirtį ir jos darbuotojų profesinę kvalifikaciją, 

turint omenyje aplinkai svarbius aspektus. 2014 m. direktyvomis taip pat suteikta 

nauja galimybė reikalauti įrodymo, kad taikomos tiekimo grandinės valdymo 

priemonės, kurias gali taikyti įmonės ir kurios gali būti svarbios ŽVP.  

 

 Siekdamos patikrinti, ar įmonės gali įgyvendinti su sutartimi susijusias 

aplinkosaugos vadybos priemones, perkančiosios organizacijos gali prašyti jų 

įrodyti savo techninį pajėgumą tai daryti. Tokio techninio pajėgumo įrodymu gali 

būti aplinkosaugos vadybos sistemos, kaip antai EMAS arba ISO 14001 (ir ne tik 

jos).  

 

4.1 Įvadas 

Pagal atrankos kriterijus svarbiausia yra 

ekonominės veiklos vykdytojo gebėjimas 

vykdyti sutartį, dėl kurios sudarymo jis 

dalyvauja konkurse. Vertindamos 

gebėjimą vykdyti sutartį, perkančiosios 

organizacijos gali atsižvelgti į konkrečią 

patirtį ir kompetenciją, susijusias su 

sutarties dalykui svarbiais aplinkos 

apsaugos aspektais. Jos gali prašyti 

įrodymų, kad veiklos vykdytojai vykdydami sutartį gebės taikyti aplinkosaugos vadybos ir 

tiekimo grandinės valdymo priemones. Jos taip pat gali pašalinti iš konkurso tuos veiklos 

vykdytojus, kurie pažeidė aplinkos teisės aktus.  

 

4.2 Pašalinimo kriterijai 

Pašalinimo kriterijai siejami su aplinkybėmis, į kurias gali patekti veiklos vykdytojas ir dėl 

kurių perkančiosios organizacijos įprastai atsisakytų su juo bendradarbiauti. Visi atvejai, kai 

perkančioji organizacija gali neleisti veiklos vykdytojui dalyvauti pirkime, išsamiai išvardyti 



viešojo pirkimo direktyvose. Kai kurių baudžiamųjų bylų, kuriose pateikti ypač rimti 

kaltinimai, atvejais pašalinimas yra privalomas
59

.  

 

Iš ŽVP perspektyvos svarbiausi pašalinimo kriterijai yra: 

 taikomų nacionalinių, ES ar tarptautinių aplinkos teisės aktų nesilaikymas
60

;  

 sunkus profesinis nusižengimas, dėl kurio abejojama veiklos vykdytojo 

sąžiningumu
61

;  

 dideli arba nuolatiniai trūkumai vykdant esminį reikalavimą pagal ankstesnę sutartį, 

dėl kurių ji buvo nutraukta arba imtasi panašių sankcijų
62

; 

 kurių nors iš pirmiau išvardytų faktų iškraipymas arba negalėjimas pateikti 

patvirtinamųjų dokumentų
63

, 

Perkančiosios organizacijos gali neleisti veiklos vykdytojui dalyvauti, kai gali bet kokiomis 

tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jis pažeidė pagal ES arba nacionalinę teisę taikomus 

aplinkos apsaugos įsipareigojimus. 2014 m. direktyvose pateiktas baigtinis sąrašas 

tarptautinių aplinkos apsaugos konvencijų, dėl kurių pažeidimo taip pat leidžiamas 

pašalinimas, būtent: 

 Vienos konvencija dėl ozono sluoksnio apsaugos; 

 Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų; 

 Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų; 

 Roterdamo konvencija (dėl pavojingų cheminių medžiagų ir pesticidų)
64

. 

Kai kurios valstybės narės gali nuspręsti, kad dėl šių 

teisės aktų nesilaikymo pašalinimas turi būti 

privalomas. Dėl aplinkos teisės nuostatų pažeidimų 

taip pat galima atsisakyti sudaryti sutartį su veiklos 

vykdytoju, atmesti pasiūlymą, kuriame nurodyta 

neįprastai maža kaina, arba reikalauti pakeisti 

subrangovą – šios galimybės aptariamos 5 ir 6 

skyriuose.  

Minėtų pašalinimo kriterijų taikymas ribojamas 

nustatant ilgiausią pašalinimo laikotarpį – trejus metus 

po atitinkamo įvykio datos, nebent trumpesnis 

laikotarpis būtų nustatytas nacionalinės teisės aktais 

                                                 
59

 Pavyzdžiui, jeigu įmonė arba vienas iš jos atstovų teismo pripažintas kaltu dėl dalyvavimo nusikalstamoje 

organizacijoje, korupcijos, teroristinių nusikaltimų, vaikų darbo, prekybos žmonėmis, sukčiavimo ar pinigų 

plovimo (Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalis). 
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 Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalies a punktas. 
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 Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalies c punktas. 
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 Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalies g punktas. 
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 Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalies h punktas. 
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 Direktyvos 2014/24/ES X priedas.  

Pašalinimas iš konkursų dėl 

aplinkos teisės aktų pažeidimo  
Jeigu veiklos vykdytojas yra pažeidęs 

taikomus aplinkos teisės aktus, 

perkančioji institucija gali siekti neleisti 

jam dalyvauti konkurso procedūroje. 

Pavyzdžiui, atliekų šalinimo įmonei, 

neteisėtai išmetusiai atliekas, galima 

neleisti dalyvauti konkurse dėl šiukšlių 

surinkimo paslaugų teikimo. Perkančioji 

organizacija gali bet kokiomis 

tinkamomis priemonėmis įrodyti tokius 

pažeidimus, tačiau veiklos vykdytojui 

taip pat turi būti suteikta galimybė 

įrodyti, jog jis įvykdė direktyvose 

nustatytus reikalavimus siekdamas 

susigrąžinti gerą reputaciją.  



arba ilgesnis laikotarpis būtų nustatytas tam veiklos vykdytojui nepalankiu teismo 

sprendimu
65

. Be to, veiklos vykdytojams turi būti suteikta galimybė susigrąžinti gerą 

reputaciją, t. y. įrodyti savo patikimumą nepaisant to, kad yra nustatytas vienas iš pašalinimo 

pagrindų. Norėdamas tai padaryti veiklos vykdytojas turi įrodyti, kad jis: 

 sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už bet kokią savo nusikalstama 

veika ar nusižengimu padarytą žalą; 

 išsamiai paaiškino faktus ir aplinkybes aktyviai bendradarbiaudamas su tyrimą 

atliekančiomis institucijomis; ir  

 ėmėsi konkrečių tinkamų techninių, organizacinių ir personalo valdymo priemonių, 

kad užkirstų kelią tolesniems nusikaltimams arba nusižengimams
66

. 

Perkančiosios organizacijos užduotis yra įvertinti priemones, kurių imtasi, ir nustatyti, ar jų 

pakanka, kad veiklos vykdytojas galėtų dalyvauti pirkimo procedūroje, o jei jam dalyvauti 

neleidžiama, nurodyti to priežastis. 

  

4.3 Atrankos kriterijai 

Pagal atrankos kriterijus vertinamas ekonominės veiklos vykdytojo tinkamumas vykdyti 

sutartį. Per dviejų etapų procedūras šie kriterijai taikomi pradiniame kvietimo pareikšti 

susidomėjimą etape ir kartu gali būti naudojami sudarant galutinį dalyvių sąrašą arba 

mažinant kviečiamų teikti pasiūlymus kandidatų skaičių. Per atviro konkurso procedūrą gali 

būti įvertinta (ne)atitiktis šiems kriterijams iki pasiūlymų vertinimo arba po jo. Viešojo 

pirkimo direktyvose pateiktas išsamus sąrašas, kokius kriterijus galima taikyti atrenkant 

veiklos vykdytojus ir kokių rūšių įrodymų galima iš jų reikalauti
67

. 

ŽVP reikmėms aktualiausi atrankos kriterijai siejasi su techniniu pajėgumu ir profesiniais 

gebėjimais: 

 žmogiškaisiais ir techniniais ištekliais; 

 patirtimi ir rekomendacijomis; 
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 Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 7 dalis. 
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 Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 6 dalis.  
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 Direktyvos 2014/24/ES 58 straipsnio 1 dalis ir 60 straipsnio 1 dalis. Pagal Direktyvos 2014/25/ES 78 ir 80 

straipsnius perkančiosios organizacijos gali taikyti tuos pačius pašalinimo ir atrankos kriterijus arba kitas 

objektyvias taisykles ir kriterijus, kurie buvo pateikti suinteresuotiems ekonominės veiklos vykdytojams 

susipažinti.  



 darbuotojų išsilavinimu ir profesine kvalifikacija (jei tai neįvertinta kaip sutarties 

sudarymo kriterijus)
68

; 

 aplinkosaugos vadybos sistemomis ir 

programomis (pvz., EMAS, ISO 14001); 

 tiekimo grandinės valdymo, sekimo 

sistemomis; 

 produktų pavyzdžiais; 

 atitikties vertinimo sertifikatais. 

Kiekvienas iš šių dalykų gali padėti nustatyti, ar 

veiklos vykdytojas yra pakankamai pajėgus 

vykdyti sutarties aplinkosaugos aspektus, kaip 

aptariama toliau.  

 

Svarbiausias visiems atrankos kriterijams 

taikomas reikalavimas yra tas, kad jie turi būti 

susiję su sutarties dalyku ir jam proporcingi. Tai 

reiškia, kad atrankos kriterijus turėtumėte derinti 

prie konkrečių sutarties reikalavimų, įskaitant jos 

vertę ir susijusios rizikos aplinkai lygį. Pavyzdžiui, 

jei bus sudaryta darbų pirkimo sutartis, paprastai 

taikoma daugiau aplinkosauginių atrankos kriterijų 

negu paprastos prekių pirkimo sutarties atveju, 

nebent būtų tiekiamos ypatingą riziką aplinkai 

keliančios prekės, pvz., cheminės medžiagos arba 

degalai, kuriuos būtina laikyti saugiai. 

 

4.3.1 Techninis aplinkos apsaugos pajėgumas 

ŽVP reikalavimų vykdymas gali būti sudėtingas 

procesas, nesvarbu, ar jie susiję su didelio energinio 

efektyvumo pastatų projektavimu ir statyba, ar su 

spausdinimo paslaugos teikimu mažinant atliekų 

susidarymą. Siekiant įsitikinti, kad veiklos 

vykdytojai yra pajėgūs vykdyti tokius reikalavimus, 

vertėtų užduoti jiems klausimų apie ankstesnę patirtį 

ir turimus žmogiškuosius bei techninius išteklius.  

 

Techninis aplinkos apsaugos pajėgumas gali apimti techninę kompetenciją užtikrinti 

minimalų susidarančių atliekų kiekį, išvengti teršalų išliejimo ar nuotėkio, mažinti degalų 

sąnaudas arba natūralių gamtos buveinių trikdymą. Praktiškai dėl to paprastai užduodami 

tokie klausimai kaip tie, kurie nurodyti toliau. 
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 Direktyvos 2014/24/ES XII priedo II dalies f punkte nustatyta, kad išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos 

įrodymai gali būti vertinami atrankos etape tik tuo atveju, jeigu jie nevertinami kaip sutarties sudarymo 

kriterijai.  

Pastatų priežiūros paslaugoms 

taikomi žalieji kriterijai Ispanijoje 
Gipuskoa provincijos taryba sudarė 

dviejų pastatų priežiūros paslaugų 

sutartį, kuri apibrėžta taip, kad į ją 

įtraukta teikiamų paslaugų 

aplinkosauginio tvarumo sąlyga. Tarp 

atrankos kriterijų buvo ir reikalavimas 

konkurso dalyviams paskirti inžinierių 

arba techninės kvalifikacijos architektą, 

kuris būtų atsakingas už priežiūros 

paslaugų koordinavimą. Šis asmuo turi 

būti tinkamai išmokytas, turėti reikiamų 

žinių ir patirties, kad gebėtų spręsti su 

priežiūros darbais susijusius 

aplinkosaugos klausimus, įskaitant 

energijos vartojimo efektyvumą ir 

atliekų tvarkymą. 



 Ar įmonė turi ankstesnės tvaraus sutarčių vykdymo patirties? 

 

 Ar įmonė samdo arba gali gauti darbuotojų, turinčių reikiamą išsilavinimą, profesinę 

kvalifikaciją ir patirtį, kad galėtų vykdyti sutarties aplinkos apsaugos nuostatas? 

 

 Ar įmonė turi nuosavą arba gali naudoti būtiną techninę įrangą ar priemones, 

reikalingas aplinkos apsaugai? 

 

 Ar įmonė turi priemonių, kuriomis užtikrintų sutarties aplinkosaugos aspektų 

vykdymo kokybę (pvz., galimybę kreiptis į reikiamas technines įstaigas ir naudotis 

atitinkamomis priemonėmis)? 

 

Įtraukiant aplinkosaugos kriterijus naudinga 

priemonė yra duomenų apie anksčiau vykdytas 

sutartis įrašai. Galite nustatyti šį kriterijų, kad 

gautumėte žinių apie ankstesnę įmonių patirtį, 

įgytą vykdant sutartis, kuriose buvo nustatyti 

panašūs aplinkosaugos reikalavimai, ir (tik 

darbų pirkimo sutarčių atveju) reikalauti pateikti 

pažymas, kad tokie darbai sėkmingai atlikti ir 

užbaigti. Tai darydami būtinai turėtumėte 

aiškiai apibrėžti, kokio pobūdžio informacija 

laikoma svarbia ir kaip ji bus vertinama. 

Direktyvose nustatytas ilgiausias laikotarpis, 

kurio ankstesnė patirtis vertinama, yra penkeri 

metai darbų pirkimo sutarčių ir treji metai 

prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių atvejais, 

nebent ilgesnio laikotarpio reikėtų tinkamam 

konkurencijos lygiui užtikrinti
69

. 

 

ŽVP gali būti taip pat svarbu darbuotojų 

išsilavinimas, profesinė kvalifikacija ir patirtis. 

Pavyzdžiui, jei perkate kelių transporto 

paslaugas, gali būti pravartu įsitikinti, kad 

vairuotojai išmokyti vairuoti ekologiškai, 

mažinti degalų sąnaudas ir taršą. Pagal 

maitinimo paslaugų sutartį darbuotojai turi būti kvalifikuoti tinkamai dirbti su maistu –  

tai reikalinga tiek saugai užtikrinti, tiek tam, kad būtų mažiau maisto atliekų. Tačiau 

atminkite, kad kai kuriuos aplinkos apsaugos aspektus gali būti prasmingiau vertinti pagal 

sutarties sudarymo kriterijus – tokiu atveju jie neturėtų būti įtraukti į atrankos kriterijus
70

. 
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 Direktyvos 2014/24/ES XII priedo II dalies a punktas.  
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 Direktyvos 2014/24/ES XII priedo II dalies f punktas. 

Asbesto šalintojų profesinės 

kompetencijos užtikrinimas  
Visoje Europoje daugelyje pastatų vis 

dar tebėra asbesto izoliacinių medžiagų. 

Atliekant šių pastatų techninės 

priežiūros darbus svarbu, kad asbestą 

saugiai pašalintų kvalifikuoti rangovai. 

Siekdamos pateikti jų kompetencijos 

įrodymų, kai kurios valstybės narės 

taiko rangovų, kurių specializacija yra 

tokie darbai, licencijavimo sistemas. 

Pagal atrankos kriterijus reikalauti, kad 

rangovai turėtų tokių darbų vykdymo 

įgūdžių ir tai įrodytų atitinkamos 

institucijos išduota licencija arba 

lygiavertės formos įrodymu, svarbu 

siekiant, kad su tokiu darbu siejama 

rizika sveikatai, saugai ir aplinkai būtų 

minimali.  



Sutarties sudarymo etape galite lanksčiau spręsti, kaip apibrėžti kriterijus ir jūsų reikalaujamų 

rūšių įrodymus (žr. 5 skyrių).  

 

4.3.2 Aplinkosaugos vadybos sistemos 

Bet kuri (viešoji arba privati) organizacija, norinti pagerinti bendrą savo aplinkosaugos 

veiksmingumą, gali nuspręsti taikyti aplinkosaugos vadybos sistemą. Aplinkosaugos vadybos 

sistemos yra organizacijai skirtos priemonės, kuriomis siekiama didinti bendrą organizacijos, 

įsipareigojančios jas taikyti, aplinkosaugos veiksmingumą. Jomis naudodamosi organizacijos 

geba aiškiai nustatyti savo veiklos poveikį aplinkai, tikslingiau imtis priemonių dėl svarbių 

šio poveikio veiksnių ir gerai juos valdyti, nuolat didindamos savo aplinkosaugos 

veiksmingumą. Atitinkamos sritys, kurias reikėtų tobulinti, gali būti tokių gamtos išteklių 

kaip vanduo ir energija naudojimas, darbuotojų mokymas, aplinkai palankių gamybos metodų 

taikymas ir žalesnių raštinės reikmenų pirkimas.   

 

Aplinkosaugos vadybos sistemą taikanti organizacija gali prašyti ją sertifikuoti pagal vieną iš 

dviejų pagrindinių ES naudojamų aplinkosaugos vadybos sistemų: Aplinkosaugos vadybos ir 

audito sistemą (EMAS)
71

 arba Europos (ar tarptautinį) aplinkos apsaugos vadybos sistemų 

standartą (EN/ ISO 14001)
72

. EMAS sistema naudojasi visų pirma ES arba Europos 

ekonominėje erdvėje objektą turinčios organizacijos, nors ją galima naudoti ir kitur 

įsikūrusioms organizacijoms bei objektams (tačiau atitiktį jai visada patikrina kontroliuojanti 

Europos akreditavimo įstaiga). ISO sistemą gali taikyti viso pasaulio organizacijos.  

 

Pasaulyje yra apie 250 000 organizacijų, sertifikuotų pagal ISO 14001, ir daugiau kaip 4 000 

organizacijų ir 7 500 objektų, registruotų pagal EMAS. Sertifikavimas pagal EMAS apima 

EN/ ISO 14001 reikalavimus ir tokius papildomus elementus kaip patvirtinta atitiktis 

aplinkos teisės aktams, įsipareigojimas nuolat didinti aplinkosaugos veiksmingumą, aktyvus 

darbuotojų dalyvavimas ir privalomas metinių rezultatų pranešimas visuomenei (poveikio 

aplinkai informacinis pranešimas), patvirtinamas tikrinimo įstaigos. Pastaruoju elementu 

EMAS labai skiriasi nuo kitų sistemų, nes tokiame pranešime viešai ir skaidriai parodomas 

registruotos organizacijos aplinkosaugos veiksmingumas.  

 

Pagal 2014 m. direktyvas perkančiosios organizacijos dėl bet kokios sutarties sudarymo gali 

reikalauti pateikti veiklos vykdytojo taikomos aplinkosaugos vadybos sistemos buvimo 

įrodymų, tačiau toks reikalavimas turi būti proporcingas ir susijęs su sutarties dalyku
73

. 

Būtina sutikti priimti ir lygiaverčius sertifikatus ir, kaip ir ženklų bei bandymų ataskaitų 

naudojimo atvejais, būtina svarstyti ir kitokių formų įrodymus (kaip antai vidaus reikmėms 

sukurtą sistemą), kai veiklos vykdytojas neturi galimybės pasinaudoti trečiosios šalies 

sertifikavimu arba negali gauti sertifikato iki nustatytų terminų dėl priežasčių, kurios nuo jo 

nepriklauso (žr. 3.5.1 skirsnį).  
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Aplinkosaugos vadybos sistema (AVS) naudojama ne vien siekiant įrodyti techninį pajėgumą 

imtis aplinkosaugos vadybos priemonių. Kai perkančioji organizacija nustato kitus 

aplinkosauginius atrankos kriterijus, kaip nurodyta 4.3.1 skirsnyje (pvz., reikalavimus dėl 

techninės įrangos ar mokymo), jeigu iš AVS galima gauti reikiamą informaciją apie tuos 

konkrečius reikalavimus, ji gali būti tinkamas pajėgumo įrodymas. 

 

Ir šiuo atveju svarbu atsižvelgti į faktinius 

techninio pajėgumo elementus, kuriuos apima 

AVS ir kurie svarbūs sutarties dalykui, o ne vien 

į trečiosios šalies išduoto sertifikato turėjimą
74

. 

Nustatant reikalavimus dėl taikytinų 

aplinkosaugos vadybos priemonių būtina turėti 

omenyje proporcingumo principą, t. y. tokie 

reikalavimai gali būti netinkami mažos vertės, 

nedidelio poveikio sutarčiai. 

 

4.3.3 Tiekimo grandinės valdymo priemonės 

Dažnai poveikis aplinkai padaromas ne pristatant 

galutinį produktą ar teikiant paslaugą, o pirmesniuose 

tiekimo grandinės etapuose. Pavyzdžiui, IT įrangos 

sudedamosios dalys įprastai tiekiamos iš įvairių 

pasaulio šalių, tarp jų ir metalai bei kitos medžiagos, 

kurių gavyba ir perdirbimas kelia didelę žalos 

aplinkai riziką. Statybos rangovas gali 

bendradarbiauti su daugeliu mažesnių įmonių, kurių 

kiekviena turėtų laikytis tvarios veiklos praktikos 

dalyvaudama statybos darbų projekte.  

 

Sudarant šios rūšies sutartis perkančiosioms 

organizacijoms yra prasminga žvelgti toliau, ne tik į pagrindinį ar tiesioginį rangovą, siekiant 

užtikrinti, kad būtų tenkinami aplinkos apsaugos reikalavimai. Vienas iš būdų tai daryti yra 

įtraukti specialias sutarties nuostatas dėl subrangovų. Šis metodas aptariamas 6 skyriuje.  

Atrankos etape perkančiosios organizacijos gali reikalauti pateikti šią informaciją: 
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 Byloje T-331/06, Evropaїki Dynamiki prieš Europos aplinkos agentūrą (76 punktas), Teismas nusprendė, kad 

trečiosios šalies patvirtinimas gali būti pagrindu skirti daugiau balų vertinant įmonės AVS kokybę. Ši byla 

išsamiau aptariama 5 skyriuje. 

 

Lietuvos automobilių kelių 

direkcija (LAKD) renkasi 

turinčius aplinkosaugos gebėjimų 
Skelbdama konkursus dėl kelių ir 

greitkelių tiesimo sutarčių LAKD prašo 

įrodyti gebėjimą taikyti aplinkosaugos 

vadybos priemones. Tai vertinama pagal 

techninio pajėgumo kriterijus; šiuo 

tikslu tinka EMAS, ISO 14001 ar kitas 

lygiavertis sertifikatas arba įrodymas.  



 informaciją apie sutarties dalį, kurią 

ekonominės veiklos vykdytojas ketina 

galbūt perleisti vykdyti kitiems pagal 

subrangos sutartis, ir 

 tiekimo grandinės valdymo ir sekimo 

sistemų, kurias ekonominės veiklos 

vykdytojas galės taikyti vykdydamas 

sutartį, apibūdinimą
75

. 

 

Abu šie dalykai gali padėti nustatyti, kaip bus 

valdomas poveikis aplinkai pagal konkrečią 

sutartį, ir pasirinkti veiklos vykdytojus, turinčius 

patikimas sistemas.  

 

4.3.4 Produktų pavyzdžiai, tikrinimai ir 

atitikties vertinimas 

Jeigu sutartyje numatyta tiekti produktus arba 

medžiagas, atrankos etape galima reikalauti 

pateikti jų pavyzdžių (arba aprašymą ar 

nuotrauką). Taip pat galima reikalauti pateikti jų 

atitikties ar kokybės sertifikatus
76

. Jie gali būti 

naudingi tikrinant, ar produktai atitinka bet 

kokius konkrečius to viešojo pirkimo aplinkos 

apsaugos reikalavimus, pavyzdžiui, dėl patvarumo ar energijos vartojimo.  

 

Perkančiosios organizacijos taip pat gali rinktis tikrinti tiekėjų gamybos pajėgumą arba 

paslaugų teikėjų techninį pajėgumą, taip pat jų turimą tyrimų infrastruktūrą ir kokybės 

kontrolės priemones
77

. Tai galima daryti tuomet, kai norimi pirkti produktai arba paslaugos 

yra sudėtingi, arba išimties tvarka, kai jie įsigyjami specialioms reikmėms. Tokius tikrinimus 

gali atlikti pati perkančioji organizacija arba kompetentinga valstybės, kurioje įsisteigęs 

veiklos vykdytojas, įstaiga.  

 

4.4 Įrodymai  

Nors 2014 m. direktyvose pateiktas papildytas dalykų, kuriuos galima tikrinti atrankos etape, 

sąrašas, jose taip pat šiek tiek apribota laisvė dėl to, kokios rūšies įrodymų galima reikalauti 

preliminariuose procedūros etapuose. Ypač svarbu tai, kad perkančiosios organizacijos 

privalo priimti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) kaip preliminarų 

atitikties kriterijams, pagal kuriuos pašalinami ir atrenkami dalyviai, įrodymą 

(http://ec.europa.eu/growth/espd)78
. Tai tam tikra atnaujintos savideklaracijos forma, kurią 

galima pildyti standartiniu elektroniniu formatu ir kurią naudodami veiklos vykdytojai gali 
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 Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnis.  

Tiekėjų dalyvavimas rengiant 

veiksmingą ŽVP Italijoje 
2013 m. Turino miestas į savo mokyklų 

maitinimo paslaugų sutartį įtraukė 

priemones ir kriterijus, kuriais siekė 

mažinti susijusį anglies dioksido 

pėdsaką. Tiekėjų prašyta pateikti 

duomenų apie tas tiekimo grandinės 

dalis, kuriose yra daugiausia galimybių 

sumažinti išmetamą CO2 kiekį. 

Pavyzdžiui, penkių dažniausiai 

vartojamų maisto produktų atveju tik 

1 proc. viso išmetamo anglies dioksido 

pėdsako susidarė dėl miesto transporto. 

Nuo 75 iki 95 proc. viso anglies 

dioksido pėdsako susidarė dėl gamybos 

procesų; taip atskleista žemės ūkio 

praktikos svarba įgyvendinant 

veiksmingas ŽVP priemones, skirtas 

maisto tiekimui ir maitinimo 

paslaugoms.  

 
„Stebėsenos rezultatai mus nustebino, taigi 

akivaizdu, koks vertingas yra tiekimo 

grandinės dalyvių įnašas.“ – Turino miesto 

policijos pareigūnė Elena Deambrogio 
 

http://ec.europa.eu/growth/espd


patvirtinti, kad laikosi pašalinimo ir atrankos pagrindų. Joje taip pat pateikiama nuoroda į 

duomenų bazę arba bazes, iš kurių galima gauti patvirtinamuosius dokumentus, arba 

patvirtinimas, kad veiklos vykdytojas paprašytas galės šiuos dokumentus pateikti 

nedelsdamas.  

 

EBVPD, kaip tinkamumo dalyvauti konkurse savideklaracija, yra naudingas tuo, kad mažina 

naštą, patiriamą teikiant ir tikrinant įrodymus per kiekvieną procedūrą. Perkančiosios 

organizacijos vis vien gali reikalauti pateikti dokumentų originalus, kai to reikia užtikrinant 

tinkamą procedūros eigą, jei tų dokumentų vis dar neturi
79

. Internetinė pažymų saugykla „e-

Certis“ (http://ec.europa.eu/growth/ecertis) yra internetu teikiama paslauga, kuria padedama 

perkančiosioms organizacijoms ir veiklos vykdytojams rasti įvairius sertifikatus, kurių dažnai 

reikalaujama kaip tinkamumo dalyvauti pirkimų procedūrose įrodymo visoje ES, Turkijoje, 

Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje.  

 

4.5 Grupių vertinimas 
Vertinant veiklos vykdytojų techninį pajėgumą 

taip pat svarbu leisti jiems naudotis kitų subjektų 

pajėgumu. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad jeigu dvi 

arba daugiau įmonių nori kartu teikti prašymą 

sudaryti sutartį, privalote atsižvelgti į bendrą jų 

pajėgumą nepaisant to, ar jos yra sudariusios 

oficialų konsorciumą, ar yra saistomos kokių 

nors teisinių ryšių, ar ne. Tai priklauso nuo 

veiklos vykdytojo gebėjimo įrodyti, kad jis galės 

naudotis to kito subjekto ištekliais vykdydamas 

sutartį; pavyzdžiui, jis gali tai patvirtinti 

pateikdamas pasirašytą pasižadėjimą. Kai 

ketinama naudotis kito subjekto (tai gali būti ir 

patronuojančioji arba patronuojamoji įmonė) turimu pajėgumu, jis taip pat turi įrodyti, kad 

atitinka nepašalinimo iš konkurso kriterijus ir visus atitinkamus atrankos kriterijus, taikomus 

ketinant sudaryti tą sutartį
80

. 
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Grupių sudarymas ir žaliosios 

sutartys 

Konkursuose dėl viešųjų sutarčių 

sudarymo dalyvaujančios įmonės, 

siekdamos atitikti žaliuosius 

reikalavimus, gali nuspręsti pakviesti 

dalyvauti kompetentingus specialistus. 

Pavyzdžiui, pastatų valdymo įmonė gali 

bendradarbiauti su aplinkos apsaugos 

konsultantu siekdama tvariau valdyti 

pastatus. Šiuo atveju abiejų įmonių 

techninis pajėgumas ir patirtis turėtų 

būti įvertinami atrankos etape.  

http://ec.europa.eu/growth/ecertis


5 skyrius. Sutarties sudarymas 

Santrauka 
 Galima taikyti sutarties sudarymo aplinkosauginius kriterijus, jei šie kriterijai: 

 susiję su sutarties dalyku; 

 perkančiajai organizacijai neteikia neribotos pasirinkimo laisvės; 

 užtikrina veiksmingos konkurencijos galimybę;  

 aiškiai minimi skelbime apie pirkimą ir konkurso dokumentuose, kartu nurodytas 

lyginamasis jų svoris ir bet kokie atitinkami papildomi kriterijai; ir 

 atitinka Sutarties principus.  

 

 Sutarties sudarymo etape galite skirti papildomų balų už aplinkosaugos veiksmingumą, 

viršijantį specifikacijose nustatytus minimaliuosius reikalavimus. Nėra nustatytos ribos, 

koks gali būti didžiausias jūsų aplinkosauginių kriterijų lyginamasis svoris. 

 

 Pasirinkus gyvavimo ciklo sąnaudų metodą sužinomos tikrosios sąnaudos pagal sutartį. 

Vertinimo metu atsižvelgiant į 

energijos ir vandens suvartojimą, 

techninę priežiūrą ir atliekų šalinimo 

sąnaudas gali išaiškėti, kad žalesnė 

alternatyva kartu yra ir pigesnė per visą 

gyvavimo ciklą. 

 

 Suteikti ženklai ir kitokie trečiųjų šalių 

įrodymai gali padėti įvertinti, kiek 

pasiūlymas atitinka jūsų pasirinktus 

sutarties sudarymo kriterijus, ir 

patikrinti konkurso dalyvių teiginių pagrįstumą.   

 

5.1 Sutarties sudarymo bendrosios taisyklės 

5.1.1 Sutarties sudarymo kriterijai 

Sutarties sudarymo etape perkančioji organizacija įvertina pasiūlymų kokybę ir palygina 

kainas. Vertindami pasiūlymų kokybę turite pagal iš anksto nustatytus ir paskelbtus sutarties 

sudarymo kriterijus nuspręsti, kuris pasiūlymas yra geriausias. Pagal 2014 m. viešojo pirkimo 

direktyvas visos sutartys turi būti sudaromos su ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų 

pateikėjais. Pagal šį bendrą principą gali būti taikomi keli skirtingi metodai, o kai kuriuos iš 

jų galima laikyti ypač tinkamais ŽVP.  

 

Sąnaudos arba kaina vertinamos per bet kurią procedūrą
81

 ir gali būti apskaičiuojamos pagal 

gyvavimo ciklo sąnaudas, kaip aptariama toliau. Iš perkančiosios organizacijos perspektyvos 
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pasiūlymo vertė gali priklausyti ne tik nuo sąnaudų, bet ir nuo labai įvairių kitų veiksnių, 

įskaitant aplinkos apsaugos aspektus.  

Nebūtina, kad perkančiajai organizacijai būtų ekonomiškai naudingas kiekvienas atskiras 

sutarties sudarymo kriterijus 
82

, tačiau būtina, kad sutarties sudarymo kriterijai (kaip ir 

atrankos kriterijai, techninės specifikacijos bei sutarties vykdymo nuostatos) būtų susiję su 

sutarties dalyku. 2014 m. direktyvose nustatyta, kad sutarties sudarymo kriterijai turi būti 

laikomi susijusiais su sutarties dalyku, kai siejasi 

su darbais, prekėmis arba paslaugomis pagal tą 

sutartį bet kokiu atžvilgiu ir bet kuriame jų 

gyvavimo ciklo etape, įskaitant veiksnius, 

susijusius su:  

a) konkrečiu su tais darbais, prekėmis ar 

paslaugomis siejamu gamybos, tiekimo ar 

prekybos procesu arba  

 

b) konkrečiu kito jų gyvavimo ciklo etapo 

procesu
83

.  

 

Šie veiksniai nebūtinai turi būti sudaryti perkamo 

dalyko „esmę“, t. y. jie nebūtinai turi būti matomi 

ar aptinkami galutiniame produkte arba 

naudojantis atitinkama paslauga. Tai reiškia, kad 

sutarties sudarymo kriterijai, kaip ir techninės 

specifikacijos, gali būti susiję su tvarumo 

aspektais, kaip antai atsinaujinančiųjų išteklių ar 

ekologine gamyba arba išmetamu 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekiu, kuris siejamas su konkrečiu 

produktu ar paslauga.  

 

Svarbiausias techninių specifikacijų ir 

sutarties sudarymo kriterijų skirtumas 

yra tas, kad techninių specifikacijų 

atveju vertinama tik (ne)atitiktis joms, o 

sutarties sudarymo kriterijų nustatomas 

lyginamasis svoris ir sudaromos balų 

lentelės, kad būtų galima skirti daugiau 

balų didesnio aplinkosaugos 

veiksmingumo pasiūlymams.  

 

                                                 
82

Žr. bylos C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab prieš Helsingin kaupunki (Concordia Bus byla) , 

55 punktą. 
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 Direktyvos 2014/24/ES 67 straipsnio 3 dalis; Direktyvos 2014/25/ES 82 straipsnio 3 dalis. 

Esamas arba nesamas ryšys su 

sutarties dalyku  
Byloje dėl autobusų transporto paslaugų 

pirkimo (Concordia Bus byla) Europos 

Teisingumo Teismas nusprendė, kad 

sutarties sudarymo kriterijai, susiję su 

būsimų savivaldybės transporto parko 

autobusų į aplinką išmetamais azoto 

oksidais ir triukšmu, atitinka 

reikalavimą dėl ryšio su sutarties 

dalyku
1.
 

 

EVN Wienstrom byloje sutarties 

sudarymo kriterijus, susijęs su elektros 

energijos kiekiu, pagaminamu iš 

atsinaujinančiųjų išteklių viršijant 

perkančiosios organizacijos numatytą 

suvartoti kiekį, buvo pripažintas 

nepriimtinu, nes nesusijusiu su sutarties 

dalyku.
1
 Tuo atveju perkančioji 

organizacija taip pat negalėjo 

veiksmingai patikrinti šio kriterijaus.  



Kiekviena perkančioji organizacija pati renkasi, kokius sutarties sudarymo kriterijus taikyti ir 

kokį lyginamąjį kiekvieno jų svorį nustatyti. Kai kurie svarbiausi dalykai dėl to, kokio 

pobūdžio aplinkosauginius sutarties sudarymo kriterijus reikėtų taikyti ir kaip nustatyti 

tinkamą lyginamąjį svorį, aptariami šiame skyriuje.  

5.1.2 Sutarties sudarymo kriterijų parengimas ir paskelbimas 

Viešojo pirkimo direktyvose nustatytos kai kurios pagrindinės taisyklės dėl sutarčių 

sudarymo kriterijų skaidrumo. Jos atitinka Teisingumo Teismo praktiką, įskaitant toliau 

aptariamas bylas, kuriose nagrinėti sutarčių sudarymo aplinkosauginiai kriterijai. 

 

1. Sutarties sudarymo kriterijai neturi reikšti neribotos pasirinkimo laisvės 

Sutarties sudarymo kriterijai niekada neturi teikti neribotos pasirinkimo laisvės 

perkančiosioms organizacijoms
84

. Tai reiškia, kad jie turi būti objektyvus pagrindas, pagal 

kurį pasiūlymai skiriami vienas nuo kito, ir turi būti pakankamai konkretūs. Pasak Teismo, 

sutarties sudarymo kriterijai turi būti formuluojami taip, kad visi „deramai gerai informuoti ir 

įprastai kruopštūs konkurso dalyviai“ galėtų juos suprasti vienodai
85

.  

 

Dar vienas sutarties sudarymo kriterijų objektyvumo reikalavimo aspektas yra jų 

patikrinamumas. Jei sutarties sudarymo kriterijai susiję su veiksniais, kurių perkančioji 

organizacija negali patikrinti, bus sunku įrodyti, kad tie kriterijai taikomi objektyviai. Todėl 

turėtumėte iš anksto apsvarstyti, kokius įrodymus konkurso dalyviai galės teikti pagal 

kiekvieną sutarties sudarymo kriterijų ir kaip tai vertinsite
86

. 

 

Concordia Bus byloje nagrinėtu atveju Helsinkio miesto bendrija iki pasiūlymų vertinimo 

buvo nustačiusi ir paskelbusi sistemą, pagal kurią vertinant numatyta skirta papildomų balų 

už mažesnį triukšmą ir mažesnę taršą azoto oksidais
87

. Šią sistemą Teisingumo Teismas 

pripažino pakankamai konkrečia ir objektyvia. 

 

2. Sutarties sudarymo kriterijais turėtų būti užtikrinta veiksmingos konkurencijos 

galimybė 

Aplinkosauginiai sutarties sudarymo kriterijai neturėtų būti formuluojami taip, kad taptų 

dirbtine kliūtimi patekti į rinką. Kadangi vienas iš sutarties sudarymo kriterijų tikslų yra 

skatinti rinką atrasti ir įgyvendinti aplinkai palankesnius sprendimus, įvairiems veiklos 

vykdytojams turėtų būti visada įmanoma gauti balų pagal tokius kriterijus. Vienas geras 

būdas užtikrinti, kad taip būtų, yra apsvarstyti aplinkosauginius sutarties sudarymo kriterijus 

su galimais konkurso dalyviais per konsultacijas rinkoje iki pirkimo, kaip išdėstyta 2 skyriuje.  
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 Šiuo atveju papildomų balų skirta (be kita ko) už naudojamus autobusus, kurių išmetamas azoto oksidų kiekis 
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3. Sutarties sudarymo kriterijai turi būti 

paskelbti iš anksto 

Pagal viešojo pirkimo direktyvas privaloma 

sutarties sudarymo kriterijus ir lyginamąjį jų 

svorį nurodyti arba skelbime apie pirkimą, arba 

pirkimo dokumentuose
89

. Teismo praktika 

padėjo išaiškinti, kiek išsamiai privaloma skelbti 

sutarties sudarymo kriterijus. Skelbime arba 

dokumentuose turite nurodyti: 

 kriterijus, kuriuos taikysite nustatydami 

ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą; 

 

 santykinį savo taikomų kriterijų 

lyginamąjį svorį tiksliais skaičiais arba 

kaip tinkamos maksimalios aprėpties 

intervalą
90

; ir 

 

 bet kokius papildomus kriterijus, 

kuriuos taikysite, o daugeliu atvejų ir 

lyginamąjį jų svorį
91

. 

 

5.2 Sutarties sudarymo aplinkosauginių 

kriterijų taikymas 
Esamoje teisinėje sistemoje yra nemažai 

laisvės taikyti aplinkosauginius sutarties 

sudarymo kriterijus pagal įvairius metodus ir 

vadovaujantis įvairiais požiūriais. 

 

5.2.1 Specifikacijos ar sutarties sudarymo 

kriterijai?  

Vertinant, ar tam tikra aplinkosaugos ypatybė 

turėtų būti laikoma minimaliu reikalavimu 

(specifikacija), ar pageidaujamu dalyku 

(sutarties sudarymo kriterijumi), reikėtų 
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nustatyti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių – pastaruoju atveju kriterijai turi būti išvardyti mažėjančios 

svarbos tvarka.  
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 Teismas yra svarstęs privalomą papildomų kriterijų atskleidimo lygį keliose bylose, tarp jų C-532/06, 

Lianakis ir kiti; C-331/04, ATI EAC ir Viaggi di Maio prieš ACTV Venezia SpA; T-70/05, Evropaiki Dynamiki 

prieš EMSA. Apie papildomų kriterijų lyginamąjį svorį leidžiama nepranešti tik tada, kai: i) jie nekeičia 

pagrindinių kriterijų, ii) juose nėra elementų, galėjusių paveikti pasiūlymų rengimą, ir iii) jie nelemia jokio 

konkurso dalyvio diskriminavimo (byla C-331/04, ATI EAC). 

Specifiškumo ir diskriminavimo 

skirtumas Concordia Bus byloje  
Concordia Bus byloje buvo iškeltas 

aiškus klausimas dėl diskriminavimo. 

Vienas iš Concordia Bus pareikštų 

prieštaravimų buvo dėl to, kad Helsinkio 

miesto bendrijos nustatyti kriterijai buvo 

diskriminuojantys, nes šiai bendrijai 

priklausiusi autobusų transporto 

bendrovė HKL buvo vienintelė įmonė, 

eksploatavusi gamtinėmis dujomis 

varomas transporto priemones, taigi 

galėjusi gauti daugiausia balų pagal šį 

kriterijų. Teisingumo Teismas 

nusprendė, jog vien tai, kai pagal vieną 

iš perkančiosios organizacijos nustatytų 

sutarties sudarymo kriterijų didžiausią 

balų sumą surinko tik viena įmonė, 

savaime nėra diskriminavimas. 

Nustatant, ar sutarties sudarymo 

kriterijus yra diskriminuojantis, būtina 

atsižvelgti į visus konkretaus atvejo 

faktus
88

. 



atsižvelgti į kelis svarbius aspektus. Taikyti aplinkosauginius sutarties sudarymo kriterijus 

gali būti prasminga, pavyzdžiui, jei nesate tikri dėl tam tikrus aplinkos apsaugos tikslus 

atitinkančių produktų, darbų ar paslaugų kainos ir (arba) buvimo rinkoje. Įtraukdami šiuos 

veiksnius į savo sutarties sudarymo kriterijus galite palyginti jų reikšmę su kitais veiksniais, 

įskaitant kainą. 

 

Be to, gali būti pravartu nustatyti minimalų 

veiksmingumo lygį techninėse 

specifikacijose ir vėliau už dar didesnį 

veiksmingumą skirti papildomų balų 

sutarties sudarymo etape. Kai kurios 

perkančiosios organizacijos sėkmingai taiko šį 

metodą norėdamos pakankamai lanksčiai 

įgyvendinti ŽVP.   

 

5.2.2 Lyginamojo svorio nustatymo būdai 

Nustatytas kiekvieno sutarties sudarymo 

kriterijaus lyginamasis svoris lemia jo įtaką 

galutiniam vertinimo rezultatui. Sutarties 

sudarymo aplinkosauginių kriterijų
92

 

lyginamasis svoris gali atitikti tai, kiek į 

aplinkos apsaugos aspektus jau atsižvelgta 

nustatytose specifikacijose. Jei griežti 

aplinkos apsaugos reikalavimai įtraukti į 

specifikacijas, jų lyginamasis svoris sutarties 

sudarymo kriterijuose gali būti mažesnis, ir 

atvirkščiai. 

 

Nėra nustatytos didžiausios ribos, koks gali 

būti aplinkosaugos kriterijų lyginamasis 

svoris. Norėdami nustatyti tinkamą lyginamąjį 

svorį turėtumėte apsvarstyti: 

 kiek aplinkos apsaugos tikslai svarbūs tai 

sutarčiai, palyginti su kitais dalykais, kaip 

antai kaina ir bendra kokybe; 

 

 kiek į šiuos dalykus optimaliai 

atsižvelgiama pagal sutarties sudarymo 

kriterijus kartu su specifikacijomis, 

atrankos kriterijais ir sutarties vykdymo 

nuostatomis arba vietoj jų; 
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 EVN Wienstrom byloje (C-448/01) nustatyta, kad lyginamasis svoris, lygus 45 proc. visos galimos balų sumos 

pagal elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių kriterijų, yra priimtinas, jei laikomasi visų kitų 

sutarties sudarymo kriterijų taisyklių. 

ŽVP sutarčių sudarymo kriterijai 

Nyderlanduose  
Nyderlandų Rijkswaterstaat surengė 

konkursą dėl greitkelio ruožo 

rekonstrukcijos ir priežiūros. Konkurso 

nugalėtojas išrinktas pagal pasiūlymo 

kainą ir kokybę. Vienas iš ekonomiškai 

naudingiausio pasiūlymo kokybės 

kriterijų buvo tvarumas, be kita ko, 

naudota darbo procesų poveikio CO2 

balų skalė ir atliktas naudojamų 

produktų gyvavimo ciklo vertinimas. 

Taip numatomi sutaupyti ištekliai buvo 

išreikšti pinigų sumomis ir atimti iš 

pasiūlymų kainų. Konkurso nugalėtojas 

pateikė bendrą racionalizacijos projektą, 

pagal kurį per ateinančius 50 metų į 

aplinką bus išmesta 8 944 tonomis 

mažiau CO2.  
 

„Konkurso dalyviai vertina laisvę 

savarankiškai rinktis tvarųjį projektavimą 

pagal nustatytus techninius parametrus.“ 
Cuno van Geet, Rijkswaterstaat vyresnysis 

patarėjas išteklių naudojimo efektyvumo 

klausimais 

Žaliosios ir sveikatai 

nekenksmingos valymo paslaugos 

Toskanoje 
Per valymo paslaugų pirkimo konkursą 

Toskanos aplinkos apsaugos agentūra 

(ARPAT) įvertino pasiūlymus pagal tai, 

kuris iš jų buvo naudingiausias 

ekonominiu ir aplinkos apsaugos 

požiūriu. 40 vertinimo balų skirta už 

kainą, 60 – už kokybę. Kokybės 

kriterijai apėmė žaliuosius valdymo 

metodus, mažesnį pakuočių kiekį, 

produktų aplinkosaugos veiksmingumą 

(kokia produktų dalis atitinka ISO I tipo 

ženklų ar lygiaverčius reikalavimus) ir 

aplinkos apsaugos mokymo programų 

kokybę. 



 

 kiek balų galite tam skirti sutarties sudarymo etape – tai priklausys nuo konkretaus 

produkto arba paslaugos ir nuo rinkos sąlygų. Pavyzdžiui, jei produkto kaina skiriasi 

nedaug, tačiau labai skiriasi aplinkosaugos veiksmingumo lygis, tikslinga skirti daugiau 

balų vertinant aplinkosaugos ypatybes. 

5.2.3 Ženklų naudojimas 

Ženklais, kuriais ženklinamos jūsų perkamo 

produkto, darbo arba paslaugos aplinkosaugos 

ypatybės, taip pat galima remtis rengiant ir 

vertinant sutarties sudarymo kriterijus. Tos 

pačios taisyklės taikomos naudojant ženklus 

pagal sutarties sudarymo kriterijus ir kituose 

pirkimo proceso etapuose; tai reiškia, kad: 

 

 tam tikro ženklo galite reikalauti tik 

tada, kai visi jo reikalavimai susiję su 

sutarties dalyku ir ženklas atitinka tam 

tikrus objektyvumo, skaidrumo ir 

prieinamumo rinkai standartus 

(žr. 3.5.1 skirsnį); 

 

 net kai reikalaujate tokio ženklo, vis vien 

turite priimti ir kitus ženklus, 

atitinkančius lygiaverčius kriterijus, o 

tais atvejais, kai konkurso dalyviai 

negali gauti ženklo iki nustatytų terminų 

dėl priežasčių, kurios nuo jų nepriklauso, – ir kitokių tinkamų formų įrodymus; 

 

 kitų tipų ženklų atvejais galite remtis pavieniais kriterijais, susijusiais su sutarties 

dalyku, bet negalite reikalauti paties ženklo.  

 

Ekologiniai ženklai gali padėti atskirti produktus ir paslaugas, kuriuos pasirinkus bus 

taupoma energija ir vanduo arba kurių gamybos procesai yra tvaresni. Įtraukdami kai kuriuos 

arba visus tokių ženklų reikalavimus į savo sutarties sudarymo kriterijus galite palyginti šių 

dalykų reikšmę su kaina ir kitais veiksniais, kaip antai produkto prieinamumu arba pristatymo 

laiku.  

 

Ženklų naudojimas: Dutch Coffee 

byla 
Byloje C-368/10 nagrinėtas atvejis, kai 

Nyderlandų perkančioji organizacija 

rėmėsi tam tikrais socialiniais ir 

ekologiniais ženklais savo arbatos ir 

kavos automatų tiekimo konkurso 

dokumentuose. Teismas nusprendė, jog 

tai, kaip ji rėmėsi šiais ženklais, 

neatitiko reikalavimų pagal 2004 m. 

direktyvas. 

 

Tačiau Teismas taip pat patvirtino 

principą, kad ekologinius ženklus 

galima naudoti apibrėžiant sutarties 

sudarymo kriterijus ir remtis jais 

vertinant rezultatus. Pagal 2014 m. 

direktyvas ženklų naudojimo taisyklės 

buvo patikslintos, taigi galima reikalauti 

konkrečių ženklų tada, kai šie atitinka 

tam tikrus skaidrumo ir objektyvumo 

standartus ir visi jų kriterijai susiję su 

sutarties dalyku.  



5.2.4 Aplinkosaugos vadybos sistemų naudojimas   

Aplinkosaugos vadybos sistema taip pat gali 

būti tinkamu įrodymu vertinant sutarties 

sudarymo kriterijus. Sutarties sudarymo etape 

vertinate, kaip sutartis bus vykdoma, todėl 

pasiūlymas imtis tam tikrų priemonių pagal 

AVS gali būti svarbus. Vis dėlto svarbu 

užtikrinti, kad nekartotumėte jokio atrankos 

etape jau atlikto vertinimo. Žr. 4.3.2 skirsnį, 

kuriame pateikta daugiau informacijos apie 

aplinkosaugos vadybos sistemas, tokias kaip 

EMAS ir EN/ISO 14001.  

 

 

5.2.5 Bandymų ataskaitų ir sertifikatų naudojimas 

Kai kuriais atvejais galite norėti prašyti pateikti bandymo ataskaitą arba sertifikatą, išduotą 

atitikties vertinimo įstaigos, kuriuo būtų įrodytas produktų aplinkosaugos veiksmingumo 

lygis. Pavyzdžiui, sudarydami sutartį dėl apšvietimo sistemos galite norėti daugiau balų skirti 

tokiems apšvietimo įtaisams, kuriuos reikės rečiau keisti (pagal atskirą kriterijų arba 

gyvavimo ciklo sąnaudų vertinimą). Šiuo atveju galėtumėte prašyti konkurso dalyvių pateikti 

bandymo ataskaitą arba sertifikatą, kuriuo tai būtų įrodyta. Jei konkurso dalyviai tokių 

ataskaitų ar sertifikatų negalėtų gauti dėl priežasčių, kurios nuo jų nepriklauso, privalote 

atsižvelgti ir į kitokius įrodymus, kaip antai techninę dokumentaciją, ir nuspręsti, ar tų 

įrodymų pakanka
94

. 

 

5.3 Gyvavimo ciklo sąnaudos (GCS) 
Viešojo pirkimo procedūros sutarties sudarymo etape pasiūlymo kaina paprastai yra vienas 

svarbiausių veiksnių. Tačiau kaip nustatysite kainą? 

 

Pirkdami produktą, paslaugą ar darbą visada už jį mokate tam tikrą kainą, tačiau pirkimo 

kaina tėra viena sudedamųjų viso pirkimo, nuosavybės ir panaudoto pirkinio pašalinimo 

                                                 
93

 Teismas pažymėjo, kad EAA buvo atlikusi „<...> lyginamąjį pasiūlymų vertinimą ir vertindama, ar konkurso 

dalyviai iš tiesų vykdė savo nurodytą aplinkos politiką, nustatė, kad tokią politiką jau vykdė tik vienas iš jų, o 

visi kiti tik pranešė apie savo ketinimus tai daryti“ (bylos T-331/06, Evropaїki Dynamiki prieš Europos aplinkos 

agentūrą, 76 punktas). 
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 Direktyvos 2014/24/ES 44 straipsnis; Direktyvos 2014/24/ES 62 straipsnio 2 dalis.  

Aplinkos apsaugos įsipareigojimų 

vertinimas  
 Per IT konsultavimo paslaugų konkursą 

Europos aplinkos agentūra (EAA) 

sutarties sudarymo etape skyrė 10 proc. 

balų vertindama aplinkos politiką, pagal 

kurią konkurso dalyviai vykdytų sutartį. 

Pagal šį kriterijų įmonei, taikiusiai 

trečiosios šalies sertifikuotą 

aplinkosaugos vadybos sistemą, ji skyrė 

daugiau balų negu įmonėms, kurios 

tokių sistemų neturėjo. Pareiškus dėl to 

prieštaravimą Bendrasis Teismas 

nusprendė, kad EAA turėjo teisę tai 

daryti savo nuožiūra, nes kiekvieną 

pasiūlymą buvo įvertinusi iš esmės
93

. 

Nors EAA netaikomos viešojo pirkimo 

direktyvos, vertėtų turėti omenyje šį 

Teismo pritarimą, kad vertinant sutarties 

sudarymo aplinkosauginius kriterijus 

būtų taikomas kokybinis metodas. 



proceso kainos dalių. Gyvavimo ciklo sąnaudų (GCS) vertinimas reiškia, kad atsižvelgiama į 

visas sąnaudas, kurios bus patirtos visu produkto, darbo ar paslaugos gyvavimo laikotarpiu: 

 pirkimo kainą ir visas susijusias (pristatymo, montavimo, draudimo ir kt.) 

sąnaudas; 

 eksploatavimo sąnaudas, įskaitant energijos, degalų ir vandens vartojimą, 

atsargines dalis ir techninę priežiūrą; 

 gyvavimo ciklo pabaigos, kaip antai eksploatavimo nutraukimo arba atliekų 

pašalinimo sąnaudas. 

Į GCS taip pat gali būti įskaitytos išorės 

veiksnių (pvz., išmetamo šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio) sąnaudos 

konkrečiomis 5.3.2 skirsnyje išdėstytomis 

sąlygomis. Pagal 2014 m. direktyvas, kai 

naudojamos gyvavimo ciklo sąnaudos, jų 

apskaičiavimo metodas ir duomenys, kuriuos 

turi pateikti konkurso dalyviai, turi būti 

nurodyti pirkimo dokumentuose. Taip pat 

taikomos konkrečios taisyklės dėl metodų, pagal 

kuriuos sąnaudos susiejamos su išoriniais aplinkos 

veiksniais, siekiant užtikrinti, kad šie metodai būtų 

teisingi ir skaidrūs.  

 

5.3.1 GCS ir aplinkos apsaugos aspektai 

GCS nustatyti verta visada, kad ir kokių aplinkos 

apsaugos tikslų siekia valdžios institucijos. 

Taikydami GCS atsižvelgiate į išteklių naudojimo, 

techninės priežiūros ir atliekų šalinimo sąnaudas, 

kurios neįskaitytos į pirkimo kainą. Dažnai taip 

susiklosto visiems naudingos situacijos, kai 

žalesnis produktas, darbas ar paslauga yra apskritai 

pigesnis. Toliau aprašyta, kas teikia daugiausia 

perspektyvų sutaupyti lėšų per visą prekės, darbo 

ar paslaugos gyvavimo ciklą.  

Žalesni autobusai Rumunijoje: 

ŽVP požiūris 

2012 m. Baja Marės miesto taryba 

surengė konkursą siekdama išsinuomoti 

30 naujų EEV standartą atitinkančių 

(patobulintų aplinkai nekenksmingų) 

autobusų ir 8 troleibusus. Taikytas 

gyvavimo ciklo sąnaudų modelis, pagal 

kurį įskaityta įsigijimo kaina, degalų 

sąnaudos, techninės priežiūros ir 

eksploatavimo sąnaudos. Bendra 

pirkimo kaina yra didesnė negu 

ankstesnių pirkinių, tačiau ją iš dalies 

kompensuoja mažesnės naujųjų 

transporto priemonių gyvavimo 

laikotarpio sąnaudos. Šie autobusai yra 

pirmi EEV standartą atitinkantys 

autobusai, užsakyti Rumunijoje, o jų 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis kur kas mažesnis negu iki tol 

naudotų dyzelinių autobusų. 

Viso gyvavimo laikotarpio 

techninės priežiūros sąnaudų 

mažinimas Vokietijoje 
Detmoldo miestas 2012 m. surengė 

viešąjį pirkimą dėl naujos autobusų 

stoties statybos. Per pradinį tyrimą ir 

konsultacijas su rinkos dalyviais 

buvo atlikta tvarumo analizė 

remiantis numatyta šio statinio 

gyvavimo trukme – bent 50 metų. 

Taip nustatyta, kurie metodai 

tinkamiausi šiam projektui 

įgyvendinti. Tada per atvirą 

konkursą pasirinkta naudoti 

fotokatalizinį betoną, kurio veikiami 

oro teršalai ir paviršinės teršalų 

nuotekos virsta nekenksmingomis 

druskomis. Dėl to pastatui nereikia 

tiek daug priežiūros, sumažinamos 

sąnaudos ir valymo darbų poveikis 

aplinkai.  



 

Taupymas naudojant energiją, vandenį 

ir degalus 

Energijos, vandens ir degalų sąnaudos 

eksploatavimo etape dažnai sudaro didelę 

visos įsigyto produkto, darbo arba 

paslaugos kainos ir viso gyvavimo ciklo 

poveikio aplinkai dalį. Taigi, jų vartojimą 

prasminga mažinti tiek iš finansinių 

paskatų, tiek aplinkos labui. 

 

Taupymas atliekant techninę priežiūrą ir keitimus 

Kai kuriais atvejais žaliausia alternatyva yra ta, 

pagal kurią numatyta ilgiausia eksploatavimo 

trukmė iki pakeitimo ir (arba) reikalingi tik 

minimalūs techninės priežiūros darbai. 

Pavyzdžiui, nuo pasirinktų pastato ar tilto išorės 

paviršių medžiagų gali labai priklausyti jų 

priežiūros ir valymo darbų dažnis. Tvariausias 

variantas gali būti tas, kuris padeda išvengti 

tokių sąnaudų, ir tai galima įvertinti kartu su 

GCS.  

 

Atliekų šalinimo sąnaudų mažinimas 

Į atliekų šalinimo sąnaudas lengva pamiršti 

atsižvelgti perkant produktą arba rengiant 

statybos projekto konkursą, tačiau jų šalinimo 

sąnaudas, nors ir praėjus nemažai laiko, 

galiausiai vis vien teks apmokėti. Jei pirkdami neatsižvelgsite į šias sąnaudas, sandorio kaina 

gali labai išaugti. Atliekų šalinimo sąnaudų patiriama dėl įvairių dalykų – nuo fizinio 

išgabenimo iki mokėjimo už saugų atliekų sunaikinimą. Atliekų šalinimą dažnai 

reglamentuoja griežtos nuostatos, pavyzdžiui, taikomos pagal Elektros ir elektroninės įrangos 

atliekų direktyvą
95

. Tam tikrais atvejais pirkinio savininkas jo gyvavimo ciklo pabaigoje gali 

gauti ir pajamų, pavyzdžiui, kai transporto priemones arba įrangą galima parduoti ar 

pelningai perdirbti. 
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 Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų.  

Pažangus atliekų šalinimo etapo 

planavimas pastatų sektoriuje  
Pastatų sektoriuje susidaro dideli atliekų 

kiekiai. Griaunant senus pastatus reikia 

ne tik išvežti daug nuolaužų, bet ir 

tvarkyti pavojingąsias medžiagas, 

pavyzdžiui, asbestą. Taigi, kvietime 

dalyvauti konkurse turėtumėte statytojų 

paklausti, kiek, jų prognozėmis, 

pavojingų atliekų susidarys atliekant 

griovimo darbus ir kiek kainuos jas 

pašalinti. Kai kuriais atvejais, 

pavyzdžiui, tiesiant kelius, taip pat 

turėtų būti įmanoma apskaičiuoti, kiek 

įmanoma sutaupyti naudojant iš atliekų 

perdirbtas medžiagas, kaip antai naudotą 

asfaltą arba medžiagas, gautas iš 

nugriautų pastatų.  



5.3.2 Su aplinka susijusių išorės sąnaudų vertinimas 

Kartu su perkančiosios organizacijos tiesiogiai 

patiriamomis finansinėmis sąnaudomis galite 

atsižvelgti ir į išorinius aplinkos aspektus – 

konkretaus poveikio aplinkai, kaip antai 

susijusio su klimato kaita arba dirvožemio ar 

vandens rūgštėjimu, kainą visuomenei. Jeigu 

norite su išoriniais aplinkos aspektais susieti 

tam tikras sąnaudas pagal savo sutarties 

sudarymo kriterijus, pagal 2014 m. direktyvas 

jūsų taikomas metodas turi būti: 

 pagrįstas objektyviai patikrinamais ir 

nediskriminaciniais kriterijais;  

 prieinamas taikyti visoms 

suinteresuotoms šalims; ir 

 pagal jį reikalingus duomenis turėtų 

gebėti pateikti įprastai kruopštūs 

ekonominės veiklos vykdytojai, dėdami 

pagrįstas pastangas
97

. 

 

Nors ir įmanoma sukurti specialų GCS 

apskaičiavimo metodą, tinkamą konkrečiai 

sutarčiai, jis neturi būti nederamai palankus ar 

nepalankus jokiam veiklos vykdytojui. Kai tam 

tikrą bendrą GCS apskaičiavimo metodą 

privaloma taikyti pagal ES teisės aktus, turite 

taikyti tą metodą
98

. Šiuo metu tai taikoma tik 

kelių transporto priemonėms pagal Netaršių 

transporto priemonių direktyvą, kurioje nustatyta 

ir bendra metodika, ir minimalios sąnaudos, 

priskirtinos tam tikriems išoriniams aplinkos 

veiksniams, jei jie išreiškiami pinigine verte 

(žr. teksto intarpą).  
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 Perkančiosios organizacijos taip pat gali rinktis su kiekvienos rūšies išmetamaisiais teršalais sieti didesnes 

sąnaudas su sąlyga, kad jos neviršytų direktyvoje nustatytų sąnaudų dydžių daugiau kaip du kartus (Direktyvos 

2009/33/EB 6 straipsnis). 
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 Direktyvos 2014/24/ES 68 straipsnio 2 dalis; Direktyvos 2014/25/ES 83 straipsnio 2 dalis. „Įprastai 

kruopštaus ekonominės veiklos vykdytojo“ samprata šiuo atveju apima ir veiklos vykdytojus iš trečiųjų 

valstybių, pasirašiusių PPO sutartį dėl viešojo pirkimo arba kitus tarptautinius susitarimus, kurių yra saistoma 

ES.  
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 Direktyvos 2014/24/ES 68 straipsnio 3 dalis ir Direktyvos 2014/25/ES 83 straipsnio 3 dalis. Šių direktyvų 

prieduose pateikti atitinkamų GCS vertinimo metodus reglamentuojančių teisės aktų sąrašai, kurie gali būti 

kartais atnaujinami.  

GCS išoriniai aspektai: Netaršių 

transporto priemonių direktyva 
Pagal Netaršių transporto priemonių 

direktyvą perkančiosios organizacijos, 

pirkdamos kelių transporto priemones, 

privalo atsižvelgti į jų poveikį energijos 

vartojimui ir aplinkai pagal nustatytas 

specifikacijas arba sutarties sudarymo 

kriterijus. Direktyvoje pateikta šio 

poveikio piniginės vertės apskaičiavimo 

metodika, skirta viso eksploatavimo 

laikotarpio sąnaudoms įvertinti. Pagal šį 

modelį nustatyta kelių rūšių oro teršalų 

– anglies dioksido (CO2), azoto oksidų 

(NOx), angliavandenilių be metano 

(NMHC) ir kietųjų dalelių – piniginė 

vertė. 
96

 Taip per kiekvienos perkamos 

transporto priemonės gyvavimo 

laikotarpį išmetamą teršalų kiekį galima 

išreikšti tam tikromis sąnaudomis, 

kurias reikėtų pridėti prie kitų 

tiesioginių sąnaudų, tokių kaip pirkimo 

kaina, degalų ir techninės priežiūros 

sąnaudos. 



5.3.3 GCS taikymas 

Vis daugiau Europos viešojo sektoriaus 

institucijų vertindamos viešojo pirkimo 

pasiūlymus naudoja GCS skaičiavimus; tam yra 

sukurta įvairių nevienodo sudėtingumo ir 

skirtingos taikymo srities priemonių. Kai kurios 

aktualios GCS priemonės apžvelgtos ir 

nurodytos šiuo adresu: 

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

 

Norint tinkamai įvertinti GCS būtina 

apsvarstyti tam tikrus toliau nurodytus dalykus. 

 

Gyvavimo trukmė. Nuo to, kaip dažnai 

produktą reikia keisti, labai priklauso su juo 

susijusios sąnaudos, ypač per ilgesnį laikotarpį. 

Pigus produktas, kurį tenka dažnai keisti, 

ilgainiui gali kainuoti kur kas daugiau negu 

produktas, įsigytas už didesnę kainą, tačiau 

tinkamas naudoti daugelį metų. Tai reikėtų 

turėti omenyje sprendžiant, į kiek metų norite 

atsižvelgti atlikdami gyvavimo ciklo sąnaudų 

palyginimą. 

 

Diskonto norma. Ateities sąnaudos nėra 

„vertos“ tiek, kiek šiandienos sąnaudos, nes visuomenė teikia didesnę reikšmę teigiamam ir 

neigiamam poveikiui dabar negu poveikiui ateityje. 100 eurų, šiandien investuotų su 5 proc. 

palūkanomis, vertė per vienus metus išaugtų iki 105 eurų. Taigi, 105 eurų, kurie bus išleisti 

po metų, dabartinė „vertė“ tėra 100 EUR – tai grynoji dabartinė vertė (GDV). Į GDV galima 

atsižvelgti lyginant gyvavimo ciklo sąnaudas, būsimoms sąnaudoms taikant socialinio 

diskonto normą. Ši norma skiriasi įvairiose 

valstybėse, tačiau paprastai yra tarp 3 iki 8 proc. 

(patikslinta atėmus infliacijos poveikį)
99

. 
 

Duomenų prieinamumas ir patikimumas. 

Vertinant gyvavimo ciklo sąnaudas 

neišvengiamai tenka atsižvelgti į ateities 

sąnaudų (pvz., techninės priežiūros sąnaudų, 

energijos vartojimo ir faktinės produkto 
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 Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas rekomenduoja pagal bendrą 

taisyklę taikyti socialinio diskonto normą, lygią 5 proc., kaip etaloną sanglaudos valstybėse narėse (Bulgarijoje, 

Kroatijoje, Kipre, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Lenkijoje, 

Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje), ir 3 proc. kitose valstybėse narėse (Austrijoje, Belgijoje, 

Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Ispanijoje, 

Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje). 

GCS priemonės 
Toliau pateiktas neišsamus esamų GCS 

apskaičiavimo priemonių sąrašas.  

 

 Europos Komisijos transporto 

priemonių viešojo pirkimo GCS 

skaičiuoklė 

http://ec.europa.eu/transport/the

mes/urban/vehicles/directive/  
 Europos Komisijos bendras statybos 

pramonės GCS metodas: 

http://ec.europa.eu/growth/secto

rs/construction/support-tools-

studies/index_en.htm  
 GCS ir išmetamo CO2 kiekio 

vertinimo priemonė, skirta viešajam 

pirkimui, parengta pagal SMART-

SPP projektą: http://www.smart-

spp.eu  

 Švedijos aplinkos apsaugos vadybos 

tarybos (SEMCo) sukurta GCS 

priemonė: 

http://www.upphandlingsmyndighe

ten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/  

 Pagal projektą BUY SMART 

sukurta GCS priemonė: 

http://www.buy-smart.info 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive/
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://www.smart-spp.eu/
http://www.smart-spp.eu/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/
http://www.buy-smart.info/


gyvavimo trukmės) nenuspėjamumą. Todėl svarbu reikalauti, kad konkurso dalyviai kartu su 

sąnaudų sąmatomis pateiktų išsamią jas pagrindžiančią informaciją. Kai kuriais atvejais, kai 

būsimos sąnaudos priklauso nuo rangovo (pvz., jis atsakingas už techninę priežiūrą arba 

atliekų šalinimą), galite į savo sutarties sąlygas įtraukti didžiausias ateities kainas, kad jūsų 

GCS skaičiavimai būtų patikimesni.   

 

 

5.4 Pasiūlymai, kuriuose nurodytos neįprastai mažos kainos 
Kai įvertinsite sąnaudas kiekvieno tinkamo pasiūlymo atveju, jas reikės palyginti įvertinant 

balais. Tam tikrais atvejais galite gauti pasiūlymą, kurio kaina atrodys neįprastai maža, 

palyginti su kitais pasiūlymais arba su numatomomis prekių tiekimo, paslaugų ar darbų 

sąnaudomis. Žvelgiant iš ŽVP perspektyvos, dėl mažų pasiūlymo kainų gali kilti abejonių, ar 

laikomasi aplinkos teisės nuostatų ir (arba) ar tas pasiūlymas perspektyvus aplinkos apsaugos 

reikalavimų atžvilgiu. 
 

Tokiu atveju perkančiosios organizacijos turi iš tokio konkurso dalyvio arba dalyvių gauti 

paaiškinimą, dėl kokios priežasties kainos ar sąnaudos yra neįprastai mažos. Kainos dydį 

galima paaiškinti ir tokiais pateisinamais veiksniais kaip konkretus gamybos metodas, 

konkurso dalyvio techniniai sprendimai arba neįprastai palankios sąlygos, kuriomis jis gali 

pasinaudoti. Tačiau kitais atvejais tiriant gali išaiškėti, jog kaina neįprastai maža todėl, kad 

pasiūlymas neatitinka taikomų nacionalinių, ES ar tarptautinių aplinkos teisės aktų, 

pavyzdžiui, nes tam tikros naudojamos sudedamosios dalys arba medžiagos tiekiamos 

neteisėtais būdais.  
 

Tokiais atvejais perkančiosios organizacijos privalo atmesti pasiūlymą už neįprastai mažą 

kainą. 
100
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 Direktyvos 2014/24/ES 69 straipsnio 3 dalis; Direktyvos 2014/25/ES 84 straipsnio 3 dalis.  



6 skyrius. Sutarties vykdymo nuostatos 

Santrauka 
 Sutarties nuostatomis galima reglamentuoti aplinkos apsaugos aspektus sutarties 

vykdymo etape. Jos turi būti susijusios su sutarties dalyku ir paskelbtos iš anksto. 

 

 Galite nustatyti, kad prekės turi būti tiekiamos, paslaugos teikiamos arba darbai 

atliekami taip, kad poveikis aplinkai būtų minimalus, o aplinkosaugos veiksmingumą 

pagal sutartį galima sieti su baudomis ar premijomis.  

 

 Sutarties vykdymo etape reikėtų atidžiai stebėti, kaip laikomasi sutarties nuostatų, o 

atsakomybė už jų laikymąsi ir ataskaitų teikimą turėtų būti aiškiai nurodyta sutartyje. 

Siekiant atgrasyti nuo aplinkos apsaugos įsipareigojimų pažeidimų, pagal sutartį 

turėtų būti numatyta imtis tinkamų sankcijų. 

 

 Subrangovai taip pat turėtų būti atsakingi už savo 

atliekamo darbo aplinkos apsaugos aspektus. Jei 

bendra atsakomybė tenka pagrindiniam rangovui, ji 

turėtų apimti ir taikomų aplinkos teisės nuostatų 

laikymąsi. Galite reikalauti pakeisti šių teisės 

nuostatų nesilaikantį subrangovą.  

 

 Naudojantis sutarties vykdymo nuostatomis 

negalima nustatyti tokių aplinkos apsaugos 

reikalavimų, kurie prilygtų esminiam sudarytos 

sutarties pakeitimui, t. y. keitimui, kuris būtų 

neteisėtas.  

 

6.1 Sutarties nuostatas reglamentuojančios 

taisyklės 
Sutarties vykdymo nuostatomis apibrėžiama, kaip sutartis turi būti vykdoma. Aplinkos 

apsaugos aspektai gali būti įtraukti į sutarties vykdymo nuostatas, jeigu apie juos paskelbta 

kvietime dalyvauti konkurse arba pirkimo dokumentuose ir jie susiję su sutarties dalyku
101

. 

 

Bet kokios specialios aplinkos apsaugos sąlygos turėtų būti iš anksto nurodytos užtikrinant, 

kad įmonės žinotų apie šiuos reikalavimus ir galėtų į juos atsižvelgti nustatydamos savo 

pasiūlymų kainas. Perkančioji organizacija gali numatyti, kad ekonominės veiklos vykdytojai 

negalės toliau dalyvauti konkurse, jei nesutiks laikytis šių sutarties nuostatų. Kai nurodomos 

tokios privalomos sąlygos, svarbu jas taikyti visiems konkurso dalyviams pirkimo 

dokumentuose nustatyta tvarka
102

.  
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 Direktyvos 2014/24/ES 70 straipsnis; Direktyvos 2014/25/ES 87 straipsnis.  
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 Bylos C-336/12, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser prieš Manova A/S 

(Manova byla), 40 punktas ir bylos C-561/12, Nordecon AS ir Ramboll Eesti AS prieš Rahandusministeerium 

(Nordecon byla), 37–38 punktai. 



Sutarties keitimai gali būti svarbūs ŽVP, pavyzdžiui, jeigu norite pereiti prie tvaresnio 

produktų tiekimo ar paslaugų teikimo modelio tada, kai sudaryta sutartis jau vykdoma, arba 

jeigu yra priimta nuostata dėl priemokų už sumažintą atliekų kiekį ar už efektyvesnį energijos 

vartojimą. Atminkite, kad 2014 m. direktyvose yra nustatytos konkrečios jau sudarytų 

sutarčių keitimo taisyklės, todėl perkančiosios organizacijos turėtų, kai įmanoma, iš anksto 

numatyti keitimus ir atitinkamai parengti dokumentus
103

. Į sutarties nuostatas galima įtraukti 

ir konkrečius per pirkimo procesą prisiimtus įsipareigojimus (pvz., reikalavimą laikytis 

aplinkosaugos veiksmingumo lygių, nurodytų pasiūlyme ir įvertintų pagal sutarties sudarymo 

kriterijus).  

 

Vienas iš būdų tai daryti yra parengti 

preliminarias sutarties sąlygas su antraštėmis, 

kuriose būtų nurodyti įvairūs aplinkos apsaugos 

aspektai, kurie, kaip numatoma, bus svarbūs 

vykdant sutartį, ir leisti konkurso dalyviams 

pagal kiekvieną iš šių antraščių siūlyti konkretaus 

veiksmingumo lygio aplinkosaugos priemones. 

Pavyzdžiui, maitinimo paslaugų sutartyje galite 

norėti numatyti tvariai gaminamo ir ekologiško 

maisto tiekimą, pakuočių ir atliekų kiekio 

mažinimą, energiją ir vandenį taupančios įrangos 

naudojimą ir atitinkamus maisto gaminimo 

metodus. Konkurso dalyvių galite prašyti pagal 

kiekvieną iš šių antraščių įsipareigoti įvykdyti 

konkrečius uždavinius, kuriuos įvertinsite pagal 

savo sutarties sudarymo kriterijus ir taip pat 

įtrauksite į galutinę sutartį su konkurso 

nugalėtoju. 

 

6.2 Sutarties vykdymo nuostatos tiekiant 

prekes 
Prekių pirkimo sutarčių aplinkos apsaugos 

nuostatos gali būti įtraukiamos į prekių 

pristatymo sąlygas. Paprasti būdai gerinti 

poveikį aplinkai pagal sutartį yra: 

 

 produkto pristatymas tinkamais kiekiais. 

Tai dažnai reiškia, kad produktai 

pristatomi didmeniniais kiekiais, nes tai 

aplinkos apsaugos požiūriu efektyviau, 

turint omenyje kiekvieno vieneto 
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 Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnis; Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnis. Sutarčių keitimai leidžiami, be 

kita ko, tada, kai tai numatyta pradiniuose pirkimo dokumentuose aiškiomis, tiksliomis ir nedviprasmiškomis 

nuostatomis dėl peržiūros, nekeičiant bendros sutarties arba preliminariosios sutarties esmės.  

Raštinės reikmenų tvarusis 

pirkimas Belgijoje 
2013 m. Gento miestas surengė 

konkursą siekdamas sudaryti naują 

preliminariąją popieriaus ir raštinės 

reikmenų tiekimo sutartį ketveriems 

metams. Per konkursą buvo nustatyti 

visų produktų žalieji kriterijai ir 

techninės specifikacijos. Į sutarties 

vykdymo nuostatas įtrauktas 

reikalavimas 85 proc. rečiau pristatyti 

produktus (užuot tiekus juos kasdien, 

tiekti tik kartą ar du kartus per mėnesį). 

Papildomų balų taip pat skirta už 

žalesnius sprendimus, todėl 

pasiūlymuose pateikta tvaresnių 

pakuočių alternatyvų. Šiuo pirkimu 

pavyko sumažinti išmetamą CO2 kiekį, 

nes prekes imta pristatyti rečiau ir 

pasirinktos naujos alternatyvios 

pakuotės. 

 

„Paprasta priemonė gali turėti didelį 

poveikį. Dabar per savo tvarųjį viešąjį 

pirkimą sistemingai prašome prekes 

pristatyti rečiau.“ – Tvariojo pirkimo 

departamento direktorė Aline De 

Tremerie 



transportavimo poveikį aplinkai, negu dažnesnis mažesnių kiekių pristatymas. Tą patį 

rezultatą galima pasiekti nurodant didžiausią leidžiamą pristatymų skaičių per savaitę 

ar mėnesį; 

 

 reikalavimas, kad prekės būtų pristatomos ne kelių eismo piko metu – taip jas 

pristatant būtų mažiau prisidedama prie transporto spūsčių;  

 

 reikalavimas, kad tiekėjas susigrąžintų (ir perdirbtų ar dar kartą panaudotų) bet kokią 

pakuotę, kurioje tiekiamas produktas – tai teikia dvejopos naudos, nes pakuotės 

centralizuotai surenkamos prieš pakartotinai panaudojant ar perdirbant, o tiekėjas 

skatinamas mažinti nereikalingų pakuočių kiekį; 

 

 reikalavimas, kad tiekėjas reguliariai ataskaitose praneštų apie pristatant produktus 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir nurodytų priemones, kuriomis jų 

išmetimą mažina visu sutarties laikotarpiu (pastarasis reikalavimas netinka 

vienkartinio tiekimo sutartims). 
 

Jei konkrečias medžiagas, gamybos procesus ar metodus įtraukėte į savo nustatytas 

specifikacijas, juos taip pat galite įtraukti į savo prekių pirkimo sutarčių nuostatas. 

Pavyzdžiui, popieriaus produktų pirkimo sutartyje galėtų būti nustatyta, kad šie produktai bus 

„be elementinio chloro arba chloro visai nebus jų sudėtyje“. 

 

Prekių pirkimo sutartys dažnai apima tam tikrus paslaugų ar darbų (pvz., vietos parinkimo, 

montavimo ar techninės priežiūros) elementus, kuriems gali būti tinkamos toliau kitame 

puslapyje išvardytos nuostatos. 

 

6.3 Sutarties vykdymo nuostatos atliekant darbus arba teikiant paslaugas 
Toliau pateikti galimų darbų arba paslaugų pirkimo sutarčių vykdymo nuostatų pavyzdžiai. 

 



Kaip teikiama paslauga arba atliekamas 

darbas 

 Taikomos konkrečios aplinkosaugos 

vadybos priemonės, kai tinka, 

pagal trečiosios šalies sertifikuotą 

sistemą, kaip antai EMAS arba 

ISO 14001 

 

 Pranešama apie bet kokias aplinkos 

problemas, kylančias vykdant sutartį, ir 

imamasi priemonių siekiant jas 

išspręsti, pvz., pavojingų medžiagų 

išsiliejimo arba naudojimo atvejais 

 

 Efektyviai naudojami ištekliai, kaip 

antai elektros energija ir vanduo 

statybvietėse 

 

 Naudojant dozatorius užtikrinamas 

tinkamų valymo produktų kiekių 

naudojimas ir t. t. 

 

Rangovo darbuotojų mokymas 

 Darbuotojai turi būti mokomi apie savo 

darbo poveikį aplinkai ir institucijos, 

kurios pastatuose dirbs, aplinkos politiką 

 

 Vairuotojai mokomi ekologiško vairavimo metodais mažinti taršą ir taupyti degalus  

 

Produktų ir įrankių pristatymas į paskirties vietą 

 Produktai centralizuotai pristatomi į 

paskirties vietą ir tada paskirstomi vietoje 

 

 Produktai gabenami daugkartinio naudojimo 

talpose arba pakuotėse 

 

 Mažinamas išmetamas su transportu susijęs 

CO2 ar kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis 

 

Naudotų produktų arba pakuočių šalinimas 

 Naudoti produktai arba pakuotės paimami ir 

išvežami pakartotinai naudoti, perdirbti arba tinkamai pašalinti 

 

 Keliami uždaviniai mažiau atliekų vežti į sąvartynus  

 

Aplinkosaugos veiksmingumas 

pagal sutarties nuostatas 

Toskanoje 
Į Toskanos aplinkos apsaugos agentūros 

(ARPAT) sudarytą valymo paslaugų 

pirkimo sutartį įtraukta nuostata, kad 

konkursą laimėjęs rangovas teikdamas 

paslaugas privalo įdiegti neoficialią 

aplinkosaugos vadybos sistemą. Iš 

rangovo reikalauta įvykdyti šiuos tris 

veiksmus: 1) atlikti pradinį savo 

paslaugos poveikio aplinkai vertinimą; 

2) pradėti aplinkos apsaugos programą; 

3) užtikrinti, kad būtų imamasi šios 

programos stebėsenos priemonių. 

 

Rangovas privalėjo pateikti duomenis 

apie naudojamus produktų kiekius (kas 

pusmetį), kad būtų galima įsitikinti, jog 

naudojamų produktų kiekis tam tikru 

procentu sumažinamas kasmet, kartu 

užtikrinant, kad neprastėtų teikiamos 

paslaugos kokybė, ir šiuo tikslu 

reguliariai kokybę tikrinant. Taip pat 

privaloma mokyti darbuotojus dirbti 

pagal tausiojo valymo metodus. 



6.4 Sutarties vykdymo stebėsena 
Sutarties aplinkos apsaugos nuostatos yra tik 

tada veiksmingos, kai šių nuostatų laikymasis 

tinkamai stebimas. Sutarties vykdymo 

stebėsena gali būti įvairių formų: 

 

 iš tiekėjo gali būti pareikalauta pateikti 

jos laikymosi įrodymą; 

 perkančioji organizacija gali atlikti 

patikras vietoje; 

 galima rangos sutartimi paskirti 

trečiąją šalį, kuri stebėtų, kaip 

laikomasi sutarties. 

 

Sutartyje turėtų būti nustatytos tinkamos 

nuobaudos už jos nevykdymą arba premijos už 

gerus rezultatus. Pavyzdžiui, daug perkančiųjų 

organizacijų į sutartis įtraukia pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), kuriuos 

galima susieti su rangovo teise gauti mokėjimus. Kadangi geri aplinkos problemų sprendimo 

rezultatai taip pat padeda stiprinti gerą rangovo reputaciją, jį galima skatinti palankiais viešais 

atsiliepimais, iš kurių apie tai sužino visuomenė ir kitos perkančiosios organizacijos.  

 

Taikant PVRR arba kitokių formų stebėseną, kaip laikomasi aplinkos apsaugos 

įsipareigojimų, reikėtų atsižvelgti į tai, kiek laiko ir išteklių praktiškai reikės tam skirti. Gali 

būti geriau įtraukti mažiau tokių rodiklių, kurių tada būtų galima prasmingai laikytis, jeigu 

ilgo įsipareigojimų sąrašo stebėsenos vykdyti neįmanoma. PVRR visada turėtų apimti 

daugiau, ne tik būtiniausią atitiktį aplinkos teisės nuostatoms ar kitiems įsipareigojimams, 

kurie rangovui bet kokiu atveju būtų privalomi.  

 

6.4.1 Subrangovų stebėsena 

Jeigu sutartyje bus subrangos elementų, jums reikės užtikrinti, kad ŽVP įsipareigojimai būtų 

vykdomi visoje tiekimo grandinėje ir būtų aiškiai nustatyta dalyvių atsakomybė. 2014 m. 

direktyvų nuostatomis suteikta naujų galimybių prižiūrėti subrangos susitarimus. Be kita ko, 

galima: 

 

Stebėsena, kaip laikomasi 

įsipareigojimo mažinti CO2 kiekį 

Latvijoje 
Latvijos aplinkos ministerija pagal 

Kovos su klimato kaita finansinę 

priemonę tvariesiems statybos 

projektams per metus skiria apie 

50 mln. EUR lėšų sumą. Finansavimas 

skiriamas konkurso tvarka ir paraiškų 

teikėjai gali rinktis ŽVP kriterijus iš 

kontrolinio sąrašo, kad projekto 

paraiškos vertinimo etape gautų 

papildomų balų. Po to lėšų gavėjas 

teisiškai įsipareigoja laikytis šių kriterijų 

kaip būtinos finansavimo sąlygos. 

Visiems projektams, finansuojamiems 

pagal šią priemonę, nustatytas 

stebėsenos laikotarpis – penkeri metai 

po projekto užbaigimo. Jeigu stebint 

projektą per pirmus ar antrus metus 

sužinoma, kad įsipareigojimas mažinti 

išmetamą CO2 kiekį nevykdomas, lėšų 

gavėjas pateikia pataisų planą, kurį 

įgyvendina savo lėšomis. Jei projekto 

rezultatų ir toliau nepasiekiama, pagal 

Kovos su klimato kaita finansinę 

priemonę projektui skirtos lėšos gali būti 

pripažintos netinkamai išmokėtomis ir 

susigrąžintos. 



 reikalauti, kad pagrindinis rangovas ir bet kokie subrangovai prisiimtų bendrą 

atsakomybę už aplinkos apsaugos įsipareigojimų vykdymą, jei tai numatyta 

nacionalinės teisės aktuose
104

; ir  

 

 reikalauti pakeisti subrangovą, kai neįmanoma patikrinti, ar jis laikosi aplinkos 

apsaugos įsipareigojimų
105

. 

 

Kai darbų vykdymą ir paslaugų teikimą pagal sutartis tam tikrame objekte tiesiogiai prižiūri 

perkančioji organizacija, pagrindinis rangovas turi pateikti duomenis apie visus subrangovus 

ir po bet kokių pokyčių šią informaciją atnaujinti
106

.  
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 Direktyvos 2014/24/ES 71 straipsnio 6 dalies a punktas; Direktyvos 2014/25/ES 87 straipsnio 6 dalies 

a punktas. 
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 Direktyvos 2014/24/ES 71 straipsnio 6 dalies b punktas, Direktyvos 2014/25/ES 87 straipsnio 6 dalies 

b punktas. 
106

 Direktyvos 2014/24/ES 71 straipsnio 5 dalis; Direktyvos 2014/25/ES 87 straipsnio 5 dalis. 



7 skyrius. Pagrindiniai Ž VP sektoriai 

Šiame skirsnyje paaiškinta, kaip galite svarstyti galimybę organizuoti keturių svarbių 

kategorijų – įstaigų pastatų, maisto ir maitinimo paslaugų, transporto priemonių ir energiją 

vartojančių gaminių – viešąjį pirkimą pagal ŽVP principus. Šie sektoriai pasirinkti pagal 1 

skyriuje išdėstytus kriterijus – jų poveikį aplinkai, reikšmę biudžetui, gebėjimą paveikti rinką 

ir žaliųjų alternatyvų buvimą. Toliau išdėstyti požiūriai, grindžiami daugiausia ES ŽVP 

kriterijais
107

. 

 

7.1 Pastatai 
Atsižvelgdamos į šio sektoriaus svarbą aplinkai, ekonomikai ir visuomenei, daugelis viešojo 

sektoriaus institucijų užsibrėžia tikslus pereiti prie tvaresnės statybos. Svarbiausias poveikis 

aplinkai šiame sektoriuje siejasi su pastatų naudojimu ir ypač energijos vartojimu juose. Kiti 

svarbūs veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti, yra statybinės medžiagos, oro kokybė pastatų 

viduje, vandens vartojimas, poveikis eismui ar žemės naudojimui ir atliekų susidarymas 

atliekant statybos darbus. 

 

Pastatai yra labai sudėtingos sistemos, susidedančios iš daugelio dalių, kurios visos daro įtaką 

bendram konstrukcijos efektyvumui. ŽVP metodais paprastai siekiama atsižvelgti tiek į 

bendrą pastato poveikį, tiek į atskirų jo dalių aplinkosaugos ypatybes. Siekiant darnaus 

požiūrio gali būti labai pravartu taikyti tam skirtą poveikio aplinkai vertinimo priemonę
108

. 

 

7.1.1 ŽVP metodas 

ES ŽVP kriterijai konkrečiai skirti įstaigų 

pastatams (papildomų kriterijų pateikta dėl tokių 

pastato sudedamųjų dalių kaip izoliacinės 

medžiagos ir instaliacija) ir apima toliau 

nurodytus aspektus.  

 

 Įtraukite projektų vadovų, architektų ir 

inžinierių atrankos kriterijus dėl tvariojo 

pastatų projektavimo patirties ir kriterijus 

rangovams dėl patobulintų projektų ir 

specifikacijų įgyvendinimo. 

 

 Nustatykite minimalaus energinio 

naudingumo standartus, kurie būtų aukštesni negu Pastatų energinio naudingumo 

direktyvos reikalavimai
109

. 
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 http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_en.htm  
108

 Tokių priemonių pavyzdžiai: LEED, BREEAM ir klima:aktiv. Daugiau informacijos apie poveikio aplinkai 

vertinimo priemonių naudojimą perkant pastatų renovacijos darbus: http://www.sci-network.eu  
109

 Direktyvoje 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija) nustatyti tam tikri minimalūs 

energinio naudingumo standartai, nuo 2013 m. privalomi visiems naujos statybos ir kapitalinės renovacijos 

projektams. 

Tvari nauja ligoninė Vienoje 
Naujoji Vienos ligoninė „North 

Hospital“ bus pastatyta pagal parengtą 

Tvarumo chartiją, taikytiną kiekviename 

viešojo pirkimo ir statybos proceso 

etape, o ją pastačius bus toliau stebimi 

jos eksploatavimo rezultatai. Chartijoje 

nustatytos plataus užmojo sąlygos, be 

kita ko, dėl bendro energijos poreikio, 

ligoninės teritorijos aplinkos apsaugos, 

patalpų oro kokybės, prieinamumo, 

naudojimosi lankstumo, 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

naudojimo ir atliekų bei triukšmo 

problemų sprendimo statybos metu.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_en.htm
http://www.sci-network.eu/


 Įtraukite priemones, kuriomis būtų didinamas ir užtikrinamas didelis veiksmingumas 

kiekviename pirkimo proceso etape. Apsvarstykite galimybę sudarant sutartis skirti 

papildomų balų už veiksmingumą, viršijantį minimalų lygį. 

 

 Rengdami medžiagų specifikacijas įtraukite kriterijus dėl joms būdingo poveikio 

aplinkai ir išteklių naudojimo mažinimo (jie gali būti pagrįsti gyvavimo ciklo 

vertinimu). 

 

 Pirmenybę teikite projektams, į kuriuos įtrauktos didelio efektyvumo arba 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemos. 

 

 Skirkite dėmesio patalpų oro kokybei, natūraliam apšvietimui, palankiai darbo 

temperatūrai ir pakankamam vėdinimui. 

 

 Reikalaukite naudoti vandens taupymo įrenginius (yra nustatyti atskiri santechnikos 

įtaisų ir tualetų bei pisuarų ŽVP kriterijai); įrenkite fizines ir elektronines sistemas, 

kuriomis būtų padedama nuolat mažinti pastatų valdytojų ir naudotojų energijos 

sąnaudas, vandens vartojimą bei susidarančias atliekas. 

 

 Įtraukite į sutartį nuostatas dėl energijos sistemų įrengimo ir perdavimo eksploatuoti, 

atliekų bei medžiagų tvarkymo ir patalpų oro kokybės stebėsenos. 

 

 Nustatykite rangovų atsakomybę pagal sutartį už tai, kad pastato naudotojai būtų 

mokomi taupyti energiją ir, kai rangovai lieka ir toliau atsakingi, už pastato energinio 

naudingumo stebėseną bei valdymą kelerius metus po to, kai jis pastatytas.  

 

 

7.2 Maistas ir maitinimo paslaugos 
Viešasis sektorius yra atsakingas už 

didelių maisto ir gėrimų kiekių pirkimą 

kiekvienais metais mokykloms, 

ligoninėms ir kalėjimams, darbuotojų 

valgykloms arba susirinkimų ir renginių 

dalyvių maitinimui. Žemės ūkis yra svarbi 

Europos ekonomikos dalis, o jo pėdsakas 

aplinkoje didelis: šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimas, dirvožemio ir 

vandens būklės blogėjimas, biologinės 

įvairovės mažėjimas bei atliekų 

susidarymas. Prie šio pėdsako dar labiau prisidedama transportuojant, pakuojant ir 

sandėliuose laikant maisto produktus.  

 



Daugelis vartotojų pirkdami maistą noriai 

renkasi tvaresnes alternatyvas; ne išimtis ir 

viešasis sektorius. Pereinant prie ekologinės 

gamybos, renkantis tvaresnes alternatyvas ir 

mažinant maisto bei pakuočių atliekų kiekį 

įmanoma pasiekti realių permainų. Pavyzdžiui, 

įvertinta, kad dėl maisto atliekų į aplinką 

kasmet patenka bent 170 mln. tonų CO2 – tai 

prilygsta tokio dydžio šalies kaip Rumunija 

arba Nyderlandai išmetamam kiekiui
110

. 

 

7.2.1 ŽVP metodas 

 Nurodykite, kokį minimalų tiekiamo 

maisto procentinį kiekį turi sudaryti 

ekologiška produkcija
111

. Sutarties 

sudarymo etape skirkite papildomų balų už procentus, viršijančius šį minimalų 

reikalaujamą dydį. 

 

 Nurodykite minimalius sezoninių vaisių 

ir daržovių procentinius kiekius ir (arba) 

skirkite balų už jų naudojimą. 

 

 Įtraukite į sutartį nuostatas dėl maisto 

atliekų ir maisto pakuočių atliekų kiekio 

mažinimo. 

 

 Taikykite maitinimo paslaugų teikėjų 

atrankos kriterijus, pagrįstus tinkamų 

aplinkosaugos vadybos priemonių 

taikymu, kaip antai personalo mokymu. 

 

Pastaba. Naujus ES ŽVP maisto ir maitinimo 

paslaugų kriterijus numatyta paskelbti 2016 m. 
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 Šaltinis: Europos Komisija (2010). Parengiamasis maisto atliekų ES-27 tyrimas. Paskelbta: 

http://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf  
111

 Maisto produktas, ES rinkai tiekiamas kaip ekologiškas, turi atitikti tam tikrus reikalavimus ir turi būti 

sertifikuotas patvirtintos tikrinimo įstaigos. Šie reikalavimai nustatyti Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 

dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo. 

Tvarus maistas Malmėje (Švedija) 
Malmės miesto tikslas – iki 2020 m. 

pasiekti, kad teikiant viešojo maitinimo 

paslaugas jame visur būtų tiekiamas 

100 proc. ekologiškas maistas. Per 

bandomąjį pirkimą Djupadalio mokyklai 

buvo nustatyti keli reikalavimai, 

pavyzdžiui, ekologiški produktai turėjo 

būti įtraukti į produktų asortimentą, o 

produktai pristatomi kartą per savaitę 

transporto priemonėmis, atitinkančiomis 

miesto transporto tvarumo kriterijus. 

Baigiant įgyvendinti šią bandomąją 

iniciatyvą 97 proc. šios mokyklos 

valgykloje tiekiamo maisto jau buvo 

ekologiškas. Vietoj mėsos produktų 

pradėjus vartoti daugiau sezoninių 

daržovių, poveikis biudžetui tapo 

minimalus. 

Ekologiškas maistas Prancūzijos 

mokykloms  

Lanso miesto valdžia pareikalavo, 

kad 20 proc. mokyklų valgykloms 

tiekiamo maisto būtų ekologiškas. 

Turi būti tiekiami sertifikuoti 

ekologiški maisto produktai. Šių 

paslaugų teikėjai privalo užtikrinti 

atsekamumą, o jų sutarčių vykdymo 

nuostatose numatytos baudos tuo 

atveju, jei jie prašomi nesuteiktų 

informacijos apie gamybos metodus 

ir produktų atsekamumą. Šis 

pirkimas buvo naudingas žmonių 

sveikatai ir ekologinei aplinkos 

būklei, juo padėta skatinti ir didinti 

ekologiško maisto paklausą.  

http://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue41_Case_Study87_Lens_catering.pdf


7.3 Kelių transporto priemonės 
Transporto sektoriuje išmetama apie 

25 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

visos ES mastu; didžiausią jų kiekį išmeta 

kelių transporto priemonės
112

. Nors 

dabartinės transporto priemonės efektyviau 

naudoja degalus ir yra mažiau taršios, 

transporto srautai toliau auga, oro tarša ir 

kitoks neigiamas transporto poveikis yra 

rimta problema daugelyje Europos vietovių. 

Transporto priemonių nuosavybės ir 

naudojimo poveikį aplinkai galima mažinti 

daugeliu įvairių būdų – nuo elektrinių ir 

alternatyviais degalais varomų transporto 

priemonių naudojimo iki dalijimosi vienu 

automobiliu bei skatinimo pereiti prie kitų 

rūšių transporto.  

 

Pasirinkus šias alternatyvas, viešajame 

sektoriuje galima sutaupyti daug lėšų dėl 

degalų taupymo, mokestinės naudos ir net 

naudos sveikatai. Kartu su automobilių 

parkais viešajame sektoriuje eksploatuojama 

daug autobusų, greitosios pagalbos 

automobilių ir atliekų surinkimo 

sunkvežimių. Šių transporto priemonių 

pirkimui parengti specialūs ŽVP metodai.  

 

7.3.1 ŽVP metodas 

 

 Apsvarstykite savo transporto parko 

poreikius: sužinokite, ar įmanoma 

mažinti transporto priemonių skaičių 

ir (arba) dydį, ir pirmiausia stenkitės 

pakeisti senesnes, itin taršias 

transporto priemones.  

 

 Nustatykite atitinkamos klasės ir 

dydžio transporto priemones, 

išmetančias mažiausiai CO2
113

, ir tas, 

kurios atitinka naujausias išmetamų 
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 Šaltinis: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/index_en.htm  
113

 Esamų transporto priemonių modelių išmetamo CO2 kiekio duomenis galite sužinoti Netaršių transporto 

priemonių portale (www.cleanvehicle.eu). 

Žaliosios transporto priemonės 

Slovėnijoje 
Slovėnijos viešojo pirkimo agentūra surengė 

konkursą dėl perkamų kelių transporto 

priemonių, specifikacijose nurodydama, kad 

visos transporto priemonės turi atitikti 

naujausią „Euro“ arba lygiavertį išmetamųjų 

teršalų standartą ir neviršyti tam tikrų 

išmetamo CO2 kiekio ribų. Pagal sutarties 

sudarymo kriterijus didelė reikšmė teikta 

eksploatacinių gyvavimo ciklo sąnaudų 

(GCS) vertinimui. Taikytas GCS metodas ir 

nustatytos specifikacijos paskatino rangovus 

siūlyti transporto priemones, išmetančias 

mažiau CO2. Vienos transporto 

priemonės išmetamas CO2 kiekis, 

priklausomai nuo atitinkamos konkurso 

dalies, sumažintas 3–45 g/km.  

Žaliosios autobusų transporto 

paslaugos Redinge  

2012 m. Redingo (Jungtinė Karalystė) 

rajono taryba surengė konkursą siekdama 

sudaryti autobusų transporto paslaugų 

pirkimo sutartį. Kvietime veiklos 

vykdytojams teikti pasiūlymus dėl šios 

sutarties buvo išdėstyti vertinimo balais 

kriterijai, kuriais skatinta rinktis inovacinius 

variantus, įskaitant sumažintos taršos 

sistemas. Pagal sutarties sudarymo kriterijus 

75 proc. lėmė kokybė ir 25 proc. – kaina. Už 

naujausius išmetamųjų teršalų „Euro“ 

standartus, aplinkos problemų sprendimą ir 

inovacijas skirta 8,6 proc. visų kokybės 

vertinimo balų. Konkurso nugalėtojas teikia 

paslaugas, pervadintas „Žaliąja banga“, 

naudodamas suslėgtomis gamtinėmis 

dujomis varomus autobusus, kuriems 

biometanas perkamas iš žemės ūkio tiekėjų. 

Biometanu varomų autobusų išmetamas 

NOx kiekis yra 30–50 proc. mažesnis negu 

panašių dyzelinių autobusų, atitinkančių 

standartą „Euro V“, o papildomos naudos 

duoda sumažėjęs triukšmas. 

„Sutartis sudaryta su įmone, [kuri] pateikė 

ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, 

įskaitant paslaugų teikimą naudojant 

suslėgtomis gamtinėmis dujomis varomus 

autobusus.“ Redingo rajono tarybos narys 

Stephen Wise 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/index_en.htm
http://www.cleanvehicle.eu/


kietųjų dalelių ir NOx kiekių „Euro“ normas. 
 

 Skatinkite naudoti alternatyviais degalais varomas transporto priemones ir elektrines 

arba hibridines alternatyvas. 
 

 Mažinkite degalų sąnaudas ekologišku vairavimu, padangų slėgio stebėjimo 

sistemomis ir pavarų perjungimo indikatoriais, naudodami mažai klampius tepalus ir 

mažos riedėjimo varžos padangas.  
 

 Pirkite transporto priemones su oro 

kondicionavimo sistemomis, kuriose 

naudojami mažo visuotinio atšilimo 

potencialo (VAP) aušinimo skysčiai.  
 

 Pirkite aplinkai nekenkiančias padangas ir 

regeneruotas tepimo alyvas ir užtikrinkite, 

kad naudotos tepimo alyvos bei padangos 

būtų tinkamai surenkamos ir tvarkomos.  
 

 Taikykite gyvavimo ciklo sąnaudų 

metodą, įtraukdami sąnaudas dėl išorinių 

aplinkos veiksnių, kad galėtumėte 

palyginti realias įvairių transporto 

priemonių kainas
114

. 
 

7.4 Energiją vartojantys gaminiai 
Kompiuterius, spausdintuvus, apšvietimo 

įrenginius ir kitus daug energijos vartojančius 

gaminius perka dauguma viešojo sektoriaus 

institucijų. Dauguma jų taip pat atsako ir už 

labiau specializuotų reikmenų, kaip antai 

medicinos įrangos, pirkimą. Elektroninė ir 

elektros įranga daro didžiulį poveikį aplinkai dėl 

naudojamų žaliavų ir suvartojamos energijos, taip 

pat dėl gyvavimo ciklo pabaigoje pašalinamų 

atliekų. Kadangi auga tokių prietaisų naudojimo 

mastas ir didėja jų įvairovė, su šiais gaminiais 

susijusių sąnaudų ir poveikio aplinkai kontrolė 

tampa pirminės svarbos dalyku.  

 

Laimei, šioje srityje ŽVP taip pat gali duoti 

realios naudos ir galima rinktis iš kelių aplinkai 

palankesnių gaminių alternatyvų, pradedant itin 

efektyvia IT įranga ir baigiant LED ar kitokio 

energiją taupančio apšvietimo sistemomis. Šias 
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 Netaršių transporto priemonių direktyvoje (2009/33/EB) nustatytas metodas, pagal kurį perkant transporto 

priemones sąnaudos susiejamos su išoriniais aplinkos veiksniais (tarša). Perkančiosios organizacijos gali naudoti 

šiuos nurodytus sąnaudų dydžius arba iki dviejų kartų padidinti direktyvos priede nustatytas vertes.  

Efektyviai energiją vartojantys 

elektros prietaisai Austrijoje 
Austrijos federalinė viešojo pirkimo 

agentūra surengė konkursą siekdama už 

3,75 mln. EUR nupirkti mažo ir didelio 

intensyvumo elektrą vartojančių 

prietaisų pagal 24 mėnesių trukmės 

preliminariąją sutartį, kurią buvo galima 

pratęsti dar 12 mėnesių laikotarpiui. 

Konkurso kriterijai parengti pagal: 

 ES ekologinio projektavimo ir 

energijos vartojimo ženklinimo 

reglamentus; 

 kriterijus, nustatytus Austrijos 

tvariojo viešojo pirkimo veiksmų 

plane ir ekologinių ženklų 

nuostatose; 

 gaminių rinkos tyrimus. 

 

Palyginti su ankstesniu konkursu, šio 

pirkimo rezultatas buvo 20 proc. (124 

tonomis) sumažintas išmetamas CO2 

kiekis ir 20 proc. sumažintos energijos 

sąnaudos.  
 
„Ištyrę, kokie geriausi standartai taikyti 

tuo metu, kai rengėme savo kriterijus, 

pasiekėme daugiau negu per savo 

ankstesnį konkursą dėl nedaug CO2 

išmetančių gaminių.“ – Johannes 

Naimer iš Federalinės viešojo pirkimo 

agentūros 



alternatyvas vis dažniau galima rinktis nemažinant vartotojų naudojimosi jomis kokybės ir 

sutaupant lėšų per visą jų gyvavimo ciklą.  

 

2012 m. priėmus Direktyvą dėl energijos vartojimo efektyvumo nustatyti keli privalomi 

reikalavimai centrinės valdžios institucijoms, perkančioms energiją vartojančius gaminius
115

. 

Jie šiuo metu įtraukiami į atnaujinamus ŽVP kriterijus, skirtus atitinkamoms gaminių 

grupėms.  

 

7.4.1 ŽVP metodas 

 

IT ir vaizdo gavimo įranga 

 Įsitikinkite, kad perkate aukščiausios energinio efektyvumo klasės įrangą toje gaminių 

kategorijoje
116

. 

 

 Pirkite gaminius, pritaikytus efektyviai naudoti išteklius, ir gaminius, kuriuos bus 

lengva panaudoti dar kartą ir perdirbti (pvz., suprojektuotus taip, kad būtų lengvai 

išardomi). 

 

 Nustatykite minimalius reikalavimus dėl gaminių ilgaamžiškumo, atsarginių dalių ir 

garantijų ir (arba) vertindami skirkite daugiau balų gaminiams, kurių garantinis 

laikotarpis ilgesnis ir (arba) garantija visapusiškesnė. 

 

 Ribokite elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingųjų medžiagų kiekius. 

 

 Reikalaukite, kad nupirktos įrangos energijos vartojimo efektyvumas pagal naudojimo 

instrukcijas ir numatytuosius parametrus būtų didžiausias. 

 

Apšvietimo sistemos 

 Projektavimo etape užtikrinkite mažą 

naujosios apšvietimo instaliacijos galios 

tankį, tačiau ji vis vien turi atitikti 

reikalavimus dėl pakankamo matomumo 

užduotims atlikti (t. y. esamo apšvietimo 

turi pakakti atliekant užduotis toje zonoje). 

 

 Pirkite itin efektyvias pakaitines lemputes. 

 

 Naudodami apšvietimo valdymo įtaisus 

dar labiau sumažinkite energijos sąnaudas 

ir, kai įmanoma, pagal aplinkybes 

skatinkite naudoti šviesos ryškumo 

reguliavimo balastinius įtaisus. 
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 Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo. Šios direktyvos III priede nustatytos priemonės, 

kurių privalo imtis centrinės valdžios institucijos ir kurių gali savanoriškai imtis kitos viešojo sektoriaus 

institucijos.  
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 Centrinės valdžios institucijoms pagal Direktyvą dėl energijos vartojimo efektyvumo tai teisiškai privaloma 

sudarant sutartis, kurių vertė viršija viešojo pirkimo direktyvų taikymo žemutinę ribą. To reikalaujama su 

sąlyga, kad tai būtų suderinama su išlaidų efektyvumo, ekonominio perspektyvumo, bendro tvarumo, techninio 

tinkamumo ir pakankamos konkurencijos poreikiais. 

Gatvių apšvietimas efektyviai 

vartojant energiją Kroatijoje  
Župa Dubrovačkos savivaldybė 

paskelbė atvirą konkursą dėl naujos 

stacionarios gatvių apšvietimo įrangos, 

kuria būtų pakeista iki tol buvusi 

neefektyvi instaliacija. Konkurso 

techninėse specifikacijose numatytas 

apšvietimas šviesos diodais (LED), o 

kriterijai parengti siekiant laikytis 

aplinkos apsaugos ir techninių 

reikalavimų. Po šio pirkimo 36 proc. 

sumažėjo per metus išmetamas CO2 

kiekis ir prognozuojama, kad per šių 

gaminių 25 metų gyvavimo laikotarpį jis 

pasieks 900 tonų CO2. 



 

 Instaliacijos darbų etape įsitikinkite, kad sistema veikia taip, kaip numatyta, ir 

energija vartojama efektyviai. 

 

 Rinkitės lempas, kuriose yra mažiau gyvsidabrio. 

 

 Pakartotinai naudokite arba regeneruokite instaliacijos atliekas. 

  



Priedas. Atitinkami teise s aktai ir politika 

ES direktyvos ir politikos kryptys 
Teisės aktas, politika Aktualumas 

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo ES viešojo pirkimo reglamentavimo 

pagrindas, joje nustatyti pagrindiniai 

principai 

Direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, 

kuria panaikinta Direktyva 2004/18/EB  

Viešojo sektoriaus direktyva 

 

Direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, 

vykdančių veiklą vandens, energetikos, 

transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 

vykdomų pirkimų, kuria panaikinama 

Direktyva 2004/17/EB 

Komunalinio sektoriaus direktyva 

 

Direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 

suteikimo 

Koncesijos direktyva (taikoma ir viešajam, ir 

komunaliniam sektoriams) 

„Europa 2020“: pažangaus, tvaraus ir 

integracinio augimo strategija, 

COM(2010) 2020 

ES strategija, kurioje nustatyti konkretūs 

uždaviniai iki 2020 m. ŽVP minimas kaip 

viena iš priemonių siekiant tvaraus augimo ir 

pagal iniciatyvas Inovacijų sąjunga, Tausiai 

išteklius naudojanti Europa ir „Energetika 

2020“ 

Viešieji pirkimai geresnei aplinkai užtikrinti, 

COM (2008) 400 

 

 

Šiame dokumente pateikta gairių, kaip 

mažinti viešojo sektoriaus vartojimo poveikį 

aplinkai ir kaip naudotis ŽVP aplinkosaugos 

technologijų, produktų ir paslaugų 

inovacijoms skatinti 

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas 

SEC (2008) 2126, pridėtas prie komunikato 

COM (2008) 400 

 

Jame viešojo sektoriaus institucijoms pateikta 

naudingų gairių, kaip apibrėžti ir tikrinti 

aplinkosaugos kriterijus, ŽVP skatinimo 

priemonių ir su keliomis produktų grupėmis 

susijusių pavyzdžių. Jame taip pat pateikta 

teisinių ir veiklos gairių. 

„Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės 

ekonomikos veiksmų planas“, 

COM/2015/0614 final 

Jame ŽVP nurodomas kaip vienas 

pagrindinių žiedinės ekonomikos elementų ir 

pažymima, kad nustatant ŽVP kriterijus 

reikia spręsti tokius klausimus kaip tie, kurie 

susiję su gaminių patvarumu ir pataisomumu, 

o Komisija turėtų remti ŽVP įgyvendinimą. 

„Ikiprekybiniai viešieji pirkimai. Naujovių 

skatinimas siekiant užtikrinti ilgalaikes 

kokybiškas viešąsias paslaugas Europoje“, 

COM (2007) 799 

Šiame dokumente nustatyta mokslinių tyrimų 

ir technologinės plėtros paslaugų, kuriems 

netaikomos viešojo pirkimo direktyvos, 

pirkimo metodika 

  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0639
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0639


Konkrečių sektorių reikalavimai ir kiti svarbūs teisės aktai 

Teisės aktas, politika Aktualumas 

Direktyva 2012/27/ES dėl energijos 

vartojimo efektyvumo  

Pagal Direktyvą dėl energijos vartojimo 

efektyvumo centrinės valdžios institucijos privalo 

pirkti tik didelio energijos vartojimo efektyvumo 

gaminius, paslaugas ir pastatus. Direktyvos III 

priede išdėstytas kiekvienam gaminių ar paslaugų 

sektoriui tinkamas požiūris. 

Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo 

naudoti netaršias ir efektyviai energiją 

vartojančias kelių transporto priemones 

Netaršių transporto priemonių direktyvoje 

nustatyti privalomi ŽVP reikalavimai dėl kelių 

transporto priemonių taršos ir energijos vartojimo  

Reglamentas Nr. 106/2008 dėl Bendrijos 

raštinės įrangos energijos vartojimo 

efektyvumo ženklinimo programos 

„Energy Star“ reglamente nustatyti perkant 

raštinės įrangą privalomi ŽVP reikalavimai. 

Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų 

energinio naudingumo 

Pastatų energinio naudingumo direktyvoje 

pateikti didelio energinio efektyvumo statybos 

rodikliai ir ribinės vertės, įskaitant būsimus 

privalomus reikalavimus dėl „beveik nulinės 

energijos“ pastatų 

Direktyva 2010/30/ES dėl su energija 

susijusių gaminių suvartojamos energijos 

ir kitų išteklių nurodymo ženklinant 

gaminį ir apie jį pateikiant standartinę 

informaciją 

Energijos vartojimo ženklinimo direktyvoje 

reikalaujama, kad tam tikri gaminiai (pvz., oro 

kondicionieriai, indaplovės, lempos) būtų 

ženklinami ir taip priskiriami standartizuotai 

energijos vartojimo klasei. Šios klasės šiuo metu 

persvarstomos pagal Komisijos pasiūlymą.  

Reglamentas Nr. 66/2010 dėl ES 

ekologinio ženklo 

ES ekologinio ženklo ir ES ŽVP kriterijai, kiek 

įmanoma, yra suderinti 

Direktyva 2009/125/EB, nustatanti 

ekologinio projektavimo reikalavimų su 

energija susijusiems gaminiams 

nustatymo sistemą (nauja redakcija) 

Ekologinio projektavimo direktyvoje nustatyta 

pagrindinė EB sistema, pagal kurią rengiami 

aplinkosaugos kriterijai, taikytini su energija 

susijusiems gaminiams 

Reglamentas Nr. 1221/2009 dėl 

organizacijų savanoriško Bendrijos 

aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos 

(EMAS) taikymo 

EMAS reglamente pateikta nurodymų, kaip į 

EMAS galima atsižvelgti vykdant viešąjį pirkimą 

Reglamentas Nr. 995/2010, kuriuo 

nustatomos veiklos vykdytojų, 

pateikiančių rinkai medieną ir medienos 

produktus, pareigos 

Medienos reglamente nustatyta sistema, pagal 

kurią užtikrinamas ES rinkai tiekiamos medienos 

teisėtumas  

Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų  

Šioje direktyvoje numatyta atskirai rinkti, 

tvarkyti ir regeneruoti elektros ir elektroninės 

įrangos atliekas ir nustatyti atitinkami 

projektavimo reikalavimai 

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų 

pavojingų medžiagų naudojimo elektros 

ir elektroninėje įrangoje apribojimo  

Joje nustatyti elektros ir elektroninės įrangos 

gamintojams, importuotojams ir platintojams 

taikomi reikalavimai dėl šioje direktyvoje 

nurodytų pavojingųjų medžiagų ir CE ženklo 

naudojimo taisyklės  

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl Gamintojai privalo į centrinę duomenų bazę 



 

 

KAIP ĮSIGYTI ES LEIDINIŲ  
Nemokamų leidinių galite įsigyti:  
vieną egzempliorių – ES knygyne (http://bookshop.europa.eu);  

daugiau kaip vieną egzempliorių, plakatų arba žemėlapių – iš Europos Sąjungos atstovybių 

(http://ec.europa.eu/represent_lt.htm), ES delegacijų trečiosiose valstybėse 

(http://eeas.europa.eu/delegations/index_lt.htm), kreipęsi į tarnybą „Europe Direct“ 

(http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm) arba paskambinę telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 

(nemokamai visoje ES) (*).  

 
(*) Informacija teikiama nemokamai, dauguma skambučių taip pat nemokami (nors kai kurie ryšio paslaugų 

teikėjai gali imti mokestį, gali reikėti mokėti skambinant taksofonu ar viešbučio telefonu).  

Parduodamų leidinių galite įsigyti:  
ES knygyne (http://bookshop.europa.eu).  

 

Mokama prenumerata:  
per vieną iš Europos Sąjungos leidinių biuro prekybos atstovų 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). 

 

cheminių medžiagų registracijos, 

įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 

(REACH) 

įrašyti duomenis apie savo cheminių medžiagų 

savybes ir saugai svarbią informaciją 

Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo 

naudoti atsinaujinančiųjų išteklių 

energiją 

Joje nustatyti privalomi nacionaliniai uždaviniai 

dėl to, kokia elektros energijos dalis turėtų būti 

gaminama iš atsinaujinančiųjų išteklių, kilmės 

garantijų taisyklės ir biodegalų bei skystųjų 

bioproduktų tvarumo kriterijai 

Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų 

(Pagrindų direktyva dėl atliekų) 

Joje išdėstytos svarbiausios su atliekų tvarkymu 

susijusios sąvokos ir apibrėžtys ir nustatyti tokie 

atliekų tvarkymo principai kaip „teršėjas moka“ 

ir „atliekų hierarchija“ 


