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CORRIGENDUM: 
This document corrects document SWD(2017) 283 final of 10.8.2017.  
Correction of several minor mistakes on page 8, 13, 14, 20, 27 and 39. 
Clarification in several places that all padding materials, not only latex and polyurethane 
foams, need to fulfil the same requirements on page 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 26.  
The text shall read as follows: 
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ES ZPI kritēriji mēbelēm 
1 IEVADS 
 

ES zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) kritēriju mērķis ir atvieglot publiskajām iestādēm tādu izstrādājumu, pakalpojumu un būvdarbu iegādi, kuriem ir samazināta ietekme uz 
vidi. Kritēriju izmantošana ir brīvprātīga. Kritēriji ir formulēti tā, lai atbilstošos gadījumos katra iestāde tos varētu iestrādāt savā konkursu dokumentācijā.  Šajā dokumentā ir 
ietverti ES ZPI kritēriji, kas formulēti izstrādājumu grupai “mēbeles”. Kritēriji ir sadalīti trīs lielās sadaļās atkarībā no tā, vai līguma priekšmets ir jau esošu lietotu mēbeļu 
atjaunošanas pakalpojums (A), jaunu mēbeļu iepirkums (B) vai nolietotu mēbeļu apsaimniekošanas pakalpojumu iepirkums (C). Pievienotajā tehniskā pamatojuma 
ziņojumā ir sīkāk izklāstīts minēto kritēriju atlases loģiskais pamatojums un sniegtas norādes, kur meklēt papildu informāciju. 

Kritēriji ir iedalīti tehniskajās specifikācijās un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijos. Katra kritēriju kopa paredz divus vērienīguma līmeņus: 

• pamatkritēriji ir izstrādāti tā, lai ZPI būtu viegli piemērot, tie ir vērsti uz galvenajiem izstrādājuma ekoloģiskajiem raksturlielumiem, un to mērķis ir saglabāt 
uzņēmumu administratīvās izmaksas minimālā līmenī;  

• visaptverošajos kritērijos ir ņemts vērā vairāk aspektu vai augstāki ekoloģisko raksturlielumu līmeņi, un tos var izmantot iestādes, kas vēlas sniegt lielāku 
ieguldījumu vides un inovācijas jomas mērķu sasniegšanā. 

Ja abos vērienīguma līmeņos kritēriji ir vienādi, ir pievienots teksts “(gan pamatkritērijs, gan visaptverošais kritērijs)”. 

Jāņem vērā, ka izstrādājumu grupas tvērumā ietilpstošo mēbeļu veids un izmantoto materiālu veidi var ievērojami atšķirties. Tāpēc vairākus kritērijus papildina nosacījuma 
klauzulas, kurās noteikts, kādos apstākļos šie kritēriji būtu jāuzskata par pietiekami atbilstošiem iekļaušanai uzaicinājumā uz konkursu.   

 

1.1 Definīcija un tvērums 
 

Izstrādājumu grupa “mēbeles” ietver brīvi stāvošas vai iebūvētas vienības, kuru galvenā funkcija ir telpās vai laukā tikt izmantotām priekšmetu uzglabāšanai, novietošanai vai 
karināšanai un/vai nodrošināt virsmas, kuras lietotāji var izmantot, lai atpūstos, sēdētu, ēstu, mācītos vai strādātu. Te ietilpst arī gultu matrači.  
Izstrādājumu grupā neietilpst šādi izstrādājumi:  

a) izstrādājumi, kuru galvenais mērķis nav tikt izmantotiem par mēbelēm. Tie var būt, piemēram, šādi izstrādājumi: ielu gaismekļi, margas un žogi, pieslienamās kāpnes, 
pulksteņi, rotaļlaukumu aprīkojums, savrupstāvoši vai pie sienas stiprināmi spoguļi, elektrisko kabeļu kanāli, ceļu stabi un tādi būvizstrādājumi kā kāpnes, durvis, logi, grīdas 
segumi un apšuvums; 

b) mēbeles, ar kurām aprīkoti transportlīdzekļi, ko izmanto sabiedriskiem vai privātiem pārvadājumiem; 
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c) mēbeļu izstrādājumi, kas vairāk nekā 5 % (masas) apmērā sastāv no materiāliem, kuri nav masīvkoksne, koksnes materiālu plātnes, korķis, bambuss, rotangpalma, 
plastmasa, metāls, āda, pārklāti audumi, tekstilmateriāli, stikls vai polsterēšanas materiāli. 
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1.2 Būtiskākie vidi ietekmējošie faktori 
No zinātniskajā literatūrā sniegtajiem pierādījumiem izriet šādi secinājumi par to, kā mēbeles ietekmē vidi visā savā aprites ciklā: 

• ietekmi uz vidi lielākoties (80–90 % no visas ietekmes uz vidi) rada mēbeļu materiāli/detaļas. Lai gan metāla un plastmasas izstrādājumu izgatavošanā tiek patērēts 
vairāk enerģijas nekā koksnes izstrādājumu izgatavošanā, ir svarīgi ņemt vērā arī ilgizturību un reciklējamību. Nosakot, ka izmantojami reciklējami materiāli, var palīdzēt 
samazināt materiālu ietekmi; 

• nākamais lielākais ietekmes uz vidi avots ir detaļu ražošana, montāža un/vai apstrāde žāvēšanas un cietināšanas procesu laikā izmantoto ķīmisko maisījumu, 
siltumenerģijas un elektroenerģijas dēļ; 

• iepakošanas ietekme uz vidi atšķiras atkarībā no konkrētā izstrādājuma, tomēr divos aprites cikla izvērtējumu (LCA) pētījumos attiecīgi par rakstāmgaldiem un drēbju 
skapjiem tika aplēsts, ka iepakojums kopā rada aptuveni 6 % vides ietekmējuma; 

• tā kā izplatīšana var būt ļoti dažāda, jo mēbeļu tirgus ir pasaules mēroga tirgus, izplatīšanu bija grūti izpētīt. Vairumā pētījumu tika izmantoti vidējie pārvadājumu 
scenāriji, kas neatklāj šīs mēbeļu aprites cikla daļas nozīmīguma dažādību; 

• lietošanas posma ietekme uz vidi ir maznozīmīga. Tomēr jāņem vērā, ka lietošanas posma pagarināšanā būtiski faktori ir ilgizturība un remontējamība;   

• Ietekme ekspluatācijas laika beigās (EoL) ļoti atšķiras atkarībā no tā, no kādiem materiāliem mēbeles  izgatavotas. Mēbeļu detaļu reciklēšanu vai enerģijas atgūšanu no 
mēbeļu atkritumiem bieži vien sarežģī grūtības detaļu atdalīšanā. 

 

 
         Būtiskākā ietekme uz vidi mēbeļu aprites ciklā               Ierosinātā ES ZPI pieeja mēbelēm 

• Bioloģiskās daudzveidības zudums un augsnes erozija 
neilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas un nelikumīgas 
mežistrādes rezultātā. 

• Resursu izsmelšana, ko rada neatjaunojamu resursu, 
piemēram, naftas/dabasgāzes, izmantošana plastmasas 
ieguvei. 

• CO2 un citas emisijas, ko rada enerģijas patērēšana dažādu 
materiālu ražošanai. 

• Risks, ko darbiniekiem, patērētājiem vai videi plašākā 
mērogā rada toksisku vielu izdalīšanās. 

• Telpu gaisa kvalitātes pasliktināšanās, ko izraisa gaistošo 
organisko savienojumu (GOS) emisija no telpās esošajiem 
mēbeļu izstrādājumiem. 

• Materiālu izšķiešana, kā iemesls ir priekšlaicīga mēbeļu 
ekspluatācijas pārtraukšana, kuras iemesls savukārt ir 

 • Iepirkt kokmateriālus no likumīgiem avotiem.  
• Izmantot materiālus, kas daļēji vai pilnībā iegūti no atjaunojamajiem 

materiāliem (piemēram, koksnes). 
• Noteikt maksimālās robežvērtības mēbeļu radītajām kopējām GOS 

emisijām un īpašas robežvērtības koksnes materiālu plātņu un tapsējuma 
materiālu radītajām formaldehīda emisijām. 

• Iepirkt izturīgas un izmantošanai piemērotas mēbeles, kas atbilst 
attiecīgajiem EN standartiem.  

• Iepirkt viegli demontējamas, remontējamas un reciklējamas mēbeles, uz 
kurām attiecas garantija. 
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mēbeļu kvalitātes neatbilstība standartam.  
• Materiālu izšķiešana, kā iemesls ir remonta sarežģītība vai 

grūtības rezerves daļu ieguvē vai reciklējamu daļu 
atdalīšanā. 

 

 

1.3 Vispārīga piezīme par verifikāciju 
 

Vairākiem kritērijiem ierosinātais verifikācijas paņēmiens ir testēšanas protokolu iesniegšana. Katram kritērijam ir norādītas atbilstīgās testēšanas metodes. Posmu, kurā 
jāsniedz minētie testēšanas rezultāti, nosaka publiskā iestāde. Kopumā šķiet, ka nav nepieciešamības visiem pretendentiem pieprasīt jau sākumā iesniegt testēšanas rezultātus. 
Lai samazinātu slogu pretendentiem un publiskajām iestādēm, piedāvājumu iesniegšanas laikā par pietiekamu var uzskatīt pašdeklarāciju. Tādā gadījumā ir vairākas iespējas, 
kad pēc tam pieprasīt minētos testus, ja tādus vispār pieprasa. 

a) Piedāvājumu iesniegšanas posmā  

Vienreizējas piegādes līgumu gadījumā šie pierādījumi varētu būt jāsniedz pretendentam, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja pierādījumi ir uzskatāmi 
par pietiekamiem, līguma slēgšanas tiesības var piešķirt. Ja pierādījumi ir uzskatāmi par nepietiekamiem vai neatbilstošiem:  

i) un ja verifikācijas paņēmiens attiecas uz tehnisku specifikāciju, minētos pierādījumus pieprasa no pretendenta, kurš ieguvis nākamo augstāko novērtējumu un 
attiecībā uz kuru tad varētu apsvērt iespēju piešķirt līguma slēgšanas tiesības;  

ii) un ja verifikācijas paņēmiens attiecas uz piešķiršanas kritēriju, piešķirtos papildpunktus dzēš un piedāvājumu sarindojumu pārkārto pēc novērtējuma 
pārrēķināšanas ar visām no tā izrietošajām sekām.  

Testēšanas protokols apliecina, ka ir testēta paraugmodeļa, nevis līguma ietvaros faktiski piegādājamo mēbeļu atbilstība noteiktām prasībām. Pamatlīgumu gadījumā situācija 
var būt citāda. Šis scenārijs ir sīkāk aplūkots nākamajā punktā par līguma izpildi un papildskaidrojumos turpmāk tekstā.    

b) Līguma izpildes laikā  

Par vienu vai vairākām līguma ietvaros piegādātām mēbelēm var pieprasīt testa rezultātus; tā var būt vai ierasta prakse, vai testa rezultātus var pieprasīt, kad ir aizdomas par 
nepatiesiem apgalvojumiem. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja tiek slēgti pamatlīgumi, kuros nav formulēts sākotnējs mēbeļu pasūtījums.   

Ir ieteicams skaidri formulēt līguma izpildes klauzulas. Tajās būtu jānorāda, ka līgumslēdzēja iestāde ir tiesīga pēc nejaušības principa veikt verifikācijas testus jebkurā 
līguma darbības laika brīdī. Ja minēto testu rezultāti liecina, ka piegādātie izstrādājumi neatbilst kritērijiem, līgumslēdzēja iestāde ir tiesīga piemērot sodus un var izbeigt 
līgumu. Dažas publiskās iestādes paredz nosacījumus, ka gadījumā, ja testos noskaidrojas, ka izstrādājums atbilst to prasībām, testēšanas izmaksas ir jāsedz publiskajai 
iestādei, bet ja prasības nav izpildītas, izmaksas ir jāsedz piegādātājam.  

Pamatlīgumu gadījumā laiks, kad ir jāsniedz pierādījumi, ir atkarīgs no konkrētā līguma: 

• ja pamatlīgums noslēgts ar vienu tirgus dalībnieku un ja konkrētie piegādājamo mēbeļu modeļi ir noteikti pamatnolīguma slēgšanas tiesību piešķiršanas laikā, un ja 
neskaidrs ir tikai tas, cik daudz vienību būs vajadzīgs, apsver tos pašus aspektus, ko vienreizējas piegādes līgumu gadījumā, kā aprakstīts iepriekš;  
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• ja pamatlīgumam tiek iepriekš atlasīti vairāki potenciāli piegādātāji un pēc tam notiek konkurss starp atlasītajiem piegādātājiem, šajā sākotnējā priekšatlases posmā 
pretendentiem var būt jāpierāda tikai sava spēja piegādāt pamatlīgumā noteiktajām minimālajām snieguma prasībām atbilstošus izstrādājumus. Lai piešķirtu 
izsaukuma līgumus (vai pasūtījumus) pēc konkursa, kas noticis starp iepriekš atlasītajiem piegādātājiem, principā apsver tos pašus faktorus, kas aprakstīti iepriekš i) 
un ii) punktā (ja konkursā jāpierāda atbilstība papildu prasībām). Ja konkurss attiecas tikai uz cenu, tad būtu jāapsver iespēja veikt pārbaudi līguma izpildes posmā.  

Ir arī ļoti svarīgi uzsvērt pretendentu iespēju pierādīt, ka mēbeļu atbilstība ir verificēta, ja mēbelēm ir piešķirts ES ekomarķējums vai cits atbilstošs standarta ISO 14024 I tipa 
ekomarķējums (atbilstoši ISO 14024), kas pierāda to atbilstību tām pašām noteiktajām prasībām. Šādas mēbeles būtu jāuzskata par atbilstošām attiecīgajiem kritērijiem, un 
verifikāciju pieprasa atbilstoši tai pašai pieejai, kas izklāstīta attiecībā uz testēšanas rezultātiem.  

Ņemiet vērā arī to, ka saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 44. panta 2. punktu līgumslēdzējas iestādes pieņem citus atbilstīgus pierādījumus.  Tie var būt ražotāja tehniskā 
dokumentācija, ja attiecīgajam tirgus dalībniekam nav bijis piekļuves testēšanas protokoliem vai nav iespējams tos iegūt attiecīgajos termiņos.  Tas ir spēkā ar nosacījumu, ka 
piekļuves trūkumā nav vainojams attiecīgais tirgus dalībnieks un ka attiecīgais tirgus dalībnieks pierāda, ka būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi, ko tas nodrošinās, atbilst 
tehniskajās specifikācijās izklāstītajām prasībām vai kritērijiem, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem vai līguma izpildes nosacījumiem. Ja ir norāde, ka par testu 
izpildi jāsaņem konkrētas atbilstības novērtēšanas struktūras sagatavots sertifikāts / testēšanas protokols, līgumslēdzējas iestādes pieņem arī citu līdzvērtīgu novērtēšanas 
struktūru izdotus sertifikātus / testēšanas protokolus. 
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2 ES ZPI KRITĒRIJI MĒBELĒM 
 

A. Mēbeļu atjaunošanas pakalpojumu iepirkums 
Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. TS: atjaunošanas prasības 

(gan pamatkritērijs, gan visaptverošais kritērijs) 

Pretendents atjauno līgumslēdzējas iestādes nodrošinātās mēbeles atbilstoši noteiktajām prasībām.  

Atkarībā no atjaunojamo mēbeļu veida un esošo mēbeļu stāvokļa publiskā iestāde pēc iespējas sīkāk izklāsta veicamās darbības (piem., metāla elementu pārkrāsošana, koka virsmu remonts 
un/vai apdare, pārtapsēšana, rakstāmgaldu pārveide utt.). 

(Publiskā iestāde vispirms varētu sarīkot iepirkuma konkursu par atsevišķu apsekojumu, lai saņemtu esošā mēbeļu krājuma novērtējumu (veids, skaits, stāvoklis utt.), un šo aprakstu iekļaut 
uzaicinājumā uz konkursu.)  

Verifikācija 

Konkursā sniedz informāciju par katru veicamo atjaunošanas darbību. 

2. TS: izturīgi mēbeļu pārvalki 

(attiecas tikai uz mīkstajām mēbelēm) 

(gan pamatkritērijs, gan visaptverošais kritērijs) 

(Šo kritēriju piemēro tikai tad, ja atjaunošanas darbības ietver mēbeļu pārvilkšanu vai mēbeļu pārvalku nomaiņu.) 

Pretendents izmanto mēbeļu pārvalku materiālus, kuri var būt pamatā no ādas, tekstilmateriāliem vai pārklātiem audumiem, kas atbilst visām fizikālās kvalitātes prasībām, kuras izklāstītas 
attiecīgi I papildinājuma 2., 3. vai 4. tabulā. 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz attiecīgi ādas piegādātāja, tekstilmateriāla piegādātāja vai pārklāta auduma piegādātāja deklarāciju, kas pamatota ar attiecīgiem testēšanas protokoliem un apliecina, ka 
mēbeļu pārvalku materiāls atbilst ādas, tekstilmateriālu vai pārklātu audumu fizikālajām prasībām, kuras noteiktas attiecīgi I papildinājuma 2., 3. vai 4. tabulā. 

Tapsējuma materiāli, kam piešķirts ar Komisijas Lēmumu 2014/350/ES izveidotais ES tekstilmateriālu ekomarķējums vai citi atbilstoši standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši 
apliecina atbilstību uzskaitītajām prasībām vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu atbilstības pārbaudē, uzskatāmi par atbilstošiem.  

3. TS: putu veidotāji 

(attiecas tikai uz mīkstajām mēbelēm) 

(gan pamatkritērijs, gan visaptverošais kritērijs) 

Ja mēbeļu tapsēšanā izmanto putu polsterēšanas materiālus, šādu polsterēšanas materiālu izgatavošanā neizmanto halogenētus organiskos savienojumus ne kā putu veidotājus, 
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ne kā papildu putu veidotājus. 

Verifikācija 

Pretendents iesniedz putu ražotāja deklarāciju par šādu vielu neizmantošanu. 

4. TS: atjaunotā mēbeļu izstrādājuma garantija 

Pretendents piešķir vismaz divu gadu (vērtīgākiem priekšmetiem — 
vairāk) garantiju, kuras termiņš sākas izstrādājuma piegādes dienā. Šī 
garantija attiecas uz remontu vai nomaiņu un ietver pakalpojumu līgumu 
ar izstrādājuma aizvešanas un atvešanas vai uz vietas veikta remonta 
iespēju.  

Garantijas ietvaros tiek nodrošināta preču atbilstība līguma 
specifikācijām bez papildu maksas.  

Verifikācija  

Pretendents iesniedz rakstisku deklarāciju par iepriekš minēto garantiju.  

Pretendents iesniedz garantijas kopiju. Minētajos dokumentos jābūt 
norādītam, ka garantijas ietvaros tiks nodrošināta preču atbilstība līguma 
specifikācijām.  

4. TS: atjaunotā mēbeļu izstrādājuma garantija  

Pretendents piešķir vismaz trīs gadu (vērtīgākiem priekšmetiem — vairāk) garantiju, kuras termiņš sākas 
izstrādājuma piegādes dienā. Šī garantija attiecas uz remontu vai nomaiņu un ietver pakalpojumu līgumu ar 
izstrādājuma aizvešanas un atvešanas vai uz vietas veikta remonta iespēju.  

Garantijas ietvaros tiek nodrošināta preču atbilstība līguma specifikācijām bez papildu maksas.  

Verifikācija  

Pretendents iesniedz rakstisku deklarāciju par iepriekš minēto garantiju.  

Pretendents iesniedz garantijas kopiju. Minētajos dokumentos jābūt norādītam, ka garantijas ietvaros tiks nodrošināta 
preču atbilstība līguma specifikācijām.  

LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

 1. PK: ķīmisko atlieku līmenis mēbeļu pārvalkos ir zems 

(attiecas tikai uz mīkstajām mēbelēm) 

Piešķir punktus, ja tiek pierādīts, ka mēbeļu pārvalku materiāls atbilst attiecīgi ierobežotas lietošanas arilamīnu 
krāsu, ekstrahējamu smago metālu un brīvā formaldehīda robežvērtībām, kas norādītas turpmāk tekstā. 

Tekstilmateriāli un pārklāti audumi: 

• neviena ierobežotas lietošanas arilamīna (sk. II papildinājuma 5. tabulu) daudzums nepārsniedz 30 mg/kg 
(šī robežvērtība attiecas uz katru atsevišķo amīnu) atbilstoši standartiem EN ISO 14362-1 un 
EN ISO 14362-3; 

• brīvā un daļēji hidrolizējamā formaldehīda daudzums ≤ 75 mg/kg atbilstoši standartam EN ISO 14184-1; 
• saskaņā ar standartu EN ISO 105-E04 konstatēto ekstrahējamo smago metālu daudzums ir mazāks par 

šādām robežvērtībām (mg/kg): antimons ≤ 30,0; arsēns ≤ 1,0; kadmijs ≤ 0,1; hroms ≤ 2,0; kobalts ≤ 4,0; 
varš ≤ 50,0; svins ≤ 1,0; dzīvsudrabs ≤ 0,02; niķelis ≤ 1,0. 

Āda: 

• neviena ierobežotas lietošanas arilamīna (sk. II papildinājuma 5. tabulu) daudzums nepārsniedz 30 mg/kg 
(šī robežvērtība attiecas uz katru atsevišķo amīnu) atbilstoši standartam EN ISO 17234-1; 
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• hroma (VI) daudzums nedrīkstētu pārsniegt 3 mg/kg atbilstoši standartam EN ISO 17075 (noteikšanas 
robežvērtība); 

• brīvā un daļēji hidrolizējamā formaldehīda daudzums ≤ 300 mg/kg atbilstoši standartam EN ISO 17226-1; 
• saskaņā ar standartu EN ISO 17072-1 konstatēto ekstrahējamo smago metālu daudzums ir mazāks par 

šādām robežvērtībām (mg/kg): antimons ≤ 30,0; arsēns ≤ 1,0; kadmijs ≤ 0,1; hroms ≤ 200,0; kobalts ≤ 4,0; 
varš ≤ 50,0; svins ≤ 1,0; dzīvsudrabs ≤ 0,02; niķelis ≤ 1,0. 

Verifikācija  
Piešķir punktus pretendentiem, kas iesniedz deklarāciju, ka attiecīgi ādas, tekstilmateriāla vai pārklāta auduma 
mēbeļu pārvalku materiāls atbilst iepriekš minētajām robežvērtībām, un šo deklarāciju pamato ar rezultātiem, kas 
gūti pēc atbilstošām metodēm veiktos testos, kurus pasūtījuši vai nu paši pretendenti, vai materiālu piegādātājs. 

Tapsējuma materiāli, kam piešķirts ar Komisijas Lēmumu 2014/350/ES izveidotais ES tekstilmateriālu 
ekomarķējums vai citi atbilstoši standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši apliecina atbilstību uzskaitītajām 
prasībām vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu atbilstības pārbaudē, uzskatāmi par atbilstošiem.  

 2. PK: polsterēšanas materiāli ar zemu ķīmisko atlieku līmeni1 

(attiecas tikai uz mīkstajām mēbelēm) 

Ja mēbeļu tapsēšanā par polsterēšanas materiālu izmanto lateksa putas, punktus piešķir tad, ja putas atbilst 
III papildinājuma 7. tabulā uzskaitītajām prasībām attiecībā uz hlorfenoliem, smagajiem metāliem, pesticīdiem un 
butadiēnu un ja šī atbilstība noteikta, veicot testus pēc tai pašā tabulā minētās attiecīgās testēšanas metodes (A–D). 

Ja mēbeļu tapsēšanā par polsterēšanas materiālu izmanto poliuretāna putas, punktus piešķir tad, ja putas atbilst 
III papildinājuma 8. tabulā uzskaitītajām prasībām attiecībā uz smagajiem metāliem, plastifikatoriem, TDA, MDA, 
alvas organiskajiem savienojumiem un citām īpašām vielām un ja šī atbilstība noteikta, veicot testus pēc tai pašā 
tabulā minētās attiecīgās testēšanas metodes (A–E). 

Ja izmanto citus polsterēšanas materiālus, punktus piešķir tad, ja var pierādīt atbilstību III papildinājuma 7. vai 
8. tabulā minētajām ķīmisko atlieku robežvērtībām.  

Verifikācija  

Lateksa putas (vai citi polsterēšanas materiāli)  

Pretendents iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, un šo deklarāciju pamato tādas testēšanas protokoli, 
kura veikta pēc turpmāk aprakstītajām metodēm.  

A. Attiecībā uz hlorfenoliem pretendents iesniedz protokolu, kurā izklāstīti šādas testēšanas procedūras rezultāti. 
Sasmalcina 5 g parauga un ekstrahē hlorfenolus fenola (PCP), nātrija sāls (SPP) vai esteru veidā. Ekstraktus analizē 
ar gāzu hromatogrāfiju (GC). Noteikšanu veic ar masspektrometru vai elektronu satveres detektoru (ECD).  

B. Attiecībā uz smagajiem metāliem pretendents iesniedz protokolu, kurā izklāstīti šādas testēšanas procedūras 
                                                           
1 Jāņem vērā, ka ķīmisko atlieku testēšanas prasības lateksa putām un poliuretāna putām ir noteiktas nozares vadītos brīvprātīgos modeļos, piemēram, standartā EuroLatex 
ECO un standartā CertiPUR. Šā dokumenta sagatavošanas laikā tika uzskatīts, ka minētie modeļi nodrošina pietiekamu pārliecības līmeni.   
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rezultāti. Sasmalcinātu materiāla paraugu eluē saskaņā ar standartu DIN 38414-S4 vai līdzvērtīgu standartu attiecībā 
1:10. Iegūto filtrātu laiž caur 0,45 μm membrānas filtru (ja vajadzīgs — filtrējot zem spiediena). Smago metālu 
saturu iegūtajā šķīdumā pārbauda ar induktīvi saistītas plazmas optiskās emisijas spektrometriju (ICP-OES), ko dēvē 
arī par induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometriju (ICP-AES), vai ar atomabsorbcijas spektrometriju, 
izmantojot hidrīdu vai aukstā tvaika procesu.  

C. Attiecībā uz pesticīdiem pretendents iesniedz protokolu, kurā izklāstīti šādas testēšanas procedūras rezultāti. 2 g 
parauga ekstrahē ultraskaņas vannā ar heksāna/dihlormetāna maisījumu (85/15). Ekstraktu attīra ar acetonitrila 
samaisīšanas metodi vai izmantojot adsorbcijas hromatogrāfiju ar florisilu. Mērīšanai un kvantificēšanai izmanto 
gāzu hromatogrāfiju ar detektēšanu elektronu satveres detektorā vai apvienoto gāzu hromatogrāfiju-
masspektrometriju. Pesticīdu testēšana ir jāveic lateksa putām, kuru sastāvā ir vismaz 20 % dabīgā lateksa. 

D. Attiecībā uz butadiēnu pretendents iesniedz protokolu, kurā izklāstīti šādas testēšanas procedūras rezultāti. Pēc 
lateksa putu sasmalcināšanas un nosvēršanas veic paraugošanu ar tvaika fāzes (headspace) metodi. Butadiēna saturu 
nosaka, izmantojot gāzu hromatogrāfiju ar liesmas jonizācijas detektoru. 

Poliuretāna putas (vai citi polsterēšanas materiāli) 

Pretendents iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, un šo deklarāciju pamato testēšanas protokoli, kas 
apliecina atbilstību III papildinājuma 7. tabulā minētajām robežvērtībām. Ja izmanto B, C, D vai E metodi, no 
attiecīgajai laboratorijai nosūtītā materiāla ņem 6 apvienotos paraugus ne vairāk kā 2 cm dziļumā zem ārējās virsmas.  

A. Attiecībā uz ftalātiem un citām īpašām vielām, kas uzskaitīti III papildinājuma 7. tabulā, pretendents iesniedz 
deklarāciju, ko pamato putu piegādātāju deklarācijas, kuras apliecina, ka minētās vielas nav ar nolūku pievienotas 
putu sastāvam. 

B. Attiecībā uz smagajiem metāliem pretendents iesniedz protokolu, kurā izklāstīti šādas testēšanas procedūras 
rezultāti. Sasmalcinātu materiāla paraugu eluē saskaņā ar standartu DIN 38414-S4 vai līdzvērtīgu standartu attiecībā 
1:10. Iegūto filtrātu laiž caur 0,45 μm membrānas filtru (ja vajadzīgs — filtrējot zem spiediena). Smago metālu 
saturu iegūtajā šķīdumā pārbauda ar induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometriju (ICP-AES vai ICP-OES) 
vai ar atomabsorbcijas spektrometriju, izmantojot hidrīdu vai aukstā tvaika procesu.  

C. Attiecībā uz plastifikatoru kopējo daudzumu pretendents iesniedz protokolu, kurā izklāstīti šādas testēšanas 
procedūras rezultāti. Ekstrakciju veic pēc validētas metodes, piemēram, veic zemskaņas ekstrakciju, kurā 0,3 g 
parauga vienu stundu ekstrahē kivetē ar 9 ml t-butilmetilētera, pēc tam nosaka ftalātus ar GC, izmantojot masas 
selektīvo detektoru izvēlēto jonu monitoringa jeb SIM režīmā. 

D. Attiecībā uz TDA un MDA pretendents iesniedz protokolu, kurā izklāstīti šādas testēšanas procedūras rezultāti. 
Veic 0,5 g apvienotā parauga ekstrakciju 5 ml šļircē ar 2,5 ml 1 % etiķskābes un ūdens šķīduma. Šļirci iztukšo, pēc 
tam šķidrumu ievelk atpakaļ šļircē. Šo darbību atkārto 20 reizes, pēdējo ekstraktu patur analīzei. Tad šļircē no jauna 
ievelk 2,5 ml 1 % etiķskābes un ūdens šķīduma un atkārto nākamos 20 ciklus. Iegūto ekstraktu apvieno ar pirmo 
ekstraktu un mērkolbā atšķaida ar etiķskābi līdz 10 ml tilpumam. Ekstraktus analizē ar augstas veiktspējas šķidrumu 
hromatogrāfiju (HPLC-UV) vai augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfiju-masspektrometriju (HPLC-MS). Ja veic 
HPLC-UV un ir aizdomas par interferenci, veic atkārtotu analīzi ar HPLC-MS. 

E. Attiecībā uz alvas organiskajiem savienojumiem pretendents iesniedz protokolu, kurā izklāstīti šādas testēšanas 
procedūras rezultāti. Apvienoto paraugu, kura masa ir 1–2 g, ultraskaņas vannā istabas temperatūrā vienu stundu 
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maisa ar vismaz 30 ml ekstrakcijas vielas. Ekstrakcijas viela ir maisījums ar šādu sastāvu: 1750 ml metanola + 
300 ml etiķskābes + 250 ml bufervielas (pH 4,5). Buferviela ir 164 g nātrija acetāta šķīdums 1200 ml ūdens un 
165 ml etiķskābes, kas jāatšķaida ar ūdeni līdz 2000 ml tilpumam. Pēc ekstrakcijas atvasina alkilu alvas vielas, 
pievienojot 100 µl nātrija tetraetilborāta šķīduma tetrahidrofurānā (THF) (200 mg/ml THF). Atvasinājumu ekstrahē 
ar n-heksānu, un paraugam veic otru ekstrakcijas procedūru. Abus heksāna ekstraktus apvieno un izmanto, lai 
noteiktu organiskos alvas savienojumus, izmantojot gāzu hromatogrāfiju ar masas selektīvo detektoru SIM režīmā. 

 3. PK: mazemisiju polsterēšanas materiāli2 

3.1. PK: mazemisiju lateksa putu polsterēšanas materiāli 

(attiecas tikai uz mīkstajām mēbelēm) 

Ja mēbeļu tapsēšanā par polsterēšanas materiālu izmanto lateksa putas, punktus piešķir tad, ja lateksa putas atbilst 
turpmāk minētajām GOS emisiju prasībām. 

 

Viela Robežvērtība (mg/m³) 
1,1,1-trihloretāns 0,2 
4-fenilcikloheksēns 0,02 
Formaldehīds 0,01 
Nitrozamīni* 0,001 
Stirols 0,01 
Tetrahloretilēns 0,15 
Toluols 0,1 
Trihloretilēns 0,05 
Vinilhlorīds 0,0001 
Vinilcikloheksēns 0,002 
Aromātiskie ogļūdeņraži (kopā) 0,3 
GOS (kopā) 0,5 
* N-nitrozodimetilamīns (NDMA), N-nitrozodietilamīns (NDEA), N-nitrozometiletilamīns (NMEA), N-nitrozodi-i-
propilamīns (NDIPA), N-nitrozodi-n-propilamīns (NDPA), N-nitrozodi-n-butilamīns (NDBA), N-nitrozopirolidinons 
(NPIR), N-nitrozopiperidīns (NPIP), N-nitrozomorfolīns (NMOR). 

Verifikācija 

Pretendents iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, un deklarāciju pamato ar testēšanas protokolu, kurā 
izklāstīti saskaņā ar standartu ISO 16000-9 veikta kameras testa analīzes vai līdzvērtīga testa rezultāti.  

Ietīto paraugu vismaz 24 stundas uzglabā istabas temperatūrā. Pēc tam paraugu iztin un nekavējoties ievieto testa 
kamerā. Paraugu ievieto parauga turētājā, kas ļauj piekļūt gaisam no visām pusēm. Klimatiskos faktorus pielāgo 
atbilstoši standartam ISO 16000-9. Testu rezultātu salīdzināšanai īpatnējais ventilācijas koeficients telpā (q = n/l) ir 

                                                           
2 Jāņem vērā, ka GOS emisiju testēšanas prasības lateksa putām un poliuretāna putām ir noteiktas nozares vadītos brīvprātīgos modeļos, piemēram, standartā EuroLatex ECO 
un standartā CertiPUR. Šā dokumenta sagatavošanas laikā tika uzskatīts, ka minētie modeļi nodrošina pietiekamu pārliecības līmeni.   
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1. Ventilācijas koeficients ir robežās no 0,5 līdz 1. Gaisa paraugu ņemšanu sāk 24 ± 1 h pēc parauga ievietošanas 
kamerā un veic vienu stundu DNPH kasetēs, lai analizētu formaldehīdu un citus aldehīdus, un Tenax TA vidē, lai 
analizētu citus gaistošos organiskos savienojumus. Citu savienojumu paraugu ņemšana var būt ilgāka, bet tai ir jābūt 
pabeigtai, pirms pagājušas 30 stundas.  

Formaldehīda un citu aldehīdu analīze atbilst standartam ISO 16000-3 vai līdzvērtīgam testu standartam. Ja vien nav 
norādīts citādi, citu gaistošo organisko savienojumu analīze atbilst standartam ISO 16000-6.  

Nitrozamīnu analīzi veic, izmantojot gāzu hromatogrāfiju kopā ar siltumenerģijas analīzes detektoru (GC-TEA) 
saskaņā ar BGI 505-23 metodi (iepriekš ZH 1/120.23) vai līdzvērtīgu metodi. 

 3.2. PK: mazemisiju poliuretāna putu polsterēšanas materiāli 

(attiecas tikai uz mīkstajām mēbelēm) 

Ja mēbeļu tapsēšanā par polsterēšanas materiālu izmanto poliuretāna putas, punktus piešķir tad, ja putas atbilst 
turpmāk minētajām GOS emisiju prasībām. 

 

Viela (CAS numurs) Robežvērtība (mg/m³) 
Formaldehīds (50-00-0) 0,01 
Toluols (108-88-3) 0,1 
Stirols (100-42-5) 0,005 
Katrs nosakāmais savienojums, kas klasificēts C1A vai C1B kategorijā 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1272/2008 

0,005 

Visu tādu nosakāmo savienojumu summa, kas klasificēti C1A vai C1B 
kategorijā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 

0,04 

Aromātiskie ogļūdeņraži 0,5 
GOS (kopā) 0,5 

Verifikācija 

Pretendents iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, un šo deklarāciju pamato testa rezultāti, kas apliecina 
atbilstību iepriekš minētajām robežvērtībām. Ir pieļaujamas šādas testa parauga un testa kameras kombinācijas:  

 1 paraugu, kura izmēri ir 25 x 20 x 15 cm, ievieto testa kamerā ar 0,5 m³ tilpumu, vai 

 2 paraugus, kuru izmēri ir 25 x 20 x 15 cm, ievieto testa kamerā ar 1,0 m³ tilpumu. 

Putu paraugu novieto uz emisiju testa kameras grīdas un trīs dienas kondicionē 23 °C temperatūrā 50 % relatīvajā 
gaisa mitrumā, nodrošinot gaisa apmaiņas koeficientu n = 0,5/h un kameras noslogojumu L = 0,4 m²/m³ (parauga 
kopējā eksponētā virsma attiecībā pret kameras izmēriem, parauga šķautnes un aizmugures virsma nav noslēgtas) 
saskaņā ar standartu ISO 16000-9 un ISO 16000-11 vai līdzvērtīgu testu standartu.  

Paraugu GOS un formaldehīda analīzei ņem 72 ± 2 h pēc parauga ievietošanas kamerā vienu stundu attiecīgi ar 
Tenax TA un DNPH kasetēm. GOS emisijas uztver Tenax TA sorbentcaurulēs un pēc tam analizē ar termodesorbcijas 
gāzu hromatogrāfiju-masspektrometriju saskaņā ar standartu ISO 16000-6 vai līdzvērtīgu testu standartu. 
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Rezultātus izsaka daļēji kvantitatīvi kā toluola ekvivalentus. Visus noteiktos atsevišķos analītus protokolā norāda, 
sākot no koncentrācijas robežvērtības ≥ 1 μg/m³. Kopējā GOS vērtība ir visu to analītu summa, kuru koncentrācija ≥ 
1 μg/m³ un kurus eluē ar aiztures laika intervālu no n-heksāna (C6) līdz n-heksadekānam (C16) (abus ieskaitot). Visu 
to nosakāmo savienojumu summa, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 klasificēti C1A vai C1B kategorijā, ir 
visu šo vielu summa (vielu koncentrācija ≥ 1 μg/m³). Ja testa rezultāti pārsniedz standarta robežvērtības, jāveic katras 
vielas kvantificēšana. Formaldehīdu var noteikt, savācot parauga gaisu DNPH kasetē un pēc tam veicot analīzi ar 
HPLC/UV saskaņā ar standartu ISO 16000-3 vai līdzvērtīgu testu standartu. 

 3.3. PK: Citi mazemisiju putu polsterēšanas materiāli 

Punktus var piešķirt arī tad, ja izmanto citus polsterēšanas materiālus, par kuriem var pierādīt, ka tie atbilst 3.1. vai 
3.2. punktā minētajām GOS emisiju robežvērtībām.  

4. PK: garāks garantijas laiks 

(gan pamatkritērijs, gan visaptverošais kritērijs) 

Par katru piedāvātā garantijas un apkopes līguma papildu gadu, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā noteikto minimumu (sk. TS iepriekš tekstā), piešķir ne vairāk kā X papildpunktus šādā 
kārtībā: 

- 4 garantijas papildu gadi vai vairāk: x punkti, 
- 3 garantijas papildu gadi: 0,75x punkti, 
- 2 garantijas papildu gadi: 0,5x punkti, 
- 1 garantijas papildu gads: 0,25x punkti. 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz rakstisku deklarāciju, kurā norādīts piedāvātais periods un apliecināts, ka tas attiecas uz preču atbilstību līguma specifikācijām, tostarp visiem norādītajiem lietojumiem.  
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B. Jaunu mēbeļu iepirkums 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

1. TS: likumīgi iegūtu kokmateriālu ieguve mēbeļu ražošanai 

(gan pamatkritērijs, gan visaptverošais kritērijs) 

Visiem kokmateriāliem, ko izmanto mēbelēs3, kuras jāpiegādā saskaņā ar līgumu, jābūt likumīgi iegūtiem atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 995/2010 (“ES Kokmateriālu regula”)4. 

Par kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem, uz kuriem neattiecas Regula (ES) Nr. 995/2010, vajadzētu būt iegūtām meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) licencēm 
vai attiecīgajiem Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) sertifikāiem vai arī uz tiem vajadzētu būt attiecinātai pretendenta 
ieviestai likumības pārbaužu sistēmai, kas sniedz informāciju par ieguves valsti, sugu, daudzumu, piegādātāju un atbilstību attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. Ja piegādes ķēdē konstatē 
nelikumīgi iegūtu kokmateriālu klātbūtnes risku, likumības pārbaužu sistēmai būtu jānosaka šā riska mazināšanas procedūras. 

Verifikācija 

Deklarācija, ka attiecīgajā mēbeļu izstrādājumā tiks izmantoti tikai no likumīgiem avotiem iegūti kokmateriāli (sk. 1. LIK turpmāk tekstā).  

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULA 

1. LIK: likumīgi iegūtu kokmateriālu ieguve 

(Vienas un tās pašas prasības gan pamatkritērijiem, gan visaptverošajiem kritērijiem. Ja iespējams, ir ieteicams veikt izlases veida pārbaudes sadarbībā ar kompetento iestādi, kas ir atbildīga 
par Regulas (ES) Nr. 995/2010 īstenošanu.) 

Līgumslēdzēja iestāde ir tiesīga izlases veidā pārbaudīt, vai saskaņā ar līgumu izmantotie koku saturošie mēbeļu izstrādājumi (visi vai konkrēta to apakšgrupa) atbilst 1. tehniskajai specifikācijai 
(1. TS). Darbuzņēmējam pēc pieprasījuma būtu jāsniedz pierādījumi, kas apliecina atbilstību ES Kokmateriālu regulai.  

Vairumā gadījumu (ja darbuzņēmējs nav uzņēmums, kas pirmais laiž kokmateriālus vai koka izstrādājumus ES tirgū, bet gan iegūst šādus izstrādājumus no citiem (Regulā (ES) Nr. 995/2010 
definēts kā “tirgotājs”5)) darbuzņēmējam par kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem būtu jāsniedz šāda informācija, ko pēc tam verificē izlases veida pārbaudē: 

- tirgus dalībnieki vai tirgotāji, kas ir piegādājuši kokmateriālus un koka izstrādājumus, kuri izmantoti mēbelē, 

- dokumenti vai cita informācija, kas apliecina šo koka izstrādājumu atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem6, 

- pierādījumi par risku novērtējumiem un īstenotajām risku mazināšanas procedūrām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu. 

Ja darbuzņēmējs kokmateriālus vai koku saturošus mēbeļu izstrādājumus pirmais laiž ES tirgū (Regulā (ES) Nr. 995/2010 definēts kā “tirgus dalībnieks”7), darbuzņēmējam par kokmateriāliem 

                                                           
3 Attiecas uz kokmateriāliem un koka izstrādājumiem, kas ietilpst ES Kokmateriālu regulas darbības jomā. 
4 Piezīme līgumslēdzējām iestādēm par likumīgi iegūtu kokmateriālu ieguvi. Līgumā būtu jāparedz pienācīgi tiesiskās aizsardzības līdzekļi gadījumiem, kad iepriekš minētā klauzula netiek ievērota. Padomu par šo 
prasību piemērošanu un uzraudzības organizācijām, kas spēj verificēt atbilstību, var saņemt no kompetentajām valsts iestādēm, kas uzskaitītas šeit: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf.  
5 “Tirgotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas, veicot saimniecisko darbību, pārdod vai pērk iekšējā tirgū kokmateriālus vai koka izstrādājumus, kuri jau ir laisti iekšējā tirgū. 
6 Sk. Regulas (ES) Nr. 995/2010 2. panta h) punktu.  
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vai koka izstrādājumiem būtu jāsniedz šāda informācija, ko pēc tam pārbauda izlases veida pārbaudē: 

- katra izmantoto kokmateriālu veida apraksts, tostarp tirdzniecības nosaukums, izstrādājuma tips, ikdienā lietots koka sugas nosaukums un vajadzības gadījumā pilns tās zinātniskais 
nosaukums, 

- kokmateriālu un koka izstrādājumu piegādātāja nosaukums / vārds, uzvārds un adrese, 

- ieguves valsts un vajadzības gadījumā8: 

i) attiecīgās valsts reģions, kur kokmateriāli iegūti;  

ii) ieguves koncesija; 

iii) daudzums (apjoms, svars vai vienību skaits), 

- dokumenti vai cita informācija, kas apliecina šo koka izstrādājumu atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, 

- pierādījumi par risku novērtējumiem un īstenotajām risku mazināšanas procedūrām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu. Tie var ietvert 
sertifikāciju vai citas trešo pušu verificētas shēmas. 

Kokmateriāli, kam ir derīgas ES FLEGT licences vai attiecīgie CITES sertifikāti, ir uzskatāmi par likumīgi iegūtiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 995/2010. 

 

Piezīme. Šie ZPI kritēriji neietver priekšlikumu par koksnes ieguvi no ilgtspējīgas mežsaimniecības turpmāk izklāstīto iemeslu dēļ. 
ES Meža stratēģijā ir sniegta meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas (MIA) definīcija. Tomēr publiskajā iepirkumā būtu vajadzīgas precīzas prasības, kas precizē MIA definīcijas dažādos elementus. 
Taču pašlaik ES līmenī nav šādu minēto elementu precizējumu. 

Tāpēc vairākas dalībvalstis savos attiecīgajos zaļā vai ilgtspējīgā publiskā iepirkuma konkursa procesos izmanto savus nacionālos kritēriju kopumus, lai noteiktu, vai koka izstrādājumu izcelsme 
ir ilgtspējīgi apsaimniekoti avoti. Tās ir arī ieviesušas dažādas procedūras, lai noteiktu, vai sertifikācija vai citas trešo pušu verificētas shēmas sniedz pietiekamu pārliecību par MIA. Ņemot to 
vērā, līdz šim vēl nav bijis iespējams piedāvāt tādu iepirkuma prasību kopumu, kurā būtu iekļauti saskaņoti kritēriji attiecībā uz meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 

Dalībvalstis, kurās tiek īstenota ilgtspējīga kokmateriālu iepirkuma politika, pašlaik ir vienisprātis, ka privātie sertifikācijas modeļi, piemēram, FSC un PEFC, pārsvarā nodrošina pietiekamu 
pārliecību par atbilstību šo dalībvalstu nacionālajiem kritērijiem. Lai gan būtu vēlama koksne, kura sertificēta kā 100 % no ilgtspējīgiem avotiem iegūta, to varētu būt grūti vai neiespējami 
panākt, jo: a) tirgū ir relatīvi mazs sertificētas koksnes piedāvājums, neraugoties uz Eiropas Savienībā un citos lielos pasaules piegādātājreģionos plaši izplatīto meža sertifikāciju; b) ir iespējamas 
svārstības konkrētā tirgus piedāvājumā, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir pieraduši strādāt ar ierobežotu skaitu piegādātāju. Tā vietā varētu panākt, ka vismaz 70 % koksnes ir 
iegūti no ilgtspējīgiem avotiem.  Šis līmenis arī labi atbilst pašreizējām FSC un PEFC marķēšanas modeļu prasībām. Neraugoties uz to, publiskajām iestādēm ir ieteicams pirms uzaicinājuma 
iesniegt piedāvājumu (UIP) publicēšanas lūgt tirgus dalībnieku atsauksmes, un tām tiek atgādināts, ka jebkurā gadījumā un jebkādos apstākļos ir jāatļauj iesniegt alternatīvus pierādījumus. 

2. TS: formaldehīda emisijas no koksnes materiālu plātnēm 

(Šo prasību piemēro neatkarīgi no koksnes materiālu plātņu masas daļas mēbeļu 
izstrādājumā.) 

Formaldehīda emisijas no visām koksnes materiālu plātnēm, kuras piegādātas tādā formā, kādā 

2. TS: formaldehīda emisijas no koksnes materiālu plātnēm 

(Atbilstība šai visaptverošo kritēriju prasībai būtu jāuzskata par pievienoto vērtību, ja koksnes 
materiālu plātņu masas daļa mēbeļu izstrādājumā pārsniedz 5 %.) 

Formaldehīda emisijas no visām koksnes materiālu plātnēm, kuras piegādātas tādā formā, kādā 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7 “Tirgus dalībnieks” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas laiž tirgū kokmateriālus vai koka izstrādājumus. 
8  Papildu informācija: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from=. 
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tās izmanto mēbeļu izstrādājumā (proti, neapdarītas, pārklātas, aplīmētas, finierētas), un kuru 
ražošanā izmantoti sveķi uz formaldehīda bāzes, nepārsniedz formaldehīda emisiju E1 
robežvērtības, kas noteiktas standarta EN 13986 B pielikumā.  

Verifikācija 

Iesniedz koksnes materiālu plātņu piegādātāja deklarāciju, kurā norādīts, ka piegādātās plātnes 
atbilst E1 emisiju robežvērtībām, ko apliecina tādas testēšanas protokoli, kura veikta atbilstoši 
standartam EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 12460-3 vai EN 120 / EN ISO 12460-59. 

Mēbeļu izstrādājumi, kam piešķirts ar Komisijas Lēmumu (ES) 2016/1332izveidotais ES 
mēbeļu ekomarķējums vai citi atbilstoši standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši 
apliecina atbilstību uzskaitītajām prasībām vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu atbilstības 
pārbaudē, uzskatāmi par atbilstošiem.  

tās izmanto mēbeļu izstrādājumā (proti, neapdarītas, pārklātas, aplīmētas, finierētas), un kuru 
ražošanā izmantoti sveķi uz formaldehīda bāzes, nepārsniedz 65 % no formaldehīda emisiju E1 
robežvērtībām, kas noteiktas standarta EN 13986 B pielikumā.  

Verifikācija 

Iesniedz koksnes materiālu plātņu piegādātāja deklarāciju, kurā norādīts, ka piegādāto plātņu 
emisijas nepārsniedz 65 % no E1 emisiju robežvērtībām, ko apliecina tādas testēšanas 
protokoli, kura veikta atbilstoši standartam EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 12460-3 vai 
EN 120 / EN ISO 12460-5. 

Mēbeļu izstrādājumi, kam piešķirts ar Komisijas Lēmumu (ES) 2016/1332 izveidotais ES 
mēbeļu ekomarķējums vai citi standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši apliecina 
atbilstību uzskaitītajām prasībām vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu atbilstības pārbaudē, 
uzskatāmi par atbilstošiem.  

 3. TS: ierobežojumi attiecībā uz pārklājuma maisījumu 

Pārklājuma maisījumi, ko mēbeļu ražotājs izmanto mēbeļu izstrādājuma koka vai metāla detaļu 
pārklāšanai, nepieder pie šādām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1272/2008 
noteiktajām kategorijām: 

• 1. vai 2. kategorijas maisījumi, kas ir kancerogēni, mutagēni vai reproduktīvajai 
sistēmai toksiski; 

• maisījumi, kas ir akūti toksiski, ja tos uzņem perorāli, dermāli vai ieelpojot (1. vai 
2. kategorija), vai kas ir akūti toksiski ūdens videi (1. kategorija); 

• 1. kategorijas maisījumi, kam ir toksiska ietekme uz konkrētu mērķorgānu. 

Turklāt tie nesatur nekādas piedevas uz kadmija, svina, hroma (VI), dzīvsudraba, arsēna vai 
selēna bāzes tādā koncentrācijā, kas pārsniedz 0,010 % (pēc masas). 

Verifikācija 

Pretendents deklarē, kādus pārklājuma maisījumus tas izmantojis mēbeļu izstrādājumā (ja tādi 
vispār izmantoti). To apliecina drošības datu lapa, kurā skaidri norādīta pārklājuma maisījuma 
(ja tāds izmantots) bīstamības klasifikācija un apliecināts, ka preparāts nepieder ne pie vienas 
no šīm klasēm:  

Bīstamība Bīstamības apzīmējums 

Kancerogēns (1.A, 1.B vai 2. kat.) H350, H350i, H351  

                                                           
9 Standartus EN ISO 12460-3 un EN ISO 12460-5 oficiāli pieņēma 2015. gada novembrī, un tie aizstāj attiecīgi standartus EN 717-2 un EN 120. Tomēr jaunajos standartos ir 
veiktas tikai nelielas izmaiņas, lai uzlabotu rezultātu reproducējamību. Atbilstību ZPI kritērijiem var verificēt, pamatojoties gan uz tādiem testēšanas protokoliem, kas attiecas 
uz vecākiem standartiem, gan uz tādiem, kas attiecas uz jaunākiem standartiem. 
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Mutagēns (1.A, 1.B vai 2. kat.) H340, H341  
Reproduktīvajai sistēmai toksisks (1.A, 1.B vai 
2. kat.) 

H360, H360F, H360D, H360FD, 
H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 
H361fd, H362 

Akūts toksiskums (1. vai 2. kat.) H300, H304, H310, H330 
Toksiska ietekme uz konkrētu mērķorgānu 
(1. kat.) 

H370, H372 

Bīstams ūdens videi (1. kat.) H400, H410 
 

Papildus tam drošības datu lapā un/vai citos dokumentos (ja tādi ir) norāda, vai kadmija, svina, 
hroma (VI), dzīvsudraba, arsēna vai selēna koncentrācija pārsniedz 0,010 % (pēc masas). 

Mēbeļu izstrādājumi, kam piešķirts ar Komisijas Lēmumu (ES) 2016/1332 izveidotais ES 
mēbeļu ekomarķējums vai citi atbilstoši standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši 
apliecina atbilstību uzskaitītajām prasībām vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu atbilstības 
pārbaudē, uzskatāmi par atbilstošiem. 

 4. TS: ierobežojumi attiecībā uz metāliem 

Gatavajā mēbeļu izstrādājumā izmantoto metāla detaļu galvanizācijas operācijās netiek 
izmantots kadmijs. 

Galvanizācijas operācijās ir atļauts izmantot niķeli, ja saskaņā ar standartu EN 1811 noteiktā 
niķeļa izdalīšanās intensitāte no niķelētajām detaļām ir mazāka par 0,5 µg/cm2 nedēļā.   

Verifikācija  

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz metāla detaļas(-u) piegādātāja deklarāciju, kas apliecina, ka 
metāla detaļu ražošanā nav veiktas pārklāšanas operācijas, kurās izmantots kadmijs vai kadmija 
savienojumi.  

Ja galvanizācijas operācijās ir izmantots niķelis, pieteikuma iesniedzējs iesniedz metāla 
detaļas(-u) piegādātāja deklarāciju, ko pamato ar tādas testēšanas protokolu, kura veikta 
saskaņā ar standartu EN 1811 un kuras rezultāti uzrāda, ka niķeļa izdalīšanās intensitāte ir 
mazāka par 0,5 µg/cm2 nedēļā. 

Mēbeļu izstrādājumi, kam piešķirts ar Komisijas Lēmumu (ES) 2016/1332 izveidotais ES 
mēbeļu ekomarķējums vai citi atbilstoši standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši 
apliecina atbilstību šīm prasībām vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu atbilstības pārbaudēs, 
uzskatāmi par atbilstošiem. 
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3. TS: ziņošana par REACH kandidātu saraksta vielām 

Pretendents deklarē ikvienas tādas REACH kandidātu saraksta10 vielas klātbūtni, kuras 
koncentrācija pārsniedz 0,1 % (masas) izstrādājumā un jebkurā tā detaļā/sastāvdaļā. 

Verifikācija 

Pretendents iesniedz deklarāciju, kurā norādītas klātesošās konkrētās REACH kandidātu 
saraksta vielas, kas iekļautas jaunākajā kandidātu saraksta versijā, kura pieejama uzaicinājuma 
iesniegt piedāvājumus publicēšanas dienā. 

5. TS: ierobežojumi attiecībā uz REACH kandidātu saraksta vielām 

REACH kandidātu saraksta vielu koncentrācija izstrādājumā un jebkurā tā detaļā/sastāvdaļā 
nepārsniedz 0,1 % (masas).  

Verifikācija 

Pretendents iesniedz deklarāciju, kurā norādīts, ka mēbeļu izstrādājumā un tā 
detaļās/sastāvdaļās konkrētu REACH kandidātu saraksta (ņemot vērā kandidātu saraksta 
jaunāko versiju, kas pieejama uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus publicēšanas dienā) vielu 
koncentrācija nav augstāka par 0,1 % (masas). 

Šo deklarāciju pamato ar līdzīgām deklarācijām no visiem gatavā izstrādājuma detaļu11 un 
sastāvdaļu12 piegādātājiem.  

Mēbeļu izstrādājumi, kam piešķirts ar Komisijas Lēmumu (ES) 2016/1332 izveidotais ES 
mēbeļu ekomarķējums vai citi atbilstoši standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši 
apliecina atbilstību šīm prasībām vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu atbilstības pārbaudēs, 
uzskatāmi par atbilstošiem. 

 6. TS: izturīgi mēbeļu pārvalki 

(attiecas tikai uz mīkstajām mēbelēm)  

Ja izmanto mēbeļu pārvalku materiālus uz ādas, tekstilmateriālu vai pārklātu audumu bāzes, tie 
atbilst visām fizikālās kvalitātes prasībām, kuras izklāstītas attiecīgi I papildinājuma 2., 3. vai 
4. tabulā. 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz attiecīgi ādas piegādātāja, tekstilmateriāla piegādātāja vai pārklāta auduma 
piegādātāja deklarāciju, kas pamatota ar attiecīgiem testēšanas protokoliem un apliecina, ka 
mēbeļu pārvalku materiāls atbilst ādas, tekstilmateriālu vai pārklātu audumu fizikālajām 
prasībām, kuras noteiktas attiecīgi I papildinājuma 2., 3. vai 4. tabulā. 

Mīksto mēbeļu izstrādājumus, kam piešķirts ar Komisijas Lēmumu (ES) 2016/1332 izveidotais 
ES mēbeļu ekomarķējums, tapsējumu uz tekstilmateriālu bāzes, kuram piešķirts ar Komisijas 
Lēmumu 2014/350/ES izveidotais ES tekstilmateriālu ekomarķējums, un mēbeļu pārvalkus, 
kam piešķirti citi attiecīgi standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši apliecina 
uzskaitīto prasību izpildi vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu atbilstības pārbaudē, uzskata par 
atbilstošiem. 

                                                           
10 Īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59. panta 10. punktu:

 

https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table.
 

11 “Detaļas” ir stabilas un atsevišķas vienības, kuru apveids un forma nav jāmaina pirms pilnībā funkcionējoša gatavā izstrādājuma samontēšanas, lai gan tās stāvoklis gatavā izstrādājuma lietošanas laikā var mainīties. 
 

12 “Sastāvdaļas” ir mīksti materiāli, kuru apveids un forma var mainīties pirms mēbeles montāžas vai mēbeļu izstrādājuma lietošanas laikā. Acīm redzams piemērs ir tapsējuma materiāls, bet arī kokmateriālus var 
uzskatīt par sastāvdaļu — vēlāk tos var sazāģēt un apstrādāt, lai pārveidotu par detaļu.   
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4./7. TS: putu veidotāji 

(attiecas tikai uz mīkstajām mēbelēm) 

(gan pamatkritērijs, gan visaptverošais kritērijs) 

Ja mēbeļu tapsēšanā izmanto putu polsterēšanas materiālus, šādu polsterēšanas materiālu izgatavošanā neizmanto halogenētus organiskos savienojumus ne kā putu veidotājus, ne kā papildu putu 
veidotājus. 

Verifikācija 

Pretendents iesniedz putu polsterēšanas materiāla ražotāja deklarāciju par šādu savienojumu neizmantošanu. Mīksto mēbeļu izstrādājumi, kam piešķirts ar Komisijas Lēmumu (ES) 2016/1332 
izveidotais ES mēbeļu ekomarķējums vai citi atbilstoši standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši apliecina atbilstību uzskaitītajām prasībām vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu 
atbilstības pārbaudē, uzskatāmi par atbilstošiem. 

5./8. TS: piemērotība izmantošanai 

(gan pamatkritērijs, gan visaptverošais kritērijs) 

Mēbeļu izstrādājums atbilst šādu attiecīgu EN standartu jaunākajās versijās izklāstītajām prasībām, kas var attiekties uz izstrādājuma ilgizturību, izmēriem, drošumu un stiprību: 

(līgumslēdzējai iestādei jānorāda atsauce uz konkrētajiem IV papildinājumā vai citos avotos minētajiem standartiem, kas visvairāk atbilst iepērkamajai mēbelei) 

Verifikācija 

Pretendents iesniedz deklarāciju par atbilstību attiecīgajiem EN standartiem, ko pamato attiecīgi ar mēbeļu ražotāja vai detaļu/sastāvdaļu piegādātāju testēšanas protokoliem. Mēbeļu izstrādājumi, 
kam piešķirts ar Komisijas Lēmumu (ES) 2016/1332 izveidotais ES mēbeļu ekomarķējums vai citi atbilstoši standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši apliecina atbilstību uzskaitītajām 
prasībām vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu atbilstības pārbaudē, uzskatāmi par atbilstošiem. 

6./9. TS: Demontējama un remontējama konstrukcija 

(gan pamatkritērijs, gan visaptverošais kritērijs) 

Pretendents nodrošina skaidras demontāžas un remonta instrukcijas (piem., drukātu vai elektronisku eksemplāru, video), lai mēbeļu izstrādājumu varētu nesalaužot demontēt detaļu/sastāvdaļu 
nomaiņas nolūkā. Nodrošina instrukciju cieto kopiju, ko piegādā kopā ar izstrādājumu, un/vai elektronisku eksemplāru ražotāja tīmekļa vietnē. Demontāžas un nomaiņas operācijām jābūt tādām, 
lai tās varētu veikt nekvalificēts darbaspēks ar parastiem un vienkāršiem rokas darbarīkiem. 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz rokasgrāmatu, kas ietver izvērstu izstrādājuma shēmu, kurā atainots, kādas detaļas var noņemt un aizstāt un kādi darbarīki tam nepieciešami. Mēbeļu izstrādājumi, kam 
piešķirts ar Komisijas Lēmumu (ES) 2016/1332 izveidotais ES mēbeļu ekomarķējums vai citi atbilstoši standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši apliecina atbilstību uzskaitītajām 
prasībām vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu atbilstības pārbaudē, uzskatāmi par atbilstošiem. 

7. TS: izstrādājuma garantija un rezerves daļas 

Pretendents piešķir vismaz trīs gadu garantiju, kuras termiņš sākas izstrādājuma piegādes dienā. 
Šī garantija attiecas uz remontu vai nomaiņu un ietver pakalpojumu līgumu ar izstrādājuma 
aizvešanas un atvešanas vai uz vietas veikta remonta iespēju. Garantijas ietvaros tiek 
nodrošināta preču atbilstība līguma specifikācijām bez papildu maksas. 

Pretendents garantē rezerves daļu vai tādu elementu pieejamību, kam ir līdzvērtīga funkcija, 

10. TS: izstrādājuma garantija un rezerves daļas 

Pretendents piešķir vismaz piecu gadu garantiju, kuras termiņš sākas izstrādājuma piegādes 
dienā. Šī garantija attiecas uz remontu vai nomaiņu un ietver pakalpojumu līgumu ar 
izstrādājuma aizvešanas un atvešanas vai uz vietas veikta remonta iespēju. Garantijas ietvaros 
tiek nodrošināta preču atbilstība līguma specifikācijām bez papildu maksas. 

Pretendents garantē rezerves daļu vai tādu elementu pieejamību, kam ir līdzvērtīga funkcija, 
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vismaz trīs gadus, sākot no mēbeļu izstrādājuma piegādes dienas. Norāda kontaktinformāciju, 
kas izmantojama, lai organizētu rezerves daļu piegādi. 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz rakstisku deklarāciju, kurā norādīts piedāvātais periods un apliecināts, ka 
tas attiecas uz preču atbilstību līguma specifikācijām, tostarp visiem norādītajiem lietojumiem. 

Pretendents iesniedz deklarāciju, ka līgumslēdzējai iestādei nepastarpināti vai ar pakalpojuma 
sniedzēja starpniecību tiks darītas pieejamas saderīgas rezerves daļas.  

Mēbeļu izstrādājumi, kam piešķirts ar Komisijas Lēmumu (ES) 2016/1332 izveidotais ES 
mēbeļu ekomarķējums vai citi atbilstoši standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši 
apliecina atbilstību uzskaitītajām prasībām vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu atbilstības 
pārbaudē, uzskatāmi par atbilstošiem. 

vismaz piecus gadus, sākot no mēbeļu izstrādājuma piegādes dienas. Norāda 
kontaktinformāciju, kas izmantojama, lai organizētu rezerves daļu piegādi. 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz rakstisku deklarāciju, kurā norādīts piedāvātais periods un apliecināts, ka 
tas attiecas uz preču atbilstību līguma specifikācijām, tostarp visiem norādītajiem lietojumiem. 

Pretendents iesniedz deklarāciju, ka līgumslēdzējai iestādei nepastarpināti vai ar pakalpojuma 
sniedzēja starpniecību tiks darītas pieejamas saderīgas rezerves daļas.  

Mēbeļu izstrādājumi, kam piešķirts ar Komisijas Lēmumu (ES) 2016/1332 izveidotais ES 
mēbeļu ekomarķējums vai citi atbilstoši standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši 
apliecina atbilstību uzskaitītajām prasībām vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu atbilstības 
pārbaudē, uzskatāmi par atbilstošiem. 

LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

1. PK: formaldehīda emisijas no koksnes materiālu plātnēm 

Punktus piešķir tad, ja tiek pierādīts, ka mēbelē izmantoto visu koksnes materiālu plātņu 
formaldehīda emisijas līmenis nepārsniedz 65 % no E1 formaldehīda emisiju robežvērtībām, 
kas noteiktas standarta EN 13986 B pielikumā.  

Verifikācija 

Iepriekš 2. tehniskajā specifikācijā aprakstītajā kārtībā jāpierāda, ka netiek pārsniegti 65 % no 
E1 emisiju robežvērtībām.  

1. PK: formaldehīda emisijas no koksnes materiālu plātnēm 

Punktus piešķir tad, ja tiek pierādīts, ka mēbelē izmantoto visu koksnes materiālu plātņu 
formaldehīda emisijas līmenis nepārsniedz 50 % no E1 formaldehīda emisiju robežvērtībām, 
kas noteiktas standarta EN 13986 B pielikumā.  

Verifikācija 

Iepriekš 2. tehniskajā specifikācijā aprakstītajā kārtībā jāpierāda, ka netiek pārsniegti 50 % no 
E1 emisiju robežvērtībām.  

2. PK: plastmasas marķēšana 

(gan pamatkritērijs, gan visaptverošais kritērijs) 

Punktus piešķir tad, ja plastmasas detaļas, kuru masa ir lielāka par 100 g, ir marķētas saskaņā ar standartiem EN ISO 11469 un EN ISO 1043 (1.–4. daļa). Marķējumā lietotās rakstzīmes ir vismaz 
2,5 mm augstas.  

Ja plastmasā ar nolūku ir iestrādātas pildvielas, antipirēni vai plastifikatori tādās proporcijās, kas pārsniedz 1 % (pēc masas daļas), arī to klātbūtne būtu jānorāda marķējumā atbilstoši standarta 
EN ISO 1043 2.–4. daļai.  

Izņēmuma gadījumos plastmasas detaļas, kuru masa ir lielāka par 100 g, var atļaut nemarķēt, ja: 

• marķējums negatīvi ietekmētu plastmasas detaļas veiktspēju vai funkcionalitāti; 

• marķēšana nav tehniski iespējama ražošanas metodes dēļ; 

• detaļas nevar marķēt, jo nav pietiekami liela piemērotas virsmas laukuma, lai marķējums būtu tik salasāms, ka to varētu identificēt reciklēšanas operators. 

Iepriekš minētajos gadījumos, kad ir pamatoti detaļas nemarķēt, rakstiski sniedz sīkākas ziņas par polimēra tipu un visām piedevām saskaņā ar standartu EN ISO 11469 un EN ISO 1043 (1.–
4. daļa) prasībām. 
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Novērtēšana un verifikācija  

Pretendents iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, un šajā deklarācijā ir uzskaitītas visas mēbeļu izstrādājuma plastmasas detaļas, kuru masa ir lielāka par 100 g, un norādīts, vai tās ir 
vai nav marķētas saskaņā ar standartiem EN ISO 11469 un EN ISO 1043 (1.–4. daļa).  

Visu plastmasas detaļu marķējumu var skaidri redzēt, apskatot plastmasas detaļu. Marķējumam nav obligāti jābūt skaidri redzamam gatavajā samontētajā mēbeļu izstrādājumā.  

Ja plastmasas detaļas, kuru masa ir lielāka par 100 g, nemarķē, pretendents sniedz pamatojumu un attiecīgu informāciju. 

Mēbeļu izstrādājumi, kam piešķirts ar Komisijas Lēmumu (ES) 2016/1332 izveidotais ES mēbeļu ekomarķējums vai citi atbilstoši standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši apliecina 
atbilstību uzskaitītajām prasībām vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu atbilstības pārbaudē, uzskatāmi par atbilstošiem. 

 3. PK: ķīmisko atlieku līmenis mēbeļu pārvalkos ir zems 

(attiecas tikai uz mīkstajām mēbelēm) 

Piešķir punktus, ja tiek pierādīts, ka mēbeļu pārvalku materiāls atbilst attiecīgi ierobežotas 
lietošanas arilamīnu krāsu, ekstrahējamu smago metālu un brīvā formaldehīda robežvērtībām, 
kas norādītas turpmāk tekstā. 

Tekstilmateriāliem un pārklātiem audumiem: 

• neviena ierobežotas lietošanas arilamīna (sk. II papildinājumu) daudzums nepārsniedz 
30 mg/kg (šī robežvērtība attiecas uz katru atsevišķo amīnu) atbilstoši standartiem 
EN ISO 14362-1 un EN ISO 14362-3; 

• brīvā un daļēji hidrolizējamā formaldehīda daudzums ≤ 75 mg/kg atbilstoši standartam 
EN ISO 14184-1; 

• saskaņā ar standartu EN ISO 105-E04 konstatēto ekstrahējamo smago metālu daudzums ir 
mazāks par šādām robežvērtībām (mg/kg): antimons ≤ 30,0; arsēns ≤ 1,0; kadmijs ≤ 0,1; 
hroms ≤ 2,0; kobalts ≤ 4,0; varš ≤ 50,0; svins ≤ 1,0; dzīvsudrabs ≤ 0,02; niķelis ≤ 1,0. 

Ādai: 

• neviena ierobežotas lietošanas arilamīna (sk. II papildinājumu) daudzums nepārsniedz 
30 mg/kg (šī robežvērtība attiecas uz katru atsevišķo amīnu) atbilstoši standartiem 
EN ISO 17234-1 un EN ISO 17234-2; 

• hroma (VI) daudzums nedrīkstētu pārsniegt 3 mg/kg atbilstoši standartam EN ISO 17075 
(noteikšanas robežvērtība); 

• brīvā un daļēji hidrolizējamā formaldehīda daudzums ≤ 300 mg/kg atbilstoši standartam 
EN ISO 17226-1; 

• saskaņā ar standartu EN ISO 17072-1 konstatēto ekstrahējamo smago metālu daudzums ir 
mazāks par šādām robežvērtībām (mg/kg): antimons ≤ 30,0; arsēns ≤ 1,0; kadmijs ≤ 0,1; 
hroms ≤ 200,0; kobalts ≤ 4,0; varš ≤ 50,0; svins ≤ 1,0; dzīvsudrabs ≤ 0,02; niķelis ≤ 1,0. 
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Verifikācija  

Piešķir punktus pretendentiem, kas iesniedz deklarāciju, ka attiecīgi ādas, tekstilmateriāla vai 
pārklāta auduma mēbeļu pārvalku materiāls atbilst iepriekš minētajām robežvērtībām, un šo 
deklarāciju pamato ar rezultātiem, kas gūti pēc atbilstošām metodēm veiktos testos, kurus 
pasūtījuši vai nu paši pretendenti, vai materiālu piegādātājs.  

Mīksto mēbeļu izstrādājumus, kam piešķirts ar Komisijas Lēmumu (ES) 2016/1332 izveidotais 
ES mēbeļu ekomarķējums, tekstilmateriālus, kuram piešķirts ar Komisijas 
Lēmumu 2014/350/ES izveidotais ES tekstilmateriālu ekomarķējums, un tapsējuma materiālus, 
kam piešķirti citi standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri tieši apliecina uzskaitīto 
prasību izpildi vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu atbilstības pārbaudē, uzskata par 
atbilstošiem. 

 
4. PK: mēbeles rada zemas GOS emisijas  

(attiecas tikai uz mīkstajām mēbelēm) 

Punktus piešķir tad, ja tiek pierādīts, ka visa mīksto mēbeļu izstrādājuma (piem., atzveltnes 
krēsla, dīvāna vai biroja krēsla) vai tikai tapsējuma materiāla (ja to uzskata par avotu, kas rada 
visvairāk mēbeļu izstrādājuma GOS emisiju (piem., āda vai pārklāti audumi)) kopējo gaistošo 
organisko savienojumu (KGOS) emisiju testēšanā noteiktā KGOS koncentrācija kamerā ir 
mazāka par 500 µg/m3 pēc 28 dienu testēšanas, kas veikta saskaņā ar standartu ISO 16000 vai 
līdzvērtīgiem standartiem šādos noslogojuma un ventilācijas apstākļos: 

Testa elements Kameras tilpums un noslogojums Ventilācijas 
koeficients 

Atzveltnes krēsli un dīvāni 2–10 m3 testa kamera, kuras tilpumu 
vismaz 25 % apmērā aizņem izstrādājums 

4,0 m3/h 
Biroja krēsli 2,0 m3/h 

Tapsējuma materiāli no ādas 
un pārklāta auduma 

≥ 20 l no kameras tilpuma (noslogojums 
ir saistīts ar ventilācijas koeficientu) 

1,5 m3/m2/h 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz tādas kameras testēšanas protokola kopiju, kura veikta saskaņā ar 
standartu sērijas ISO 16000 vai līdzvērtīgu standartu prasībām. Ja kameras koncentrācijas 
robežvērtību, kas noteikta 28 dienām, var sasniegt ātrāk, testu var izbeigt priekšlaicīgi.  

Pretendents skaidri norāda, vai tests veikts visam mēbeļu izstrādājumam vai tikai noteiktām 
sastāvdaļām.   

Mīksto mēbeļu izstrādājumi, kam piešķirts ar Komisijas Lēmumu (ES) 2016/1332 izveidotais 
ES mēbeļu ekomarķējums vai citi standarta ISO 14024 I tipa ekomarķējumi, kuri apliecina 
atbilstību uzskaitītajām prasībām vai līdzvērtīgu metožu izmantošanu atbilstības pārbaudē 
uzskatāmi par atbilstošiem. 
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3./5. PK: garāks garantijas laiks 

(gan pamatkritērijs, gan visaptverošais kritērijs) 

Par katru piedāvātā garantijas un apkopes līguma papildu gadu, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā noteikto minimumu (sk. 7./10. TS iepriekš tekstā), piešķir ne vairāk kā X papildpunktus 
šādā kārtībā: 

- +4 garantijas papildu gadi vai vairāk: x punkti, 
- +3 garantijas papildu gadi: 0,75x punkti, 
- +2 garantijas papildu gadi: 0,5x punkti, 
- +1 garantijas papildu gads: 0,25x punkti. 

Verifikācija  

Pretendents iesniedz rakstisku deklarāciju, kurā norādīts piedāvātais periods un apliecināts, ka tas attiecas uz preču atbilstību līguma specifikācijām, tostarp visiem norādītajiem lietojumiem. 

 6. PK: polsterēšanas materiāli ar zemu ķīmisko atlieku līmeni13 

(attiecas tikai uz mīkstajām mēbelēm) 

Ja mēbeļu tapsēšanā par polsterēšanas materiālu izmanto lateksa putas, punktus piešķir tad, ja 
putas atbilst III papildinājuma 7. tabulā uzskaitītajām prasībām attiecībā uz hlorfenoliem, 
smagajiem metāliem, pesticīdiem un butadiēnu un ja šī atbilstība noteikta, veicot testus pēc tai 
pašā tabulā minētās attiecīgās testēšanas metodes (A–D). 

Ja mēbeļu tapsēšanā par polsterēšanas materiālu izmanto poliuretāna putas, punktus piešķir tad, 
ja putas atbilst III papildinājuma 8. tabulā uzskaitītajām prasībām attiecībā uz smagajiem 
metāliem, plastifikatoriem, TDA, MDA, alvas organiskajiem savienojumiem un citām īpašām 
vielām un ja šī atbilstība noteikta, veicot testus pēc tai pašā tabulā minētās attiecīgās testēšanas 
metodes (A–E). 

Ja izmanto citus polsterēšanas materiālus, punktus piešķir tad, ja var pierādīt atbilstību 
III papildinājuma 7. vai 8. tabulā minētajām ķīmisko atlieku robežvērtībām.  

Verifikācija  

Lateksa putas (vai citi polsterēšanas materiāli)  

Pretendents iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, un šo deklarāciju pamato tādas 
testēšanas protokoli, kura veikta pēc turpmāk aprakstītajām metodēm.  

A. Attiecībā uz hlorfenoliem pretendents iesniedz protokolu, kurā izklāstīti šādas testēšanas 
procedūras rezultāti. Sasmalcina 5 g parauga un ekstrahē hlorfenolus fenola (PCP), nātrija sāls 
(SPP) vai esteru veidā. Ekstraktus analizē ar gāzu hromatogrāfiju (GC). Noteikšanu veic ar 
masspektrometru vai elektronu satveres detektoru (ECD).  

                                                           
13 Jāņem vērā, ka ķīmisko atlieku testēšanas prasības lateksa putām un poliuretāna putām ir noteiktas nozares vadītos brīvprātīgos modeļos, piemēram, standartā EuroLatex ECO un standartā 
CertiPUR. Šā dokumenta sagatavošanas laikā tika uzskatīts, ka minētie modeļi nodrošina pietiekamu pārliecības līmeni.   
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B. Attiecībā uz smagajiem metāliem pretendents iesniedz protokolu, kurā izklāstīti šādas 
testēšanas procedūras rezultāti. Sasmalcinātu materiāla paraugu eluē saskaņā ar standartu 
DIN 38414-S4 vai līdzvērtīgu standartu attiecībā 1:10. Iegūto filtrātu laiž caur 0,45 μm 
membrānas filtru (ja vajadzīgs — filtrējot zem spiediena). Smago metālu saturu iegūtajā 
šķīdumā pārbauda ar induktīvi saistītas plazmas optiskās emisijas spektrometriju (ICP-OES), 
ko dēvē arī par induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometriju (ICP-AES), vai ar 
atomabsorbcijas spektrometriju, izmantojot hidrīdu vai aukstā tvaika procesu.  

C. Attiecībā uz pesticīdiem pretendents iesniedz protokolu, kurā izklāstīti šādas testēšanas 
procedūras rezultāti. 2 g parauga ekstrahē ultraskaņas vannā ar heksāna/dihlormetāna 
maisījumu (85/15). Ekstraktu attīra ar acetonitrila samaisīšanas metodi vai izmantojot 
adsorbcijas hromatogrāfiju ar florisilu. Mērīšanai un kvantificēšanai izmanto gāzu 
hromatogrāfiju ar detektēšanu elektronu satveres detektorā vai apvienoto gāzu hromatogrāfiju-
masspektrometriju. Pesticīdu testēšana ir jāveic lateksa putām, kuru sastāvā ir vismaz 20 % 
dabīgā lateksa. 

D. Attiecībā uz butadiēnu pretendents iesniedz protokolu, kurā izklāstīti šādas testēšanas 
procedūras rezultāti. Pēc lateksa putu sasmalcināšanas un nosvēršanas veic paraugošanu ar 
tvaika fāzes (headspace) metodi. Butadiēna saturu nosaka, izmantojot gāzu hromatogrāfiju ar 
liesmas jonizācijas detektoru. 

Poliuretāna putas (vai citi polsterēšanas materiāli) 

Pretendents iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, un šo deklarāciju pamato 
testēšanas protokoli, kas apliecina atbilstību III papildinājuma 8. tabulā minētajām 
robežvērtībām. Ja izmanto B, C, D vai E metodi, no attiecīgajai laboratorijai nosūtītā materiāla 
ņem 6 apvienotos paraugus ne vairāk kā 2 cm dziļumā zem ārējās virsmas.  

A. Attiecībā uz ftalātiem un citām īpašām vielām, kas uzskaitīti III papildinājuma 8. tabulā, 
pretendents iesniedz deklarāciju, ko pamato putu piegādātāju deklarācijas, kuras apliecina, ka 
minētās vielas nav ar nolūku pievienotas putu sastāvam. 

B. Attiecībā uz smagajiem metāliem pretendents iesniedz protokolu, kurā izklāstīti šādas 
testēšanas procedūras rezultāti. Sasmalcinātu materiāla paraugu eluē saskaņā ar standartu 
DIN 38414-S4 vai līdzvērtīgu standartu attiecībā 1:10. Iegūto filtrātu laiž caur 0,45 μm 
membrānas filtru (ja vajadzīgs — filtrējot zem spiediena). Smago metālu saturu iegūtajā 
šķīdumā pārbauda ar induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometriju (ICP-AES vai 
ICP-OES) vai ar atomabsorbcijas spektrometriju, izmantojot hidrīdu vai aukstā tvaika procesu.  

C. Attiecībā uz plastifikatoru kopējo daudzumu pretendents iesniedz protokolu, kurā izklāstīti 
šādas testēšanas procedūras rezultāti. Ekstrakciju veic pēc validētas metodes, piemēram, veic 
zemskaņas ekstrakciju, kurā 0,3 g parauga vienu stundu ekstrahē kivetē ar 9 ml t-
butilmetilētera, pēc tam nosaka ftalātus ar GC, izmantojot masas selektīvo detektoru izvēlēto 
jonu monitoringa jeb SIM režīmā. 

D. Attiecībā uz TDA un MDA pretendents iesniedz protokolu, kurā izklāstīti šādas testēšanas 
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procedūras rezultāti. Veic 0,5 g apvienotā parauga ekstrakciju 5 ml šļircē ar 2,5 ml 1 % 
etiķskābes un ūdens šķīduma. Šļirci iztukšo, pēc tam šķidrumu ievelk atpakaļ šļircē. Šo darbību 
atkārto 20 reizes, pēdējo ekstraktu patur analīzei. Tad šļircē no jauna ievelk 2,5 ml 1 % 
etiķskābes un ūdens šķīduma un atkārto nākamos 20 ciklus. Iegūto ekstraktu apvieno ar pirmo 
ekstraktu un mērkolbā atšķaida ar etiķskābi līdz 10 ml tilpumam. Ekstraktus analizē ar augstas 
veiktspējas šķidrumu hromatogrāfiju (HPLC-UV) vai augstas veiktspējas šķidrumu 
hromatogrāfiju-masspektrometriju (HPLC-MS). Ja veic HPLC-UV un ir aizdomas par 
interferenci, veic atkārtotu analīzi ar HPLC-MS. 

E. Attiecībā uz alvas organiskajiem savienojumiem pretendents iesniedz protokolu, kurā 
izklāstīti šādas testēšanas procedūras rezultāti. Apvienoto paraugu, kura masa ir 1–2 g, 
ultraskaņas vannā istabas temperatūrā vienu stundu maisa ar vismaz 30 ml ekstrakcijas vielas. 
Ekstrakcijas viela ir maisījums ar šādu sastāvu: 1750 ml metanola + 300 ml etiķskābes + 
250 ml bufervielas (pH 4,5). Buferviela ir 164 g nātrija acetāta šķīdums 1200 ml ūdens un 
165 ml etiķskābes, kas jāatšķaida ar ūdeni līdz 2000 ml tilpumam. Pēc ekstrakcijas atvasina 
alkilu alvas vielas, pievienojot 100 µl nātrija tetraetilborāta šķīduma tetrahidrofurānā (THF) 
(200 mg/ml THF). Atvasinājumu ekstrahē ar n-heksānu, un paraugam veic otru ekstrakcijas 
procedūru. Abus heksāna ekstraktus apvieno un izmanto, lai noteiktu organiskos alvas 
savienojumus, izmantojot gāzu hromatogrāfiju ar masas selektīvo detektoru SIM režīmā. 

 7.1. PK: mazemisiju lateksa putu polsterēšanas materiāli14 

(attiecas tikai uz mīkstajām mēbelēm) 

Ja mēbeļu tapsēšanā par polsterēšanas materiālu izmanto lateksa putas, punktus piešķir tad, ja 
putas atbilst turpmāk minētajām GOS emisiju prasībām. 

 

Viela Robežvērtība (mg/m³) 
1,1,1-trihloretāns 0,2 
4-fenilcikloheksēns 0,02 
Formaldehīds 0,01 
Nitrozamīni* 0,001 
Stirols 0,01 
Tetrahloretilēns 0,15 
Toluols 0,1 
Trihloretilēns 0,05 
Vinilhlorīds 0,0001 
Vinilcikloheksēns 0,002 
Aromātiskie ogļūdeņraži (kopā) 0,3 
GOS (kopā) 0,5 

                                                           
14 Jāņem vērā, ka GOS emisiju testēšanas prasības lateksa putām un poliuretāna putām ir noteiktas nozares vadītos brīvprātīgos modeļos, piemēram, standartā EuroLatex ECO un standartā 
CertiPUR. Šā dokumenta sagatavošanas laikā tika uzskatīts, ka minētie modeļi nodrošina pietiekamu pārliecības līmeni.    
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* N-nitrozodimetilamīns (NDMA), N-nitrozodietilamīns (NDEA), N-nitrozometiletilamīns (NMEA), 
N-nitrozodi-i-propilamīns (NDIPA), N-nitrozodi-n-propilamīns (NDPA), N-nitrozodi-n-butilamīns 
(NDBA), N-nitrozopirolidinons (NPIR), N-nitrozopiperidīns (NPIP), N-nitrozomorfolīns (NMOR). 

 

Verifikācija 

Pretendents iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, un deklarāciju pamato ar 
testēšanas protokolu, kurā izklāstīti saskaņā ar standartu ISO 16000-9 veikta kameras testa 
analīzes vai līdzvērtīgu testu rezultāti.  

Ietīto paraugu vismaz 24 stundas uzglabā istabas temperatūrā. Pēc tam paraugu iztin un 
nekavējoties ievieto testa kamerā. Paraugu ievieto parauga turētājā, kas ļauj piekļūt gaisam no 
visām pusēm. Klimatiskos faktorus pielāgo atbilstoši standartam ISO 16000-9. Testu rezultātu 
salīdzināšanai īpatnējais ventilācijas koeficients telpā (q = n/l) ir 1. Ventilācijas koeficients ir 
robežās no 0,5 līdz 1. Gaisa paraugu ņemšanu sāk 24 ± 1 h pēc parauga ievietošanas kamerā un 
veic vienu stundu DNPH kasetēs, lai analizētu formaldehīdu un citus aldehīdus, un Tenax TA 
vidē, lai analizētu citus gaistošos organiskos savienojumus. Citu savienojumu paraugu ņemšana 
var būt ilgāka, bet tai ir jābūt pabeigtai, pirms pagājušas 30 stundas.  

Formaldehīda un citu aldehīdu analīze atbilst standartam ISO 16000-3 vai līdzvērtīgam testu 
standartam. Ja vien nav norādīts citādi, citu gaistošo organisko savienojumu analīze atbilst 
standartam ISO 16000-6.  

Nitrozamīnu analīzi veic, izmantojot gāzu hromatogrāfiju kopā ar siltumenerģijas analīzes 
detektoru (GC-TEA) saskaņā ar BGI 505-23 metodi (iepriekš ZH 1/120.23) vai līdzvērtīgu 
metodi. 

 

 
7.2. PK: mazemisiju poliuretāna putu polsterēšanas materiāli 

(attiecas tikai uz mīkstajām mēbelēm) 

Ja mēbeļu tapsēšanā par polsterēšanas materiālu izmanto poliuretāna putas, punktus piešķir tad, 
ja putas atbilst turpmāk minētajām GOS emisiju prasībām. 

 

Viela (CAS numurs) Robežvērtība (mg/m³) 
Formaldehīds (50-00-0) 0,01 
Toluols (108-88-3) 0,1 
Stirols (100-42-5) 0,005 
Katrs nosakāmais savienojums, kas klasificēts C1A vai 
C1B kategorijā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulai (EK) Nr. 1272/2008 

0,005 

Visu tādu nosakāmo savienojumu summa, kas klasificēti 0,04 



27 

C1A vai C1B kategorijā saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1272/2008 
Aromātiskie ogļūdeņraži 0,5 
GOS (kopā) 0,5 

Verifikācija 

Pretendents iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, un šo deklarāciju pamato testa 
rezultāti, kas apliecina atbilstību 10. tabulā minētajām robežvērtībām. Ir pieļaujamas šādas testa 
parauga un testa kameras kombinācijas:  

 1 paraugu, kura izmēri ir 25 x 20 x 15 cm, ievieto testa kamerā ar 0,5 m³ tilpumu, vai 

 2 paraugus, kuru izmēri ir 25 x 20 x 15 cm, ievieto testa kamerā ar 1,0 m³ tilpumu. 

Putu paraugu novieto uz emisiju testa kameras grīdas un trīs dienas kondicionē 23 °C 
temperatūrā 50 % relatīvajā gaisa mitrumā, nodrošinot gaisa apmaiņas koeficientu n = 0,5/h un 
kameras noslogojumu L = 0,4 m²/m³ (parauga kopējā eksponētā virsma attiecībā pret kameras 
izmēriem, parauga šķautnes un aizmugures virsma nav noslēgtas) saskaņā ar standartu 
ISO 16000-9 un ISO 16000-11 vai līdzvērtīgu testu standartu.  

Paraugu GOS un formaldehīda analīzei ņem 72 ± 2 h pēc parauga ievietošanas kamerā vienu 
stundu attiecīgi ar Tenax TA un DNPH kasetēm. GOS emisijas uztver Tenax TA 
sorbentcaurulēs un pēc tam analizē ar termodesorbcijas gāzu hromatogrāfiju-masspektrometriju 
saskaņā ar standartu ISO 16000-6 vai līdzvērtīgu testu standartu. 

Rezultātus izsaka daļēji kvantitatīvi kā toluola ekvivalentus. Visus noteiktos atsevišķos analītus 
protokolā norāda, sākot no koncentrācijas robežvērtības ≥ 1 μg/m³. Kopējā GOS vērtība ir visu 
to analītu summa, kuru koncentrācija ≥ 1 μg/m³ un kurus eluē ar aiztures laika intervālu no n-
heksāna (C6) līdz n-heksadekānam (C16) (abus ieskaitot). Visu to nosakāmo savienojumu 
summa, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 klasificēti C1A vai C1B kategorijā, ir visu 
šo vielu summa (vielu koncentrācija ≥ 1 μg/m³). Ja testa rezultāti pārsniedz standarta 
robežvērtības, jāveic katras vielas kvantificēšana. Formaldehīdu var noteikt, savācot parauga 
gaisu DNPH kasetē un pēc tam veicot analīzi ar HPLC/UV saskaņā ar standartu ISO 16000-3 
vai līdzvērtīgu testu standartu. 

 7.3. PK: Citi mazemisiju putu polsterēšanas materiāli 

Punktus var piešķirt arī tad, ja izmanto citus polsterēšanas materiālus, par kuriem var pierādīt, 
ka tie atbilst 7.1. vai 7.2. punktā minētajām GOS emisiju robežvērtībām. 
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C. Nolietotu mēbeļu apsaimniekošanas pakalpojumu iepirkums 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. TS: esošā mēbeļu krājuma savākšana un atkalizmantošana 

Līgumslēdzēja iestāde (LI) uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu sniedz savācamo mēbeļu 
stāvokļa novērtējumu, un šajā uzaicinājumā var arī noteikt sasniedzamo minimālo atkārtotas 
izmantošanas mērķi (piem., 50 % no nodrošinātajām mēbelēm). Higiēnas apsvērumu dēļ 
minimālajos atkārtotas izmantošanas mērķos nevajadzētu iekļaut gultas matračus. 

Pretendenti savāc mēbeles tieši no līgumslēdzējas iestādes norādītās vietas un sniedz tādu 
mēbeļu atkalizmantošanas un reciklēšanas pakalpojumus, kas ir sasniegušas sava ekspluatācijas 
laika beigas.  

Pretendents apraksta, kā tas pagarinās mēbeļu ekspluatācijas laiku, nododot tās 
atkalizmantošanai. 

Ar mēbelēm / mēbeļu detaļām, kas uzskatāmas par atkalizmantošanai nepiemērotām, saskaņā ar 
LI zināšanām par atbilstošām reciklēšanas stacijām attiecīgajā reģionā pēc izvēles veic kādu no 
šīm darbībām: 

a) iespēja: mēbeles / mēbeļu detaļas, ko nav iespējams atkalizmantot, demontē, pirms 
nosūtīšanas uz dažādām reciklēšanas stacijām 15 sadalot pa dažādām materiālu plūsmām — 
vismaz plastmasas, metālu, tekstilmateriālu un koksnes plūsmām. Pārpalikušos materiālus 
nosūta uz enerģijas atgūšanas iekārtām, ja attiecīgajā reģionā tādas ir; 

b) iespēja: mēbeļu / mēbeļu detaļu metāla daļas, ko nav iespējams atkalizmantot, reciklē, un 
mēbeļu izstrādājuma pārpalikumu nosūta uz enerģijas atgūšanas iekārtām, ja attiecīgajā reģionā 
tādas ir. 

Verifikācija  

Pretendents sniedz informāciju par mēbeļu savākšanas kārtību, kā arī par plānotajiem 
atkalizmantošanas un reciklēšanas veidiem. Šajā informācijā iekļauj ziņas par visām mēbeļu 
atkalizmantošanā un reciklēšanā iesaistītajām pusēm.  

1. TS: esošā mēbeļu krājuma savākšana un atkalizmantošana 

Līgumslēdzēja iestāde (LI) uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu sniedz savācamo mēbeļu 
stāvokļa novērtējumu, un šajā uzaicinājumā var arī noteikt sasniedzamo minimālo atkārtotas 
izmantošanas mērķi (piem., 50 % no nodrošinātajām mēbelēm). Higiēnas apsvērumu dēļ 
minimālajos atkārtotas izmantošanas mērķos nevajadzētu iekļaut gultas matračus. 

Pretendenti savāc mēbeles tieši no līgumslēdzējas iestādes norādītās vietas un sniedz tādu 
mēbeļu atkalizmantošanas un reciklēšanas pakalpojumus, kas ir sasniegušas sava 
ekspluatācijas laika beigas.  

Pretendents apraksta, kā tas pagarinās mēbeļu ekspluatācijas laiku, nododot tās 
atkalizmantošanai. 

Mēbeles / mēbeļu detaļas, ko nav iespējams atkalizmantot, demontē, pirms nosūtīšanas uz 
dažādām reciklēšanas stacijām 16 sadalot pa dažādām materiālu plūsmām — vismaz 
plastmasas, metālu, tekstilmateriālu un koksnes plūsmām. Pārpalikušos materiālus nosūta uz 
enerģijas atgūšanas iekārtām, ja attiecīgajā reģionā tādas ir; 

Verifikācija  

Pretendents sniedz informāciju par mēbeļu savākšanas kārtību, kā arī par plānotajiem 
atkalizmantošanas un reciklēšanas veidiem. Šajā informācijā iekļauj ziņas par visām mēbeļu 
atkalizmantošanā un reciklēšanā iesaistītajām pusēm.  

1. PK: augstāki atkārtotas izmantošanas mērķi 

Punktus piešķir pretendentiem, kuru piedāvātais atkārtotas izmantošanas apjoms pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto. 

Verifikācija Pretendents sniedz informāciju par to, kā tiks nodrošināts attiecīgais atkārtotas izmantošanas papildu apjoms. 

                                                           
15 Visām reciklēšanas stacijām jābūt atļaujai, kas izdota saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 23. pantu.

   

16 Sk. 15. zemsvītras piezīmi.   
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3 APRITES CIKLA IZMAKSAS  
Ar ES ZPI tvērumā iekļautajām mēbelēm nav saistītas praktiski nekādas kārtējās izmaksas. Tāpēc aprites cikla 
izmaksas visvairāk ietekmē mēbeles kalpošanas mūžs. Ir svarīgi izvēlēties ilgizturīgus un rezistentus materiālus, 
tomēr varbūt vēl svarīgāk ir tas, lai detaļas un sastāvdaļas kopā veidotu spēcīgu izstrādājumu, kas ir viegli 
remontējams vai atjaunojams. Vislabākā iespēja, kā iegūt šādu izstrādājumu, ir pieprasīt, lai tas atbilstu 
attiecīgiem EN tehniskajiem standartiem un lai par to tiktu piešķirta noteikta minimālā garantija. Garāks 
garantijas laiks bieži vien ir saistīts ar augstāku cenu, jo ir augstāks risks un lielāka atbildība. Tas, vai garāka 
garantija šķiet vērtīga vai ne, ir atkarīgs no paša izstrādājuma veida un tam paredzētā lietošanas mērķa, t. i., vai 
tam ir kustīgas daļas, vai to paredzēts izmantot ārā utt.   

K. Bārtleta17 apgalvo, ka Apvienotajā Karalistē tipiskais biroja mēbeļu kalpošanas laiks ir 9–12 gadi, lai arī 
mēbeles bieži vien ir konstruētas tā, lai tās kalpotu daudz ilgāk. Biroja mēbeļu ekspluatācijas laiks bieži vien 
beidzas priekšlaikus tāpēc, ka tiek pieņemti korporatīvi lēmumi izremontēt biroju vai pārcelties uz citu vietu, kā 
rezultātā estētisku apsvērumu dēļ tiek izmestas mēbeles, kas vēl spēj lieliski pildīt savu uzdevumu. Parasti 
publiskai organizācijai var būt vajadzīgs jauns mēbeļu krājums šādu iemeslu dēļ:  

• jaunas telpas/darbinieki vai esošo telpu paplašināšana;  

• pēc esošu sabiedrisko ēku renovācijas vecās mēbeles vairs nav piemērotas (piem., tām ir nepiemērota 
krāsa, forma vai izmērs);  

• vecās mēbeles kļūst darbnederīgas (bojātas mēbeles, kas vairs nav drošas un/vai vairs pilnvērtīgi 
nepilda savu uzdevumu). 

Pēdējos divos gadījumos faktiski var būt iespējams atjaunot esošās mēbeles, nevis iegādāties pavisam jaunus 
izstrādājumus. Nesen (2014. gada jūnijā) Apvienotās Karalistes valdība publicēja mēbeļu iepirkumu vadlīniju 
jaunāko versiju. Sporādiski pierādījumi liecina, ka, atjaunojot esošās mēbeles, nevis iepērkot līdzvērtīgas jaunas 
mēbeles, var gūt acīm redzamus un ievērojamus ekonomiskus ietaupījumus. Ir grūti rast konkrētus datus par 
faktiskajiem izmaksu ietaupījumiem, kas gūti, izvēloties mēbeles atjaunot. B. Volšs18 ir aplēsis, ka ietaupījumu 
apjoms ir 25–50 %, un Apvienotās Karalistes valdība ir publicējusi šādus datus kā orientējošas norādes: 

1. tabula Aplēstā vidējā vienības cena par jaunām, lietotām vai atjaunotām mēbelēm19 

 Rakstāmgaldi 
(₤) 

Krēsli (₤) Plaukti (₤) Postamenti 
(₤) 

Ieteicamā jaunas mēbeles mazumtirdzniecības 
cena 

209 122 100 107 

Ieteicamā lietotas mēbeles mazumtirdzniecības 
cena (aplēstā vērtība)  

105 86 50 53 

Ieteicamā atjaunotas mēbeles 
mazumtirdzniecības cena (aplēstā vērtība) 

84 49 40 43 

Labas kvalitātes lietotu biroja mēbeļu tirgos parasti ir iesaistīti preču izplatītāji un izsolītāji20, savukārt zemākas 
kvalitātes lietotu mēbeļu apritē aktīvi iesaistās bezpeļņas organizācijas. Visu šo veidu piegādātāju struktūra nav 
īpašie piemērota dalībai uzaicinājumos iesniegt piedāvājumu.   

Iepriekš minētās orientējošās izmaksas skaidri liecina, ka var panākt izmaksu ietaupījumus līdz pat 50 % 
apmērā. Šķiet, ka lielākais šķērslis ES mēbeļu atjaunošanas nozares izaugsmei ir pieprasījuma trūkums šajā 
                                                           
17    Bartlett, Reuse of office furniture — incorporation into the ‘Quick Wins’ criteria: A study of the market potential for 
reused and remanufactured office furniture in the UK, 2009.  
18 

Walsh, Public procurement of remanufactured products. An examination of the potential for increasing the use of 
remanufactured products by local authorities in the North East of England, 2011. Sk. www.remanufacturing.org.uk. 

   
19 

UK Government Buying Standards Impact Assessment [Apvienotās Karalistes pirkšanas standartu ietekmes novērtējums], 
pieejams šādā saitē: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341462/Furniture_GBS_impact_assessment_
1407.pdf.  

20 
Kelday, F., An assessment of the remanufacture of office furniture in the UK, Centre for Remanufacturing and Reuse, 

2009. Sk. www.remanufacturing.org.
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tirgū. Jāpatur prātā, ka visnoderīgāk šķiet atjaunot augstas kvalitātes un dārgas mēbeles, piemēram, 
profesionālas biroja mēbeles, un ka vienkāršus atjaunošanas uzdevumus var veikt tehniķi uz vietas, taču citu 
uzdevumu veikšanai var būt nepieciešama mēbeles pārvešana uz darbnīcu.  
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I PAPILDINĀJUMS. Ādas, tekstilizstrādājumu un pārklātu audumu materiālu ilgizturības prasības  
Mēbelēm izmantojamu labas fizikālās kvalitātes tapsējuma materiālu prasības ir noteiktas turpmākajā 2., 3. un 4. tabulā. 

2. tabula. Mēbeļu tapsējumā izmantojamu ādas materiālu fizikālās prasības (pārņemtas no standarta EN 13336 1. un 2. tabulas) 

Pamatīpašības Testēšanas metode 
Ieteicamās vērtības 

Nubuks, zamšs un anilīna āda* Pusanilīna āda* 
Pārklāta, pigmentēta un 

citāda āda* 

pH un ∆pH EN ISO 4045 ≥ 3,5 (ja pH ≤ 4,0, ∆pH jābūt ≤ 0,7) 

Pārraušanas slodze 
(vidējā vērtība) 

EN ISO 3377-1 > 20 N 

Krāsnoturība pret 
turp–atpakaļ kustības 

radītu berzi 

EN ISO 11640. 
Pirksta kopējā masa 1000 g. 

 
Sārmains sviedru šķīdums, kā 

definēts EN ISO 11641 

Novērtējamie aspekti Ādas krāsas izmaiņas un filca nokrāsošanās Ādas krāsas izmaiņas un filca nokrāsošanās. Apdare netiek sabojāta 

izmanto sausu filcu 50 cikli, ≥ 3. pakāpe pelēkās krāsas skalā 500 cikli, ≥ 4. pakāpe pelēkās krāsas skalā 

izmanto mitru filcu 20 cikli, ≥ 3. pakāpe pelēkās krāsas skalā 80 cikli, ≥ 3./4. pakāpe pelēkās krāsas 
skalā 

250 cikli, ≥ 3./4. pakāpe pelēkās 
krāsas skalā 

izmanto filcu, kas 
samitrināts ar 

mākslīgajiem sviedriem 
20 cikli, ≥ 3. pakāpe pelēkās krāsas skalā 50 cikli, ≥ 3./4. pakāpe pelēkās krāsas 

skalā 
80 cikli, ≥ 3./4. pakāpe pelēkās 

krāsas skalā 

Krāsnoturība 
mākslīgā 

apgaismojumā 
EN ISO 105-B02 (3. metode) ≥ 3. pakāpe zilās krāsas skalā ≥ 4. pakāpe zilās krāsas skalā ≥ 5. pakāpe zilās krāsas skalā 

Sausās apdares 
adhēzija 

EN ISO 11644 — ≥ 2 N/10 mm 

Locījumizturība 
(sausā veidā) EN ISO 5402-1 

Tikai anilīna ādai ar bezpigmentu apdari, 
20 000 ciklu (nav apdares plaisu) 

50 000 ciklu (nav apdares plaisu) 
50 000 ciklu (nav apdares 

plaisu) 

Krāsnoturība pret 
ūdens plankumu 

veidošanos 
EN ISO 15700 ≥ 3. pakāpe pelēkās krāsas skalā (nav paliekoša uzbrieduma) 

Apdares izturība pret 
plaisu veidošanos 

aukstumā 
EN ISO 17233 — –15 °C (nav apdares plaisu) 

Ugunsizturība EN 1021 vai attiecīgie valsts standarti Atbilst standartam 

*Ādas tipu definīcijas atbilst standartam EN 15987.
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3. tabula. Fizikālās prasības tekstilmateriāliem, ko izmanto par mēbeļu pārvalku materiāliem 

Testējamā īpašība Metode 
Noņemami un 

mazgājami pārvalki 
Nenoņemami un 

mazgājami pārvalki 

Izmēru izmaiņas 
mazgājot un žāvējot 

Mazgāšana mājas apstākļos: ISO 6330 
un EN ISO 5077 (mazgājot trīs reizes 

temperatūrā, kas norādīta uz 
izstrādājuma, un pēc katra mazgāšanas 

cikla žāvējot veļas žāvētājā). 
Mazgāšana veļas mazgātavās: 

ISO 15797 un EN ISO 5077 (vismaz 
75 °C temperatūrā) 

Austi mēbeļaudumi: +/–
3,0 % 

Neausti mēbeļaudumi: +/–
6,0 % 

Neattiecas 

Krāsnoturība pret 
mazgāšanu 

Mazgāšana mājas apstākļos: ISO 105-
C06. 

Mazgāšana veļas mazgātavās: 
ISO 15797 un EN 105-C06 (vismaz 

75 °C temperatūrā) 

≥ 3.–4. pakāpe attiecībā uz 
krāsas izmaiņām 

≥ 3.–4. pakāpe attiecībā uz 
[baltā auduma] 
nokrāsošanos 

Neattiecas 

Krāsnoturība pret mitro 
berzi* 

ISO 105 X12 ≥ 2.–3. pakāpe ≥ 2.–3. pakāpe 

Krāsnoturība pret sauso 
berzi* 

ISO 105 X12 ≥ 4. pakāpe ≥ 4. pakāpe 

Krāsnoturība pret 
gaismu 

ISO 105 B02 ≥ 5. pakāpe** ≥ 5. pakāpe** 

Auduma savelšanās 
izturība 

Adītie un neaustie izstrādājumi: 
ISO 12945-1. 

Austie audumi: ISO 12945-2 

ISO 12945-1 rezultāts > 3 
ISO 12945-2 rezultāts > 3 

ISO 12945-1 rezultāts 
> 3 

ISO 12945-2 rezultāts 
> 3 

* Neattiecas uz baltiem izstrādājumiem un uz nekrāsotiem un neapdrukātiem izstrādājumiem. 

** Tomēr ir pieļaujama 4. pakāpe, ja mēbeļu audums ir gaišā krāsā (standarta piesātinātība < 1/12) un satur vairāk nekā 
20 % vilnas vai citu keratīna šķiedru vai vairāk nekā 20 % lina vai citu lūksnšķiedru.  

† Sīkākus norādījumus par veiktspējas klasēm un robežvērtībām pircēji var atrast standartā EN 14465.  

 

 

 

 

4. tabula. Fizikālās prasības pārklātiem audumiem, ko izmanto par mēbeļu pārvalku materiāliem 

Īpašība Metode Prasība 
Stiepes izturība  ISO 1421 CH ≥ 35 daN, un TR ≥ 20 daN 
Plastmasas plēves un lokšņu saraušanas izturība, ko nosaka ar 
bikšveida testa parauga saraušanas metodi 

ISO 13937/2 CH ≥ 2,5 daN, un TR ≥ 2 daN 

Krāsnoturība pret mākslīgu laikapstākļu iedarbību — 
gaismizturības tests ar ksenona (lokizlādes) lampu 

EN ISO 105-B02 
Izmantošanai iekštelpās ≥ 6 

Izmantošanai ārā ≥ 7 
Tekstilmateriāli — nodilumizturība, ko nosaka ar Mārtindeila 
metodi 

ISO 5470/2 ≥75,000 

Pārklājuma adhēzijas noteikšana EN 2411 CH ≥ 1,5 daN, un TR ≥ 1,5 daN 
Kur: daN = dekaņūtoni, CH = šķēri un TR = audi. 
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II PAPILDINĀJUMS. Ierobežotas lietošanas arilamīni ādas, 
tekstilizstrādājumu un pārklātu audumu materiālos 
Šajā sarakstā ir iekļautas vielas, kuras minētas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 43. ierakstā un kuru 
klātbūtni testē visās krāsotajās ādās (izmantojot standartu EN ISO 17234) un tekstilmateriālos (izmantojot 
standartu EN ISO 14362-1 un EN ISO 14362-3). 

 

5. tabula. Kancerogēnie arilamīni, kuru klātbūtne jātestē tekstilmateriālos un ādā 

Arilamīns  CAS numurs  Arilamīns  CAS numurs  
4-aminodifenils  92-67-1  3,3′-dimetil-4,4′-

diaminodifenilmetāns  
838-88-0  

Benzidīns  92-87-5  4,4′-oksidianilīns  101-80-4  

4-hlor-o-toluidīns  95-69-2  4,4′-tiodianilīns  139-65-1  

2-naftilamīns  91-59-8  o-toluidīns  95-53-4  

o-amino-azotoluols  97-56-3  2,4-diaminotoluols  95-80-7  

2-amino-4-nitrotoluols  99-55-8  2,4,5-trimetilanilīns  137-17-7  

4-hloranilīns  106-47-8  4-aminoazobenzols  60-09-3  

2,4-diaminoanizols  615-05-4  o-anizidīns  90-04-0  

4,4′-diaminodifenilmetāns  101-77-9  p-krezidīns  120-71-8  

3,3′-dihlorbenzidīns  91-94-1  3,3′-dimetilbenzidīns  119-93-7  

3,3′-dimetoksibenzidīns  119-90-4  4,4′-metilēn-bis-(2-hloranilīns)  101-14-4  

Ir zināms, ka vairāki krāsvielu savienojumi, kas, lai gan nav tieši ierobežoti ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XVII pielikuma 43. ierakstu, apstrādes laikā sadalās, veidojot dažas aizliegtās vielas, kas minētas iepriekš 
5. tabulā. Lai ievērojami samazinātu neskaidrību par to, vai 5. tabulā minēto vielu koncentrācija atbilst 
noteiktajai robežvērtībai 30 mg/kg, ražotājiem ir ieteicams izvairīties no 6. tabulā uzskaitīto krāsvielu lietošanas, 
taču tas nav obligāti. 

 

6. tabula. Orientējošs saraksts ar krāsvielām, kurām sadaloties var veidoties kancerogēni arilamīni 

Dispersās krāsvielas Bāziskās krāsvielas 
Dispersais oranžais 60 Dispersais dzeltenais 7 Bāziskais brūnais 4 Bāziskais sarkanais 114 

Dispersais oranžais 149 Dispersais dzeltenais 23 Bāziskais sarkanais 42 Bāziskais dzeltenais 82 
Dispersais sarkanais 151 Dispersais dzeltenais 56 Bāziskais sarkanais 76 Bāziskais dzeltenais 

103 
Dispersais sarkanais 221 Dispersais dzeltenais 218 Bāziskais sarkanais 111  

Skābās krāsvielas 
CI skābais melnais 29 CI skābais sarkanais 4 CI skābais sarkanais 85 CI skābais sarkanais 

148 
CI skābais melnais 94 CI skābais sarkanais 5 CI skābais sarkanais 104 CI skābais sarkanais 

150 
CI skābais melnais 131 CI skābais sarkanais 8 CI skābais sarkanais 114 CI skābais sarkanais 

158 
CI skābais melnais 132 CI skābais sarkanais 24 CI skābais sarkanais 115 CI skābais sarkanais 

167 
CI skābais melnais 209 CI skābais sarkanais 26 CI skābais sarkanais 116 CI skābais sarkanais 

170 
CI skābais melnais 232 CI skābais sarkanais 26:1 CI skābais sarkanais 

119:1 
CI skābais sarkanais 

264 
CI skābais brūnais 415 CI skābais sarkanais 26:2 CI skābais sarkanais 128 CI skābais sarkanais 

265 
CI skābais oranžais 17 CI skābais sarkanais 35 CI skābais sarkanais 115 CI skābais sarkanais 

420 
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CI skābais oranžais 24 CI skābais sarkanais 48 CI skābais sarkanais 128 CI skābais violetais 12 
CI skābais oranžais 45 CI skābais sarkanais 73 CI skābais sarkanais 135  

Tiešās krāsvielas 
Tiešais melnais 4 Tiešais zilais 192 Tiešais brūnais 223 Tiešais sarkanais 28 
Tiešais melnais 29 Tiešais zilais 201 Tiešais zaļais 1 Tiešais sarkanais 37 
Tiešais melnais 38 Tiešais zilais 215 Tiešais zaļais 6 Tiešais sarkanais 39 

Tiešais melnais 154 Tiešais zilais 295 Tiešais zaļais 8 Tiešais sarkanais 44 
Tiešais zilais 1 Tiešais zilais 306 Tiešais zaļais 8,1 Tiešais sarkanais 46 
Tiešais zilais 2 Tiešais brūnais 1 Tiešais zaļais 85 Tiešais sarkanais 62 
Tiešais zilais 3 Tiešais brūnais 1:2 Tiešais oranžais 1 Tiešais sarkanais 67 
Tiešais zilais 6 Tiešais brūnais 2 Tiešais oranžais 6 Tiešais sarkanais 72 
Tiešais zilais 8 Bāziskais brūnais 4 Tiešais oranžais 7 Tiešais sarkanais 126 
Tiešais zilais 9 Tiešais brūnais 6 Tiešais oranžais 8 Tiešais sarkanais 168 

Tiešais zilais 10 Tiešais brūnais 25 Tiešais oranžais 10 Tiešais sarkanais 216 
Tiešais zilais 14 Tiešais brūnais 27 Tiešais oranžais 108 Tiešais sarkanais 264 
Tiešais zilais 15 Tiešais brūnais 31 Tiešais sarkanais 1 Tiešais violetais 1 
Tiešais zilais 21 Tiešais brūnais 33 Tiešais sarkanais 2 Tiešais violetais 4 
Tiešais zilais 22 Tiešais brūnais 51 Tiešais sarkanais 7 Tiešais violetais 12 
Tiešais zilais 25 Tiešais brūnais 59 Tiešais sarkanais 10 Tiešais violetais 13 
Tiešais zilais 35 Tiešais brūnais 74 Tiešais sarkanais 13 Tiešais violetais 14 
Tiešais zilais 76 Tiešais brūnais 79 Tiešais sarkanais 17 Tiešais violetais 21 

Tiešais zilais 116 Tiešais brūnais 95 Tiešais sarkanais 21 Tiešais violetais 22 
Tiešais zilais 151 Tiešais brūnais 101 Tiešais sarkanais 24 Tiešais dzeltenais 1 
Tiešais zilais 160 Tiešais brūnais 154 Tiešais sarkanais 26 Tiešais dzeltenais 24 
Tiešais zilais 173 Tiešais brūnais 222 Tiešais sarkanais 22 Tiešais dzeltenais 48 
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III PAPILDINĀJUMS. Polsterēšanas materiāli ar zemu ķīmisko atlieku 
līmeni 
Turpmāk minēto vielu koncentrācija lateksa putās nepārsniedz 7. tabulā noteiktās robežvērtības. 

7. tabula. Ierobežotas lietošanas vielas lateksa putās, ko lieto mēbeļu polsterēšanas materiālos 

Vielu grupa Viela 
Robežvērtība 

(ppm) 
Novērtēšanas un 

verifikācijas nosacījumi 

Hlorfenoli 
Monofenoli un dihlorfenoli (sāļi un 

esteri) 
1 A 

Citi hlorfenoli 0,1 A 

Smagie metāli 

As (arsēns) 0,5 B 
Cd (kadmijs) 0,1 B 
Co (kobalts) 0,5 B 

Cr (hroms), kopā 1 B 
Cu (varš) 2 B 

Hg (dzīvsudrabs) 0,02 B 
Ni (niķelis) 1 B 
Pb (svins) 0,5 B 

Pesticīdi (testē tikai putās, 
kurās dabīgā lateksa masas 

daļa ir vismaz 20 %)  

Aldrīns 0,04 C 
o,p-DDE 0,04 C 
p,p-DDE 0,04 C 
o,p-DDD 0,04 C 
p,p-DDD 0,04 C 
o,p-DDT 0,04 C 
p,p-DDT 0,04 C 
Diazinons 0,04 C 

Dihlorfentions 0,04 C 
Dihlorvoss 0,04 C 
Dieldrīns 0,04 C 
Endrīns 0,04 C 

Heptahlors 0,04 C 
Heptahlorepoksīds 0,04 C 
Heksahlorbenzols 0,04 C 

Heksahlorcikloheksāns 0,04 C 
α-heksahlorcikloheksāns 0,04 C 
β-heksahlorcikloheksāns 0,04 C 

γ-heksahlorcikloheksāns (lindāns) 0,04 C 
δ-heksahlorcikloheksāns 0,04 C 

Malations 0,04 C 
Metoksihlors 0,04 C 

Mirekss 0,04 C 
Parationetils 0,04 C 

Parationmetils 0,04 C 

Citas konkrētas vielas, kuru 
lietošana ir ierobežota 

Butadiēns 1 D 

 

 

 

 

 

 

Turpmāk minēto vielu un maisījumu koncentrācija poliuretāna putās nepārsniedz 8. tabulā noteiktās 
robežvērtības. 
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8. tabula. Ierobežotas lietošanas vielas poliuretāna putās 

Vielu grupa Viela (akronīms, CAS numurs, elementa simbols) Robežvērtība Metode 

Smagie metāli 

As (arsēns) 0,2 ppm B 
Cd (kadmijs) 0,1 ppm B 
Co (kobalts) 0,5 ppm B 

Cr (hroms), kopā 1,0 ppm B 
Cr VI (sešvērtīgais hroms) 0,01 ppm B 

Cu (varš) 2,0 ppm B 
Hg (dzīvsudrabs) 0,02 ppm B 

Ni (niķelis) 1,0 ppm B 
Pb (svins) 0,2 ppm B 

Sb (antimons) 0,5 ppm B 
Se (selēns) 0,5 ppm B 

Plastifikatori 

Dibutilftalāts (DBP, 84-74-2)* 0,01 % pēc masas daļas (visu 
6 ftalātu summa mēbelēs, kas 

paredzētas par 3 gadiem 
jaunākiem bērniem). 

* 0,01 % pēc masas daļas 
(4 ftalātu summa visos pārējos 

mēbeļu izstrādājumos) 

C 

Di-n-oktilftalāts (DNOP, 117-84-0)* 
Di-(2-etilheksil)ftalāts (DEHP, 117-81-7)* 

Butilbenzilftalāts (BBP, 85-68-7)* 
Diizodecilftalāts (DIDP, 26761-40-0) 

Diizononilftalāts (DINP, 28553-12-0) 

Ftalāti, kas iekļauti ECHA kandidātu sarakstā** Nav tīši pievienotii A 

TDA un MDA 
2,4-toluola diamīns (2,4-TDA, 95-80-7) 5,0 ppm D 

4,4'-diaminodifenilmetāns 
(4,4'-MDA, 101-77-9) 

5,0 ppm D 

Alvas organiskie 
savienojumi 

Tributilalva (TBT) 50 ppb E 
Dibutilalva (DBT) 100 ppb E 

Monobutilalva (MBT) 100 ppb E 
Tetrabutilalva (TeBT) — — 
Monooktilalva (MOT) — — 

Dioktilalva (DOT) — — 
Tricikloheksilalva (TcyT) — — 

Trifenilalva (TPhT) — — 
Summa 500 ppb E 

Citas konkrētas 
vielas, kuru 
lietošana ir 
ierobežota 

Hlorēti ogļūdeņraži (1,1,2,2-tetrahloretāns, 
pentahloretāns, 1,1,2-trihloretāns, 1,1-dihloretilēns) 

Nav tīši pievienoti A 

Hlorēti fenoli (PCP, TeCP, 87-86-5) Nav tīši pievienoti A 
Heksahlorcikloheksāns (58-89-9) Nav tīši pievienots A 

Monometildibromdifenilmetāns (99688-47-8) Nav tīši pievienots A 
Monometildihlordifenilmetāns (81161-70-8) Nav tīši pievienots A 

Nitrīti Nav tīši pievienoti A 
Polibromēti bifenili (PBB, 59536-65-1) Nav tīši pievienoti A 

Pentabromdifenilēteris (PeBDE, 32534-81-9) Nav tīši pievienots A 
Oktabromdifenilēteris (OBDE, 32536-52-0) Nav tīši pievienots A 

Polihlorētie bifenili (PCB, 1336-36-3) Nav tīši pievienoti A 
Polihlorētie terfenili (PCT, 61788-33-8) Nav tīši pievienoti A 

Tris-(2,3-dibrompropil)fosfāts (TRIS, 126-72-7) Nav tīši pievienots A 
Trimetilfosfāts (512-56-1) Nav tīši pievienots A 

Tris-(aziridinil)fosfīnoksīds (TEPA, 545-55-1) Nav tīši pievienots A 
Tris-(2-hloretil)fosfāts (TCEP, 115-96-8) Nav tīši pievienots A 

Dimetilmetilfosfonāts (DMMP, 756-79-6) Nav tīši pievienots A 

** Atsauce uz ECHA kandidātu saraksta jaunāko versiju, kas ir spēkā pieteikuma iesniegšanas brīdī. 

1 “Šajā kontekstā netīši pievienotas vielas ir ķīmiski savienojumi, kas ir klātesoši materiālā, bet kas nav tehnisku apsvērumu 
dēļ tikuši pievienoti ražošanas procesā.” 
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VI PAPILDINĀJUMS. Saraksts ar atbilstošiem EN standartiem, kas 
attiecas uz piemērotību izmantošanai 

9. tabula. Orientējošs saraksts ar EN mēbeļu standartiem (izstrādājusi Tehniskā komiteja CEN/TC 207 
“Mēbeles”) 

Standarts Nosaukums 
Mīkstās mēbeles 

EN 1021-1 Mēbeles. Tapsēto mēbeļu aizdegšanās novērtējums. 1. daļa: aizdegšanās avots — gruzdoša cigarete 

EN 1021-2 
Mēbeles. Tapsēto mēbeļu aizdegšanās novērtējums. 2. daļa: aizdegšanās avots — sērkociņu liesmas 
ekvivalents 

Piezīme. Ja pastāv valsts tiesību akti vai obligāti standarti, kuros noteikts, ka mēbelēm jāatbilst konkrētam uzliesmojamības līmenim, 
publiskajai iestādei tas jāņem vērā iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošanā. Ja saistošu noteikumu/standartu nav, publiskajai 
iestādei nav noteikti jāievēro kāds konkrēts brīvprātīgs standarts.  Attiecībā uz iepriekš uzskaitītajiem standartiem jānorāda, ka standartā 

EN 1021-2 ir prasīts zemāks uzliesmojamības līmenis nekā standartā EN 1021-1. Šīs mazāk stingrās prasības rezultātā 

var tikt izmantotas liesmas slāpējošas ķīmiskās vielas, kas var negatīvi ietekmēt vidi, veselību un izstrādājumu ilgizturību un kvalitāti, un 
saistībā ar to var pieaugt izmaksas. Tāpēc publiskajai iestādei būtu jāapsver, kāds uzliesmojamības līmenis tai jāpieprasa atkarībā no 
paredzētā mēbeļu lietojuma un atrašanās vietas. 

Biroja mēbeles 
EN 527-1 Biroja mēbeles. Biroja darba galdi. 1. daļa: izmēri 
EN 527-2 Biroja mēbeles. Biroja darba galdi. 2. daļa: mehāniskās drošības prasības 
EN 1023-2 Biroja mēbeles. Aizslietņi. 2. daļa: mehāniskās drošības prasības 
EN 1335-1 Biroja mēbeles. Krēsli darbam. 1. daļa: izmēri un to noteikšana 
EN 1335-2 Biroja mēbeles. Biroja darba krēsls. 2. daļa: drošības prasības 
EN 14073-2 Biroja mēbeles. Mēbeles dokumentu glabāšanai. 2. daļa: drošības prasības 

EN 14074 
 

Biroja mēbeles. Galdi, rakstāmgaldi un mēbeles dokumentu glabāšanai. Kustīgo daļu stiprības un 
ilgizturības noteikšanas testēšanas metodes (pēc testēšanas detaļas nedrīkst būt bojātas un tām jādarbojas, 
kā paredzēts). 

Āra mēbeles 
EN 581-1 Āra mēbeles. Sēdekļi un galdi kempingiem, mājai un īrei. 1. daļa: vispārīgās drošības prasības 
EN 581-2 
 

Āra mēbeles. Sēdekļi un galdi kempingiem, mājai un īrei. 2. daļa: mehāniskās drošības prasības un 
testēšanas metodes 

EN 581-3 
Āra mēbeles. Sēdmēbeles un galdi tūrismam, lietošanai mājās un publiskajā sektorā. 3. daļa: mehāniskās 
drošības prasības un galdu testēšanas metodes 

Sēdmēbeles 
EN 1022 Mājas mēbeles. Sēdekļi. Stabilitātes noteikšana 
EN 12520 Mēbeles. Stiprība, ilgizturība, drošums. Prasības mājsaimniecības sēdmēbelēm 
EN 12727 Mēbeles. Rindu sēdekļi. Stiprības un izturības testēšanas metodes un prasības 
EN 13759 Mēbeles. Saliekamo sēdmēbeļu un dīvāngultu ekspluatācijas mehānismi. Testēšanas metodes 

EN 14703 
Mēbeles. Stiprinājumi sēdmēbeļu, kas nav paredzētas lietošanai mājās, savienošanai rindās. Stiprības 
prasības un testēšanas metodes 

EN 16139 Mēbeles. Stiprība, ilgizturība un drošums. Prasības sēdmēbelēm, kas nav paredzētas lietošanai mājās 

Galdi 
EN 12521 Mēbeles. Stiprība, ilgizturība un drošums. Prasības mājās izmantojamiem galdiem 
EN 15372 Mēbeles. Stiprība, ilgizturība un drošums. Prasības galdiem, kas nav paredzēti lietošanai mājās 

Virtuves mēbeles 
EN 1116 Virtuves mēbeles. Virtuves mēbeļu un ierīču samērojamība 
EN 14749 Mājas un virtuves skapji, plaukti un darba virsmas. Drošības prasības un testēšanas metodes 

Gultas 

EN 597-1 
Mēbeles. Matraču un tapsēto gultas rāmju aizdegšanās novērtējums. 1. daļa: aizdegšanās avots: gruzdoša 
cigarete 

EN 597-2 
Mēbeles. Matraču un tapsēto gultas rāmju aizdegšanās novērtējums. 2. daļa: aizdegšanās avots: sērkociņa 
liesmas ekvivalents 

 
Piezīme. Attiecībā uz uzliesmojamību skatiet piezīmi par sadaļu “Mīkstās mēbeles” un iepriekš minētos 
standartus EN 1021. 
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EN 716-1 Mēbeles. Mājas apstākļiem paredzētās parastās un saliekamās bērnu gultiņas. 1. daļa: drošības prasības 
EN 747-1 Mēbeles. Vairākstāvu un augstās gultas. 1. daļa: drošuma, stiprības un ilgizturības prasības 
EN 1725 Mājas mēbeles. Gultas un matrači. Drošības prasības un testēšanas metodes 

EN 1957 
Mēbeles. Gultas un matrači. Testēšanas metodes funkcionālā raksturojuma noteikšanai un novērtēšanas 
kritēriji 

EN 12227 Mājas mēbeles — bērnu sētiņas. Drošības prasības un testēšanas metodes 

Mēbeles glabāšanai 

EN 16121 
Mēbeles glabāšanai, kas nav paredzētas lietošanai mājās. Drošuma, stiprības, ilgizturības un stabilitātes 
prasības 

Citu veidu mēbeles 
EN 1729-1 Mēbeles. Krēsli un galdi mācību iestādēm. 1. daļa: funkcionālie izmēri 
EN 1729-2 Mēbeles. Krēsli un galdi mācību iestādēm. 2. daļa: drošības prasības un testēšanas metodes 
EN 13150 Laboratoriju darbgaldi. Izmēri, drošības prasības, testēšanas metodes 
EN 14434 Tāfeles mācību iestādēm. Ergonomiskās, tehniskās un drošības prasības un šo prasību testēšanas metodes 
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V PAPILDINĀJUMS. ISO 1043 plastmasas marķēšanas modelī izmantoto 
saīsinājumu saraksts 

 

10. tabula. Standarta ISO 1043-1 simboli homopolimēriskajiem polimēriem 

Simbols Materiāls Simbols Materiāls 
Simbols Materiāls 

CMC Karboksimetilceluloze POM 
Polioksimetilēns; 
poliformaldehīds PEEKK Poliēterēterketonketons 

CA Celulozes acetāts PPE Polifenilēna ēteris PEEST Poliesteresteris 

CAB Celulozes acetāta butirāts PPS Polifenilēna sulfīds PEEK Poliēterēterketons 
CAP Celulozes acetāta propionāts PPSU Polifenilēna sulfons PEI Poliēterimīds 
CN Celulozes nitrāts PVAC Polivinilacetāts PEK Poliēterketons 
CP Celulozes propionāts PVAL Polivinilspirts PEKEKK Poliēterketonēterketonketons 

CTA Celulozes triacetāts PVB Polivinilbutirāls PEKK Poliēterketonketons 
CF Krezolformaldehīds PVK Polivinilkarbazols PES Poliētersulfons 
EP Epoksīds PVC Polivinilhlorīds PEUR Poliēteruratāns 
EC Etilceluloze PVF Polivinilfluorīds PE Polietilēns 
FF Furānformaldehīds PVFM Polivinilformāls PI Poliimīds 
PS-HI Triecienizturīgs polistirols PVDF Polivinilidēnfluorīds PIB Poliizobutilēns 
MF Melamīna formaldehīds PVP Polivinilpirolidons PIR Poliizociānurāts 
MC Metilceluloze PVDC Polivinilidēnhlorīds PMI Polimetacilimīds 
PFA Perfluoralkoksialkānpolimērs PMS Poli-(α-metilstirols) PP Polipropilēns 
PF Fenolformaldehīds PAN Poliakrilnitrils PS Polistirols 
PBAK Poli(butilakrilāts) PAEK Poliaciēterketons PSU Polisulfons 
PBT Polibutilēntereftalāts PA Poliamīds PTFE Politetrafluoretilēns 
PDAP Polidialilftalāts PAI Poliamīdimīds PUR Poliuretāns 
PEOX Polietilēnoksīds PB Polibutēns SI Silikons 
PET Polietilēntereftalāts PC Polikarbonāts UP Nepiesātinātais poliesteris 
PMMA Polimetilmetakrilāts PCTFE Polihlortrifluoretilēns UF Urīnviela-formaldehīds 
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11. tabula. Standarta ISO 1043-1 simboli kopolimēru materiāliem 

Simbols Materiāls Simbols Materiāls 
ABAK Akrilnitrilbutadiēnakrilāts PEBA Poliēterblokamīds 
ABS Akrilnitrilbutadiēnstirols PESTUR Poliesteruretāns 

ACS Akrilnitrila-hlorēta polietilēna-stirols PFEP Perfluoretilēnpropilēns 
AEPDS* Akrilnitriletilēnpropilēndiēnstirols PMMI Poli-(N-metilmetilacilimīds) 
AMMA Akrilnitrilmetilmetakrilāts PMP Poli-(4-metilpent-1-ēns) 
ASA Akrilnitrilstirolakrilāts SAN Stirolakrilnitrils 
CFS Kazeīna formaldehīds SB Stirolbutadiēns 
E/P Etilēnpropilēns SMAH Stirolmaleīnanhidrīds 
EEAK Etilēnetilakrilāts SMS Stirol-α-metilstirols 
EMA Etilēnmetakrilskābe VCE Vinilhlorīdetilēns 
ETFE Etilēntetrafluoretilēns VCEMAK Vinilhlorīdetilēnmetilakrilāts 
EVAC Etilēnvinilacetāts VCEVAC Vinilhlorīdetilēnvinilacetāts 
EVOH Etilēnvinilspirts VCMAK Vinilhlorīdmetilakrilāts 
LCP Šķidro kristālu polimērs VCMMA Vinilhlorīdmetilmetakrilāts 
MBS Metakrilātbutadiēnstirols VCOAK Vinilhlorīdoktilakrilāts 
MMABS Metilmetakrilātakrilnitrilbutadiēnstirols VCVAC Vinilhlorīdvinilacetāts 
MPF Melamīnfenolformaldehīds VCVDC Vinilhlorīdvinilidēnhlorīds 
PAR Poliarilāts   

*AEPDS bija zināms ar saīsinājumu EDPM. 
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12. tabula. ISO 1043-2 simboli plastmasai izmantotām pildvielām un nostiprinošajiem materiāliem 

Simbols Materiāls [1]  Simbols Forma/struktūra 
B Bors  B Graudi, lodes, bumbas 
C Ogleklis  C Skaidas, atgriezumi 
D Alumīnija trihidrāts  D Smelknes, pulveri 
E Māls  F Šķiedra 
G Stikls  G Sasmalcināts 
K Kalcija karbonāts  H Kristālu šķiedras 
L Celuloze  K Adīts audums 
M Minerāli: metāls [2]  L Slānis 

N 
Dabīgi organiski materiāli (kokvilna, sizals, kaņepes, lini 
utt.) 

 
M Maša (bieza) 

P Vizla  N Neausts (audums, plāns) 
Q Silīcija dioksīds  P Papīrs 
R Aramīds  R Priekšdzija 

S 
Sintētiski organiski materiāli (smalki sadalīti PTFE: 
poliimīdi vai termoreakcijas sveķi) 

 
T Talks 

S Pārslas  W Koksne 
T Savīts vai sapīts audums, virve  X Nav norādīta 
V Finieris  Z Citas (nav iekļautas šajā sarakstā) 
W Austs audums    
Y Dzija    
[1] Materiālus var precizēt sīkāk, piemēram, pēc to ķīmiskajiem simboliem vai ar papildu simboliem, kas ir definēti 
attiecīgajā starptautiskajā standartā. 
[2] Metāliem (M) ar attiecīgā metāla ķīmisko simbolu jānorāda metāla veids. 

 



43 

13. tabula. ISO 1043-3 saīsinājumi, ko izmanto plastifikatoriem 

Saīsinājums 
Vispārpieņemtais 

nosaukums IUPAC* ekvivalents CAS-RN** 
ASE Alkilsulfoskābes esteris Alkilsulfonāti vai alkilalkānsulfonāti Nav zināms 
BAR Butilacetilrīcinoleāts Butil®-12-acetoksioleāts 140-04-5 
BBP Benzilbutilftalāts Tāds pats 85-68-7 

BCHP Butilcikloheksilftalāts Tāds pats 84-64-0 
BNP Butilnonilftalāts Tāds pats Nav zināms 
BOA Benziloktiladipāts Benzil-2-etilheksiladipāts 3089-55-2 
BOP Butiloktilftalāts Butil-2-etilheksilftalāts 85-69-8 
BST Butilstearāts Tāds pats 123-95-5 
DBA Dibutiladipāts Tāds pats 105-99-7 
BEP Di-(2-butoksietil)ftalāts Bis-(2-butoksietil)ftalāts 117-83-9 
DBF Dibutilfumarāts Tāds pats 105-75-9 
DBM Dibutilmaleāts Tāds pats 105-76-0 
DBP Dibutilftalāts Tāds pats 84-74-2 
DBS Dibutilsebakāts Tāds pats 109-43-3 
DBZ Dibutilazelāts Tāds pats 2917-73-9 

DCHP Dicikloheksilftalāts Tāds pats 84-61-7 
DCP Dikaprilftalāts Bis-(1-metilheptil)ftalāts 131-15-7 
DDP Didecilftalāts Tāds pats 84-77-5 

DEGDB Dietilēnglikola dibenzoāts Oksidietilēna dibenzoāts 120-55-8 
DEP Dietilftalāts Tāds pats 84-66-2 
DHP Diheptilftalāts Tāds pats 3648-21-3 

DHXP Diheksilftalāts Tāds pats 84-75-3 
DIBA Diizobutiladipāts Tāds pats 141-04-8 
DIBM Diizobutilmaleāts Tāds pats 14234-82-3 
DIBP Diizobutilftalāts Tāds pats 84-69-5 
DIDA Diizobutiladipāts *** 27178-16-1 
DIDP Diizodecilftalāts *** 26761-40-0 
DIHP Diizoheptilftalāts Kā iepriekš 41451-28-9 

DIHXP Diizoheksilftalāts Tāds pats 71850-09-4 
DINA Diizononiladipāts *** 33703-08-1 
DINP Diizononilftalāts *** 28553-12-0 
DIOA Diizooktiladipāts *** 1330-86-5 
DIOM Diizooktilmaleāts *** 1330-76-3 
DIOP Diizooktilftalāts *** 27554-26-3 
DIOS Diizooktilsebakāts *** 27214-90-0 
DIOZ Diizooktilazelāts *** 26544-17-2 
DIPP Diizooktilftalāts Tāds pats 605-50-5 

DMEP Di-(2-metiloksietils) Bis-(2-metoksietils) 117-82-8 
DMP Dimetilftalāts Tāds pats 131-11-3 
DMS Dimetilsebakāts Tāds pats 106-79-6 
DNF Dinonilfumarāts Tāds pats 2787-63-5 
DMN Dinonilmaleāts Tāds pats 2787-64-6 
DNOP Di-n-oktilftalāts Dioktilftalāts 117-84-0 
DNP Dinonilftalāts Tāds pats 14103-61-8 
DNS Dinonilsebakāts Tāds pats 4121-16-8 
DOA Dioktiladipāts Bis-(2-etilheksil)adipāts 103-23-1 
DOIP Dioktilizoftalāts Bis-(2-etilheksil)izoftalāts 137-89-3 
DOP Dioktilftalāts Bis-(2-etilheksil)ftalāts 117-81-7 
DOS Dioktilsebakāts Bis(2-etilheksil)sebakāts 122-62-3 

DOTP Dioktiltereftalāts Bis-(2-etilheksil)tereftalāts 6422-86-2 
DOZ Dioktilazelāts Bis-(2-etilheksil)azelāts 2064-80-4 

DPCF Difenilkrezilfosfāts 
Difenil-x-tolila ortofosfāts, kur x apzīmē 

o, m, p vai maisījumu 26444-49-5 
DPGDB Di-x-propilēnglikoldibenzoāts Nav iespējams Nav zināms 

DPOF Difeniloktilfosfāts 
2-etilheksildifenila ortofosfāts vai 

oktildifenila ortofosfāts 1241-94-7 
DPP Difenila ftalāts Tāds pats 84-62-8 

DTDP Diizotridecilftalāts (sk. X piezīmi) *** 27253-26-5 
DUP Diundecilftalāts Tāds pats 3648-20-2 
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Saīsinājums 
Vispārpieņemtais 

nosaukums IUPAC* ekvivalents CAS-RN** 
ELO Epoksidēta linsēklu eļļa Nav iespējams 8016-11-3 
ESO Epoksidēta sojas pupu eļļa Nav iespējams 8013-07-8 
GTA Glicerīna triacetāts Tāds pats 102-76-1 

HNUA 
Heptilnonilundeciladipāts 
(=711A) Nav iespējams Nav zināms 

HNUP Heptilnonilundecilftalāts (=711P) Nav iespējams 68515-42-4 
HXODA Heptiloktildeciladipāts (=610A) Nav iespējams Nav zināms 
HXODP Heptiloktildecilftalāts (=610P) Nav iespējams 68515-51-5 

NUA Nonilundeciladipāts (=911A) Nav iespējams Nav zināms 
NUP Nonilundecilftalāts (=911P) Nav iespējams Nav zināms 
ODA Oktildeciladipāts Deciloktiladipāts 110-29-2 
ODP Oktildecilftalāts Deciloktilftalāts 68515-52-6 

ODTM N-oktildeciltrimelitāts 
Deciloktilhidrogēnbenzēn-1,2,4-

trikarboksilāts Nav zināms 
PO Parafīneļļa Nav iespējams 8012-95-1 

PPA Polipropilēnadipāts Tāds pats Nav zināms 
PPS Polipropilēnsebakāts Nav iespējams Nav zināms 
SOA Saharozes okta-acetāts Saharozes oktaacetāts 126-14-7 

TBAC Tributil-o-acetilcitrāts Tāds pats 77-90-7 
TBEP Tri-(2-butoksietil)fosfāts Tris-(2-butoksietil)ortofosfāts 78-51-3 
TBP Tributilfosfāts Tributilortofosfāts 126-73-8 

TCEF Trihloretilfosfāts Tris-(2-hloretil)ortofosfāts 6145-73-9 

TCF Trikrezilfosfāts 
Tri-x-tolila ortofosfāts, kur x apzīmē o, m, 

p vai maisījumu 1330-78-5 
TDBPP Tri-(2,3-dibrompropil)fosfāts Tris-(2,3-dibrompropil)ortofosfāts 126-72-7 
TDCPP Tri-(2,3-dihlorpropil)fosfāts Tris-(2,3-dihlorpropil)ortofosfāts 78-43-3 
TEAC Trietil-o-acetilcitrāts Tāds pats 77-89-4 
THFO Tetrahidrofurfuriloleāts Tāds pats 5420-17-7 
THTM Triheptiltrimelitāts Triheptilbenzēn-1,2,4-trikarboksilāts 1528-48-9 

TIOTM Triizooktiltrimelitāts 
Tris-(6-metilheptil)benzēn-1,2,4-

trikarboksilāts 27251-75-8 
TOF Trioktilfosfāts Tris-(2-etilheksil)ortofosfāts 78-42-2 

TOPM Tetraoktilpiromelitāts 
Tetrakis-(2-etilheksil)benzēn-1,2,4,5-

tetrakarboksilāts 3126-80-5 

TOTM Trioktiltrimelitāts 
Tris-(2-etilheksil)benzēn-1,2,4,5-

tetrakarboksilāts 89-04-3 
TPP Trifenilfosfāts Trifenilortofosfāts 115-86-6 

TXF Triksililfosfāts 
Tri-x,y-ksilila ortofosfāts, kur x un y 

apzīmē o, m, p vai maisījumu 25155-23-1 
* IUPAC = Starptautiskā Teorētiskās un lietišķās ķīmijas savienība. 

** CAS-RN = numurs Informatīvā ķīmijas dienesta reģistrā. 

*** Vairāki plastifikatori, kam ir ISO nosaukumi, kuri liecina par sazarotām grupām, var sastāvēt no vairākiem izomēriem. 
Tāpēc detalizētu katra šā plastifikatora ķīmisko sastāvu nevar apzīmēt ar kādu atsevišķu IUPAC nosaukumu. 
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14. tabula. Saraksts ar ISO 1043-4 koda numuriem, ar ko apzīmē plastmasā izmantoto antipirēnu veidus 

HALOGENĒTI SAVIENOJUMI 
10 Alifātiskie/alicikliskie hlorētie savienojumi 
11 Alifātiskie/alicikliskie hlorētie savienojumi kopā ar antimonija savienojumiem 
12 Aromātiskie hlorētie savienojumi 
13 Aromātiskie hlorētie savienojumi kopā ar antimonija savienojumiem 
14 Alifātiskie/alicikliskie bromētie savienojumi 
15 Alifātiskie/alicikliskie bromētie savienojumi kopā ar antimonija savienojumiem 
16 Aromātiskie bromētie savienojumi (izņemot bromēto difenilēteri un bifenilus) 

17 

Aromātiskie bromētie savienojumi (izņemot bromēto difenilēteri un bifenilus) 

kopā ar antimonija savienojumiem 
18 Polibromētais difenilēteris 
19 Polibromētais difenilēteris kopā ar antimonija savienojumiem 
20 Polibromētie bifenili 
21 Polibromētie bifenili kopā ar antimonija savienojumiem 
22 Alifātiskie/alicikliskie hlorētie un bromētie savienojumi 

23, 24 Nav piešķirti 
25 Alifātiskie fluorētie savienojumi 

No 26 līdz 
29 Nav piešķirti 

SLĀPEKĻA SAVIENOJUMI 
30 Slāpekļa savienojumi (aprobežojas ar melamīnu, melamīna cianurātu, urīnvielu) 

No 31 līdz 
39 Nav piešķirti 

ORGANISKIE FOSFORA SAVIENOJUMI 
40 Bezhalogēnu organiskie fosfora savienojumi 
41 Hlorēti organiskie fosfora savienojumi 
42 Bromēti organiskie fosfora savienojumi 

No 43 līdz 
49 Nav piešķirti 

NEORGANISKIE FOSFORA SAVIENOJUMI 
50 Amonija ortofosfāti 
51 Amonija polifosfāti 
52 Sarkanais fosfors 

No 53 līdz 
59 Nav piešķirti 

METĀLU OKSĪDI, METĀLU HIDROKSĪDI, METĀLU SĀĻI 
60 Alumīnija hidroksīds 
61 Magnija hidroksīds 
62 Antimonija (III) oksīds 
63 Sārmu metālu antimonāts 
64 Magnija/kalcija karbonāta hidrāts 

No 65 līdz 
69 Nav piešķirti 

BORA UN CINKA SAVIENOJUMI 
70 Neorganiskie bora savienojumi 
71 Organiskie bora savienojumi 
72 Cinka borāts 
73 Organiskais cinka borāts 
74 Nav piešķirts 

SILĪCIJA DIOKSĪDA SAVIENOJUMI 
75 Neorganiskie silīcija dioksīda savienojumi 
76 Organiskie silīcija dioksīda savienojumi 

No 77 līdz 
79 Nav piešķirti 

CITI 
80 Grafīts 

No 81 līdz 
89 Nav piešķirti 
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No 90 līdz 
99 Nav piešķirti 

 

 
 


