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Kopírovací a grafický papier 

– Produktový list pre zelené verejné obstarávanie (GPP1)  

1 Rozsah 
 
Tento produktový list sa vzťahuje na verejné obstarávanie na kopírovací a grafický papier. 
Zahŕňa aj nepotlačený papier na písanie, tlačenie a kopírovanie (do 170 g/m2) predávaný 
v hárkoch alebo zvitkoch.  
Konečné papierové výrobky, ako napríklad poznámkové bloky, náčrtníky, kalendáre, príručky 
atď. nie sú zahrnuté.  
Environmentálne charakteristiky sú prevzaté z európskej environmentálnej značky2, značky 
Nordic Swan (Severská labuť)3 a Blue Angel (Modrý anjel)4.  
 
Odlišné súbory charakteristík sú navrhnuté pre: 

• papier vyrobený z opätovne získaných vlákien, recyklovaný papier (zameranie značky 
Modrý anjel) 

• papier vyrobený z primárnych vlákien (zameranie európskej environmentálnej značky 
a značky Severská labuť) 

Verejným obstarávateľom sa odporúča, aby na podporu hospodárskej súťaže a zabránenie 
diskriminácii uviedli obidva súbory charakteristík ako alternatívne spôsoby na dosiahnutie 
cieľa nakúpiť ekologický papier.  
 

2 Hlavné environmentálne vplyvy 
 

Vplyv  Prístup GPP 

• Ničenie lesov a potenciálny úbytok 
biodiverzity 

• Emisie do ovzdušia a vody 
v priebehu výroby celulózy 
a papiera 

• Spotreba energie a vody v priebehu 
výroby 

• Spotreba chemických látok 
v priebehu výroby 

• Tvorba odpadov v priebehu výroby, 
napr. odpad pri výrobe a kal 

→  

• Verejné obstarávanie na papier 
vyrobený z opätovne získaných vlákien 
(recyklovaný papier) alebo paper 
vyrobený z primárnych vlákien z dreva 
z lesov riadených legálnym alebo 
udržateľným spôsobom 

• Verejné obstarávanie na papier 
vyrobený pomocou procesov s nízkou 
energetickou spotrebou a emisiami 

• Nepoužívanie určitých látok vo výrobe 
papiera a bielení 

 

                                                 
1 Skratka GPP je odvodená z anglického „Green Public Procurement“, čo v preklade znamená „zelené verejné 
obstarávanie“ 
2 Pozri: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm  
3 Pozri: http://www.svanen.nu/; kritériá na: http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44 
4 Pozri: http://www.blauer-engel.de/index.htm; kritériá na: http://www.blauer-

engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf a http://www.blauer-
engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://www.svanen.nu/
http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44
http://www.blauer-engel.de/index.htm
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
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3 Papier vyrobený z opätovne získaných vlákien – environmentálne charakteristiky 
GPP  

3.1. Výber recyklovaného papiera – kľúčové environmentálne charakteristiky GPP  
Poznámka: Ak sú charakteristiky odlišné pre papier na profesionálnu tlač, uvádza sa to 
v poslednom stĺpci tabuľky. 
Kopírovací a grafický papier na bežné použite 
v kancelárii Papier na profesionálne účely 

Predmet zákazky 

Nákup recyklovaného kancelárskeho papiera 
vyrobeného zo 100 % opätovne získaných vlákien. 

Nákup recyklovaného papiera 
vyrobeného minimálne zo 75 % 
opätovne získaných vlákien. 

Technické špecifikácie 
1. Papier musí byť vyrobený zo 100 % opätovne 

získaných vlákien.  
Opätovne získané vlákna zahŕňajú použité 
recyklované vlákna po použití spotrebiteľmi 
a recyklované vlákna z papierní, známe tiež ako 
výmet (odpadový papier) pred použitím 
spotrebiteľmi. Recyklované vlákna po použití 
spotrebiteľmi môžu pochádzať od spotrebiteľov, 
z kancelárií, tlačiarní, knihárstiev a pod. 
Overovanie: Všetky výrobky ocenené 
ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, 
napríklad environmentálnou značkou 
Spoločenstva, môžu slúžiť ako dôkaz, ak sa 
uvádza, že papier je vyrobený zo 100 % opätovne 
získaných vlákien. Uzná sa aj akýkoľvek iný 
vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia 
výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej 
inštitúcie. 

1. Papier musí byť vyrobený 
z minimálne 75 % opätovne 
získaných vlákien. 
Opätovne získané vlákna 
zahŕňajú použité recyklované 
vlákna po použití spotrebiteľmi 
a recyklované vlákna z papierní, 
známe tiež ako výmet (odpadový 
papier) pred použitím 
spotrebiteľmi. Recyklované 
vlákna po použití spotrebiteľmi 
môžu pochádzať od 
spotrebiteľov, z kancelárií, 
tlačiarní, knihárstiev a pod. 
Overovanie: detto 

2. Papier musí byť vyrobený (bielený) bez požitia 
plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený 
z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninani na 
báze chlóru – oxidom chloričitým alebo peroxidom 
a ozónom) alebo z TCF buničiny (buničina, kde 
bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný 
a siričitan sodný).  
Overovanie: Všetky výrobky ocenené 
environmentálnou značkou Spoločenstva sa budú 
považovať za vyhovujúce. Môžu sa uznať aj iné 
národné environmentálne značky typu I spĺňajúce 
uvedenú charakteristiku. Uzná sa aj akýkoľvek iný 
vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia 
výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej 
inštitúcie. 

detto 
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3. Na zaručenie vhodnosti papiera ponúkaného pre 
kancelárske stroje je potrebné poskytnúť vzorku 
výrobku, aby orgán mohol otestovať kvalitu. 

detto 

 
 

3.2. Výber recyklovaného papiera – rozšírené environmentálne charakteristiky GPP  
Poznámka: Ak sú charakteristiky odlišné pre papier na profesionálnu tlač, uvádza sa to 
v poslednom stĺpci tabuľky. 
Kopírovací a grafický papier na bežné použite 
v kancelárii Papier na profesionálne účely 

Predmet zákazky 

Nákup recyklovaného kancelárskeho papiera 
vyrobeného zo 100 % opätovne získaných vlákien. 

Nákup recyklovaného papiera 
vyrobeného zo 75 % opätovne 
získaných vlákien. 

Technické špecifikácie 
1. Papier musí byť vyrobený zo100 % opätovne 

získaných vlákien s minimálne 65 % podielom 
recyklovaných vlákien po použití spotrebiteľmi.  
Opätovne získané vlákna zahŕňajú recyklované 
vlákna po použití spotrebiteľmi a recyklované 
vlákna z papierní, známe tiež ako výmet 
(odpadový papier) pred použitím spotrebiteľmi. 
Recyklované vlákna po použití spotrebiteľmi môžu 
pochádzať od spotrebiteľov, z kancelárií, tlačiarní, 
knihárstiev a pod. 
Overovanie: Všetky výrobky ocenené 
ktoroukoľvek environmentálnu značku typu I, 
napríklad environmentálnou značkou 
Spoločenstva, môžu slúžiť ako dôkaz, ak je 
uvedené, že papier je vyrobený zo 100 % opätovne 
získaných vlákien. Uzná sa aj akýkoľvek iný 
vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia 
výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej 
inštitúcie. 

1. Papier musí byť vyrobený 
z minimálne 75 % opätovne 
získaných vlákien s minimálne 
80 % podielom recyklovaných 
vlákien po použití spotrebiteľmi. 
Opätovne získané vlákna 
zahŕňajú recyklované vlákna po 
použití spotrebiteľmi 
a recyklované vlákna z papierní, 
známe tiež ako výmet (odpadový 
papier) pred použitím 
spotrebiteľmi. Recyklované 
vlákna po použití spotrebiteľmi 
môžu pochádzať od 
spotrebiteľov, z kancelárií, 
tlačiarní, knihárstiev a pod. 
Overovanie: detto 
 

2. Musia byť splnené ekologické kritériá 
environmentálnej značky Spoločenstva alebo iných 
národných environmentálnych značiek typu I 
priamo súvisiace s výrobou papiera (a nie 
s riadiacimi postupmi závodu).  
Dokumenty s úplným zoznamom kritérií sa 
nachádzajú na: 

• environmentálna značka Spoločenstva: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/p
g_copyingpaper_en.htm  
Overovanie: Všetky výrobky ocenené 
environmentálnou značkou Spoločenstva sa budú 
považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj iná národná 

detto  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
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environmentálna značka typu I spĺňajúca uvedené 
kritériá (charakteristiky). Uzná sa aj akýkoľvek iný 
vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia 
výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej 
inštitúcie. 

3. Na zaručenie vhodnosti papiera ponúkaného pre 
kancelárske stroje je potrebné poskytnúť vzorku 
výrobku, aby príslušný orgán mohol otestovať 
kvalitu. 

detto 

 

3.3 Vysvetlivky  

Stupeň belosti: Príslušný orgán si môže vybrať na používanie stupeň belosti nižší ako 90. 
Papier so stupňom belosti nad 90 by musel byť opracovaný optickými zjasňovačmi. Stupne 
belosti až do hodnoty 60 predstavujú dostatočnú kvalitu pre každodenné použitie 
v kanceláriách, je to však individuálne. 

Kritériá na udelenie environmentálnej značky: Môže sa uviesť, že je potrebné splniť 
kritériá pre určitú environmentálnu značku, pokiaľ sú tieto kritériá oprávnené a vhodné pre 
vymedzenie výrobku a uznávajú sa aj iné formy dôkazu zhody. Viac informácií sa uvádza 
v sprievodnom informačnom letáku o používaní environmentálnych značiek vo verejnom 
obstarávaní (Fact Sheet on the use of Ecolabels in public procurement). 

Uvedenie rozšírených kritérií: Kompletné súbory kritérií sú zahrnuté v podkladovej správe 
pre výrobok (Background Product Report). 

Špecifikácie alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk: Ak verejný obstarávateľ nemá 
istotuvo väzbe na cenu a dostupnosť výrobkov ocecených environmentálnymi značkami na 
trhu, môže použiť uvedené špecifikácie ako kritériá na vyhodnotenie ponúk. Ak sa používa 
systém hodnotenia založený na bodoch, tieto kritériá by napríklad mohli predstavovať 15 % 
z konečného hodnotenia. Alternatívne je možné pomocou určitého počiatočného prieskumu 
trhu zistiť, či výrobky sú na trhu dostupné. 

 

4 Papier vyrobený z primárnych vlákien z dreva z lesov riadených legálnym alebo 
udržateľným spôsobom – environmentálne charakteristiky GPP  

4.1 Výber papiera vyrobeného z primárnych vlákien z dreva z lesov riadených legálnym 
alebo udržateľným spôsobom – kľúčové environmentálne charakteristiky GPP  

 
Kopírovací a grafický papier 
Predmet zákazky 
Nákup kancelárskeho papiera vyrobeného z primárnych vlákien z dreva z lesov riadených 
legálnym alebo udržateľným spôsobom (prípadne obsahujúceho aj určitý percentuálny 
podiel opätovne získaných vlákien). 
Technické špecifikácie 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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1. Primárne drevné vlákna pre výrobu celulózy musia pochádzať z lesov riadených 
legálnym alebo udržateľným spôsobom.  

Overovanie: Ako dôkaz zhody sa uznajú certifikáty typu FSC5, PEFC6 alebo akékoľvek 
iné rovnocenné dôkazy. Pôvod dreva z lesov riadených legálnym alebo udržateľným 
spôsobom je možné preukázať aj pomocou zavedeného systému sledovania. Tieto 
dobrovoľné systémy môžu byť certifikované treťou stranou, často v rámci ISO 9000 
a/alebo ISO 14000 alebo schémy environmentálneho manažérstva a auditu (EMAS).  
Ak drevo pochádza z krajiny, ktorá podpísala dobrovoľnú partnerskú dohodu (VPA) s EÚ, 
licencia FLEGT môže slúžiť ako dôkaz zhody7. 
V prípade necertifikovaného primárneho vlákna uchádzači uvedú typ (druh), množstvo 
a pôvod vlákien použitých pri výrobe celulózy a papiera spolu s vyhlásením o ich 
legálnosti. Takéto vlákna sa musia dať vysledovať v priebehu celého výrobného reťazca od 
lesa až po výrobok.  
 

V osobitných prípadoch, ak sa poskytnuté dôkazy nepovažujú za dostačujúce na 
preukázanie zhody s požadovanými technickými špecifikáciami, verejní obstarávatelia 
môžu dodávateľov požiadať o ďalšie vysvetlenie alebo dôkaz. 

2. Papier musí byť vyrobený (bielený) bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť 
vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninani na báze chlóru – oxidom 
chloričitým alebo peroxidom a ozónom).  
Overovanie: Ako dôkaz bude slúžiť technická dokumentácia výrobcu. 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

                                                 
5 FSC (Rada pre hospodárenie v lesoch): http://www.fsc.org/en  
6 PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém): http://www.pefc.org/internet/html  
7 V roku 2003 EÚ prijala Akčný plán pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve 

(FLEGT). V akčnom pláne je vytýčený rad opatrení na riešenie nezákonnej ťažby v rozvojových krajinách. 
V pláne je vymedzený systém licencií na drevo, aby sa zaručila legálnosť dovezených drevených výrobkov. 
Na získanie licencie je potrebné podpísať dobrovoľné partnerské dohody (VPA) medzi krajinami 
produkujúcim drevo a EÚ. Drevené výrobky, ktoré boli legálne vyrobené v krajinách VPA, dostanú povolenie 
na legálnu výrobu, viac informácií na: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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Ďalšie body sa pridelia za: 
Trvalo udržateľné zdroje lesného hospodárstva: Ďalšie body sa pridelia pomerne 
podľa množstva primárnych drevných vlákien na výrobu celulózy pochádzajúcich z lesov, 
pri ktorých sa overilo, že v hospodárení sú zavedené zásady a opatrenia zamerané na 
zabezpečenie trvalo udržateľného lesného hospodárenia pod podmienkou, že tieto kritériá 
charakterizujú výrobok a sú relevantné pre výrobok. V Európe zodpovedajú tieto zásady 
a opatrenia minimálne zásadám a opatreniam celoeurópskych prevádzkových smerníc pre 
trvalo udržateľné lesné hospodárstvo prijatých na lisabonskej konferencii ministrov o 
ochrane lesov v Európe (2. až 4. júna 1998). Mimo Európy zodpovedajú minimálne 
zásadám lesného hospodárenia UNCED (Rio de Janeiro, jún 1992) a prípadne aj kritériám 
alebo usmerneniam pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo prijatým v rámci príslušnej 
medzinárodnej alebo regionálnej iniciatívy (ITTO, Montrealský proces, Tarapotský proces, 
Iniciatíva UNEP/FAO proti africkému pásmu sucha). 
Overovanie: Všetky výrobky ocenené environmentálnou značkou Spoločenstva sa budú 
považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj iná národná environmentálna značka typu I spĺňajúca 
uvedené kritériá (charakteristiky). Ako dôkaz zhody sa uznajú certifikáty typu FSC8, 
PEFC9 alebo akékoľvek iné rovnocenné dôkazy. Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, 
napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej 
inštitúcie. 
 

 
 

4.2 Výber papiera vyrobeného z primárnych vlákien z dreva z lesov riadených 
legálnym alebo udržateľným spôsobom – rozšírené environmentálne charakteristiky 
GPP 

 
Kopírovací a grafický papier 
Predmet zákazky 
Nákup kancelárskeho papiera vyrobeného z primárnych vlákien z dreva z lesov riadených 
legálnym alebo udržateľným spôsobom (prípadne obsahujúceho aj určitý percentuálny 
podiel opätovne získaných vlákien). 
Technické špecifikácie 
Papier spĺňa špecifikácie uvedené v kľúčových environmentálnych charakteristikách. 
Okrem toho papier spĺňa tieto podmienky: 
2. Papier musí byť vyrobený (bielený) bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť 
vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninani na báze chlóru – oxidom 
chloričitým alebo peroxidom a ozónom) alebo z TCF buničiny (buničina, kde bieliacimi 
činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný). 
Overovanie: Ako dôkaz bude slúžiť technická dokumentácia výrobcu. 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
Ďalšie body sa pridelia za papier, ktorý spĺňa kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedené 
v kľúčových environmentálnych charakteristikách: 

                                                 
8 FSC (Rada pre hospodárenie v lesoch): http://www.fsc.org/en  
9 PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém): 
http://www.pefc.org/internet/html  

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://www.pefc.org/internet/html
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Ďalšie body budú udelené za papier, ktorý ďalej spĺňa:  
2. Kritériá na udelenie environmentálnej značky: Výrobky, ktoré spĺňajú ekologické 
kritériá environmentálnej značky Spoločenstva priamo súvisiace s výrobou papiera (a nie 
s riadiacimi postupmi závodu).  
Dokumenty s úplným zoznamom kritérií sa nachádzajú na: 

• environmentálna značka Spoločenstva: 
ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm 

Overovanie: Výrobky ocenené environmentálnou značkou Spoločenstva sa budú 
považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj iná národná environmentálna značka typu 
I spĺňajúca uvedené kritériá (charakteristiky). Uzná sa aj akýkoľvek iný dôkaz, 
napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej 
inštitúcie. 

 

4.3 Vysvetlivky  
Papier vyrobený z  primárneho vlákna: V mnohých prípadoch papier dostupný na trhu 
nemusí byť vyrobený  100 % z recyklovanej vlákniny, ani 100 % z primárneho vlákna , ale 
obsahuje zmes zdrojových materiálov. Je umožnené použitie recyklovaných vlákien pri 
výrobe papiera, pokiaľ sú splnené uvedené špecifikácie. 

Zvýšenie percentuálneho podielu: Podľa environmentálnej značky Spoločenstva 
minimálne 10 % primárneho vlákna musí pochádzať z certifikovaných lesov s trvalo 
udržateľným spôsobom hospodárenia, podľa značky Nordic Swan je to minimálne 20 %. 
FSC a PEFC môžu certifikovať aj vyššie percentuálne podiely, ktoré sa môžu odlišovať na 
základe prísnych pravidiel. Ďalšie informácie o týchto schémach a podmienkach týkajúcich 
sa používania loga sa nachádza v časti 6 podkladovej správy (background report). 

Verejní obstarávatelia môžu v prípade potreby udeliť v štádiu vyhodnotenia ďalšie body 
papieru s vyšším percentuálnym podielom primárneho vlákna z dreva z lesov riadených 
trvalo udržateľnžm spôsobom a/alebo z opätovne získaných vlákien. 

Kritériá na udelenie environmentálnej značky: Môže sa uviesť, že je potrebné splniť 
kritériá pre určitú environmentálnu značku, pokiaľ sú tieto kritériá oprávnené a vhodné pre 
vymedzenie výrobkov, uznávajú sa aj iné formy dôkazu zhody. Viac informácií sa uvádza v 
sprievodnom informačnom letáku o používaní environmentálnych značiek vo verejnom 
obstarávaní (Fact Sheet on the use of Ecolabels in public procurement). 

Uvedenie rozšírených kritérií: Kompletné súbory kritérií sú zahrnuté v podkladovej správe 
pre výrobok (Background Product Report).  

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejní obstarávatelia budú musieť uviesť v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania  a podkladoch k verejnému obstarávaniu, koľko 
dodatočných bodov sa udelí za každé kritérium. Environmentálne kritériá na vyhodnotenie 
by mali spolu  tvoriť minimálne 10 až 15 % celkového počtu dostupných bodov. 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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