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Vsebina:
• Evropski zakonodajni okvir za proizvode povezane z energijo;
• Pomen zelenega javnega naročanja;
• Pravne podlage, merila, dokazila za elektronsko pisarniško opremo;
• Novosti na področju energijskega označevanja;
• EPREL – Evropski register proizvodov za označevanje z energijskimi nalepkami;

Kako proizvodi povezani z energijo vplivajo na okolje?
Ključni okoljski vidiki življenjskega cikla:
• emisije toplogrednih plinov in podnebne
spremembe;
• onesnaževanje zraka, tal in vode,
bioakumulacija;
• poraba neobnovljivih naravnih virov;
• nastajanje potencialno strupenih in nevarnih
odpadkov.
•

240 kg fosilnega goriva, 22 kg
kemikalij in 1,500 l vode je
potrebno za izdelavo enega
namiznega računalnika*

R. Kuehr, Eric Williams (2003), Computers and the Environment: Understanding and Managing their Impacts

Zakonodaja EU
„ECODESIGN“

„ENERGIJSKE NALEPKE“

Okoljsko primerna zasnova

Označevanje energijske učinkovitosti

Direktiva
2009/125/ES
Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za
določanje zahtev za okoljsko primerno
zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prej
Direktiva 2005/32/ES – proizvodi, ki rabijo
energijo)

Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o
vzpostavitvi okvira za označevanje z
energijskimi nalepkami in razveljavitvi
Direktive 2010/30/EU (prej Direktiva
2010/30/EU)

Izvedbeni akti posameznih proizvodov

Delegirani akti posameznih proizvodov

Ukrep za samoreguliranje (npr. prostovoljni
sporazum, ki ga predlaga industrija)
boljša energijska
učinkovitost izdelkov in
varstvo okolja

spodbujanje prostega
pretoka izdelkov, povezanih
z energijo, v EU,

zagotavljanje informacij
potrošnikom, kar jim omogoča
izbiro učinkovitejših izdelkov.

Zakonodaja EU
„ECODESIGN“

Okoljsko primerna zasnova
Člen 15(2) (a) do (c) Direktive 2009/125/ES:
Izvedbeni akti posameznih proizvodov
Ukrep za samoreguliranje (npr. prostovoljni
sporazum, ki ga predlaga industrija)
Določajo, da proizvodi:
•

Nimajo škodljivih zdravstvenih, varnostnih in
okoljskih vplivov, Izpolnjujejo zahteve za okoljsko
primerno zasnovo

•

So usklajeni z željami potrošnikov in možnostmi
industrije

•

Spodbujajo krožno gospodarstvo

So v celoti zavezujoči in se neposredno uporabljajo v
vseh državah članicah.

Zakonodaja EU
„ENERGIJSKE NALEPKE“

Označevanje energijske učinkovitosti
Delegirani akti po Uredbi 2017/1369:
Določajo:
•

natančno definicijo tipa izdelka

•

Merilne standarde in postopke, ki jih je potrebno
uporabiti za pridobitev podatkov

•

Podrobnosti o tehnični dokumentaciji

•

Obliko in vsebino nalepke in standardnih
podatkov

So v celoti zavezujoči in se neposredno uporabljajo v
vseh državah članicah.

P ro c e s za ko n o d a j e E U

Postopek
Ecodesign (okoljsko primerna zasnova)
Izvedbeni akti

Postopek
Energijskega označevanja (ener. nalepke)
Delegirani akti

Postopek
Ukrepa za samoreguliranje (prostovoljni
sporazum, ki ga sklene industrija)

Z a ko n o d a j n i o k v i r E U

„ECODESIGN“
Okoljsko primerna zasnova
ZAKAJ?

„ENERGIJSKE NALEPKE“
Označevanje energijske učinkovitosti

„OKOLJSKI ZNAKI“
Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje
“… postopek, pri katerem si javni organi prizadevajo za nabavo blaga, storitev in del z
zmanjšanim vplivom na okolje v celotnem življenjskem ciklu v primerjavi z blagom,
storitvami in deli z enako primarno funkcijo, ki bi jo sicer nabavili.“
Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19):
•
•
•
•
•
•

električna energija,
elektronska pisarniška oprema,
televizorji,
hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji,
sesalniki in klimatske naprave,
grelniki vode, grelniki prostora in
DIREKTIVA 2012/27/EU o energetski učinkovitosti
njihove kombinacije ter hranilniki tople vode,
(6. člen)
električne sijalke in svetilke ter razsvetljava
Javni organi morajo dajati zgled pri nakupu
v notranjih prostorih
nekaterih izdelkov ter sprejemati energetsko in
okoljsko učinkovite odločitve pri nakupu

Elektronska pisarniška oprema

5. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)

prenosni računalnik

osebni računalnik

tablični računalnik

tiskalnik

zaslon

fotokopirni stroj in
večnamenska naprava

CILJI zelenega javnega naročanja po Uredbi (6.člen):
• osebni in prenosni računalniki ter zasloni so uvrščeni v najvišji energijski razred,
ki je dostopen na trgu;
• delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik ter televizorjev, ki so uvrščeni
v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 70 % vseh artiklov;

PRISTOP k zelenem javnem naročanju:
• nakup energijsko učinkovitih modelov;
• nakup opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik z učinkovitim upravljanjem
papirja;
• nakup izdelkov z omejeno količino nevarnih komponent in manjšim potencialom
za nastanek nevarnih emisij pri odlaganju;
• zasnova za trpežnost, možnost popravila in nadgradnje;
• podaljšanje življenjske dobe izdelka ob koncu njegove tehnične življenjske dobe;
• zasnova za demontažo in ravnanje z izrabljenimi izdelki za čim večjo obnovo
virov;
• nakup opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki je gospodarna z viri, ustvarja
malo odpadkov ter omogoča ponovno uporabo in recikliranje

Pravne podlage za pripravo MERIL in DOKAZIL
OSEBNI RAČUNALNIK, PRENOSNI RAČUNALNIK:
• UREDBA KOMISIJE (EU) št. 617/2013 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo računalnikov
in računalniških strežnikov (v postopku prenove)
• Pravila glede energijskega označevanja ne obstajajo
ZASLONI oz. ELEKTRONSKI PRIKAZOVALNIkI, VKLJUČNO S TELEVIZORJI:
• UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2021 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo za
elektronske prikazovalnike (nova)
• DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013 in 2021/340 v zvezi z označevanjem
elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami (nova)
ZASLON IN OPREMA ZA ZAJEM, OBDELAVO IN PRIKAZ SLIK:
• PROSTOVOLJNI SPORAZUM za okoljsko primerno zasnovo slikovne opreme (prvič podpisan 16
februarja 2011) https://www.eurovaprint.eu/pages/voluntary-agreement/
SPLOŠNO:
• RoHS Direktiva 2011/65/EU
• Uredba REACH (ES) št. 1907/2006
• Standardi (raba energije IEC 62623:2012, baterije IEC 61960:2017, …)

PRIMERI MERIL za zeleno javno naročanje
• Namen meril je javnim organom olajšati nakup izdelkov, storitev in del z manjšim
vplivom na okolje;
• Uporaba meril je prostovoljna;
• Oblikovana so tako, da jih lahko posamezen organ, če se mu zdi to primerno,
vključi v razpisno dokumentacijo;
• Podlaga za merila so pravni akti, standardi, nalepke, znaki;
• Se nadgrajujejo/spreminjajo v skladu z razvojem in pravnimi podlagami.
EU MERILA za računalnike, zaslone, tablične računalnike in pametne telefone (novo 2021)
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/ENV-2021-00071-00-00-SL-TRA-00.pdf

EU MERILA za oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik (julij 2020)
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/20032020_EU_GPP_criteria_for_imaging_equipment_2020_sl.pdf

SLO MERILA https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
(opomba: slovenski primeri meril niso tako obsežni kot EU primeri meril)

MERILA za zeleno javno naročanje
• tehnične specifikacije - zagotoviti je treba določeno število let garancije, enostavno
popravilo ali zamenjavo izdelkov;
• izbirna merila - sposobnost dobavitelja, da preveri prisotnost snovi z omejitvami v
celotni dobavni verigi;
• merila za dodelitev - dodatne točke za vsako dodatno leto garancije;
• posebna določila o izvedbi naročila - predložiti je treba poročilo o stanju opreme, ko
so vsi predmeti obdelani za ponovno uporabo ali recikliranje / odstranjevanje

Preverjanje skladnosti z merili - DOKAZILA
PODROČJA MERIL:
• poraba energije
• nevarne snovi
• podaljšanje dobe delovanja proizvoda
• konec delovanja proizvoda

KAJ NAROČNIK ZAHTEVA:
• Poročilo o preizkusih
• Znak za okolje
• Izjavo o skladnosti
• Navodilo za uporabo proizvoda
• Tehnično dokumentacijo
• Energijsko nalepko (če obstaja)

KDAJ?
Skladnost z merili je treba oceniti tako v fazi izbire najboljše ponudbe, kot v fazi
izvajanja pogodbe.

Razpoložjivost trga – DOKAZILA (okoljsko označevanje)
• večina meril v EU temelji na znaku EU za okolje (EU ECOLABEL)
• Druge ustrezne nalepke:
• Energy Star - poudarek na energetski učinkovitosti
• Oznake z več merili, kot so:
• TCO certifikat
• EPEAT znak za okolje
• Blue Angel (Modri angel)
• Nordic Swan (Nordijski labod)
Znaki za okolje niso vsi enaki!
Nekateri znaki za okolje so bolj dragoceni kot drugi - naročniki bi morali izbrati
znake za okolje tipa 1
(tj. Preverjene s strani tretje osebe in podeljene na podlagi vplivov na življenjski cikel)

Uporabne informacije – DOKAZILA (okoljsko označevanje)
• Energy Star - seznam kvalificiranih izdelkov na trgu EU, ki so bili registrirani v okviru
programa EU Energy Star - https://ec.europa.eu/energy/topics/energyefficiency/energy-efficient-products/energy-star_en
• TCO certifikat - baza podatkov IT proizvodov https://tcocertified.com/product-finder/
• EPEAT znak za okolje - http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/
• Blue Angel - https://www.blauer-engel.de/en/products/electric-devices
• Nordic Swan) - https://www.svanen.se/en/about-eu-ecolabel/
Več o drugih ustreznih znakih za okolje lahko najdete v poročilu o tehničnem poročilu za
računalnike in monitorje:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9a7422c2-c1f6-11eb-a92501aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-255800147
naprave za zajem in obdelavo slik:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc5406cc-0f3a-11ea-8c1f-01aa75ed71a1

DOKAZILA (energijsko označevanje)

•
•

Nova energijska nalepka za ZASLONE (televizijske in računalniške)
EPREL – Evropski register proizvodov za označevanje z energijskimi nalepkami

NOVO – DOKAZILO (energijsko označevanje)
ZASLONI (računalniški in televizijski)
•

Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z
energijskimi nalepkami

•

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2013 in 2021/340 v
zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z
energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe
Komisije (EU) št. 1062/2010

•

Označevanje z energijsko nalepko je obvezno za vse izdelke, ki
so na trgu EU

NOVO – ENERGIJSKA NALEPKA - ZASLON

Obvezna prevrednotena energijska nalepka od 1.3.2021
v slovenskem jeziku

EU register proizvodov – EPREL / 1
(4. in 12. člen EU Uredbe 2017/1369)

• EU register proizvodov za označevanje z energijskimi nalepkami,
• registrirani vsi novi modeli (vključno z uvoženimi modeli), preden so
prvič dani na trg EU (dobavitelji - Od 1. januarja 2019),
• cilj je zagotavljanje:
o javnih informacij potrošnikom o izdelkih in njihovih nalepkah o
energijski učinkovitosti (prva polovica 2020),
o tehničnih informacij za organe za nadzor trga o izdelkih, ki so jih
naložili proizvajalci,
o posodobljenih informacij za Komisijo o energijski učinkovitosti
izdelkov za namen pregleda nalepk o energijski učinkovitosti.

Organ za nadzor trga
Komisija
Javni del

Javni del

Zbirka podatkov o izdelkih – EPREL / 2

https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

… HVALA ZA POZORNOST !

tina.zumer@gov.si

