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Vartotojai, įmonės ir viešojo administravimo institu-
cijos vis dažniau renkasi aplinkai draugiškus ir žmo-
gaus sveikatai nepavojingus gaminius. Reaguodami 
į tai, gamintojai ir mažmenininkai ant pakuotės ar 
rinkodaros medžiagoje pabrėžia savo produktų 
aplinkosauginius ir sveikatos aspektus, siekia juos 
įvardinti ir pakuotėje. Tam pasitelkia teiginius, sim-
bolius ar kitus ženklus. Šie teiginiai yra žinomi kaip 
aplinkosauginiai teiginiai. Šiuo leidiniu siekiama pa-
dėti geriau suprasti aplinkosauginius teiginius. Čia 
rasite pagrindinę informaciją, o taip pat geruosius 
komunikacijos pavyzdžius, susijusius su gaminių po-
veikiu aplinkai ir žmogaus sveikatai. 

Numatoma, kad ateityje gaminiai, turintys mažesnį 
poveikį aplinkai (ir sveikatai), gali būti dar pelninges-
ni ne tik dėl padidėjusios paklausos tarp vartotojų, 
bet ir dėl didesnio energijos ir medžiagų efektyvu-
mo, mažesnių aplinkos taršos mokesčių bei papras-
tesnių teisinių reikalavimų (nes gaminiuose mažes-
niais kiekiais arba visai nenaudojamos pavojingos 
medžiagos).

Norint atkreipti klientų ir vartotojų dėmesį į įmonių 
pastangas gerinti gaminių aplinkosaugos ir sveikatos 
veiksmingumą, ypač tais atvejais, kai svarbi investici-
jų grąža, reikia atsakingai reklamuoti gaminius.

Šiame vadove daugiausia dėmesio skiriama infor-
macijai, kaip suformuluoti aiškius ir pagrįstus sava-
rankiškus aplinkosauginius pranešimus, išvengiant 
klaidinančios informacijos. Be to, jame pateikiami kiti 
aplinkosauginių teiginių tipai: aplinkosauginiai žen-
klai ir aplinkosauginės deklaracijos.

Įvadas
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Įvadas į aplinkosauginius 
teiginius

Yra trys būdai, kaip išryškinti gaminio aplinkosaugos aspektus: ekologiniai ženklai ir aplinkosaugos ženklai, 
kuriuos patvirtino nepriklausoma trečioji šalis, pačių deklaruojami aplinkosauginiai teiginiai ir aplinkosauginės 
produktų deklaracijos.   

Aplinkosauginiai teiginiai

Ekologiniai ženklai ir 
aplinkosauginiai ženklai

Savarankiškai 
deklaruoti 

aplinkosauginiai 
teiginiai

Aplinkosauginės 
produkto 

deklaracijos
Ekologiniai ženklai – tai ženklai, kurie nurodo 
produkto (t.y. prekės ar paslaugos) aplinko-
sauginį išskirtinumą tam tikroje produktų 

kategorijoje, pagal visą gaminio gyvavimo ciklą 
ir kurių atitiktis tam tikriems nustatytiems 

aplinkosauginiams kriterijams yra patvirtinta 
nepriklausomos trečiosios šalies1.

1   Pasaulinis ekologinio ženklinimo tinklas (Global Ecolabelling Network (GEN)) informacinis leidinys: ekologinio ženklinimo įvadas, 2004 liepa

Aplinkosaugos ženklai pasižymi tomis pačio-
mis savybėmis, kaip ir ekologiniai ženklai, 

tačiau yra orientuoti į konkretų poveikį aplin-
kai (t.y. energijos suvartojimą, žemės ūkio 

praktiką) ir taikomi tik konkrečiam sektoriui 
(t.y. energiją vartojantiems prietaisams, že-

mės ūkio gaminiams).

Savarankiškai dekla-
ruojamus aplinkosau-
ginius teiginius sukūrė 

gamintojas ar paslaugų 
teikėjas ir jie nėra tre-
čiųjų šalių sertifikuoti, 
tačiau tikimasi, kad jie 
yra patikimi ir tikslūs.

Aplinkosauginėje 
produktų deklara-
cijoje pateikiami 

kiekybiniai produkto 
aplinkosauginiai 

duomenys pagal iš 
anksto nustatytas 
parametrų kate-
gorijas, pagrįstas 

gyvavimo ciklo verti-
nimu ir patvirtintas 

nepriklausomos 
trečiosios šalies.

Aplinkosauginiai teiginiai gali būti susiję su vienu ar 
keliais aspektais, tokiais kaip produkto sudėtis arba 
išmetamų teršalų kiekis ir išteklių sunaudojimas ga-
minant bei naudojant produktą (pvz., CO2 pėdsakas), 
taip pat atliekų šalinimo aspektai. 

Nepaisant to, kiekvienas reikalavimas turi būti patiki-
mas. Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva drau-
džia klaidinti klientus, siekiant paskatinti produkto 
pirkimą. Vartotojai vis labiau reikalauja skaidrumo, 
o Europos Komisija siekia sustiprinti savo pastangas 
kovojant su klaidinančiais aplinkosauginiais teigi-
niais arba vadinamuoju „žaliuoju smegenų plovimu“.
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party. Savarankišai deklaruojami aplinkosauginiai teiginiai 
yra sukurti gamintojo ar paslaugų teikėjo, jie nėra 
patvirtinti trečiųjų šalių, tačiau tikimasi, kad yra 
patikimi ir tikslūs.

Vienas iš būdų informuoti vartotojus apie gaminio ar 
paslaugos aplinkosauginį veiksmingumą yra aplinko-
sauginės deklaracijos: teiginiai, grafika ar simboliai, 
nurodantys gaminio naudą aplinkai. Išsamiausiai 
tokių teiginių praktika aprašyta standarte ISO 14021: 
2016. Pagrindinius geros praktikos principus ir reko-
mendacijas dėl aplinkosauginių teiginių pateikimo 
galima rasti vadove „Aplinkosauginių teiginių atitik-
ties kriterijai“, parengtame grupės suinteresuotųjų 
šalių „Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 
2005/29/EB“ įgyvendinimui ir taikymui2.

Tikroji aplinkosauginių teiginių ir rinkodaros vertė 
priklauso nuo to, kaip užtikrinima, kad teiginiai yra 
patikimi vartotojams (prekybininkai turi turėti įrodo-
mus, patvirtinančius jų teiginius) ir tikrai turi naudą 
aplinkai.

Norėdami paskatinti prasmingų ir patikimų aplinko-
sauginių teiginių naudojimą ir išvengti klaidinančios 
informacijos, rekomenduojame taikyti šiuos keturis 
principus:

1. Atsižvelkite į svarbiausius aplinkosaugos aspektus 
per visą produkto ar paslaugos gyvavimo ciklą.

2. Kurkite tikslų ir aiškų teiginio turinį.

3. Naudokite tik tokią vaizdinę informaciją, kuri yra 
aktuali.

4. Įsitikinkite, kad teiginys gali būti pagrįstas.

I Savarankiškai deklaruojami 
aplinkosauginiai teiginiai

2   Aplinkosauginių teiginių atitikties kriterijai, parengti suinteresuotųjų šalių darbo grupės dėl aplinkosauginių teiginių, 2016 m
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1. Atsižvelkite į svarbiausius aplinkosaugos 
aspektus per visa produkto gyvavimo ciklą

Kiekvienas produktas turi įvairiapusį poveikį aplinkai visuose savo gyvavimo ciklo etapuose: išteklių ir energijos 
naudojime, emisijų į orą ir vandenį, atliekų susidaryme. Šie poveikiai priklausys nuo to, kaip produktas 
gaminamas, pradedant žaliavų gavyba, žaliavų ir galutinio produkto gabenimu. Taip pat nuo to, kaip produktas 
naudojamas, kaip sutvarkomas, kai pasibaigia jo gyvavimo laikas.

Norint rinkoje pozicionuoti produktą kaip aplinkai 
draugišką, svarbu atsižvelgti į visą produkto gyvavimo 
ciklą, nustatyti reikšmingiausius poveikius aplinkai. 
Svarbu išvengti teiginių, pagrįstų tik dalimi reklamuo-
jamo produkto gyvavimo ciklo, kurie klaidintų varto-
tojus apie tariamai viso gaminio poveikį aplinkai.

Pakeitus produktą ar paslaugą, visada reikėtų įvertinti 
bendrą poveikio pokytį, t.y. ar aplinkosauginis page-
rėjimas vienoje srityje nesukelia (didesnių) neigiamų 
aplinkosauginių poveikių kitoje. Pavyzdžiui, pakeitęs 
produktą, gamintojas pareiškia, kad sumažino van-
dens sunaudojimą jo gamybai, bet neįvertina, kad 

lygiagrečiai padidėjo energijos sunaudojimas, tad 
teiginys, kad sumažėjęs vandens suvartojimas yra 
aplinkos pagerinimas, be gilesnės analizės, būtų klai-
dinantis. Siekdamas būti tikras dėl bendro produkto 
poveikio pokyčio, gamintojas turėtų atlikti viso gyva-
vimo ciklo vertinimą, kuris leistų nustatyti ir įvertinti 
įvairius produkto poveikius aplinkai. Turėtų būti nau-
dojami tik visiškai pagrįsti teiginiai.

Atliekos 
(deponavimas, 

deginimas)

Žaliavų gamyba

Atliekos 
(perdirbimas)

Produkto gamyba 
(energija, emisijos, 

atliekos)

Pakavimas ir 
paskirstymas, 

transportavimas

Produkto 
naudojimas 

(energija, pavojingos 
medžiagos, atliekos)
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Tinkamas teiginys

Įmonė teigia sumažinusi savo skalbimo miltelių 
poveikį aplinkai, nes: 
• tai leidžia vartotojui skalbimui pasirinkti 

žemesnę temperatūrą, t.y. taupyti energiją 
skalbimo metu; 

• vienam skalbimo ciklui sunaudojama treč-
daliu mažiau medžiagų pakuotei, palygi-
nus su ankstesniu variantu.

Klaidinanti informacija

• Sumažinęs skalbimo miltelių gamybos 
sąnaudas, gamintojas teigia, kad 
produktas yra „aplinkai draugiškas“. 

• Viešbutis pažymi, kad yra „žalias“, o 
įgyvendinta tik keletas veiksmų (pvz., 
sumažintas tik rankšluosčių keitimo 
dažnumas).

Komentarai:

Skalbimo miltelių gyvavimo ciklo įvertinimas 
parodė, kad sumažėjęs energijos suvartojimas 
(žemesnė skalbimo temperatūra), taip pat 
mažesnis medžiagų sunaudojimas pakuotei dėl 
skirtingo kartono sulankstymo buvo svarbiausi 
veiksniai, darantys įtaką skalbiklio poveikiui 
per visa gyvavimo ciklą.

Tik vienas produkto aplinkosauginis aspektas 
(gamybos procesas) yra naudojamas kaip 
pagrindas jį pavadinti „žaliu“ ar ekologišku. 
Teiginys yra nekonkretus, nėra visiškai 
pagrįstas faktais ir nėra skaidrus.

2. Sukurkite aiškų ir tikslų turinį

Aplinkosauginiai teiginiai turi būti aiškūs ir tikslūs, 
turi būti nurodyta, apie kokią konkrečią produkto sa-
vybę ar kokybę yra kalbama.

• Venkite miglotų ar neaiškių teiginių, tokių kaip 
„draugiškas aplinkai“, „žalias“, „draugiškas gam-
tai“, „ekologiškas“, „darnus“ ar „draugiškas kli-
matui“. Tokius teiginius sunku, o gal ir net ne-
įmanoma pagrįsti, tačiau, deja, jie yra dažnai 
naudojami. Sumažintas poveikis ar kt. aplinko-
sauginės savybės turėtų būti aiškiai įvardintos be 
jokių pagražinimų. 

• Teiginys turėtų aiškiai parodyti, su kokiu konkre-
čiu aplinkosauginiu aspektu yra susijęs.

Pavyzdžiui, ar jis susijęs su visu produktu ar tik su pro-
dukto sudėtinėmis dalimis? Jei įmonė gamina daugy-
bę produktų, aplinkosauginėje deklaracijoje turi būti 
aiškiai nurodyta, su kokiais produktais ji susijusi.

Teiginys turėtų būti nedviprasmiškas, aiškiai nuro-
dantis, kuriems produkto aspektams, ar jo gyvavimo 
ciklui jie taikomi: visam gaminiui, visai įmonei / or-
ganizacijai arba konkretiems elementams, tokiems 
kaip gamybos procesas, produkto pakuotė, transpor-
tavimas per tiekimo grandinę arba konkretūs išteklių 
efektyvumo aspektai3.

3   Aplinkosauginių teiginių atitikties kriterijai, parengti suinteresuotųjų šalių darbo grupės dėl aplinkosauginių teiginių 2016 m.
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Tinkamas teiginys

Savo interneto svetainėje įmonė aiškiai nuro-
do, kuriems gaminiams buvo suteiktas ekologi-
nis ženklas.

Klaidinanti informacija

„Mūsų produktai yra aplinkai draugiški“, 
nepaminint, kad tik kai kuriems produktams 
buvo suteiktas ekologinis ženklas.

• Teiginius „nėra…“ arba „be…“ (pvz. „be BPA“; 
„be sintetinių priedų“) galima naudoti tik tuo 
atveju, jei tam tikro komponento koncentracija 
neviršija natūralios foninės koncentracijos.

Tai reiškia, kad šio komponento nėra specialiai pride-
dama arba, kad produkto gamybos metu jis nėra at-
sitiktinai juo užteršiamas. Gairės dėl teiginių kosme-
tikos produktams pateiktos „Techniniame dokumente 
dėl teiginių apie kosmetiką4“. Jose daug kalbama apie 
teiginių „be…“ (pvz., „Be parabenų“) naudojimą kos-
metikai. 

Klaidinančia informacija taip pat laikoma: 

– Teiginiai, kad produkte nėra tam tikros medžia-
gos, o vietoje jos jame yra kitų giminingų ar panašių 
savybių turinčių komponentų. Pavyzdžiui, teiginys 
„be BPA“ (be bisfenolio A) bus klaidinantis, jei gami-
nyje yra BPF arba BPS (bisfenolio F arba S). 

– Nurodymas, kad produkte nėra tam tikros me-
džiagos, nors ji niekada nebuvo susijusi su šia pro-
duktų kategorija, pavyzdžiui, muilas, kuriame nėra 
freonų… ir pan.

• Nepriešinkite terminų „natūralus“ ir „cheminis“. 

Terminą „natūralus“ vartokite tik produktams ar jų 
komponentams, kurie yra tiesiogiai paimti iš gamtos 
ir nemodifikuoti chemiškai. Išgavimas iš gamtos (pvz., 
mineralinių aliejų, augalinių medžiagų, pluoštų) su 
vėlesniu perdirbimu ir cheminiu apdorojimu nebe-
tenkintų termino „natūralus“, tuo tarpu stalą, paga-
mintą iš vos apdoroto medžio masyvo, būtų galima 
pavadinti natūraliu produktu. Jei gaminyje yra natū-
ralių (kaip apibrėžta aukščiau) ir sintetinių, žmogaus 
sukurtų medžiagų, jo nereikėtų vadinti natūraliu. 
Svarbu prisiminti, kad natūrali kilmė negarantuoja 
nekenksmingumo, kaip ir dirbtiniai produktai nebūti-
nai reiškia, kad jie yra pavojingi.

4   Techninis dokumentas dėl teiginių apie kosmetiką. Darbo grupė dėl teiginių, Europos komisija, 2017 m. liepos 3 d.

Tinkamas teiginys

Reklamoje paminėti, kad skalbimo priemonėje 
nėra fosfatų ir kvapiklių.

Klaidinanti informacija

Reklamoje skelbti, kad gaminys yra „100 % 
natūralus“, nors jo sudėtyje yra sintetinių 
komponentų.
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• Pavojingų cheminių medžiagų nebuvimas miši-
niuose ir gaminiuose yra pageidautinas produkto 
kūrimo tikslas ir tai turėtų būti įgyvendinta bet 
kuriuo atveju. Teiginys apie toksiškumą turėtų 
būti pateiktas tik tada, kai produkto sudedamo-
sios dalys yra žymiai mažiau pavojingos nei rin-
koje esančių panašių produktų, o kiti aspektai, 
tokie kaip produkto funkcinės savybės ir saugu-
mas, yra geri.

Cheminėms medžiagoms (mišiniams ir medžiagoms, 
tokioms kaip dažai, valymo priemonės ir kt.) taiko-
mos specialios nuostatos. Jei mišinyje nėra pavojingų 

medžiagų, jo negalima naudoti kaip argumento ar as-
pekto aplinkosauginiam teiginiui, nes tai prieštarauja 
CLP reglamento5 nuostatoms. 

CLP reglamento 25 straipsnis draudžia tokius teiginius 
kaip „netoksiškas“, „nekenksmingas“, „neteršiantis“, 
„ekologiškas“ ar bet kokius kitus teiginius, rodančius, 
kad medžiaga ar mišinys nėra pavojingi. Jokie kiti tei-
giniai, kurie neatitinka medžiagos ar mišinio klasifika-
vimo, neturi būti etiketėje ar ant pakuotės.

5    CLP – tai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klaisfikavimo, 

ženklinimo ir pakavimo.

Tinkamas teiginys

Sudėtyje nėra cheminių medžiagų, klasifikuo-
jamų kaip pavojingos aplinkai.

Klaidinanti informacija

Gamintojas teigia „produkto toksiškumas 
panašus į vandens“ nors jo sudėtyje yra druskų 
ir kitų biologiškai aktyvių sudedamųjų dalių.

• Kalbant apie konkrečius terminus, ISO standarte 
14021: 2016 pateikiamos tikslesnės jų teisingo 
naudojimo ir patikros metodų gairės. Tokie ter-
minai yra: kompostuojamas, skaidomas, skirtas 
išardyti, ilgesnio tarnavimo laiko, regeneruota 
energija, perdirbamas, perdirbtas turinys.

• Turėtų būti naudojama aiški ir tinkama papildo-
ma informacija, kuri pateisina aplinkosauginius 
teiginius bei suteikia vartotojui galimybę suprasti 
ir, jei kyla abejonių, daugiau sužinoti apie pro-
duktą. Informacija turėtų būti papildoma ir ne-
prieštarauti pagrindinei žinutei. Reikėtų įvertinti, 
kiek papildomos informacijos yra aktualu varto-
tojui ir ar naudinga pateikti nuorodas ir šaltinius, 
kur galima gauti papildomos informacijos.
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3. Naudokite tik tinkamą vizualią informaciją

Aplinkosauginiuose teiginiuose dažnai naudojami 
vaizdiniai elementai, pvz., simboliai ar logotipai. Nau-
dojant simbolius turėtų būti laikomasi tų pačių reika-
lavimų kaip ir tekstinėje informacijoje – jie neturėtų 
klaidinti apie gaminio aplinkosauginį veiksmingumą. 
Kadangi simboliai taip pat yra nukreipti į emocinį 
suvokimą, jų naudojimas turėtų būti kruopščiai ap-
galvotas, nes neteisingas supratimas yra dar labiau 
tikėtinas nei verbalinio bendravimo metu. Pavyzdžiui, 
teiginiai, kai naudojami gyvi organizmai ar jų dalys 
(lapai, medžiai, gyvūnai), gali sukurti klaidinantį su-
pratimą apie produkto aplinkosauginį pranašumą.

Simboliai turi būti tinkami ir proporcingi aplinkosau-
giniam teiginiui, su kuriuo jie naudojami, ir gali būti 
skirti pagrindiniam pranešimui pagrįsti, tačiau netu-
rėtų būti naudojami be paaiškinimo. Bet kokiu atveju 
simboliai turėtų būti naudojami tik kartu su paaiški-
nimais raštu.

Tinkamas teiginys

„50 % mūsų energijos gaunama iš vėjo 
elektrinių“

Klaidinanti informacija

Komentarai:

Aiškus ryšys tarp paveikslėlio ir teksto. Patei-
kiama specifinė informacija apie vėjo energijos 
kiekį.

Ant pakuotės yra žalio lapo simbolis su užrašu 
„Draugiškas aplinkai“. Informacija etiketėje yra 
netiksli, neaiški.

Logotipai ar simboliai neturėtų būti kuriami taip, kad klaidintų vartotoją manant, kad kita organizacija juos 
patvirtino, kai taip nėra. Vartotojams turėtų būti suteikta galimybė patikrinti simbolio ir naudojamų kriterijų 
reikšmes.
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4. Užtikrinkite, kad teiginys gali būti 
pagrįstas

Aplinkosauginiai teiginiai turi būti pagrįsti įrodymais, 
patvirtinančiais, kad teiginys yra patikrintas. Produk-
tų gamintojai turėtų dokumentuoti savo teiginių pa-
grįstumą ir būti pasirengę pateikti visą svarbią infor-
maciją kompetentingoms institucijoms, jei teiginys 
užginčijamas6.

Aplinkosauginiai teiginiai turi būti įrodomi nepriklau-
somais, patikrinamais ir visuotinai priimtais įrody-
mais, atsižvelgiant į naujausius mokslo pasiekimus 
ir metodus. Kai aplinkosauginiuose teiginiuose nau-
dojami gyvavimo ciklo vertinimo rezultatai, jie turėtų 
būti nepriklausomai audituoti.

Daugiau informacijos rasite ISO 14021: 2016 standar-
te „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės dekla-
racijos. Savarankiški aplinkosauginiai teiginiai“. Čia 
nustatomos taisyklės, susijusios su aplinkosauginių 
teiginių turiniu, vystymo metodais ir veiksmais.

6   Direktyvos 2005/29 / EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos įgyvendinimo / taikymo gairės
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party. 

Ekologinis ženklas nusako bendrą produkto (t. y. prekės 
ar paslaugos) palankumą aplinkai produkto kategorijoje, 
atsižvelgiant į produkto gyvavimo ciklą, ir jį suteikia nešališkoji 
trečioji šalis tiems produktams, kurie atitinka nustatytus 
aplinkosaugos kriterijus.

Aplinkosauginis ženklinimas pasižymi tomis pačiomis 
savybėmis kaip ekologiniai ženklai, tačiau yra orientuoti į konkretų 
poveikį (t. y. energijos suvartojimą, žemės ūkio praktiką) ir taikomi 
tik konkrečiam sektoriui (t.y. energiją naudojantiems prietaisams, 
žemės ūkio prekėms).

Vienas iš geriausių būdų informuoti vartotojus yra 
ekologinis ženklinimas, apimantis trečiosios šalies 
patikrinimą. Teisę naudoti ekologinį ženklą suteikia 
atitinkamas tam tikros ekologinio ženklo programos 
savininkas, įrodžius, kad produktas ar paslauga atitin-
ka ženklinimo programos reikalavimus.

Geriausia ekologinio ženklinimo praktika apibrėžta 
ISO 14024: 2018 „Aplinkosaugos ženklai ir deklaraci-
jos – I tipo aplinkosauginis ženklinimas – Principai ir 
procedūros“7.

Pagrindiniai ekologinio ženklinimo schemų principai 
yra šie:

1. Skaidrumas – ženklo kriterijai yra prieinami vi-
siems, o jų kūrimo procesas yra skaidrus bei vyksta 
įtraukiant pilietinės visuomenės organizacijas.

2. Mokslu pagrįsti – moksliniai metodai naudojami 
kuriant ekologinio ženklo kriterijus ir (arba) doku-
mentuojant ženklų turėtojų atitikimą ekologinio žen-
klo kriterijams.

3. Nepriklausomybė – užkertamas kelias interesų 
konfliktams. Ekologinio ženklo savininkai yra nepri-
klausomi nuo gamintojo, o nepriklausomi auditoriai 
(arba ekologinio ženklo savininkas) tikrina, ar gami-
nys atitinka ekologinio ženklo reikalavimus.

II Ekologiniai ženklai ir 
aplinkosauginis ženklinimas

7    ISO 14024: 2018 nustato aplinkosauginio ženklinimo programų kūrimo principus ir procedūras, įskaitant produktų kategorijų pasirinkimą, gaminio aplinkos 
kriterijus ir produkto funkcijų charakteristikas bei atitikties vertinimą ir demonstravimą. ISO 14024: 2018 taip pat nustatomos ekologinio ženklo suteikimo 
produktams sertifikavimo procedūros.
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4. Gyvavimo ciklo metodas – ekologinio ženklo reika-
lavimai skirti svarbiausiam produkto poveikiui aplin-
kai per jo gyvavimo ciklą. Tai neleidžia gamintojams 
pasirinkti paprasčiausius ir lengviausius aspektus, 
norint įsigyti ekologinį ženklą.

5. Nuolatinis gerinimas – ženklų savininkai nuolat 
tobulina kriterijus, kurie yra griežtesni už konkrečiam 
gaminiui taikomus teisinius reikalavimus. Ekologinių 
ženklų tikslas yra sertifikuoti tik tuos produktus, kurie 
žymiai pranašesni už vidutinius tos pačios kategorijos 
produktus. 

Yra ir kitų ženklinimo schemų, apimančių aplinkosau-
gos aspektus, kurie veikia panašiai kaip ekologiniai 
ženklai, tačiau juose atsižvelgiama tik į konkrečius 
gyvavimo ciklo etapus arba aplinkosauginius aspek-
tus. Todėl jie nevisiškai atitinka ISO ekologinių ženklų 
standartą, tačiau yra patikimi ir moksliškai pagrįsti. 
Pavyzdžiui, FSC ženklas (Forest Stewardship Council) 
nurodo, kad gaminiai iš medžio yra gaminami iš tva-
riai tvarkomų miškų. Tokio tipo pareiškimai yra vadi-
nami aplinkosauginiu ženklinimu.

Populiariausi ekologiniai ženklai naudojami Baltijos 
šalyse yra ES ekologinis ženklas (1 paveikslas) ir Šiau-
rės šalių „Gulbė” (2 paveikslas). Šie ekologiniai žen-
klai atitinka ISO 14024 standartą.

8    Gaminiui suteikus ekologinį ženklą atitikimas kriterijams turi būti vertinamas pakartotinai, taip pat ir tada, kai kriterijai gaminių ar paslaugų grupei pakeičiami 
ar atnaujinami.
9    Europos Komisija, ES ekologinis ženklas įmonėms.

Renkantis tinkamiausią ekologinį ženklą produktui, 
svarbu atsižvelgti į tai:

• kokie ekologiniai ženklai galimi šiai produktų 
grupei;

• kiek šis ekologinis ženklas yra atpažįstamas ir ži-
nomas rinkoje (rinkose);

• ar įmanoma įvykdyti reikalavimus ir, jei ne, ko-
kius produkto ar procesų patobulinimus reikės 
įgyvendinti, kad šis atitiktų pasirinkto ekologinio 
ženklo kriterijus;

• kokios sertifikavimo išlaidos, pvz., mokestis ir au-
ditavimo kaštai8.

Ekologinio ženklinimo kriterijai rodo geriausią tam 
tikrai produktų grupei taikomą praktiką. Tikrinant, ar 
produktas atitinka ekologinio ženklinimo kriterijus, 
galima identifikuoti naujus produktų ir gamybos pro-
cesų optimizavimo būdus9.

Tarptautiniu mastu pripažintas ekologinio ženklini-
mo organizacijų tinklas – Pasaulinis ekologinio žen-
klinimo tinklas (The Global Ecolabelling Network – 
GEN) – yra ne pelno siekianti pirmaujančių ekologinio 
ženklinimo organizacijų asociacija visame pasaulyje. 
Visateisė GEN narystė suteikiama tik tokioms ekologi-
nio ženklinimo schemoms, kurios atitinka ISO 14024 
standartą, todėl jų svetainė yra patikimas šaltinis ren-
kantis ir tikrinant ekologinius ženklus.
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party. 
Aplinkosauginėse produktų deklaracijose pateikiami 
kiekybiniai produkto aplinkosaugos duomenys pagal 
iš anksto nustatytas parametrų kategorijas, pagrįstas 
gyvavimo ciklo įvertinimu ir patvirtintais trečiosios 
nepriklausomos šalies.

Aplinkosauginė produkto deklaracija (Environmen-
tal Product Declarations – EPDs) – tai būdas parodyti 
gaminio aplinkosauginį poveikį pateikiant gyvavimo 
ciklo vertinimo rezultatus. EPD informuojama apie 
energijos ir žaliavų naudojimą, produkto poveikį 
aplinkai per visą produkto gyvavimo ciklą, pavyzdžiui, 
klimato kaitai, ozono sluoksniui, eutrofikacijai, van-
dens ir dirvožemio rūgštėjimui ir kt. EPD yra svarbūs 
tiek viešųjų pirkimų procesuose, tiek ir verslo tarpu-
savio (B2B) komunikacijoje. Deklaracijų duomenys 
gali būti naudojami skirtingų to paties tipo produktų 
palyginimui10.

ISO 14025 standartas nustato aplinkosauginės pro-
duktų deklaracijos principus ir procedūras. Pirma-
sis aplinkosauginio produkto deklaracijos rengimo 

etapas yra produkto gyvavimo ciklo įvertinimas (Life 
Cycle Assesment – LCA), o tada, remiantis vertinimo 
rezultatais, parengiama EPD. Pagal standartą, aplin-
kosauginę deklaraciją turi patikrinti nepriklausoma 
organizacija. Yra įvairių organizacijų, nustatančių ga-
minių aplinkosaugos deklaracijų schemas, nustatan-
čias gyvavimo ciklo vertinimo reikalavimus (vadina-
mąsias produktų kategorijų taisykles) ir pateikiančias 
EPD tikrinimo ir registravimo paslaugas. Pavyzdžiui, 
tarptautinėje produktų aplinkos deklaravimo siste-
moje „EnvironDec“ (www.environdec.com) pateikia-
mos produktų kategorijų taisyklės ir patikros sistema.

III Aplinkosauginė produkto 
deklaracija

10    Prieš palyginant EPDs rekomenduojama patikrinti, ar pagrindinių LCA taikymo sritis yra vienoda; jei buvo naudojami skirtinga taikymo sritis, rezultatai 

nėra palyginami. 
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Turint omenyje, kad kiekvienas produktas/ paslauga 
daro mažesnį ar didesnį poveikį aplinkai o draugiška 
aplinkai gali būti tik išties kas natūralu gamtoje, reikia 
iš naujo pergalvoti, kaip yra komunikuojami aplinko-
saugos aspektai. Atsakingam ir darniam verslo mo-
deliui taip pat reikalinga atsakinga, patikima (tiksli, 
moksliškai teisinga ir tinkama) komunikacija, skirta 
svarbiems aplinkosaugos pasiekimams, kurie yra aiš-
kūs ir naudingi vartotojui.

Komunikaciją galima palengvinti taikant standarti-
zuotas procedūras, metodikas ir pateikimo būdus, to-
kius kaip šiame leidinyje aprašyti ekologiniai ženklai, 
aplinkosauginės produktų deklaracijos ir savarankiš-
kai įmonių deklaruojami aplinkosauginiai teiginiai. 

Kurį iš šių variantų įmonė pasirenka, kiekvienu kon-
krečiu atveju, priklauso nuo daugelio veiksnių. Tai, be 
kita ko, yra gaminio aplinkosaugos aspektų deklara-
vimo priežastys, tikslinės grupės, turimi ištekliai žen-
klams ar teiginiams parengti ir galimai juos atnaujinti 
bei laukiamas tokios reklamos poveikis produkto par-
davimams.

Pabaigai
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Daugiau informacijos:

Reglamentai ir standartai

Pavadinimas Tikslas

Europos Parlamento ir Europos Tarybos 
direktyva 2005/29 / EB (2005 m. Gegužės 11 d.)

Susijęs su nesąžininga komercine veikla ES vidaus 
rinkoje ir vartotojų atžvilgiu.

ISO 14020: 2000 Aplinkosauginiai ženklai ir 
deklaracijos. Bendrieji principai

ISO standartas pateikia bendrą aplinkosauginių ženklų 
ir deklaracijų rengimo ir naudojimo inforamciją.

ISO 14021: 2016 standartas „Aplinkosaugos 
etiketės ir deklaracijos. Savarankiškai 
deklaruoti aplinkosaugos teiginiai“ (II tipo 
aplinkosauginis ženklinimas)

ISO standartas apibūdina geriausią deklaruojamų 
produktų ir paslaugų aplinkosauginių teiginių kūrimo 
praktiką.

ISO 14024, Aplinkosauginiai ženklai 
ir deklaracijos. I tipo aplinkosauginis 
ženklinimas. Principai ir procedūros

ISO standartas pateikia pagrindinius ekologinių ženklų 
kūrimo principus, pvz. ekologinio ženklinimo schemų 
kūrėjams.

ISO 14025: 2006 Aplinkosauginiai ženklai 
ir deklaracijos. III tipo aplinkosaugos 
deklaracijos

ISO standartas pateikia pagrindinius aplinkosauginių 
deklaracijų rengimo principus, pagrįstus gyvavimo 
ciklo metodu.

Gairės ir kiti šaltiniai
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