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Uvod v načrtovnje
1. Vidiki zaščite okolja pri načrtovanju izdelkov
• Osnovna filozofija ekološkega načrtovanja z vidika okolja
• Kakšen je vpliv na okolje?
• Primeri vpliva na okolje:
• Značilnosti elektronike – kritični vidiki
• Značilnosti elektronike – “zelene” prednosti
2. Prednosti okolju prijaznega delovanja za doseganje konkurenčnih prednostiti
•
•
•
•
•
•
•

Poslovni vidik
Poslovni primer
Zavedanje potrošnikov
Ekološke oznake, ciljne skupine
Ekološke oznake - Primer: “Blue Angel”
(Zelena) javna naročila
Poslovni vidik in prednosti

Odmor
3. Politika in zakonodaja EU
• Integrirana politika do proizvodov - IPP
• Direktiva EU o izdelkih, ki rabijo energijo - EuP
• Podrobnosti RoHS o omejitvah glede nevarnih snovi
• Podrobnosti o OEEO
• Energijska učinkovitost
• Okoljsko ravnanje
4. Načini ekološkega načrtovanja (predstavitev strategij, orodij, metodologij)
• Kaj je ekološko načrtovanje?
• Vzorčni življenjski ciklus izdelka
• Kdo je ekološki načrtovalec?
• Kako ekološko načrtovati?
• Sinergija z deklaracijami materialov
• LCA – ocena življenjskega ciklusa
5. Vprašanja in odgovori - razprava
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Uvod v strategije ekološkega načrtovanja izdelkov
(Eco-Design) – Zakaj, kaj in kako?
Karsten Schischke, Marcel Hagelüken, Gregor Steffenhagen
Fraunhofer IZM, Berlin, Nemčija
Telefon: +49 30 464 03 130; elektronska pošta: ecodesignarc@izm.fraunhofer.de

Osnovna zamisel ekološkega načrtovanja izdelkov je z izboljšanim načrtovanjem zmanjšati njegove vplive
na okolje skozi celotni življenjski cikel. Dve začetni ključni vprašanji v zvezi s tem sta: Zakaj je "okolje"
pomembno vprašanje, ki je še posebej zanimivo za gospodarske družbe? In kakšna je filozofija za
zakonodajnimi dejavnostmi denimo Evropske unije? Ko postane jasno, zakaj je okolje vprašanje tolikšnega
pomena, se gospodarske družbe laže proaktivno soočajo z zahtevami, ki jih ne postavljajo le
zakonodajalci, temveč tudi poslovni in zasebni kupci, trg in drugi deležniki. Poleg tega je za družbe, za
katere je značilen strateški in proaktivni pristop do ekološkega načrtovanja, precej bolj verjetno, da bodo
odprle vrata kreativnim inovacijam.

to, da bi jo napravili za znanilca trajnostnega
razvoja. Miniaturizacija pomeni manj materiala na
funkcijo, več informacij, zgoščenih v manj
"fizičnem" izdelku, ustvarjanje globalne vasi z
Internetom (ki nudi izobraževanje in enake
možnosti ter je sredstvo, prek katerega lahko
sodeluje vse več ljudi po vsem planetu), večjo
učinkovitost prek
pametne avtomatizacije
procesov in strojev, če omenimo le nekaj primerov.
Še preden pa se lotimo "zelenih" izdelkov,
moramo razumeti, kaj je "okolje" ...

Zakaj je v središču pozornosti sektor
elektronike?
Elektroindustrija je ena od pomembnejših sestavin
evropskega gospodarstva, mala in srednje velika
podjetja iz tega sektorja pa so izjemno gonilo
inovacije in zamisli za nove izdelke. Vendar pa je
ta zgodba o uspehu povezana tudi z nekaterimi
okoljskimi pomisleki. Tako denimo razne naprave
doma in v pisarnah porabijo prek 25 % končne
električne energije, gospodinjska razsvetljava
predstavlja 17 % celotne porabe energije v
stanovanjskih prostorih, pri čemer na potrateno
toploto odpade precej večji delež te energije kakor
na proizvajanje svetlobe. Poleg tega visoka
stopnja inovacij, razvoja in razpoložljivosti
elektronskih izdelkov pomeni, da ljudje številne
tovrstne izdelke povezujejo z današnjo
potrošniško družbo. Za elektronski izdelek, ki je
postavljen na prodajno polico, je prav tako zelo
verjetno, da je bil izdelan iz cele vrste delov, ki
izvirajo od vsepovsod po svetu, tj. delov, ki so
morda že večkrat obkrožili svet. Zapletenost
električnih in elektronskih naprav pomeni, da
vsebujejo raznovrstne materiale, in sicer take, ki
so zelo specifični za sektor elektronike, ter take, ki
so znani kot nevarni tako za človeka kot za okolje.
Vse to so razlogi za to, da mora elektronska
industrija vselej, kadar je na dnevnem redu
varstvo okolja, odigrati pomembno vlogo.
Sedaj pa si poglejmo "zelene" prednosti
elektroindustrije, saj so v njej sijajne priložnosti za

"Okolje"
Kadar beseda teče o okolju in možnih nevarnostih
zanj, je trenutno sicer najbolj pereče vprašanje
globalnega segrevanja, čeprav obstajajo tudi drugi
vidiki, denimo izčrpavanje surovin in obseg
porabe vode. Poraba vode v večini evropskih držav
sicer ni toliko problematična, vendar predstavlja
ključno vprašanje v številnih regijah, kjer se
izdelujejo komponente za elektroindustrijo.
Onesnaževanje vode s strupenimi sestavinami in
evtrofikacija problem le še otežujeta. V nekaterih
regijah so problematične tudi emisije izpušnih
plinov, ki povzročajo fotokemični smog, kisli dež
in prenos strupenih snovi. Med ostalimi vidiki so
hrup, smrad in sevanje. Vsi ti vplivi na okolje se
pojavljajo med življenjskim ciklom izdelka, morda
celo večkrat. Možno je, da je določena
gospodarska družba vključena zgolj v enem
samem koraku znotraj celotnega življenjskega
cikla izdelka, ki obsega pridobivanje surovin,
proizvodnjo komponent, sestavljanje izdelka,
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ažurirani, njihova učinkovitost pa povečana.
Ekološko načrtovanje pa ne nazadnje pomeni tudi
proaktivni pristop k doseganju skladnosti s
predpisi.

distribucijo in trgovino na debelo, uporabo
izdelka, (morebitno) obnovo in ponovno uporabo
ter dokončno odlaganje (ali recikliranje
materialov) izrabljenih izdelkov. Vendar pa odnos
z dobavitelji, ki poteka po verigi navzgor, ter s
strankami, potrošniki in potencialnimi subjekti, ki
izvajajo reciklažo, ki poteka po verigi navzdol,
pomeni, da imajo posamezne družbe (posreden)
vpliv na – in odgovornost za – vplive izdelka na
okolje skozi njegov celotni življenjski cikel.

Poslovni primer: Better Energy Systems
Družba Better Energy Systems (BES) s sedežem
v Veliki Britaniji je dober primer spodbujanja
"zelenega", ki je v tesni povezavi z inovativno
zasnovo izdelkov. BES zase trdi, da je vodilni
proizvajalec prenosnih izdelkov, ki uporabljajo
obnovljive vire energije: "Zavzemamo se za
uporabo najučinkovitejših sredstev razvijanja in
distribuiranja okoljsko osveščenih izdelkov v
globalni ekonomiji. […] Cilj našega dela je
izobraziti potrošnika o funkcionalnosti in
profitabilnosti okoljsko zasnovanih izdelkov. V
nasprotju s pogostim argumentom, češ da
"potrošnik ne povprašuje po zelenih izdelkih",
BES zasleduje jasno začrtano strategijo, s
katero potrošnika osvešča o okoljskih vidikih
svojega prvega proizvoda, polnilca za mobilne
naprave na sončno energijo. Zasnova tega
sončnega polnilca, ki je prejel nagrado za
najboljši izdelek na sejmu Macworld leta 2005,
estetsko privlačnost združuje s tem, da je
"zeleni" izdelek. Ocena porabe energije in
toksičnosti izdelka je bila opravljena že v fazi
načrtovanja, s čimer je bilo možno preveriti in
optimizirati okoljsko ustreznost.
Glavna sporočila tega poslovnega primera so
naslednja: Zeleni izdelki so lahko estetsko
zasnovani izdelki, ki vašo zgodbo pripovedujejo
svetu – ustvarjanje edinstvene podobe
blagovne znamke!

Ekološko načrtovanje je vprašanje
poslovnega uspeha
Okoljska osveščenost je povezana s kreativnostjo
in inovacijami. Upoštevanje zakonodaje lahko
vodi v skladnost s predpisi, kar je pozitivno,
vendar obenem pomeni tudi precejšnjo stopnjo
birokracije z bore malo dodane vrednosti.
Odkrivanje konkurenčnih prednosti, povezanih s
strategijo zelenih izdelkov, lahko predstavlja prvi
korak na poti k razvijanju bolj proaktivne
strategije, ta pa pomeni korak naprej od pasivnega
reaktivnega pristopa.
Okoljska osveščenost pa pomeni tudi ustvarjanje
pozitivne podobe blagovnih znamk, ki so na
tržišču dobro vidne. Največji proizvajalci
originalne opreme (OEM) pri izbiri dobaviteljev
danes pogosto upoštevajo okoljski profil
posameznega
dobavitelja.
Pri
nekaterih
potrošnikih, ki se zavedajo pomena varovanja
okolja in so celo spoznali, da so zeleni izdelki v
večini primerov učinkovitejši od drugih, se "zeleno
bolje prodaja". Obstajajo številni ekološki znaki
(eco-label), ki potrjujejo izjemne okoljske lastnosti
izdelkov in o njih obveščajo potrošnike. Poleg
tega, da so ekološko zasnovani izdelki pogosto
učinkovitejši, tudi povečujejo varnost potrošnika,
so zanesljivejši in bolj kakovostni. Čeprav je
neredko slišati, da so okoljske strategije za
gospodarske
družbe
predrage,
ekološko
načrtovanje v številnih primerih omogoča nižje
stroške. Tako sta denimo zmanjšanje porabe
materiala in odpadnih materialov pri proizvodnji
ter izdelava izdelkov z manjšo porabo energije
neposredni prednosti za proizvajalca, pri čemer pa
prav tako ne smemo pozabiti na zmanjšanje
internega tveganja in na motiviranje zaposlenih.
Pri upoštevanju strategije ekološkega načrtovanja
gre tudi za razvijanje inovacij, s katerimi so izdelki

Zasebni potrošniki so glavno gonilo ekološkega
načrtovanja izdelkov, saj se je globalna
osveščenost glede okoljskih problemov okrepila.
Ob upoštevanju nekaterih regionalnih razlik je
splošno sprejeto dejstvo, da je preprečevanje
onesnaževanja kar najpomembnejša naloga.
Zaradi tega marsikdo ceni podobo izdelka,
prijaznega do narave.
V različnih državah za različne skupine izdelkov
obstajajo številni ekološki znaki. Do konca leta
2002 se je kar 10.000 izdelkov ponašalo z enim od
evropskih nacionalnih ali regionalnih ekoloških
znakov oziroma EU rožo. Leta 2004 je v Nemčiji
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stopnja natančnosti sega od kontrolnih seznamov
snovi do polnih deklaracij materialov. Torej je
dejstvo, da je nekdo "zeleni dobavitelj", lahko
odločilni argument pri tem, da je sploh izbran za
dobavitelja.
Naslednja
poslovna
prednost
ekološkega
načrtovanja izdelkov je spremenjena perspektiva
pogleda na izdelek. Načrtovanje izdelkov, pri
katerem upoštevamo okoljske vidike, lahko vodi v
nove, visoko inovativne koncepte. Okoljska
analiza izdelka omogoča boljši vpogled v sestavo
komponent in funkcij ter v medsebojne odnose
znotraj dobavne verige. Dobro upravljanje
dobavne verige pa je predpogoj za visoko
kakovostne izdelke.

okoli 83 % potrošnikov potrdilo, da poznajo
nemški eko znak Modri angel. Od teh je 49 %
dejalo, da Modri angel igra pomembno vlogo pri
njihovem odločanju za nakup. Eko znaki pa niso
pomembni le za zasebne potrošnike, temveč se
uporabljajo tudi kot merilo za odločanje v sektorju
javnih naročil, kjer okoljske lastnosti izdelkov prav
tako v veliki meri igrajo pomembno vlogo. Cena,
funkcionalnost in storitev so sicer prevladujoči
dejavniki pri odločanju za nakup, vendar je
"zeleno" lahko dodatni argument, ki govori v prid
določenega izdelka. Na vprašanje, ali so za okolju
neškodljive izdelke pripravljeni plačati več, je 10
% nemških potrošnikov odgovorilo "odločno da",
nadaljnjih 53 % pa je prav tako pripravljenih
plačati več, kakor je pokazala raziskava nemške
zvezne agencije za okolje. To pa ne pomeni, da so
ekološko zasnovani izdelki nujno tudi dražji, saj bi
v resnici lahko bili cenejši, zlasti ob upoštevanju
stroškov celotnega življenjskega cikla.
Prvi zasuk v smeri ekološkega načrtovanja se
lahko začne zgolj z razmišljanjem o proizvodnih
stroških izdelkov. Kolikšen delež vaših stroškov je
namenjen surovinam, dodatni opremi, porabi vode
in energije? Težko je sicer ugotoviti natančne
številke skozi celotno dobavno verigo, vendar
nekako velja, da se 20-40 % celotnih proizvodnih
stroškov izdelovalcev plošč tiskanega vezja
nanaša na materiale in porabo energije.
Minimiziranje "prepustnosti" materialov na enoto
proizvoda zmanjša stroške in napravi izdelek "bolj
zelen". Manjša uporaba kemikalij, ki se običajno
uporabljajo v proizvodnem procesu, in manjša
raznovrstnost prav tako pomenita manjšo interno
logistiko. Izogibanje nevarnim snovem v izdelkih
lahko zmanjša stroške rokovanja, manjši izdelki
pomenijo manj embalaže in uporaba recikliranih
materialov je lahko cenejša. Izdelki, ki jih je
preprosto sestaviti, bodo zmanjšali stroške
sestavljanja ter obenem poenostavili postopek
razstavljanja za ponovno uporabo, popravilo ali
reciklažo.
Industrijski kupci so naslednje pomembno gonilo
ekološkega načrtovanja; zlasti globalni akterji z
uveljavljenimi okoljskimi politikami lahko znatno
vplivajo na svoje dobavitelje. Najmanj, kar lahko
storijo, je to, da od dobaviteljev zahtevajo, da do
določene mere spoštujejo načela okoljskega
ravnanja. Pogosto zahtevajo tudi razčlenitev
dobavljenih izdelkov po materialnih, pri čemer

Poslovni primer: TWINflex®
Že pred nekaj leti je Würth Elektronik, nemški
proizvajalec plošč tiskanega vezja, začel
razmišljati o inovativnem konceptu tiskanega
vezja, ki bi ustrezal bodočim zahtevam glede
reciklaže. Würth je razvil ploščo tiskanega vezja
v tehnologiji MicroVia, pri čemer je folijsko
tehnologijo
uporabljal
s
fleksibilnim
materialom. Zaradi fleksibilnosti oblike in
funkcije je ta koncept TWINflex® primeren za
upogljiva vezja z visoko gostoto, gibljivo-toga in
tridimenzionalna vezja. Folijska plošča je
montirana na homogen plastični ali kovinski
substrat. Koncept TWINflex® loči mehanske in
električne funkcije tiskanega vezja. Uporabo
škodljivih snovi med izdelavo tiskanega vezja je
možno drastično zmanjšati s spremenjenimi
proizvodnimi procesi. Ob koncu življenjske dobe
izdelka je možna preprosta ločitev materiala
podlage od vezij, ki denimo vsebujejo višjo
koncentracijo žlahtnih kovin. Če imamo v mislih
dejstvo, da bo v prihodnje proizvajalec tisti, ki
bo nosil stroške recikliranja, tak koncept
zagotovo pripomore k zmanjšanju stroškov dela
z izdelkom ob koncu življenjske dobe ter k
povečanju koristi od ponovno pridobljenih
materialov.

Zakaj je v središču pozornosti prav
načrtovanje?
Tradicionalni pristop k varovanju okolja zajema
preprečevanje onesnaževanja ali ravnanje z
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odpadki, vendar sta ti dve strategiji usmerjeni
zgolj na izogibanje potencialnim vplivom na okolje
oziroma na njihovo zmanjševanje, ne da bi bila pri
tem upoštevana zasnova izdelkov. Če uporabimo
metaforo iz medicine, lahko rečemo, da tak
tradicionalni pristop lajša simptome, ne da bi se
ukvarjal z vzroki bolezni.
Ekološko načrtovanje torej usmeri središče
zanimanja na zgodnejšo fazo v verigi dodane
vrednosti: proces načrtovanja izdelka. Filozofija se
torej glasi: "načrtovati vplive na okolje na podlagi
izdelka in proizvodnih procesov". Čeprav je
načrtovanje samo po sebi "čist" proces, pa vseeno
določa večino vplivov na okolje, povezanih z
izdelkom. Potem ko je zaključena glavna zasnova
in so določene potrebne proizvodne tehnologije,
ostanejo samo še pičle možnosti za izboljševalne
ukrepe glede povečevanja učinkovitosti postopkov
in zmanjševanja emisij iz proizvodnih procesov.
Nenazadnje bo morala tudi najnaprednejša
tehnologija recikliranja opraviti s tem, kar je bilo
opredeljeno že v fazi načrtovanja izdelka.
V celoti gledano je približno 80 % vseh vplivov na
okolje, povezanih z nekim izdelkom, določenih že
v fazi njegovega načrtovanja. Tudi kar zadeva
stroške življenjskega cikla, je situacija enaka.
Zaradi tega je kar največjega pomena, da se
okoljski in gospodarski vidiki upoštevajo na
samem začetku, tj. kot sestavni del načrtovanja
izdelkov.

Zlog "eko" se nanaša tako na ekonomijo kot na
ekologijo.

Podlaga ekološkega
Skladnost s predpisi

načrtovanja

–

Upoštevanje zakonskih določil je absolutna
nujnost in glavno gibalo okoljskih prizadevanj.
Vendar pa zakonska določila nikakor ne smejo biti
edini razlog za "zelene" dejavnosti, saj to ne bo
dovolj za inovativne strategije.
V zadnjih letih je Evropska unija v ospredje
potisnila več dejavnosti za okoljsko zakonodajo,
ki je vplivala zlasti na elektroindustrijo.
Najpomembnejši predpisi in politike, ki zadevajo
izdelke, so naslednji:
 IPP – Integrirana politika do proizvodov
(Integrated Product Policy)


EuP (IRE) – Ekološko načrtovanje iz Direktive o
izdelkih, ki rabijo energijo



WEEE (OEEO) – Odpadna električna in
elektronska oprema



RoHS – Direktiva o omejevanju uporabe
nekaterih nevarnih snovi

Medtem ko je IPP krovna politika, ki okvir in
filozofijo okoljske zakonodaje, ki se nanaša na
izdelke, opredeljuje na evropski ravni, direktive
določajo podrobne zahteve, ki so pomembne za
gospodarske družbe. V Tabeli 1 so povzeti obseg,
glavna vsebina in pomen teh treh direktiv za mala
in srednje velika podjetja v elektroindustrijskem
sektorju.

Definicija: Ekološko načrtovanje
Ekološko načrtovanje je vključevanje okoljskih
zahtev v fazi načrtovanja, pri čemer je upoštevan
celotni življenjski cikel izdelka vse od
pridobivanja surovin do končnega odlaganja.
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TABELA 1 – POVZETEK ZAKONODAJE EU: IRE, OEEO, RoHS (1. DEL)
IRE

OEEO

RoHS

Izboljšano upravljanja izrabljenih
izdelkov
s
področja
elektroindustrije
Izvajanje podaljšane odgovornosti
proizvajalca

Omejevanje nevarnih snovi v
električni in elektronski opremi
(svinec, živo srebro, kadmij,
šestvalentni krom, polibrominatni
bifenili, polibrominatni bifenil etri)

Cilj
Optimiziranje
celotnega
življenjskega cikla izdelka
Upoštevanje vplivov na okolje v
posameznih fazah življenjskega
cikla

Obseg / Skupine izdelkov
Splošno:

 Izdelki,
ki
predstavljajo
znaten obseg prodaje in

trgovine,
ki
vključujejo
pomemben vpliv na okolje, in
ki obsegajo velik potencial za 
izboljšave

Skupine izdelkov, v zvezi s

katerimi poteka razprava glede
izvajanja ukrepov:
 oprema za ogrevanje in
ogrevanje vode

 električni motorni sistemi



razsvetljava v gospodinjskem

in terciarnem sektorju

gospodinjski aparati



pisarniška oprema



elektronika za široko porabo



sistemi KGH (klimatizacija,
gretje in hlajenje)



Veliki in mali gospodinjski 
aparati
IT
in
oprema

telekomunikacijska 

Veliki in mali gospodinjski
aparati
IT
in
oprema

telekomunikacijska

Oprema za široko porabo



Oprema za široko porabo

Svetilna oprema



Svetilna oprema

Električno in elektronsko 
orodje (z izjemo velikih
nepremičnih
industrijskih
orodij)

Električno in elektronsko
orodje (z izjemo velikih
nepremičnih
industrijskih
orodij)

Igrače, oprema za šport in 
prosti čas

Igrače, oprema za šport in
prosti čas

Medicinske naprave
Nadzorni
instrumenti

in

krmilni


Avtomatski razdeljevalci
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Avtomatski razdeljevalci

(Trenutno izvzeto: Medicinske
naprave, nadzorni in krmilni
instrumenti; glej OEEO)

TABELA 1 – POVZETEK ZAKONODAJE EU: IRE, OEEO, RoHS (2. DEL)
IRE

OEEO

RoHS

Direktiva 2002/96/ES z dne 27.
januarja 2003
Objavljena v Uradnem listu dne
13. februarja 2003
Države članice EU prenesejo
Direktivo OEEO do 13. avgusta
2005 (april 2005: rok bo zamudila
večina držav članic EU)
Logistika za jemanje odpadkov
nazaj naj bi bila vzpostavljena do
avgusta 2005 (rok odložen v
nekaterih državah)
Kvote recikliranja na bi bile
upoštevane do konca leta 2006

Direktiva 2002/95/ES z dne 27.
januarja 2003
Odločba Komisije 2004/249/ES z
dne 11. marca 2004
Države članice EU prenesejo
Direktivo OEEO do 13. avgusta
2005 (april 2005: rok bo zamudila
večina držav članic EU)
Omejitve začnejo veljati 1. julija
2006
Pregled izjem opravi Evropska
komisija

"Distributer" oziroma
"proizvajalec" mora upoštevati
zahteve, se ne nanaša
neposredno na dobavitelje
(komponent)
Ločeno zbiranje odpadkov • 4 kg
na prebivalca in leto iz
gospodinjstev (na državo)
Posebne kvote
obnavljanja/recikliranja/ponovne
uporabe na kategorijo izdelkov
Proizvajalci financirajo recikliranje
Proizvajalci morajo strankam
medpodjetniškega poslovanja
ponuditi ustrezno rešitev jemanja
odpadkov nazaj
Proizvajalci morajo subjektom ki
opravljajo reciklažo, podati vse
informacije, ki so nujne za
ustrezno recikliranje

Omejitve RoHS-6 snovi v vseh
predmetnih izdelkih, uvedenih na
tržišče po 30. juniju 2006
(veljajo nekatere izjeme)

Načrtovanje izdelkov ne sme
ovirati razstavljanja, obnavljanja
in ponovne uporabe (prioriteta
ponovne uporabe in recikliranja
OEEO, njenih komponent in
materialov)
Zasnova izdelkov mora omogočati
preprosto demontažo kritičnih
komponent (tiskana vezja,
baterije, bromirani zaviralci
gorenja, ki vsebujejo plastiko, ...)
Proizvajalec mora plačati za
recikliranje, torej je reciklabilnost
ekonomsko vprašanje

Vsebnost materialov v izdelku
mora biti poznana vsaj kar zadeva
RoHS-6 snovi
Komunikacija znotraj dobavne
verige je potrebna za
zagotavljanje skladnosti s
predpisi
Zmanjševanje/odstranjevanje
nevarnih snovi

Trenutno stanje in roki
Krovna direktiva (april 2005: v fazi
osnutka)
Konec leta 2004: Evropski
parlament je dosegel skupno
stališče
Dokončen sprejem okvirne
direktive IRE s strani Sveta in
Evropskega parlamenta predviden
za leto 2005
Za posamezne skupine izdelkov
bodo na podlagi IRE sprejete
posebne direktive

Zahteve
Vzpostavitev ekološkega profila
izdelka
Zagotovljena kontrola načrtovanja
ali ustrezen sistem okoljskega
ravnanja
Označevanje CE zahteva
skladnost z IRE
Generične ("izboljšanje") in
specifične ("mejne
vrednosti/pragi") zahteve bodo
opredeljene v izvedbenih
direktivah (izvedbeni ukrepi)

Pomen za ekološko načrtovanje
IRE izvaja IPP
Zahtevan ekološki profil za
izdelke
Načrtovanje izdelkov mora biti
izboljšano z ozirom na celotni
življenjski cikel izdelka
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Poleg teh treh direktiv so s temo ekološkega
načrtovanja povezane še nekatere druge. Te so na
kratko povzete v nadaljevanju:
Direktiva o izrabljenih vozilih (ELV) omejuje
nekatere materiale v avtomobilskih izdelkih,
vendar je svinec v avtomobilski elektroniki
(trenutno) izvzet. Cilj direktive ELV je zvišati
stopnjo ponovne uporabe in obnavljanja na 85 %
povprečne teže vozila do leta 2006 in na 95 % do
leta 2015. Ta direktiva velja že nekaj let, saj je bila
sprejeta pred OEEO in RoHS. Avtomobilska
industrija se je odzvala z obsežnim Mednarodnim
sistemom podatkov o materialih (IMDS), ki je
postal merilo uspešnosti tudi za sektor elektronike
in elektrike kot celote.
Trenutno obstajajo že tri direktive, ki zadevajo
proizvode; lahko jih razumemo kot arhetipe za
nadaljnje direktive na podlagi Direktive IRE.
 Direktiva
o
zahtevah
za
energijsko
učinkovitost
predstikalnih
naprav
za
fluorescenčne sijalke (2000/55/ES)
 Direktiva
o
zahtevah
po
energetski
učinkovitosti za gospodinjske električne
hladilnike,
zamrzovalnike
in
njihove
kombinacije (96/57/ES )
 Direktiva o zahtevanih izkoristkih novih
toplovodnih kotlov na tekoča ali plinasta
goriva (92/42/EGS)
Trenutno potekajo razprave o novem regulativnem
okviru EU za kemikalije, ki se imenuje REACH
(registracija, presoja in izdaja dovoljenj za
kemikalije). Glede na osnutek bodo morala
podjetja, ki izdelajo ali uvozijo več kot eno tono
kemične snovi na leto, tako kemikalijo registrirati v
osrednji bazi podatkov. REACH posredno vpliva na
električno in elektronsko industrijo kot na velikega
porabnika kemikalij.

izhodišče za poglobljeno ukvarjanje z ekološkim
načrtovanjem izdelkov.
Da bi okoljsko uspešnost podjetja napravili
primerljivo v daljšem časovnem obdobju, ključne
podatke pogosto preučujemo na podlagi nekakšne
"proizvodne enote". Tovrstni ključni podatki so
lahko poraba energije ali vode, poraba posebnih
kemikalij ali nastajanje (nevarnih) odpadkov
denimo glede na:
 "kvadratne metre površine tiskanih vezij"
(primeren ključni podatek za proizvajalca
tiskanih vezij)
 "kvadratne metre silikonske površine" ali
"kvadratne metre silikonske površine po
naneseni plasti" (tovarna polprevodnikov ali
razvojno podjetje za namensko razvita vezja
(ASIC) – čeprav razvojno podjetje samo ne
obdeluje rezin)
 "komponento"
(proizvajalec
pasivnih
komponent)
 "izdelek" (proizvajalec originalne opreme,
čeprav je ta ključni podatek morda preveč
nespecifičen)
Na podlagi takih ključnih podatkov je možno
vzpostaviti merilo uspešnosti, ki zadeva izdelke.
Za izboljšanje teh ključnih podatkov si je možno
znotraj sistemov okoljskega ravnanja zastaviti
določene cilje; to je tudi prvi korak v smeri
izboljševanja izdelkov in njihovega ekološkega
načrtovanja, čeprav se je treba zavedati, da v
tovrstnih podatkih, ki zadevajo proizvodnjo, ni
zajeta perspektiva življenjskega cikla izdelka.

Poslovni primer: Heidenhain-Microprint
(Nemčija)
Proizvajalec
tiskanih
vezij
HeidenhainMicroprint
(HMP)
je
lansiral
projekt
"računovodstva stroškovnih tokov". To orodje
temelji na ugotavljanju okoljskih stroškov ob
koncu dobavne verige, pri čemer analizira
stroške vode, stroške predelave povezanih
odpadkov in odpadne vode, predelovalne
stroške in stroške nabave kemikalij, ki se
uporabljajo v proizvodnem procesu, skozi vse
postopke. Če te stroške vzporedimo denimo s
procesi, v katerih nastajajo odpadki, bomo laže
določili kritične točke na lokaciji, kjer poteka
proizvodnja, glede katerih izboljšave učinkovito
vodijo k znatnim okoljskim in ekonomskim

Navzkrižne povezave sistemov
okoljskega ravnanja z ekološkim
načrtovanjem izdelkov
V skladu z evropskim sistemom EMAS (sistem
okoljskega ravnanja in presoje) ali standardom
ISO 14001 se sistemi okoljskega ravnanja
tradicionalno sicer osredotočajo na ukrepe
čistejše proizvodnje, vendar gre pri tem tudi za
prekrivanja z ekološkim načrtovanjem izdelkov.
Torej je sistem okoljskega ravnanja primerno
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snovi problematične. Ustrezna strategija
ekološkega načrtovanja izdelkov bi se morala
osredotočiti na zmanjševanje vsebnosti
materialov s težkim "ekološkim nahrbtnikom",
ki niso vselej reciklirani, in nevarnih snovi, ki v
postopkih predelave povzročajo dodatne
stroške in napore.

prednostim. Z "računovodstvom stroškovnih
tokov" je podjetje HMP uspelo znatno znižati
stroške.

Praktični vidiki – strategije, orodja in
metodologije za ekološko načrtovanje
Vse, kar terja prvi korak v smeri ekološkega
načrtovanja izdelkov, je dojemljiv in raziskujoč
način razmišljanja. Če razmišljate o osnovah
svojih izdelkov in imate grobo, temeljno
razumevanje okoljskih problemov, povezanih s
sektorjem elektronike, boste lahko izdelali
približno oceno najpomembnejših okoljskih
vidikov vašega izdelka, na katere bi morali
osredotočiti
svojo
strategijo
ekološkega
načrtovanja.
Ključna vprašanja, ki si jih je treba zastaviti, so
naslednja:
 Kakšen je glavni namen ali uporaba vašega
izdelka?


Kateri so najverjetnejši vzorci uporabe?



Kakšna je načrtovana življenjska
običajna življenjska doba?



Kdo je uporabnik? Gre za sodelovanje z
drugimi poslovnimi subjekti ali s potrošniki?



Kakšna je velikost izdelka?



Zgled preučevanja življenjskega cikla: osebni
računalniki
Preučevanje celotne življenjske dobe izdelka, tj.
"od zibelke do groba", pomaga pri določanju
pravih prioritet za optimiziranje načrtovanja. Kar
zadeva
primer
osebnih
računalnikov,
proizvodnja (vključno s pridobivanjem surovin
in transportom) zahteva približno 535 kWh
primarne energije. Povprečna številka za
življenjsko dobo osebnega računalnika bi lahko
bila 4 leta; v tem času povprečni vzorci uporabe
vodijo v približno 1.600 kWh porabe primarne
energije. Z uporabo najmodernejših tehnologij
recikliranja je možno ponovno pridobiti večji
delež materialov. Če torej potrebo po uporabi
primarnih
materialov
zamenjamo
z
recikliranjem, smo pridobili približno 70 kWh.
Primerjava med temi tremi številkami vodi v
zaključek, da so izboljšave recikliranja (glej
trenutno usmeritev Direktive o OEEO) sicer
pomembne, a še pomembnejše so izboljšave
proizvodnih procesov. Prvo mesto pa je kljub
temu treba nameniti fazi uporabe. To je namreč
faza, v kateri poteka poraba energije. Torej je na
eni strani pomembno izobraziti potrošnika o
učinkoviti uporabi izdelka, po drugi strani pa je
treba učinkovitost pri uporabi povečati z
lastnostmi hardvera in softvera.

doba,

Na taka vprašanja je možno odgovoriti zgolj na
podlagi osnutka izdelka. Kaj pa vam odgovori
povedo? Nekaj primerov:
 Ima izdelek življenjsko dobo več let, je
vklopljen več ur ali celo 24 ur na dan? Če je
tako, bosta poraba energije in energijska
učinkovitost v fazi uporabe zagotovo glavno
vprašanje. Večja energijska učinkovitost bo
zlahka nadomestila dodatno porabo energije v
proizvodnih procesih (npr. učinkovitejše
komponente, več "inteligence" v sestavnih
delih, podpora energetske varčnosti med
uporabo).


Če je izdelek večjih dimenzij, denimo v
primeru bele tehnike, ali če se prodaja
poslovnim strankam, je možnost, da bo
ponovno uporabljen ali recikliran, večja. Torej
bo pri njegovem načrtovanju smiselno
upoštevati preprosta popravila, demontažo in
recikliranje.

Če je izdelek majhen in namenjen široki
porabi, je verjetno, da bo končal na
komunalnem smetišču (čeprav bodo predpisi
glede OEEO že veljali in bodo to
prepovedovali). Posledica tega je, da
vrednejših materialov v fazi odlaganja ne bo
možno pridobiti nazaj in da bodo nevarne

Potem ko smo dobili prvi okoljski vtis o izdelku, je
čas, da podelimo jasno opredeljene odgovornosti.
Podjetja
nikakor
nimajo
enega
samega
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"ekološkega
načrtovalca",
saj
ekološko
načrtovanje izdelkov terja interdisciplinarni timski
pristop. Zaradi tega je v podjetju več vstopnih točk
za ekološko načrtovanje, spodaj so navedeni
najznačilnejši oddelki:
 Nabava je odgovorna za izbor dobaviteljev, za
nabavo komponent, ki morda vsebujejo manj
nevarnih snovi






Trženje lahko prepoznava tržne priložnosti
glede maksime "zeleno se prodaja bolje" in
javnost obvešča o "zelenih" prizadevanjih
družbe



Sektor okolje, zdravje in varnost (EHS) s
strokovnim znanjem o okoljskih vprašanjih bi
lahko prispeval neposredni input z ekološke
strani



Upravljanje kakovosti skrbi za boljše izdelke –
in se odlično sklada z ekološkim
načrtovanjem!

Ne pozabite:
Ekološko načrtovanje je naloga, ki je neločljivo
povezana z načrtovanjem izdelkov in ki bi bila
sama zase neuspešna.

Raziskave in razvoj lahko okoljske ozire
uporabijo kot kreativno platformo za razvoj
novih inovacij in ugotavljanje potencialov za
izboljšanje učinkovitosti

Obstaja kuharska knjiga za ekološko načrtovanje?
Žal ne, saj gre pri ekološkem načrtovanju za
kreativnost in inovativnost. Vendar pa ISO/TR
14062:2002 podaja smernice za vključevanje
ekološkega načrtovanja v proces razvijanja
izdelkov. V Tabeli 2 so povzete faze procesa
načrtovanja in izbor ustreznih ukrepov za ekološko
načrtovanje (prirejeno po ISO/TR 14062).

Če "tradicionalni" načrtovalec izdelkov ali
načrtovalni tim že deluje interdisciplinarno, je
okoljska uspešnost le še eno merilo pri
odločanju, ki ga je treba vključiti v njegovo
vsakodnevno delo.

11

TABELA 2 – PROCES RAZVIJANJA IZDELKA IN DEJAVNOSTI EKOLOŠKEGA NAČRTOVANJA, POVEZANE Z
NJIM
Faza
Dejavnosti ekološkega načrtovanja
(1) Planiranje
 razjasniti: kakšna je zamisel izdelka?
 kakšne so prioritete (ekonomske, tehnološke, ekološke) za ta izdelek?
 gre za povsem nov izdelek ali izboljšavo izdelka (pri planiranju izboljšave izdelka je
lahko prejšnja generacija ustrezno merilo uspešnosti)
 kakšna je splošna in okoljska politika družbe?
 status quo: katere dejavnosti ekološkega načrtovanja lahko že vzpostavite? uporabite navzkrižne povezave s sistemi okoljskega ravnanja
 preučiti poslovno okolje: Potrebe kupcev/tržišča, zakonodaja, planirana ekološka
znamka, tržne niše, izdelki konkurenčnih proizvajalcev, ...
(2)
 vključevanje vidikov ekološkega načrtovanja pri sestavljanju specifikacije (trda in
Konceptualna
mehka merila)
 preverjanje izvedljivosti (tehnološke, finančne)
 uporaba smernic, seznamov preverjanj ipd. za izčiščevanje specifikacije
 komuniciranje z dobavno verigo
(3) Podrobno  uporaba orodij ekološkega načrtovanja in podatkovnih baz, povezanih z njim
načrtovanje
 iskanje alternativ za problematične materiale
 razvijanje scenarijev življenjskih ciklov za boljše razumevanje izdelka
 načrtovanje glede montaže/demonataže
(4)
 merilo uspešnosti s prejšnjo generacijo izdelkov
Testiranje/Prot  cilji doseženi?
otip
(5) Uvedba na  obveščanje o okoljski odličnosti vašega izdelka (specifično za skupino kupcev)
trg
 obveščanje o povezanih lastnostih: kakovost, stroški življenjskega cikla
 osveščanje kupcev
(6)
Ponovni  ovrednotenje uspeha izdelka (kateri argumenti so bili odločilni pri kupcu?)
pregled izdelka  določanje nadaljnjih izboljšav za naslednjo generacijo izdelka
 katere inovacije so naslednje (interno in na tržišču)?
 kaj počne konkurenca?


Osnovno orodje za ekološko načrtovanje so
seznami preverjanj. Seznami preverjanj usmerjajo
našo pozornost in delovanje; pomagajo nam, da
začnemo razmišljati o določenih okoljskih vidikih in da ne pozabimo na pomembnega. Večkratna
preverjanja so lahko tudi vodilo za izboljšave.
Izčrpen seznam vprašanj s pomembnimi
spremljevalnimi informacijami je moč najti denimo
v: J. Rodrigo, F. Castells: Electrical and Electronic
Practical Eco-design Guide (2002).
Nekatera vprašanja iz takih seznamov preverjanj
se utegnejo zdeti preprosta, a kljub temu vodijo do
temeljnih osnov okolju prijaznih izdelkov. Tovrstna
vprašanja so lahko sledeča:
 Ima vaš izdelek lastnosti za energetsko
varčnost?


Ali so vaše lastnosti za energetsko varčnost
najsodobnejše in preproste za uporabo?

Umetnost ekološkega načrtovanja izdelkov, ki se
skriva za temi vprašanji, ni le odgovoriti nanje z da
ali ne, temveč v tem, da začnemo glede slehernega
"ne" razmišljati, kako bi ga prihodnjič spremenili v
"da".
Druga vprašanja, denimo glede vsebnosti
materialov vašega izdelka, pripomorejo k
zavedanju, koliko v resnici veste o svojem izdelku.
Vedeti več o svojem izdelku je osnova za kakovost
in za raziskave glede ugotavljanja in realiziranja
izboljšav izdelka.
Deklaracije materialov danes postajajo minimalna
zahteva glede dobavne verige. Obstajajo različne
ravni deklaracij materialov, ki segajo od negativnih
list, poznanih tudi kot "črne liste" ali izjave o
skladnosti, do "100 %" ali polnih deklaracij. Vse

Ali motivirate kupca, da zmanjšuje nepotrebni
stand-by?
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družbe iz sektorja elektrotehnike in elektronike, ki
oskrbujejo glavne proizvajalce originalne opreme,
morajo oziroma bodo kmalu morale predložiti
deklaracije materialov. Že samo vzdrževanje baz
podatkov, s pomočjo katerih bo možno
izpolnjevati zahteve kupcev glede deklaracij
materialov, pomeni izkoriščanje dela polnega
potenciala teh virov za gospodarske družbe, zlasti
za mala in srednje velika podjetja. Še pametnejša
strategija pa bo take podatke o materialih
uporabila kot podlago za ekološko načrtovanje
izdelkov in s tem dosegla izjemne sinergijske
učinke. Prav tako bodo imela dobro pripravljena
mala in srednje velika podjetja znatno korist od
proaktivnega izvajanja in upravljanja deklaracij
materialov, saj bodo pripravljena na bodoče
zahteve in bodo imela večjo pravno varnost.
Osnovna strategija ekološkega načrtovanja je
vzpostaviti rangiranje v okviru seznama snovi
(BOS) (izdelanega po zgledu kosovnice (BOM)), pri
čemer se uporabijo primerni okoljski kazalci. Taki
kazalci bi lahko bili poraba primarne energije za
pridobivanje surovin, podatki o oceni življenjskega
cikla materialov (npr. vrednosti "eko-kazalca 99",
ki več vplivov na okolje zvede na eno samo
vrednost) ali kazalci toksičnosti. Z ozirom na cilje
izboljšav ekološkega načrtovanja (kateri okoljski
vidik je najpomembnejši za vas?), je možno
izdelek optimizirati glede na ta kazalec. Ker so
materiali na podlagi deklaracij materialov
primerljivi le po teži, kazalec okoljskega pregleda
nudi možnost primerjave po potencialnih vplivih
na okolje. Na koncu – in to je celo bolj pomembno
od zgolj ugotoviti, kako uporabljati kazalce - se
boste naučili pogledati na svoj izdelek z novega
gledišča. Prihodnjič vam za določitev okoljskih
kritičnih točk morda ne bo več treba uporabiti
takšnega orodja.
Vendar ne smete nikoli pozabiti, da kazalci z eno
samo vrednostjo pogosto ne vključujejo vseh
okoljskih vidikov in navadno ne morejo
predstavljati celotnega življenjskega cikla izdelka.

Evropske
unije:
R-stavki,
dopustne
koncentracije na delovnem mestu (nemško
"MAK") in klasifikacija onesnaževanja voda
("WGK" po nemškem zakonu). Te tri zakonske
klasifikacije so združene v en sam kazalec,
značilen za posamezni material, ki sega od 0
(brez nevarnega potenciala) do 100 (najvišji
nevarni potencial) na mg snovi. Na podlagi teh
vrednosti, ki se nanašajo na posamezni
material, in seznama snovi je možno opraviti
rangiranje materialov in komponent, ki
omogoča analizo kritičnih točk in ugotavljanje
komponent, ki jih je treba prioritetno izboljšati
ali nadomestiti.
Program za izračun TPI je na voljo brezplačno in
se
nahaja
na
naslednjem
naslovu:
http://www.pb.izm.fhg.de/ee/070_services/
75_toolbox/index.html .
Drugačen pristop, ki začrtuje odnose med
posameznimi
fazami
življenjskega
cikla,
okoljskimi vidiki in drugimi vprašanji, kot so
poslovne zahteve ali zahteve kupcev, je matrica
MET, razvita s strani H. Brezet et al. To je v osnovi
le tabela, ki vsebuje faze življenjskega cikla
proizvoda, kot so proizvodnja in dobava
materialov/komponent,
izdelava
končnega
izdelka, distribucija kupcem, uporaba izdelka in
izrabljeni izdelek. Vsaki od omenjenih faz je
dodeljena trditev glede cikla materiala (M), porabe
energije (E) in toksičnih emisij (T). Potem ko se na
ta način ocenijo okoljski vidiki alternativnega
načrtovanja izdelka, je pomembno to oceno
vzporediti z drugimi osnovnimi vidiki, kakor so
poslovne prednosti in prednosti glede kupcev,
socialni, tehnični in finančni vidiki.

Kako začeti
Kot vzpodbudo za optimizacijo in ponovno
načrtovanje svojih izdelkov boste morda želeli
uporabiti naslednjih šest načel:

Šest načel (Vir: Vodilo Programa ZN za okolje
glede upravljanja življenjskega cikla)

Primer orodja ekološkega načrtovanja: Indikator
toksičnega potenciala (TPI) Fraunhofer IZM EE

1. Ponovno razmislite o izdelku in njegovih
funkcijah, denimo kako bi ga bilo možno
uporabljati učinkoviteje.
2. Zmanjšajte porabo energije in materialov v
celotnem življenjskem ciklu proizvoda.

Namen TPI je vrednotenje in primerjanje
toksičnost materialov. Rangiranje temelji na
lahko dostopnih podatkih iz obrazcev za
varnost materialov (MSDS) in na zakonodaji
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3. Nadomestite škodljive snovi z okolju
prijaznejšimi alternativami.
4. Reciklirajte. Izberite materiale, ki jih je
možno reciklirati, in izdelek skonstruirajte
tako, da ga bo zlahka demontirati za
reciklažo.
5. Ponovno uporabite. Izdelek načrtujte tako,
da bo možno njegove komponente ponovno
uporabiti.
6. Popravljajte. Napravite izdelek, ki ga bo
preprosto popravljati, tako da ga še ne bo
treba nadomestiti z novim.
Vaša prva strategija ekološkega načrtovanja bi
utegnila izgledati takole:

Kako se lotiti ekološkega načrtovanja
1. Preverite trenutno stanje: Kaj zahteva tržišče,
po čem povprašuje kupec, kaj ste že storili?
2. Spoznajte se z aktualnimi okoljskimi
vprašanji: V čem bi lahko bili okoljski vidiki
vašega izdelka? Ostanite v stiku z omrežjem
EcoDesignARC.
3. Zastavite si cilje in jih uresničujte.
4. Vključite ustrezne oddelke in dobavno
verigo, preverite možnosti postavljanja meril
uspešnosti. Ostanite v stiku z omrežjem
EcoDesignARC.
5. Izberite prava orodja, liste preverjanj,
smernice; povežite ekološke in stroškovne
argumente.
6. Analizirajte svoj izdelek in zlahka boste
odkrili potencial za izboljšave; ne pozabite:
pri ekološkem načrtovanju gre za boljše
izdelke!
7. Obveščajte javnost o izboljšavah – pokažite,
kako "pametni" ste!
Za nadaljnja vprašanja, novosti, in pomoč glede
uresničevanja strategij ekološkega načrtovanja, se
obrnite
na
omrežje
EcoDesignARC
(http://www.EcoDesignARC.info).
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