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Zakaj smo se tega lotili?



Kaj želimo spremeniti?
• E-odpadki so eden izmed najhitreje rastočih 

in najbolj toksičnih vrst odpadkov.
• Pogosto jih izvozimo in odvržemo v Azijo in 

Afriko, kjer povzročajo resne okoljevarstvene 
in zdravstvene probleme.

• Proizvajalci elektronske opreme proizvajajo 
izdelke z omejeno življenjsko dobo, s čimer 
propagirajo nadaljnjo potrošnjo in prepuščajo 
ukvarjanje s problemi nekomu drugemu.





Glavne zahteve:
• Opuščanje najbolj toksičnih kemikalij, začenši 

s PVC plastiko in bromiranimi zaviralci ognja.
• Sprožiti brezplačne globalne reciklirne sheme 

za javnost in prevzemanje odgovornosti za 
svoje izdelke po izteku življenjske dobe.  

• Od junija 2008 – pokazati vodenje na 
področju podnebnih sprememb in energije



Orodja za ustvarjanje sprememb: 
Vodič k bolj zeleni elektroniki



Specifične kampanje in zmage



Zakaj se industrija spreminja?

• Hitro napredujoča, visoko konkurenčna in 
inovativna industrija.

• Ugled znamke je visoko cenjen in usmerjen k 
potrošniku predvsem zaradi rednih nakupov.

• Nova uredba s področja kemikalij in e-
odpadkov.

• Pritisk družbenih skupin in strah pred izgubo 
ugleda znamke.



Kako se naj spreminja v prihodnje?

• Premik od konstantnega nasprotovanja novi 
zakonodaji do “osvajanja”progresivne 
zakonodaje.

• Dorasti izzivu podnebnih sprememb in 
pokazati potrebno vodenje.

• Nadaljevati s premikom v smer bolj 
trajnostnih poslovnih praks, ki spremljajo vse 
faze življenjskega cikla elektronske opreme.



Prioritete Greenpeacea za l. 2009

Odstranitev toksičnih kemikalij s strani podjetij, 
ki proizvajajo potrošno elektronsko opremo

www.greenpeace.org/electronics

Glavni proizvajalci IT kot vodje v boju proti 
podnebnim spremembam s vplivanjem na 
politike, z razvijanjem merljivih rešitev in z 

zmanjševanjem lastnih emisij
Greenpeace.org/climateleaders

http://www.greenpeace.org/electronics


Podnebni voditelji – kdo so ti?

• Greenpeace bo konec maja objavil prvo 
oceno vodilnih IT podjetij in njihovih  ukrepov 
za naslavljanje podnebnih sprememb.

• Industrija ima pred seboj še veliko dela, če 
želi preiti od podnebnega leporečja do 
resnično transformativnega podnebnega 
ravnanja.



Kaj bi naj počeli to leto vi?

• Če predstavljate vodilno podjetje v industriji, 
poskrbite, da se vaše podjetje poslužuje najboljših 
praks v ravnanju s toksičnimi kemikalijami, z e-
odpadki in s podnebnimi spremembami.

• Če ste odjemalec IT opreme, poskrbite, da bo vaš 
proces nabavljanja upošteval najboljše prakse 
prodajalca na področju toksičnih kemikalij, e-
odpadkov in podnebnih sprememb. 

• Če boste kupili v skladu s temi kriteriji, to sporočite 
podjetju, da bodo le-ti vedeli, da je njihovim 
potrošnikom mar.



Kje bi naj bila industrija leta 2012?

Vodila bo pot v nizko-ogljično ekonomijo z 
rešitvami, ki dokazljivo pripomorejo k neto 
zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov 
ter z uporabo svojega vpliva na politike 

zagotavljala, da je dobra podnebna 
politika tudi uzakonjena.



Kako bi naj industrija delovala leta 
2012?

Bo primer okoljsko odgovornega 
upravljanja dobavne verige, ki bo 

zagotavljala izkoreninjenje toksičnih 
kemikalij, ohranjanje naravnih virov, 

ponovno uporabo odpada in nenehno 
zmanjševanje izpustov toplogrednih 

plinov, nastajajočih v življenjskem ciklu 
izdelka. 



Hvala za pozornost!
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