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Průvodce
zelenější elektronikou

Tento průvodce hodnotí největší výrobce mobilních telefonů, počítačů, počítačových konzolí 
a televizorů podle jejich politiky ve snižování nebezpečných chemikálií ve svých produktech. Dále 

zohledňuje jejich zodpovědnost za nakládání s vlastními výrobky po skončení jejich životnosti 
(např. zpětný odběr a recyklaci) a jejich energetickou efektivnost. Výrobci jsou seřazeni na základě 

informací, které sami zveřejňují i na základě naší další komunikace s nimi.
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Nokia 
se drží na první pozici s bodovým ziskem 7,5 bodů. V současnosti má program zpětného odběru starých přístrojů, 
který funguje v 84 zemích. Od konce roku 2005 Nokia uvádí na trh modely bez PVC a deklaruje, že všechny nové 
modely od roku 2010 neobsahují bromované a chlorované látky.

Sony Ericsson 
si udržuje druhou pozici s 6,9 body. Všechny současné výrobky této firmy jsou bez PVC s výjimkou napájecích kabelů 
u starších modelů. Od ledna 2008 jsou nové modely s výjimkou několika komponent i bez BFR.

Philips
se drží na třetí pozici i přes to, že snížil svůj počet bodů na 5,5. Philips je prvním výrobcem, který uvedl na trh televizor 
bez PVC a BFR. Posledními výrobky bez těchto látek jsou například Egonova LED-TV a holící strojek RQ12.

HP
poskočil na čtvrtou pozici z osmé. Nyní má počítač zcela bez PVC a BFR - Compaq 8000f Elite. I některé další 
produkty HP jsou téměř bez těchto látek, například Compaq 6005 Ultra Slim, notebook řady ProBook a notebooky 
EliteBook.

Samsung
se znovu dostal na přední příčky a z třináctého místa se propracoval na páté. Všechny modely telefonů a MP3 
přehrávačů jsou od ledna 2010 bez BFR od dubna 2010 i bez PVC. Modely HDD uvedené na trh po dubnu 2009 jsou 
taktéž bez těchto látek. 

Motorola 
se propadla na šesté místo ze čtvrtého i přesto, že si udržela stejný počet bodů. V rámci plnění svých závazků 
Motorola představila svůj druhý telefon (GRASP) bez PVC a BFR. Pro získání dalších bodů musí Motorola zapracovat 
na odstranění nebezpečných látek i z dalších produktů. 

Panasonic
se udržel na šesté pozici společně se společnostmi Motorola a Sony. Produkty Panasonic bez PVC a BFR jsou 
dostupné zatím pouze na trhu v Japonsku. 

Průvodce zelenější elektronikou
Greenpeace v roce 2005 spustilo kampaň za zelenější elektroniku a od té doby vyvíjí 
nátlak na největší výrobce elektroniky, aby co nejdříve odstranili ze svých výrobků nebezpečné 
toxické látky a převzali odpovědnost za bezpečnou recyklaci svých výrobků. Od roku 2006 
pravidelně sestavujeme a aktualizujeme žebříček výrobců podle toho, jak naplňují svoje závaz-
ky a zda jsou jejich produkty ekologičtější. 
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Sony 
zvýšil počet bodů z 4,9 na 5,1 a připojil se tak k Motorole a Panasonicu na šestou pozici. Všechny notebooky SONY 
VAIO mají nyní obaly bez BFR a mnoho z nich neobsahuje ani PVC. Další produkty SONY, které jsou částečně bez 
těchto látek, zahrnují mnoho modelů Walkmanů, navigačních systémů, videokamer a fotoaparátů. 

Apple
se propadl z pátého na deváté místo s počtem bodů 4,9. Všechny výrobky Applu jsou již bez PVC a bromových 
zpomalovačů hoření s výjimkou některých napájecích kabelů. Pro postup na našem žebříčku od Applu očekáváme 
jasné stanovisko o plánu opustit i další rizikové chemikálie v jejich produktech. 

Dell
zvedl svůj počet bodů z 4,3 na 4,9. V únoru 2009 zahájila společnost prodej monitorů řady G-Series, jejich prvního 
produktu kompletně bez PVC a BFR na trhu. Od roku 2007 Dell představil již více než 35 produktů se sníženým 
obsahem PVC a BFR nebo úplně bez něj. 

Sharp 
obsadil jedenácté místo s počtem 4,7 bodů. Na svůj seznam výrobků bez PVC a BFR přidal nové LED osvětlení 
a malé domácí spotřebiče. Seznam výrobků bez PVC již obsahuje mnoho modelů LCD televizorů, solárních modulů 
a mobilních telefonů.

ACER 
se propadl o jednu příčku na jedenácté místo se stejným počtem bodů – 4,1. V roce 2010 ACER uvedl na trh další 
modely bez PVC a BFR – čtyři notebooky TravelMate, nový Timeline series notebook a LCD monitor (C233HL).

Fujitsu 
poskočil o dvě příčky na třinácté místo se ziskem 3,9 bodů. Nadále prodává počítače pouze se sníženým obsahem 
PVC a BFR. 

LG Electronics
pokračuje v propadu. Tentokrát z dvanácté pozice na čtrnáctou. LG má jeden mobilní telefon (GD510) a 6 modelů 
optických mechanik bez PVC a bromovaných látek, nicméně nedosáhla dalšího pokroku v odstraňování nebezpečných 
látek ze svých produktů.

Lenovo
poskočilo ze sedmnácté příčky na čtrnáctou. V současnosti má dva monitory (ThinkVision L2440x Wide a ThinkVision 
L2251x) bez PVC a BFR dostupné po celém světe. Jejich produkty mají mechanické plastové díly (vnější pouzdra 
a kryty) bez PVC a BFR.

Toshiba
klesla o dvě příčky na šestnácté místo s počtem bodů 2,3. Nemá žádné modely PC zcela bez BFR. Série notebooků 
Portage 600 a modely Portage R700 Libreto a W100 jsou pouze bez PVC (kromě externích kabelů). Mobilní telefony 
na trhu po lednu 2010 jsou bez PVC a BFR (např.: T004, IS02).

Microsoft
se propadl na sedmnácté místo s počtem bodů pouze 1,9 hlavně z důvodu upuštění od plánu do konce roku 2010 
odstranit PVC a BFR ze svých produktů. V současnosti Microsoft plánuje odstranit BFR do konce roku 2012 a pro 
odstaveni PVC nemá dosud jasný plán.

Nintendo
zůstává na posledním místě se ziskem pouze 1,8 bodů. 

PVC (Polyvinylchlorid) – patří k jedněm 
z nejrizikovějších plastů s potenciálem 
poškozovat nejen životní prostředí, ale 
i zdraví. Označuje se číslem 3 v trojúhelníku 
a stále je využíván k výrobě elektroniky. Při 
jeho výrobě vzniká mnoho toxických látek. 
Při používání PVC se mohou uvolňovat 
jedovaté látky, například ftaláty a při likvidaci 
spalováním se uvolňují rakovinotvorné dioxiny. 

BFR – (Bromované zpomalovače 
hoření) se přidávají do velkého množství 
produktů s cílem zpomalit nebo zamezit 
jejich zápalnosti. Problémem je ovšem jejich 
postupné uvolňování z produktu jak po dobu 
jejich životnosti, tak při likvidaci – především 
spalováním. Mnohé BFR jsou perzistentní 
a bioakumulativní a mohou způsobovat vážné 
zdravotní problémy. Z toho důvodu byly již 
některé bromované zpomalovače hoření 
zakázány (např. pentaBDE). 

Více informací v anglickém jazyce najdete 
na www.greenpeace.org/electronics

Greenpeace ČR
Prvního pluku 12, 186 00 Praha 8
tel.: 224 320 448
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Veškeré mater iá ly  jsou v rámci  ochrany lesů t ištěny na 100% recyklovaném, chlorem neběleném papíře.


