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Toshiba s 2,8 bodu zaujímá společně s LGE 13. místo. Těží mimo jiné z toho, že jí byly odejmuty dva trestné body za nedodržení závazku, že veškerá nová 
spotřební elektronika nebude od 1. dubna 2010 obsahovat PVC ani bromované zpomalovače hoření (BFR), a klamání svých zákazníků i Greenpeace tím, že 
nepřiznala, že svůj veřejný závazek nesplní. V březnu 2011 byl na trh uveden osobní počítač bez PVC a BFR. Společnost zároveň přišla s novým závazkem 
do roku 2015 postupně odstranit ze VŠECH spotřebitelských výrobků PVC, BFR, ftaláty a antimon a berylium a jejich sloučeniny. Takto vzdálená časová 
hranice je ovšem neopodstatněná a nesmyslná, i když je vítaným faktem, že se zákaz týká všech výrobků a řady nebezpečných látek. Toshiba získala nízké 
ohodnocení také u dalších kriterií z kategorie výrobků. Poskytuje některé informace o prodloužení životnosti svých výrobků, ale už nezveřejňuje informace 
o jejich záruce ani dostupnosti náhradních dílů. Množství využívaných recyklovaných plastů se také snížilo. Je zapotřebí, aby společnost informovala o tom, 
jaké procento jejích výrobků z každé produktové řady splňuje či převyšuje standardy „Energy Star“. Toshiba riskuje udělení trestného bodu, jelikož je členem 
průmyslové asociace proti přísným standardům energetické efektivity. Je nutné, aby se od takové zpátečnické pozice jasně distancovala.

Toshiba získala nejméně bodů v oblasti energie, a to i přesto, že snížila svoje emise CO2 v souladu se svými závazky udržet emise CO2 pod 60 procenty 
úrovně fiskálního roku 1990. Tento cíl je velmi zavádějící, a je tak těžké porovnat skutečné snížení emisí s potřebným poklesem provozních emisí alespoň 
o 30 procent do roku 2015. Společnost uveřejňuje některé příklady opatření pro zvýšení energetické efektivity a podílu využití obnovitelných zdrojů energie, 
nicméně postrádá jasnou strategii. Směřuje k rozšíření využívání obnovitelných zdrojů pro větší rozsah své výroby, ale je potřeba stanovit si jasný cíl zvýšení 
využívání obnovitelné elektřiny do roku 2020. Toshiba informuje o svých provozních emisích skleníkových plynů, ale už ne o těch vzniklých v rámci pracovních 
cest zaměstnanců a neposkytuje ověření těchto dat nezávislým subjektem.

Společnost Toshiba si vede mnohem lépe v oblasti trvalé udržitelnosti, zejména co se týče zacházení s elektroodpadem, protože poskytuje detailní informace 
o celosvětovém podílu recyklace jak svých televizí, tak počítačů. Nicméně musí ještě rozšířit svůj program zpětného odběru do zemí mimo OECD. Co se týče 
krvavých minerálů, udělala Toshiba průzkum v rámci svého dodavatelského řetězce a začala mapovat, odkud jejich nerosty pocházejí, ale ještě neuveřejnila 
seznam svých tavíren a dodavatelů. Firma má detailně zpracovaný postup nakládání s chemickými látkami, který je založen na principu předběžné opatrnosti. 
U celé své řady svých výrobků odhaduje Toshiba emise skleníkových plynů z každého stupně jejich životního cyklu, ale neposkytuje celkový součet emisí  
z dodavatelského řetězce. Nezískala ani jeden bod v oblasti původu papíru, protože nemá žádnou dodavatelskou politiku, která by vylučovala ty dodavatele, 
kteří jsou zapleteni do odlesňování a ilegální těžby dřeva.

Celkové bodové ohodnocení Toshiba
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Toshiba reports its production related GHG 
emissions (Scope 1 & 2) in 2009 as 2.49 
million tons CO2; emissions of other GHGs 
were 530,000 tons. 
Toshiba also reports on its scope 3 
emissions for product logistics (58,000 tons 
CO2) but not for business travel.
Verification of the data is also provided by 
Bureau Veritas, however, Toshiba scores 
only one point as verification is for the 
whole Environment Report, not specifically 
the GHG emissions, which should be 
verified to the GHG Protocol ISO standard.   
However, Toshiba does provide background 
information and analysis on the source of its 
GHG emissions.   
p.19, 20 & 69, Environmental Report 
2010. 
For more points Toshiba needs to provide 
external verification specifically for its GHG 
emissions and report on its business travel.

Toshiba states that it aims to keep CO2 
emissions below 60% of the FY1990 level.  
See p.6, CSR Report 2011.
In FY2009, the Group reduced energy-
derived CO2 emissions by 7.1% over a year 
earlier and the overall CO2 emissions per unit 
production by 47%,  achieving the goals for 
the fiscal year. 
Toshiba’s aim was to reduce energy-derived 
CO2 emissions (per production unit) by 45% 
compared to the 1990 level by FY2010 
and by 47% compared to the 1990 level by 
FY2012.
p.19 & 20 Environmental Report 2010. 
Toshiba previously aimed to stop increasing 
emissions by FY2012. It planned to control 
the absolute reduction at a level of 1.96 
million tons by FY2012, to have emissions 
peak at 70% less than the FY1990 level, and 
decrease them by a further 10% by 2025.  
The plan to keep emissions below 60% of 
the FY1990 level is less ambitious.
More information.  
Toshiba needs to set ambitious targets and 
aim to reduce its own GHG emissions by at 
least 30% by 2015 for its operations and 
dramatically increase renewable electricity 
use by 2020.

Semiconductor operations accounted for 
about half of total energy-derived CO2 
emissions, and social infrastructure and 
liquid crystal display operations represented 
21% and 11%, respectively.  Toshiba 
aims to step up its initiatives to reduce 
energy derived CO2 emissions mainly in 
the semiconductor unit, which is expected 
to see its energy-derived CO2 emissions 
grow in the future.  These will include using 
high-efficiency chillers and air-conditioning 
systems, as well as inverter-controlled 
compressors and other instruments, 
effectively utilizing waste heat from factories, 
installing LED lighting, and introducing 
renewable energy.
In FY2009, the Group used 23,020 MWh’s 
worth of renewable energy. 70% of power 
consumption for the Toshiba Europe office 
building is from renewable energy. In 
addition, Toshiba Corp. has used a green 
power system since January 2005 and 
has since entered into an agreement to 
purchase two million kilowatts of electricity 
under a green power certificate annually. 
Toshiba aims to use renewable energy for 
a wider range of its operations, but has not 
set a target.
p.19 & 20, Environmental Report 2010. 
In Poland TTCE (Toshiba Television Central 
Europe) completely switched to renewable 
energy (i.e. hydroelectric power) for its total 
annual consumption of approximately 3 
million kWh of electricity.  
More information.

Toshiba refers to the Japanese government’s 
goal of reducing greenhouse gas emissions 
by 25% compared to 1990 levels by 2020, 
but does not specifically state that it supports 
this. More information.
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Toshiba reports that all note PCs developed 
since 2009 (as of September, 2010) comply 
with ENERGY STAR Version 5.0 for all 
configurations (except no-OS models).  No 
information is provided on the percentage 
that exceed the standard by 50% or more.  
It is not clear if this is Toshiba’s entire PC 
range.
Most note PCs are equipped with Toshiba’s 
Eco Utility Program, which helps and 
encourages users to save power; energy 
saved is displayed as the value of CO2 
reduction. More information.
Toshiba also refers to its ‘power peak shift’ 
technology for PCs and TVs, which detects 
peak electricity periods and automatically 
shifts to battery power. More information.
Up to date information on Energy Star 
compliance of its TVs is not reported.  
Previously, Toshiba reported that 23 LCD 
TV models were compliant with the latest 
Energy Star 4.1 standard.  However, this was 
not expressed as a percentage of all models. 
More information.
For more points Toshiba needs to report on 
the percentage of its products that meet and 
exceed ES standards for each product range. 
However, Toshiba is a member of CEA, an 
industry association that recently made 
comments against the battery chargers 
systems regulation in the California 
Appliance Efficiency Regulations.  It needs 
to reiterate its support wherever possible for 
more stringent energy efficiency standards 
for all electronic products.  It needs to 
distance itself from such regressive positions 
or risk incurring a penalty point in future 
editions of the Guide.

In March 2011 Toshiba released a PC 
which is 100% PVC and BFR free, the Tecra 
A11-EV1, on the US market.  Other models 
that have a PVC-free main body and have 
no BFRs in the case and all plastic parts 
weighing 10g or more are the Portege 
R600,R700, R830, the Libretto W100 and 
the Tecra R840/850.  More information.
Toshiba has confirmed to Greenpeace that 
in November 2009, it launched a TV (model 
55X1), which has no BFRs in the cabinet 
and no PVC/BFRs in the main control circuit 
board. Also, halogen-free hard disk drive.
Toshiba has a new commitment to phase 
out PVC, BFRs, antimony and compounds, 
beryllium and compounds and phthalates 
by FY2015 from ALL its consumer products, 
if alternatives are available.  Previously, 
Toshiba had a commitment to phase out 
PVC and BFRs from all its products – not 
only from their notebook PCs and mobiles - 
with a timeline of FY 2009; although it now 
has a PVC/BFR free PC it did not met this 
commitment for all products.  Toshiba also 
had a commitment to replace phthalates, 
beryllium and compounds and antimony 
and compounds by 2012 in all its consumer 
electronic products, if alternatives are 
available. More information.
Toshiba outlines its plan for introducing 
BFR. The timeline of 2015 in Toshiba’s new 
commitment is unreasonable, however, the 
fact that it covers all products and a range of 
hazardous substances is welcome.  Toshiba 
will be rewarded with more points in future 
versions of the Guide, as more products 
come onto the market in line with its new 
objectives.

In FY2009, a total of about 800 tons of 
post-consumer recycled plastic materials 
were used for the base plates of washing 
machines, multifunctional peripherals (MFP), 
TVs, air conditioners, notebook PCs and 
other products. Toshiba will use recycled 
materials for a wider range of products in the 
future.  This compares to about 1,100 tons 
of recycled plastic in FY2008.  
More information.
Toshiba has a guideline for every note PC to 
use recycled plastic.  
Toshiba previously referred to its plans to 
increase the ratio of recycled plastics to up 
to 25% of total plastics use as part of its 
next voluntary plan, which will be after FY 
2012.  However, this is no longer mentioned. 
More information.
Example of recycled plastic parts used 
in PC case.

Toshiba has informed Greenpeace that the 
basic warranty period for PCs is 1 to 2 years, 
with an extended warranty of 3 to 5 years 
as an option, which it believes surpasses the 
industry standard, however, this information 
is not available publicly. 
Examples of lengthening product life, which 
contributes to reduction of additional use of 
materials are also given, such as
-Protection of Hard Disc Drives from 
accidental shock

-Honeycombed rib structure for PC case
-Adoption of SSD (Solid State Drive) 
More information.
Examples for TVs are: (Japanese)
-Use of LED back light
-Safety against overturning (breakdown) 
features

- software to enable linkage between 
several products

-Digital terrestrial tuners for analog TVs
Toshiba needs to publicly disclose the length 
of warranty and spare parts availability for 
its main product lines for more points.  For 
maximum points it also needs to show some 
innovative measures that increase lifespan 
and durability of whole product systems, 
rather than only individual parts.

sustainable operations
Measure and reduce 

energy consumption in 
the supply chain

Chemicals Management 
and Advocacy

Policy and practice on 
sustainable sourcing of 

fibres for paper

Policy and practice on 
avoidance of conflict 

minerals

Provides effective 
voluntary take-back 
where no EPR laws

2/5 3/5 0/3 2/5 5/8

Toshiba estimates GHG emissions 
from each stage of a product’s 
lifecycle by using “Easy-LCA”, 
developed by Toshiba in 
accordance with ISO 14040 and 
ISO14044. The LCA is performed 
at procurement, manufacturing, 
distribution, consumption and 
waste treatment.
Toshiba presents the percentages 
of CO2 emissions generated at 
different stages of the life
cycle of Toshiba Group’s products. 
Examples are also given of 
reducing energy use at certain 
points of the life cycle for various 
products; for manufacturing, 
the example of semiconductors 
is given.  To keep these points, 
total quantities of CO2 emissions 
associated with each life cycle 
stage need to be provided. 
More information.
Also see p.33 Environmental 
Report 2010.

Support for the precautionary 
principle on Toshiba’s global 
corporate site refers to taking 
action on toxic chemicals 
regardless of lack of full scientific 
certainty. However, Toshiba makes 
no mention of the need for RoHS 
2.0 to adopt a ban on organo- 
chlorine and bromine compounds 
(at least PVC, CFRs, and BFRs 
within 3-5 years), as well as an 
end-of-life focused methodology 
for adding future substance 
restrictions. More information.
For PC Division, see Commitment 
#5.
Toshiba has Green Procurement 
Guidelines for suppliers and 
ranks suppliers.  For prohibited 
substances there is “no intentional 
use” which excludes their use in 
production processes.  See pdf 
file.
For Toshiba’s PC and Network 
Company, see updated 
guidelines.
Guidelines for Green 
Procurement v.08.02.

Toshiba has a policy on biodiversity 
which states: “We will promote 
initiatives for the conservation 
of biodiversity in supply chains, 
including the mining of resources.”
More information.
Toshiba has internal guidelines 
for the use of FSC paper, for the 
printing of its CSR report for 
example.
Toshiba Group is also increasing 
the amount of recycled paper that 
it uses and reducing the amount of 
paper used. 
Toshiba needs to develop a paper 
procurement policy which excludes 
suppliers that are involved in 
deforestation and illegal logging 
and sets  specific targets to reduce 
paper use and  increase use of 
recycled and FSC fibres.

Toshiba has expressed its support 
for the use of conflict-free minerals 
on its website. More information.
Toshiba has done supplier surveys 
and joined the EICC in June 
2011 but it needs to be an active 
member of the Extractives Working 
Group. It has begun tracing but 
it has not published or publicly 
mapped smelters or suppliers, as 
several companies have already 
done. 
Toshiba signed up to the Public 
Private Alliance but has not made 
statements on the need for a multi-
stakeholder certification process or 
publicly committed to implement 
the OECD due diligence guidelines. 
Toshiba did not issue a statement 
against the Chamber of Commerce 
lawsuit or join the multi-
stakeholder submission to the SEC 
on conflict minerals.  Toshiba did 
not participate in the OECD due 
diligence drafting, but has begun 
engaging Japanese NGOs and 
companies on conflict minerals.

Voluntary take-back of PCs 
covering 80% of PC sales is 
provided in Canada, South 
Korea, Australia, New Zealand, 
China, Singapore, Thailand, the 
Philippines, Vietnam, Malaysia, 
Indonesia and India.  Toshiba’s 
recycling programs don’t include 
other Toshiba products like TVs, 
which are so problematic at end-
of-life. For more points Toshiba 
needs to expand its TV take-
back programme to non-OECD 
countries. More information.
Toshiba provides recycling of 
computers, tablets, TVs and video 
& electronics and is part of US 
recycling joint venture MRM.
More information here and 
here.
Comprehensive information to 
customers on the take-back of 
used PCs. 
See for example, India.
Toshiba provides detailed data 
on its recycling: in FY2009, in 
Japan and abroad, Toshiba Group 
collected about 128,000 tons of 
end-of-life products, of which it 
recycled about 99,500 tons. The 
weight of end-of-life products 
recycled increased by 217%, 
exceeding the FY2009 goal.
Toshiba reports its ratio of 
“recycling weight to the sales 
weight” for “accumulated” products 
(including TVs, PCs and 3 types of 
home appliances) based on 2001 
sales. For 2010, the recycling 
rate is 14.4%.  Toshiba provides 
separate global recycling rates 
for TVs (52.0% in 2010) and PCs 
(18.2% in 2010 - down from 
20.2% in 2009) based on sales 
10 and 7 years ago, respectively. 
Toshiba needs to clarify how it 
calculates EU recycling rates. 
More information.
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Vysvětlení k hodnocení kritérií
Poslední verze našeho Průvodce zelenější elektronikou srovnává 

výrobce elektroniky ve třech oblastech: energie & klima, zelenější 
výrobky a udržitelný provoz. 

Kritéria hodnocení odrážejí požadavky Greenpeace určené výrobcům 
elektroniky v následujících oblastech:

- Snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím energetické 
účinnosti a obnovitelné energie

- Odstranění nebezpečných látek z produktů
- Odpovědný zpětný odběr a recyklace starých výrobků 1.

- Ukončení používání neudržitelných materiálů při výrobě a balení
Předchozí verze průvodce hodnotily společnosti v následujících 

kritériích: chemické látky, elektronický odpad a energie. Hodnocení 
podle verze č. 17 se liší především zařazením jednotlivých 
kritérií do nových kategorií (Energie & klima, Zelenější výrobky a 
Udržitelný provoz).

V oblastech, kde Greenpeace zaznamenalo určitý pokrok, byla 
hromadná kritéria sloučena do jednoho souhrnného kritéria s 
důrazem na naplňování předchozích závazků. V oblastech, kde 
je potřeba, aby průmysl učinil další pokrok, především co se týče 
energetické politiky i praxe, jsme přepsali a zesílili současná 
kritéria. Do skupiny kritérií „Udržitelný provoz“ jsme přidali nová, 
zaměřená na původ papírových výrobků a problematický původ 
nerostných surovin (krvavé nerosty), a do kategorie „Zelenější 
produkty“ spadají kritéria hodnotící životní cyklus výrobku.

V důsledku úprav ve struktuře kritérií se změnil i systém hodnocení. 
Podle složitosti kritéria je možné přidělit maximálně 3, 5 nebo 8 
bodů. V novém systému tak již nebude v žádném kritériu dvojí 
bodování. Maximum bodů, kterého lze dosáhnout, činí 69, získané 
body jsou převedeny na stupnici od nuly do 10.

Greenpeace klade důraz na naléhavost boje s klimatickými změnami 
a snaží se výrobce přimět k tomu, aby zlepšili svou firemní politiku 
ve vztahu k ochraně klimatu. Z tohoto důvodu byla přehodnocena  
a aktualizována energetická kritéria.

Kritéria v kategorii Energie & klima
Kritéria, na základě kterých budou společnosti vyhodnocovány:
1. Zveřejnění emisí skleníkových plynů
2. Závazek na snížení vlastních krátkodobých a dlouhodobých emisí 

skleníkových plynů
3. Plán čisté energie zahrnující narůstající podíl obnovitelné energie 

a opatření ke zvýšení energetické účinnosti a ke snížení emisí 
skleníkových plynů

4. Podpora čisté energie na národní a nadnárodní úrovni 

Kritéria v kategorii Zelenější výrobky
Tato kritéria se zaměřují na environmentální aspekty elektronických 

výrobků v řadě oblastí:
1. Energetická účinnost nových modelů specifických výrobků
2. Výrobky na trhu bez obsahu nebezpečných látek
3. Využívání již použitých a recyklovaných (post-consumer) plastů ve 

výrobcích
4. Životní cyklus výrobku 

Kritéria v kategorii Udržitelný provoz
Tato kritéria zkoumají, jak společnosti zohledňují během výrobního 

procesu v rámci svého dodavatelského řetězce environmentální 
aspekty, a to až do konce životnosti výrobku:

1. Snížení emisí skleníkových plynů v dodavatelském řetězci u 
hlavních dodavatelů

2. Firemní politika, realizace a podpora odpovědného zacházení s 
chemickými látkami

3. Firemní politika a praxe při výběru surovin pro papírové výrobky
4. Firemní politika a praxe nevyužívání „krvavých nerostů“
5. Odpovědnost výrobce za dobrovolný zpětný odběr elektronického 

odpadu

1.Tyto dvě oblasti spolu souvisí. Používání škodlivých chemických látek v elektronice následně 
téměř znemožňuje její recyklaci.

Výsledné hodnocení společností
Společnosti mají možnost zlepšit své výsledky, neboť průvodce bude pravidelně 
aktualizován. Avšak z celkového hodnocení budou odečítány trestné body 
v případě, že Greenpeace zjistí, že společnost lže, používá praktiky dvojích 
standardů nebo se chová jakkoli jinak nevhodně.
Upozornění
Cílem „Průvodce zelenější elektronikou“ je vyčistit odvětví elektroniky a přimět 
výrobce k převzetí odpovědnosti za celý životní cyklus jejich produktů, včetně 
elektronického odpadu, který jejich výrobky tvoří, a také za spotřebu energie a 
provoz jejich výrobků.
Průvodce nehodnotí společnosti na základě pracovních norem, sociální 
odpovědnosti ani žádných jiných kritérií, ovšem uznává, že jsou při výrobě  
a použití elektronických výrobků důležitá.
Změny v hodnoticím průvodci
Poprvé byl „Průvodce zelenější elektronikou“ vydán v srpnu 2006. Na základě 
firemní politiky a vztahu k jedovatým chemikáliím a recyklaci v něm bylo 
hodnoceno 14 nejprestižnějších výrobců osobních počítačů a mobilních 
telefonů.
V šestém vydání průvodce jsme přidali vedoucí výrobce televizí, jmenovitě 
společnosti Philips a Sharp, a rovněž výrobce herních konzolí Nintendo a 
Microsoft. Ostatní vedoucí značky na trhu v oblasti výroby televizí a herních 
konzolí jsou již také v průvodci zahrnuty.
V osmé edici jsme zpřísnili některá existující kritéria zaměřená na oblasti 
jedovatých chemikálií a elektronického odpadu a ke každé z nich jsme přidali 
další kritérium. Dále jsme přidali pět nových kriterií do oblasti energie. Ve 
čtrnáctém vydání byla zpřísněna kritéria pro princip předběžné opatrnosti.
Sedmnácté vydání již vyšlo v přepracované verzi, aby průvodce lépe 
zohledňoval priority kampaně a poskytoval komplexnější hodnocení v oblastech, 
ve kterých výrobci elektroniky ovlivňují životní prostředí. Kritéria tak byla 
zařazena do nových kategorií: Energie & klima, Zelenější výrobky a Udržitelný 
provoz. Řada prvků z předchozích kritérií zůstává, avšak byly uspořádány a 
aktualizovány s větším zaměřením na konkrétní opatření spíš než na závazky.
Nyní průvodce hodnotí 15 předních výrobců osobních počítačů, televizí, 
mobilních telefonů. Fujitsu, výrobci herních konzolí Nintendo a Microsoft již 
nejsou zařazeni a výrobce mobilních telefonů Motorola byl nahrazen společností 
RIM.
Poslední verzi průvodce naleznete na: www.greenpeace.cz

Společnosti Sony byl z celkového hodnocení přidělen trestný bod za 
její nesouhlasné vyjádření k normám energetické účinnosti v Kalifornii 
(konkrétně CA Title20 Battery chargers systems a SB 454: Enforcement 
of energy efficiency appliance standards).
Společnosti Sony a LGE jsou vedeny jako klienti Asia Pulp & Paper 
(APP), která je zodpovědná za nelegální těžbu dřeva a odlesňování 
v Indonésii. Společnosti Sony a LGE by se měly okamžitě a veřejně 
zavázat k ukončení používání papíru nebo balicích potřeb poskytovaných 
společností APP, jinak riskují další trestné body v příštím vydání 
průvodce.
Společnosti, které jsou členy obchodních asociací ITI a CEA, byly 
upozorněny, že riskují udělení trestných bodů v budoucích vydáních 
průvodce – to se týká všech hodnocených firem kromě společností 
Sony Ericsson, LGE a Acer. V poslední době tyto průmyslové asociace 
vznesly připomínky proti přísnějším normám energetické účinnosti v rámci 
kalifornských předpisů o účinnosti spotřebičů (zahrnutí počítačů  
a serverů, námitky proti pravidlům v systému dobíjení baterií). Je nutné, 
aby se firmy distancovaly od takovýchto postojů a kdykoli byly s to vyjádřit 
podporu přísnějším standardům energetické účinnosti pro všechny 
elektronické výrobky.
Trestné body dříve udělené společnostem Toshiba, Samsung, LGE, Dell 
a Lenovo za opuštění závazku odstranit PVC a bromované zpomalovače 
hoření byly těmto firmám opět navráceny, protože na trh uvedly výrobky 
bez těchto nebezpečných látek.

www.greenpeace.org/greenerelectronics

