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jantziak, zapatak eta osagarriak erosi zituen bere
kiroldegietan lan egiten zuten pertsona
guztientzat.

Baldintza-agirian Europar Legebiltzarrak Bidezko
Merkataritza eta Garapenari buruz hartutako
2005/2245 (INI) Ebazpenaren 2. artikulua
txertatu zuen, bidezko merkataritza zer den eta
zer ez den definitzen duena.

Ezaugarri teknikoen artean, kamisetek %100ean
kotoiz egindakoak izan behar zutela zegoen.
Horretarako hornitzaileek Europa edo mundu
mailan onartutako ziurtagiriak izan behar
zituzten, FLO edo WTFO adibidez, eta esleipen
irizpideei aurre egiteko jantzien ekoizpenean
zehar printzipìo hauen errespetua bermatu
behar zuten.

4.2  Estatuko esperientziak

Madrilgo Udala

Gobernu Batzordeak 2005eko otsailak 24an
hartutako hitzarmenak legezko jatorria eta bai
ingurumenari bai gizarteari dagokienez
kudeaketa arduratsua izan duen zura eta
deribatuen erabilera sustatzeko neurriak
zehazten ditu, espezie exotikoen zuraren
erosketa debekatzen duelarik. Horrez gero,
Madrilgo Udaleko Ingurumen, Ogasun eta
Administrazio publikoko sailak jasangarritasun
irizpideak zaintzen dituen eta ondorengo
ziurtagiriak izan zitzakeen papera kontsumitzen
hasi ziren: FSC (Forest Stewardship Council),  SFI
(Sustainable Forestry Iniciative), SCA (Servicio
de Certificación Digital Administrativa),  PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest
Certification), MTCC (Malaysian Timber
Certification Council), AFS (Análisis de Fallo de
Servicio) edo baliokideak.

Ekonomia eta Ogasuneko Ministerioa

Ministroen Kontseiluak 2007an Estatuko
Administraritza Orokorra, erakunde publikoen
eta g izarte segurantzaren erakunde

Atal honetan zura, papera, ehuna eta kafearekin
lotutako erosketa eta kontratazio arduratsuko
12 esperientzia ezagutuko ditugu,  administrazio
maila desberdinei dagozkienak (Europa, Estatua
eta Autonomia).

4.1 Europar esperientziak

Erresuma Batuko Gobernua

Herrialde honen estatuak 2009ko apirilean zura
eta bere deribatu guztien horniketak legezko
baso ustiapen jasangarrietan baino ez zuela
jatorria izan behar ezarri zuen.  Ustiapen hauek
beraiekin zerikusirik ez zuten enpresen ziurtagiria
izan behar zuten, bai FSC, PEFC, FLEGT edo
bestelako ziurtagiri baliokideak, hain zuzen ere.

Empoli-ko Udala (Italia)

Eskaeraren ingurumen irizpideari gehienezko
20 puntu ematea erabaki zuen; hau da, I. motako
ekoetiketa edo/eta FSC edo PEFC edo/eta
baliokidea edo/eta %100ean birziklatutako
materialez egindako produkturik gehien zuen
eskaerari. Kontutan hartu zituen ziurtagiriak
ondorengoak izan ziren: FSC, PEFC, Europar
Ekoetiketa, Aingeru Urdina, Ipar Beltxarga edo
I. motako ekoetiketak eta baliokideak.

Ville de Seclin (Nord-Pas de Calais Eskualdea,
Frantzia)

Frantziako hiri honek Munduko Bidezko
Merkataritzarako Erakundeak (WFTO) onetsitako
produktuak eskatzea erabaki zuen bere vending
makinak hornitzeko eta bidezko kafea
eskaintzeko ostalaritza zerbitzuetan. Honen
bidez, herrialde txirotuetako kafe ekoizleen
garapen jasangarriaren alde egiten zuten.

Seclinen produktu guztiak batera erosteko
antolatuta daudenez, prezioak hobetu ditzakete,
horrela salmentak areagotuz.

Ville de Nantes (Frantzia)

Nantes-eko udalak Bidezko Merkataritzako
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kudeatzaileentzat Kontratazio Publiko Berdearen
Plana onartu zuen. Plan honen helburua,
e r a k u n d e  h a u e n  f u n t z i o n a m e n d u a n
ingurumenarekiko errespetu handiagoa duten
erosketa eta kontratazio praktikak zabaltzea da.

Hitzarmen orokor honek baso kudeaketa
jasangarriari dagozkion ezaugarri teknikoak
zehazten ez baditu ere, era jasangarrian
kudeatutako basoetatik datozen zur produktu
eta deribatuak erostea sustatzen du, arlo
honetako ekoetiketak eta jasangarritasun
ziurtagiriak kontutan hartzen baititu.

Ildo hau jarraituz, Ekonomia eta Ogasuneko
Ministerioak baso kudeaketa jasangarriarekin
lotutako ekoetiketak izatea bere baldintza agiri
batean txertatu zuen irizpide gisa. Baldintza
agiria Estatuko Ondarearen Zuzendaritza
Orokorret ik  atera  zen eta  Estatuko
Admin is t rar i t za  Orokorra ,  erakunde
autonomoak, gizarte segurantzaren erakunde
kudeatzaileak eta estatuko erakunde publiko
guztiei zuzenduta zegoen.

Kreditu Ofizialeko Institutua

Kafetegiko zerbitzuaren kontratazioan
jasangarritasun irizpideak txertatzeko
nekazaritza ekologikoan edo bidezko
merkataritzan  jatorria zuten produktuen
horniketa ezarri zen. Baita berriz erabil
daitezkeen materialez egindako produktu
(edalontziak, mahai tresneria) eta garbiketan
egiteko produktu biodegradagarrien erabilera
ere. Hondakinen kudeaketa nola egiten den ere
kontutan hartzen zuen baldintza agiriak.

Parke Nazionalen Erakunde Autonomoa
(O.A.P.N.)

Ingurumen, Mendi eta Itsas Eremuen
Ministerioaren barne dagoen erakunde honek
substantzia toxiko eta kaltegarriak debekatu
zituen parkeetako eta bere egoitzako langileen
jantzietan. Horrez gain, material birziklatuz edo
birziklagarriez egindako produktuen erabilera
kontutan hartu zuen.

Alderdi sozialei dagokienez, Munduko Lan
Erakundearen (OIT)  hitzarmenetan agertzen
diren printzipioak hartu ziren aintzat.

4.3 EAEko esperientziak

Legazpiko Udala

Domingo Agirre Ikastetxearen Laubide eta
Urtatza zentroetan haurrentzako jolas guneak
ipini behar izan zirenean, Legazpiko Udalak
baldintza agirian ondorengo ezaugarri teknikoak
exijitu zituen:

Jolas guneen horniketari buruzko UNE-EN
1176 arauak betetzea.

Jolas guneen azalaren bukaerei dagozkien
UNE-EN 1177 arauak betetzea.

Derrigorrez irisgarritasunari buruzko 68/2000
dekretua betetzea.

Ingurumenarekin lotutako gaiei dagokienez,
zurak kudeaketa jasangarria duten baso
ustiapenetatik etorri behar du eta bere jatorria
frogatzeko FSC, PEFC edo ziurtagiri baliokideak
izan ditzake.

Ingurumena gehien zaintzen duen eskaerak %20
batean izan daiteke balioetsia, erabiltzen dituen
materialen artean birziklatuak direnen
ehunekoaren arabera. Haurren jolas guneen
eraiketan erabilitako material guztiak hartuko
dira kontutan, plastikoak, kautxua, metaleak
eta agregakinak barne.

Eskoriatzako Udala

Udal honek paperaren horniketa egiterakoan
ingurumenarekin lotutako eta derrigorrez bete
beharreko baldintzak ezarri ditu. Onetsitako
erosketa arauak papera, paper produktuak eta
argitalpenak hartzen ditu barne eta udaleko sail
guztiez gain, bestelako erakunde autonomoei
ere aplikatzen zaie.
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Aipatutako arauak horniketan eta paperez
egindako argitalpenetan du eragin, birziklatutako
zuntzez egindako paperaren alde apustu eginez.
Argitalpenetarako FSC, PEFC edo ziurtagiri
baliokidea duten baso ustiapen jasangarrietatik
etorritako zur zuntzak erabiliko direla zehazten
du.

Ermuako Udal Kirol Erakundea

Ermuako Udal Kirol Erakundeak bidezko
merkataritzako produktuen sarrera bideratu du
edari hotz eta bero zein jaki solidoen
salmentarako dituen makinetan. Europar
Legebiltzarraren Bidezko Merkataritza eta
Garapenerako  (A6-0207/2006) ebazpenean
oinarrituta, kasu honek kafea, azukrea, kakaoa
eta tea aukeratzen ditu.

Bilboko Udala

Udalak jantzi eta oinetakoen horniketari
dagokion baldintza agiria onartu zuen, zeinetan
gai sozial eta ingurumenaren babesarekin
lotutako gaiak kontutan hartzen ziren.
Ingurumenari dagokionez, Europako Etiketa
Ekologikoa, “Oko-tex Standard 100” edo
baliokideren bat izatea eskatzen zen.

Arlo sozialei dagokienez, produktuek Munduko
Bidezko Merkataritzarako Erakundeak (WFTO)
balioetsitako hornitzaileengandik etorri behar
zuten edo Fairtrade (Fairtrade Labelling
Organization) erakundearen ziurtagiria edo
baliokideren bat izan behar zuten.


