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Ugarte familiak aspaldi honetan 
arazoak ditu garbigailuarekin. 
Askotan eraman dute 
konpontzera, baina, denbora 
igaro ostean, berriro arazoak 
izaten jarraitzen du. Ez da hain 
ezohikoa, etxetresna elektrikoa 

duela zenbait urte erosi 
baitzuten eta, denbora igaro 
ahala, hondatzen joan da. Erosi 
zutenean, aukeratzeko erabili 
zuten irizpide bakarra PREZIOA 
izan zen. 

Gaur egun, erosterako unean 
PREZIOA ez dela irizpide 
nahikoa uste dute; hori dela-eta, 
denboran zehar, erabilgarriak 
eta jasangarriak izan daitezkeen 
beste irizpide batzuk aintzat 
hartzea erabaki dute.

Ugarte familiak erosketa 
arduratsuaren irizpideei buruz 
informatzea erabaki du eta, 
horretarako, Kontsumobideren 
heziketa- eta informazio-
zentroetara joan dira, Erosketa-
irizpideak heziketa-jardunaldietan 
parte hartzeko. Erosketa berdea.

ZERA IKASI DUTE...
JJ Ondasunak eta zerbitzuak 

erostea egunero egiten den 

jarduera ohikoena dela eta 
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jarduera hori ez dela, inolaz ere, 

jarduera neutro bat, hainbat 

faktore kontuan izanda hartutako 

erabaki baten emaitza baizik:  

faktoretako bat, zalantzarik gabe, 

prezioa da; baina modak, kalitateak 

eta beste elementu batzuk ere 

kontuan hartzen ditugu, inplizituki 

nahiz esplizituki.

Arduraz erosteak erosteko erabakie-

tan gizartearekin, ingurumenarekin 

eta etikarekin lotutako alderdiak ere 

kontuan hartzea du helburu. Horre-

la erosterakoan, kontsumitzaileek 

balio erantsia gehitzen diote beren 

kontsumoari, behar diren produk-

tuak edo zerbitzuak erostekorakoan, 

ingurumena babesten jarraitzen dute 

eta enplegu duina bultzatzen dute, 

besteak beste.

Beraz, erosterakoan, kalitatea-

prezioa erlazioa soilik aintzat hartu 

gabe, arduraz erostearen irizpideak 

ere aintzat hartzen badira, toki-

garapenaren alde egin eta berori 

indartuko da, ingurumena babestuko 

da, giza eskubideak babestuko dira 

eta lan-baldintzak hobetuko dira. 

ZERTAN DATZA ARDURAZ 
EROSTEAK?

JJ Erosketa berdeak kontsumoa 

murriztu nahi du, zenbait 

erosketen beharra berrikusiz; 

energia-kontsumo eta baliabide 

gutxiagoko produktuak erabili, 

gutxiago edo batere ez kutsatzeko 

eta kontsumitutako produktuaren  

edo zerbitzuaren ingurumen-

inpaktua gutxitzeko.
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JJ Erosketa etikoak lan-baldintzak, 

gutxieneko soldatak eta langileen 

eskubideak hartzen ditu kontuan 

eta errespetatzen ditu.

JJ Gizarte-erosketak kooperatibak 

bezalako gizarte-ekonomiako 

enpresak eta tokiko kontsumoa 

bultzatzen ditu. Gainera, eta 

erosketa etikoan bezala, aukera-

berdintasuna eta kalitatezko 

enplegua bultzatzea laguntzen 

duten lan-baldintzak mantentzeko 

printzipioak barne hartzen ditu. 

ZEIN DIRA PRODUKTU ETA 
ZERBITZU ARDURATSUAK 
IDENTIFIKATZEKO 
ESTRATEGIAK?
Kontsumitzaileek produktu ardu-

ratsuak identifikatu eta erosteko 

hainbat mekanismo edo estrategia 

dituzte, jarraian xehatu moduan. 

Ontziratutako produktuen 
derrigorrezko etiketak

Etiketatzat hartzen da produktu jakin 

batekin datorren edo hari errefe-

rentzia egiten dion edozein ontzi, 

dokumentu, errotulu, etiketa eta 

zerrenda edo lepokoan produktuare-

kin lotutako aipamenak, fabrika- edo 

merkataritza-markak, marrazkiak edo 

seinaleak. 

Etiketek eta horiek jartzeko moduak 

argiak izan behar dute eta ez dute 

produktuaren ezaugarriei, haren 

izaerari, nortasunari eta ezaugarriei, 

osaerari kantitateari, iraupenari, 

jatorriari eta ekoizteko edo lortzeko 
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moduari buruzko errorerik eragin 

behar; batez ere:

JJ Produktuak ezaugarri bereziak 

dituela iradokitzen denean, baina, 

benetan,antzeko produktu guztiek 

ezaugarri berak dituztenean.

JJ Gaixotasun bat prebenitzeko edo 

sendatzeko propietateak edo  

propietate terapeutikoak esleitzen 

zaizkionean, ur natural mineralak 

eta legedi zehatza duten elikadura 

berezietara bideratutako elikagai-

produktuak izan ezik.

JJ Produktuak ez dituen efektuak eta 

propietateak esleitzen zaizkionean.

Produktuen derrigorrezko 
etiketak zera adierazi behar du:

JJ Produktuaren izena

JJ Kantitate garbia

JJ Osagaien zerrenda/konposizioa 

(gehigarriak)

JJ Enpresa arduraduna

JJ Produktuaren jatorria

JJ Fabrikazio sorta

JJ Erabilera-argibideak eta 

mantentzea

JJ Iraungitze-data edo gutxieneko 

iraupena (produktu galkorretan)
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Gizarteari, etikari eta 
ingurumenari dagokionez, 
konprometitutako 
erakundeek erabiltzen 
dituzten mekanismoak

Gizartearekin, lanarekin edo 
ingurumenarekin lotutako 
kontratu-klausulak

Zerbitzu edo kontratu baten edukia 

xehatzen duten baldintzak dira, 

gizartearekin, lanarekin edo inguru-

menarekin lotutako eskubideak eta 

betebeharrak zehazten dituztenak 

eta bi aldeek derrigorrez bete behar 

dituztenak. Kontratazio publikoak 

arautzen ditu klausula mota horiek 

eta hautazkoa da kontratazio priba-

tuan aplikatzea.

Jarrera-kodeak

Jarrera-kodeak erakundeak berak 

egiten dituen dokumentuak dira 

eta gizartearekin, lanarekin eta 

ingurumenarekin lotutako neurriak 

hartzea dute helburu. Erakundearen  

jarduera-konpromisoa definitzen 

dute; boluntarioak dira eta alde 

bakarrak hartutako konpromisoak 

izan ohi dira.
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Ziurtagiriak 

Hainbat baldintza betetzen direla 

ziurtatu nahi dute, produktu, prozesu 

edo zerbitzu izan. Hainbat ziurtagiri 

mota daude: ofizialak, ez-ofizialak, 

produktuenak, zerbitzuenak edo pro-

zesuenak, derrigorrez bete beharre-

koak edo boluntarioak... Xedearen 

arabera, ziurtagiriak honela sailka 

daitezke:

JJ Gizarte-ziurtagiriak: lan-baldintzak, 

lanpostuaren kalitatea, aukera-

berdintasunaren sustapena, 

irisgarritasuna eta gizarte-

erantzukizun enpresarialaren 

sustapena, lanean gizarte-talde 

jakinak txertatzea (ezintasunak 

dituzten pertsonak edo gizarte-

bazterketa jasateko arriskuan 

daudenak edo baztertuta 

daudenak) eta gizarte-ekonomiako 

enpresak indartzea (adibidez,  

kooperatibak) eta ETEak gisako 

alderdiak hartzen ditu kontuan.

JJ Ingurumen-ziurtagiriak: ekoizpena, 

enpresa eta merkataritza 

kudeatzeko prozesuetan 

ingurumen-irizpideak txertatzean 

datza; besteak beste, energia 
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eraginkortasuna, energia 

berriztagarriak erabiltzea, 

berotegi-efektuko gasen isuria 

gutxitzea, hondakinak gutxitzea 

eta balorizazioa, nekazaritza 

ekologikotik datozen produktuak 

erabiltzea edo hondakinak egoki 

kudeatzea.

JJ Ziurtagiri etikoak: enpresaren 

produktuak eta zerbitzuak lan-

baldintza duinetan egin direla 

bermatzeko exijentziak dira. 

Lanaren Nazioarteko Erakundearen 

(LANE) eta Giza Eskubideen 

Adierazpen Unibertsalaren 

funtsezko hitzarmenen gutxieneko 

markoan oinarritzen dira irizpide 

horiek, eta garapenaren ikuspegitik 

datozen alderdi osagarriak 

sakontzen dira.

Etiketa berdea

Produktuen ontzietan, publizitatean 

edo zerbitzu baten fakturan agertzen 

diren etiketak aurrez ziurtatze-proze-

su bat dagoela edo egon zela adie-

razten du. Ezagutzeko eta, horrela, 

ziurtagiri esanguratsuenak identifika-

tu ahal izateko, etiketa nagusienak 

aurkezten dira, derrigortasunaren 

eta gizarte-, etika- eta ingurumen-

xedearen arabera hautatuta.

Etiketa nagusienak identifikatu aurre-

tik, adierazi behar da, gaur egun, ofi-

zialak ez diren hainbat sinbolo agertu 

direla eta, a priori, ez dutela inolako 

ingurumen, gizarte eta etika

baliorik. Hori dela-eta, garrantzitsua 

da merkatuan agertzen diren sinbo-

loei buruzko egiazko eta kontrastatu-

tako informazioa izatea.
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etiketak

Zenbait legedik kontsumitzaileei 

ingurumenari buruzko informazioa 

erakustera behartzen ditu hainbat 

produktu. Pertsonen segurtasuna 

eta osasuna bermatzea lortu nahi da, 

hala nola produktu baten ingurumen-

portaera ezagutaraztea bere zenbait 

alderditan.

Substantzia arriskutsuak

Oro har, substantzia arriskutsuren bat 

duen edozein ontziko informazioak 

irakurterraza eta ezabaezina izan 

behar du. Informazio nagusi hau izan 

behar du:

JJ Prestaketaren izena edo 

merkataritza-izena

JJ Europan merkaturatzeko 

arduradunarekin harremanetan 

jartzeko datuak

JJ Prestaketak dituen substantzien 

izendapen kimikoa

JJ Arriskuaren sinboloak edo 

adierazleak

JJ Arrisku-esaldiak (R esaldia) eta 

zuhurtasun-aholkuak (S esaldia)

JJ Prestaketaren kantitatea

Erreferentziazko legeria: 363/1995 

Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, 

substantzia berrien jakinarazpenei 

eta substantzia arriskutsuen sailka-

penari, ontziratzeari eta etiketatzeari 

buruzko araudia onartzen duena.
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255/2003 Errege Dekretua, otsailaren 

28koa, prestaketa arriskutsuen sailka-

penari, ontziratzeari eta etiketatzeari 

buruzko araudia onartzen duena.

Ecoembes-en puntu berdea

Ontziratze-enpresa guztiek merka-

tuan jartzen dituzten produktuen 

ontzi-hondakinak berreskuratzeko 

obligazioa dute, birziklatu eta balo-

rizatzeko. Ardura hori betetzeko, 

ontzien hondakinak kudeatzeko 

sistema integratuan (SIG) babestu 

daitezke.

ECOEMBESek kudeatutako SIGi 

heldutako ontziratze-enpresa guztiek 

bere produktuen ontziak identifikat-

zeko erabiltzen duten sinboloa da 

Puntu berdea.

Erreferentziazko legeria: 11/1997 

Legea, apirilaren 24koa, ontziena eta 

ontzi-hondakinena.
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RAEE

Tresna elektriko eta elektronikoek 

(RAEE) —etxetresna elektrikoak, 

ekipo informatikoak, argiztatze-

aparatuak...— sinbolo horrekin 

markatuta joan behar dute. Ekoizleak 

merkatuan jarri dituen tresna horien 

hondakinak bereizita bil daitezen eta 

zuzen kudeatu daitezen neurriak har-

tu dituela adierazten du.

Erreferentziazko legeria: 208/2005 

Errege Dekretua, abuztuaren 13koa, 

tresna elektrikoei eta elektronikoei 

eta horien hondakinen kudeaketari 

buruzkoa. 

Etxean erabiltzeko tresnen 
energia-eraginkortasunaren 
etiketa

Europako etiketa energetikoak 

produktu batek ingurumenean 

nolako portaera duen identifikatze-

ra obligatzen ditu ekoizleak, euren 

energia-eraginkortasuna neurtzen 

duen letra baten arabera. Oro har, 

7 identifikatzaile daude kolore 

desberdinetakoak, A (eraginkorre-

nak) eta G (eraginkortasun txikiena  

dutenak) arteko letrekin. Zenbait 

kasutan, hozkailuen eta izozkailuen 

kasuan, esaterako, A+ eta A++ kate-

goriak ere aurki ditzakegu.

Erreferentziazko legeria: 124/1994 

Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa, 

etxetresnen energia-kontsumoari eta 

bestelako baliabideen kontsumoari 

buruzko etiketak eta informazioa 

arautzen dituena (beste tresna bat-

zuek euren arauak dituzte). 
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Ingurumen-etiketa boluntarioak

Etiketa hauek ziurtatzen dituzten 

produktuen eta/edo zerbitzuen 

bizitza-zikloarekin lotutako alder-

diak aztertzen dituzte eta erakunde 

ziurtatzaile gisa jarduten den hiru-

garren inpartzial batek ematen ditu. 

Etiketak izaera ofiziala du adminis-

trazio publikoak ematen duenean 

edo legedi jakin batek araututa 

dagoenean; gainerako kasuetan, ez 

da ofiziala.

Etiketa horiek guztiak boluntarioak 

dira eta produktu edo zerbitzu horrek 

ingurumen-jarrera egokiari buruzko 

informazioa ematen digute.

Etiketa horien guztien artean, jarraian 

nabarmentzen direnek ez dute 

fokatze jakinik eta, beraz, produktu 

mota desberdinak ziurtatzen dituzte. 

Etiketa horiek hainbat herrialde eta 

eskualdetan garatu dira: 

Europako Etiketa Ekologikoa

Herrialdea/eskualdea: Europa

Produktu/zerbitzu hauetan aurki 

daiteke: bonbillak, garbiketarako 

produktuak, etxetresna elektrikoak, 

koltxoiak, pinturak, ehunezko pro-

duktuak... 
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Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental

Herrialdea/eskualdea: Katalunia

Produktu/zerbitzu hauetan aurki dai-

teke: zabor-poltsak, txorrotak, kanpi-

nak, hotelak, ibilgailu-tailerrak...

Aingeru urdina

Herrialdea/eskualdea: Alemania

Produktu/zerbitzu hauetan aurki 

daiteke: paper birziklatua, pinturak, 

margotutako paperak, fotokopiaga-

iluak...

Beltxarga zuria

Herrialdea/eskualdea: Eskandina-

viako herrialdeak

Produktu/zerbitzu hauetan aurki dai-

teke: papera, inprimakiak, hotelak, 

itsasgarriak, egurrak...

NF Environnement

Herrialdea/eskualdea: Frantzia

Produktu/zerbitzu hauetan aurki dai-

teke: lorategirako konpost-gailuak, 

kafe-iragazkiak, erosketa-poltsak... 
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AENOR-ingurumena

Herrialdea/eskualdea: Espainia

Produktu/zerbitzu hauetan aurki dai-

teke: pinturak eta bernizak, papera 

eta kartoia biltzeko eta berresku-

ratzeko guneak, paperezko gutun-

azalak eta paperezko etiketak.

Ecocert

Herrialdea/eskualdea: Frantzia

Produktu/zerbitzu hauetan aurki dai-

teke: elikagaiak, kosmetikoak, garbi-

garriak, lurrinak eta ehunak.

Produktu jakin bati 
zuzendutako etiketa 
nabarmengarriak

FSC

Forest Stewardship Council edo 

Basoen Erabilera Batzordea nazioar-

teko erakundeak aitortutako pro-

duktu-etiketa bat egin da munduko 

basoen erabilera arduratsua bultzat-

zeko.

Ziurtagiri hau egurrarekin egindako 

edozein produktutan aurki daiteke.

PEFC

Basogintza-ziurtagirien sistemak 

aitortzeko programa basogintza 

pribatuaren sektoreak boluntarioki 

egindako ekimena da, Helsinkiko 
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(1993) eta Lisboako (1998) ministerio 

arteko batzarretatik eratorritako iri-

zpide eta adierazleetan oinarrituta, 

Europako basoak babesteko.

Ziurtagiri hori egurrezko eta pape-

rezko produktuetan aurki daiteke.

Europar Batasuneko 
Nekazaritza Ekologikoa

Espainiako Nekazaritza 
Ekologikoa

Nekazaritza-ekoizpena Europako 

araudiaren arabera erregulatuta 

dago. 2007ko ekainaren 28ko Bat-

zordearen (EE) 834/2007 araudia, 

produktu ekologikoen ekoizpenari 

eta etiketei buruzkoa eta (EEE) 

2092/1991 araudia indargabetzen 

duena.

Etiketa hori landareetan eta anima-

lietan eta horiekin landutako produk-

tuetan aurki daiteke.

Oko-tex

Oko-Tex Standard 100 egiaztatze-

sistemak eta ziurtagiriak egiaztagiri 
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hori duten ehunak eta jantziak giza 

puntu ekologiko batean ekoiztu 

direla bermatzen du, hau da, horien 

ekoizpenak ingurumen-inpaktua 

gutxitzen duela eta ez dela gizakia-

ren osasuna kaltetu dezaketen subs-

tantzia kimikorik erabiltzen.

Etiketa sozial eta etikoak
Etiketa sozial eta etikoak ingurumen-

etiketak baino urriagoak dira. Denak 

boluntarioak dira. Merkatuan, ez 

dugu derrigorrezko gizarte- eta 

etika-ziurtagiririk aurkitu.

SA 8000

SA 8000 hirugarrenek ikuskatu eta 

ziurtatutako gizarte-erantzukizun kor-

poratiboaren nazioarteko araua da 

eta nazioarteko hainbat giza eskubi-

deren arauetan oinarritzen da; adibi-

dez, Nazio Batuen Giza Eskubideen 

Adierazpen Unibertsalean eta Nazio 

Batuen Haurren Eskubideei buruzko 

Nazioarteko Konbentzioan.

Araua enpresei aplikatzen zaie; 

beraz, ez du produktu zehatzik ziur-

tatzen.

FLO-Fairtrade Labelling 
Organisation

FLO FAIRTRADE bidezko merkatarit-

zaren zigilua nazioartean koordinat-

zen duen erakundea da. Zigilu hori, 

bidezko merkataritzako erakundeek 
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eta ohiko enpresek lor dezakete.

FLO sistema produktu hauei eta 

antzekoei aplikatzen zaie: kafea, tea, 

azukrea, kakaoa, fruta, arroza, eztia, 

ardoa, zukuak edo espeziak

Orain, Ugarte familiak erosketa 
arduratsuaren eta etiketa ofizialen 
arauak ezagutzen dituenez, 
garbigailua heziketa-jardunaldian 
bereganatutako ezagutzen 
arabera erostea erabaki du.

Erabakia hartu aurretik, garbigailu 
berria erosteko benetako beharra 
duten baloratu dute. Zaharra 
hamaika aldiz konpondu dute eta 
geroz eta arazo gehiago sortzen 
dizkie. Beti arazoak ematen 
dituenez, garbigailua ezin dute 
erabili ez beraiek ez beste inork: 
ondorioz, botatzea erabaki 
dute. Garbigailua produktu 
birziklagarria da, lerro zuriko 
beste edozein produkturen 
antzera, eta, beraz, Garbigunera 
eraman dute. 

Dendan, argi dute zein garbigailu 
mota nahi duten: ura eta energia 
gutxi kontsumitzen duena 
eta, noski, ahalik eta zarata 
gutxien egiten duena, hau da, 



ZK. 15

ALDIZKARI
KONTSUMOBIDE

2012

garbigailu ERAGINKOR bat. 
Ugarte familiak halaxe jakinarazi 
dio saltzaileari. Saltzaileak 
garbigailuak kontsumitzaileak 
informatzeko dakarren energia-
eraginkortasunari buruzko etiketa 
erakutsi die, kasu honetan, 
A++ letra du. Gustatu zaien 
garbigailuaren eraginkortasuna 
egiaztatu ostean, zertxobait 
gehiago eskatu dute: artikulua 
hondatuz gero, berori 
konpontzeko zein aukera 
dauden jakin nahi dute. Ugarte 
bikoteak konponketak errazak 
izatea nahi du, eta artikuluak, 
erraz konpontzeko, pieza 
sinpleak izatea eskatzen dute. 
Bermea kontuan izan beharreko 
beste puntu bat da; beraz, 
erosi behar duten produktuak 
legez zehaztutako 2 urteko 
bermea duela egiaztatu dute. 
Horretarako, ondasuna erosi 
aurretik kontratuko baldintza 
guztiak irakurri dituzte (baita 
letra txikia ere). Zenbait puntu 
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ez dituzte ulertu eta, ezer sinatu 
aurretik, saltzaileari galdetu 
diote. Garbigailua ordaindu 
ostean, faktura eskatu eta gorde 
egiten dute.

Garbigailua ugartetarren etxera 
eramaten dutenerako, ezagutzen 
dituzten hori modu eraginkorrean 
erabiltzeko arauak. Ez du 
ezertarako balio ingurumen-
ziurtagiridun produktu bat 
erosteak, erabilera arduratsua 
eta eraginkorra egiteko 
irizpideak praktikan jartzen ez 
badira (garbigailua betetakoan 
jarri martxan, ur hotzarekin 
garbitu, lehorgailuaren erabilera 
mugatu...)

Dendan, saltzaileak tresnari 
buruzko azalpenak eman dizkie, 
familiak garbigailua gaizki 
erabiltzearen ondorioz, honda 
ez dadin.  Martxan jarri aurretik, 
lehenik, jarraibideak arretaz 
irakurri behar dira, ziurtatzeko 

saltzaileari ez zaiola ahaztu 
garbigailuak ondo funtzionatzeko 
funtsezkoa den zerbait aipatzea.


