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ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid aiandustoodete ja -teenuste puhul 
 
Keskkonnahoidlik riigihange (KHR) on vabatahtlik vahend. Käesolevas dokumendis on esitatud ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid, mis on välja 
arendatud aiandustoodete ja -teenuste tooterühma jaoks. Lisatud tehnilises taustaruandes on esitatud nende kriteeriumide valimise põhjuste täielik kirjeldus ja 
viited lisateabe saamiseks. 
 
Iga toote- või teenuserühma jaoks on esitatud kaks kriteeriumikogumit: 

• põhikriteeriumid on liikmesriikides iga hankija poolt kasutamiseks sobivad kriteeriumid ja neis käsitletakse põhilisi keskkonnamõjusid. Need on ette 
nähtud kasutamiseks minimaalse täiendava kontrolli või lisakuludega; 

• täielikud kriteeriumid on nende jaoks, kes soovivad osta parimaid turul saada olevaid tooteid. Need võivad vajada täiendavat kontrollimistööd või 
veidi suuremaid kulusid võrreldes muude sama funktsionaalsusega toodetega. 

 
 
1. Mõisted ja kohaldamisala 
 
Ulatus 
 
Need ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid hõlmavad hankeid ühiskondlike haljasalade hooldamiseks: ühiskondlike haljasalade hooldamiseks 
vajalikke aiandustooteid, masinaid ja teenuseid. Aiamööbliga seotud aspektide kohta saab teavet ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumidest mööbli 
kohta ja juurdekuuluvatest taustaruannetest1. Mõned aiandusteenuste keskkonnaaspektid jäävad nende soovituste ulatusest välja, näiteks kerg- ja raskeveokite 
ning töötajate vormiriietuse kasutamine, sest need elemendid kuuluvad muude tooterühmade alla, nimelt transpordi (sõidukid) ja tekstiili (töötajate 
vormiriietus) alla. Tutvuge ka vastavate keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumidega1. 
 
Aiandusteenuseid võivad osutada otse hankija oma töötajad või võib seda teha teenindusettevõte. Dokumendis esitatakse seepärast kriteeriumid nii otsehanke 
kohta aia hooldamisel kasutatavate põhitoodete/elementide hankimiseks (taimeliigid, mullaparandajad, aiatöömaterjalid ja -riistad, masinad (muruniidukid, 
purustajad) ja niisutussüsteemid) kui ka aiandusteenuste hankimise kohta, mille kohta määratletakse täiendavad transpordispetsifikatsioonid ja muud lepingu 
täitmise tingimused. 
 
Aiandustooted 
 
Soovitatakse kriteeriumid aianduses kasutatavate põhitoodete ja -seadmete kohta. Need on: 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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• mullaparandajad (mullaparandaja on aine, mida lisatakse aeg-ajalt mullale, et parandada selle viljakust, ja see kategooria hõlmab selliseid aineid nagu 
kompost, sõnnik ja orgaanilised multšid) 

• ilutaimed (ilutaim on taim, mis ei ole kasvukoha põlistaim) 
• niisutussüsteemid 
• aiandusmasinad 
• määrdeõlid 
• umbrohu- ja kahjuritõrjevahendid 
• sissetungivad taimeliigid. 

 
Need kriteeriumid kehtivad ainult järgmist tüüpi sisepõlemismootoriga, elektrimootoriga, laaditava akuga varustatud või käsitsi edasilükatavate 
aiandusmasinate kohta: 

• muruniidukid (sh murutraktorid) ja kaabitsad 
• võsatrimmerid 
• kettsaed 
• murutrimmerid 
• trimmerid ja hekilõikurid 
• lehekogurid ja lehepuhurid 
• mootorvikatid 
• mootorkultivaatorid 
• rootorkultivaatorid 
• kompostipurustid. 

 
Tehniliste kirjelduste kindlaksmääramiseks on kasutatud olemasolevate ökomärgiste kriteeriume. Kuigi mõnel juhul on raske teatud kriteeriume tähtsuse 
järjekorda panna, sest need on omavahel seotud, on eristatud põhi- ja täielikke kriteeriume. 
 
Niisutussüsteemide puhul ei ole siiski põhi- ja täielikke kriteeriume eristatud, sest tõhusa veekasutusega niisutussüsteemide paigaldamiseks on vajalikud 
peaaegu kõik kriteeriumid, mis raskendab kahe tasandi vahel eristamist. Pealegi, kuna nende kriteeriumide puhul ei ole pakkujatel keeruline kriteeriumidele 
vastavust tõendada või hankijatel ei ole raske seda kontrollida, ei peetud eristamist vajalikuks. 
 
Aiandusteenused 
 
Kui aiandusteenuseid ostetakse sisse, soovitatakse kriteeriume nii teenuse osutamisel kasutatavate toodete kui ka rakendatavate tavade kohta. 
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Koos tehniliste kirjelduste ja valikukriteeriumidega on soovitatud hulk lepingutingimusi, mida ei saa pakkumismenetluse käigus hinnata. Seetõttu on vaja teha 
spetsiaalset järelevalvet lepingu haldamise ajal. 
 
 
2. Põhilised keskkonnamõjud 
 

Põhilised keskkonnamõjud  Keskkonnahoidliku riigihanke põhimõte 
• Pinnase- ja veereostus, eutrofeerumine,2 

keskkonnakahjulike ja koguni 
keskkonnale toksilise mõjuga ainete 
bioakumuleerumine ja bioloogiline 
kuhjumine3 taimekaitsevahendite ja 
väetiste ebaõige kasutamise ning 
mürgiste määrdeõlide kasutamise tõttu 

• Praktiliselt taastumatute ressursside, 
nagu turba ülekasutamine 
mullaparandajates 

• Suur joogiveekulu 
• Suur orgaaniliste jäätmete teke 
• Suur pakendijäätmeteke 
• Müra ja õhusaaste aiandusmasinatest, 

kasutatavast kütusest 
• Transport 

 

 • Kasutada mullaparandajana ja väetistena komposti, mis on tehtud eraldi kogutud jäätmetest, 
range kvaliteedikontrolliga 

• Vältida turba kasutamist mullaparandajana 
• Piirata taimekaitsevahenditest tingitud ohte ja kasutada alternatiivseid kahjuritõrjetehnikaid 
• Kasutada (alati kui võimalik) mitte joogivett, paigaldada tõhusad niisutussüsteemid ja 

rakendada veenõudluse vähendamiseks eri meetmeid, näiteks multšimist, taimede 
paigutamist vastavalt nende veevajadustele või valida kohandunud/pärismaiseid ilutaimi 

• Hankida eelistatavalt mahepõllumajanduslikult toodetud ja pärismaiseid ilutaimi 
• Tagada selektiivne jäätmekogumine ja orgaaniliste jäätmete töötlemine komposteerimiseks 

ja multšimiseks 
• Hankida tooteid, mida tarnitakse ringlusse võetud, komposteeritavas, taaskasutatavas või 

biolagunevas pakendis 
• Kasutada vähese müraga, vähese heitega ja vähese kütusekuluga masinaid koos 

keskkonnahoidlikumate kütustega 
• Kasutada aiandusmasinate jaoks kiiresti biolagunevaid ja bioakumuleerumisvõimetuid 

määrdeaineid või regenereeritud õlisid 
• Anda töötajatele asjakohane väljaõpe 
• Tegutseda sissetungivate taime- ja loomaliikide vastu 

Palun pange tähele, et mõjude järjekord ei väljenda tingimata nende tähtsuse järjekorda. 
                                                 
2 Eutrofeerumine on protsess, mille käigus veekogud (nt järved, estuaarid või aeglase vooluga ojad) muutuvad toitainetest üleküllastunuks, mille tagajärjeks on taimede (vetikate, umbrohu) 
vohamine. Kui selles suurenenud taimekasvus taimed surevad ja kõdunevad, väheneb lahustunud hapniku hulk vees, mis võib põhjustada veeorganismide (näiteks kalade) surma. Toitained 
võivad pärineda paljudest inimtekkelistest (inimtegevusega seotud) allikatest, nagu põldudele laotatud väetised; mullaerosioon; lämmastiku ladestumine atmosfäärist; reoveepuhastusjaamade ja 
puhastamata olmereovee heited. 
3 Bioakumuleerumine toimub siis, kui organism absorbeerib toksilist ainet kiiremini kui ainet eritatakse või kui see bioloogiliselt laguneb. Bioloogiline kuhjumine on aine kontsentratsiooni 
suurenemine toiduahelas järgmistel põhjustel: aine eritumine/lagunemine toiduahelas on energiakulukas ja aeglane (või olematu). Kuigi mõni kord kasutatakse seda sõna samas tähenduses nagu 
„bioakumuleerumine”, on neil oluline vahe. Bioakumuleerumine toimub organismis ja bioloogiline kuhjumine toimub toitumistasanditel (toiduahelas). 
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3. ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid aiandustoodete ja -teenuste puhul 
 

Põhikriteeriumid Täielikud kriteeriumid 
3.1 ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid ilutaimede puhul 

EESMÄRK EESMÄRK 
Ilutaimede ja -puude ostmine Ilutaimede ja -puude ostmine 
TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
Taime omadused 
 
1. Vähemalt [X] % ilutaimedest peavad olema kohalikesse 

kasvutingimustesse (nt mulla happesuse, keskmise sademete hulga, 
aastase temperatuurivahemikuga jne) sobivad taimeliigid. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama kõikide nende liikide nimekirja, mille 
tarnimist nad pakuvad, koos tarnitavate tooteühikute hindade ja koguarvuga. 
 

Taime omadused 
 
1. Vähemalt [X + 10] % ilutaimedest peavad olema kohalikesse 

kasvutingimustesse (nt mulla happesuse, keskmise sademete hulga, 
aastase temperatuurivahemikuga jne) sobivad taimeliigid. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama kõikide nende liikide nimekirja, mille 
tarnimist nad pakuvad, koos tarnitavate tooteühikute hindade ja koguarvuga. 
 

 2. Vähemalt [Y] % ilutaimedest peab olema mahepõllumajanduslikult 
toodetud vastavalt määrusele (EÜ) nr 834/2007. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama kõikide nende liikide nimekirja, mille 
tarnimist nad pakuvad, koos tarnitavate tooteühikute hindade ja koguarvuga. 
 

 Taimekonteinerid 
 
3. Taimed tuleb tarnida taaskasutatavates või biolagunevates konteinerites. 

Kui taimekonteinerid on taaskasutatavad, peab ettevõte need pärast 
taimede/puude istutamist tagasi võtma. Kui taimekonteinerid on 
biolagunevad: 
• peavad need olema tehtud 100 % biolagunevatest 

(komposteeritavatest) ainetest, nagu õled, kork, puidujahu, 
maisitärklis; 

• ei tohi need sisaldada sünteetilisi plastikmaterjale, plastifikaatoreid 
või biotsiidseid aineid, nagu näiteks sisaldub biotsiidides või 



5 
 

konservantides. 
 
Kontroll: kui konteinerid on taaskasutatavad, peavad pakkujad esitama 
allkirjastatud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et nad võtavad 
aiandustöötajate poolt selektiivselt kokku kogutud taimekonteinerid tagasi 
taaskasutamiseks. Kui konteinerid on biolagunevad, peavad pakkujad 
esitama toote koostisainete ja nende vastava osakaalu loetelu koos 
deklaratsiooniga, et need vastavad tehnilistele kirjeldustele. Hankija peab 
omal kulul tutvuma asjakohaste dokumentidega, sealhulgas Euroopa või 
riiklike standarditega, et pakkuja esitatud toote koostisainete ja nende 
vastava osakaalu loetelu põhjal kindlaks teha, kas konteinerid on 
biolagunevad. Nõuetele vastavaks loetakse eespool nimetatud nõuetele 
vastavaid I tüübi ökomärgisega taimekonteinereid ning standardi EN 
13432:2000 või samaväärse standardi järgi biolagunevaks ja 
komposteeritavaks klassifitseeritud tooteid. Arvesse võetakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 
  

 Pakendid 
 
4. Väikesed taimed tarnitakse tagastatavates korvides või karpides. 
 
Kontroll: pakkujad peavad esitama allkirjastatud deklaratsiooni, et nad 
täidavad seda kriteeriumit. 

 
 
 
Selgitavad märkused 
 
Kohalikesse kasvutingimustesse sobivad taimed. Hankijal tuleb koostada nimekiri kõige levinumatest taimeliikidest, mis on kohandunud piirkonna mulla 
happesuse, keskmise sademetehulga, aastase temperatuurivahemikuga jne. Teise võimalusena võib pakkujatel paluda esitada oma enda nimekiri sobivatest 
taimedest ning erinevaid pakkumusi saab võrrelda võrdluskriteeriumide nimekirja alusel, mille hankija andis esialgselt pakkujatele. Kohalike kasvutingimuste 
jaoks sobivate taimeliikide nimekirja koostamiseks tutvub hankija omal kulul asjakohaste dokumentidega, sealhulgas riiklike või piirkondlike ametlike 
allikatega. 
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Põlis-/pärismaised taimed. Kui hankija soovib suurendada linna haljasalade ühenduvust looduskeskkonnaga ning luua linnas levilaid piirkonna taimestiku 
jaoks, võib ta täpselt määratleda, et teatud protsent taimi peavad olema piirkonna põlistaimed või pärismaised taimed (mis ei tähenda, et need on kohalikult 
kasvatatud). Hankijal tuleb koostada nimekiri piirkonna kõige levinumatest põlistaimeliikidest, mis on aianduses sobivad. Sellised loetelud on üldiselt 
valmiskujul kättesaadavad. Teise võimalusena võib pakkujatel paluda esitada oma enda nimekiri põlistaimedest ning erinevaid pakkumusi saab võrrelda. 
 
Mahepõllumajanduslikult toodetud taimed. Mahepõllumajanduslikult toodetud ilutaimede kättesaadavus erineb riigiti märkimisväärselt. Kui hankija ei ole 
toodete hinnas ja turul saadavuses kindel, on soovitatav teha algul turu-uuringud, mis näitaksid, kas tooteid on turul saada ja milline peaks olema nende õige 
protsendimäär. Teise võimalusena võib seda kasutada pakkumuste hindamise kriteeriumina. 
 
Kohalikes tingimustes kasvatamiseks sobivate ja/või mahepõllumajanduslikult toodetud taimede osakaal. Hankijal tuleb täpselt määratleda, kuidas 
osakaalu arvestatakse, kas arvuliselt või kuludena eurodes. Teise võimalusena võib hankija samuti täpselt määratleda, et teatud liigid peavad olema 
sajaprotsendiliselt mahepõllumajanduslikult toodetud. 
 
 

Põhikriteeriumid Täielikud kriteeriumid 
3.2 ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid mullaparandajate puhul 

EESMÄRK EESMÄRK 
Vähese keskkonnamõjuga mullaparandajate ostmine. 
 

Vähese keskkonnamõjuga mullaparandajate ostmine. 

TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
1. Väetamiseks kasutatavate mullaparandajate üldised koostisosad 

 
1.1. Teenuse osutamiseks kasutatavad mullaparandajad ei tohi sisaldada 

turvast ega reoveemuda. 
 
Kontroll: pakkujad peavad esitama üksikasjalikud andmed toote koostise ja 
orgaanilise aine päritolu kohta ning eespool esitatud nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
tunnustatud organi katsearuanne. 
 

1. Väetamiseks kasutatavate mullaparandajate üldised koostisosad 
 
1.1. Teenuse osutamiseks kasutatavad mullaparandajad ei tohi sisaldada 

turvast ega reoveemuda. 
 

1.2. Tootes sisalduv orgaaniline aine peab olema saadud jäätmete 
töötlemisest ja/või taaskasutusest (nagu on määratletud nõukogu 5. 
aprilli 2006. aasta direktiivis 2006/12/EÜ jäätmete kohta ja selle I 
lisas). 
 

1.3. (Muud kui reovee) setted on lubatud vaid juhul, kui need on 
määratletud ühena järgmistest jäätmetest vastavalt Euroopa 
jäätmenimistule (määratletud komisjoni 16. jaanuari 2001. aasta 
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otsusega 2001/118/EÜ, millega muudetakse otsust 2000/532/EÜ 
jäätmetenimistu osas, ja kui setted ei ole segatud heitvee või mudaga 
väljaspool konkreetset tootmisprotsessi): 
• 02 03 05 puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi, tee ja 

tubaka töötlemisel ning valmistamisel tekkinud reovee 
kohtpuhastussetted; konservitootmisel tekkinud setted; pärmi ja 
pärmikontsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja 
kääritamisel tekkinud setted; 

• 02 04 03 suhkrutootmisel tekkinud reovee kohtpuhastussetted; 
• 02 05 02 piimatööstuses tekkinud reovee kohtpuhastussetted; 
• 02 06 03 pagari- ja kondiitritööstuses tekkinud reovee 

kohtpuhastussetted; 
• 02 07 05 alkohoolsete ja alkoholita jookide (v.a kohv, tee ja kakao) 

tootmisel tekkinud reovee kohtpuhastussetted. 
 
Kontroll: pakkujad peavad esitama üksikasjalikud andmed toote koostise ja 
orgaanilise aine päritolu kohta ning eespool esitatud nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
tunnustatud organi katsearuanne. 
 

 2. Ohtlikud ained väetamiseks kasutatavates mullaparandajates 
 
Töötlemata jäätmetes sisalduvate raskemetallide 
maksimumkontsentratsioonid (mg/kg kuivainest) vastavad alljärgnevatele 
nõuetele ohtlike ainete kohta. Lõpptootes peab kuivaines järgmisi elemente 
olema vähem kui näidatud tabelis: 
 

Element mg/kg (kuivaines) Element mg/kg (kuivaines) 
Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 

 

Se (*) 1,5 
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Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1  
(*) Andmed nende elementide sisalduse kohta on vajalikud ainult 
toodete puhul, mis sisaldavad tööstusprotsessidest pärit materjali. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (EN 13650, 
ISO 16772 või samaväärne), mis tõendavad, et tooted vastavad eespool 
nimetatud kriteeriumidele. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis 
vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse 
võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline 
toimik või tunnustatud organi katsearuanne. 
 

 3. Füüsikalised saasteained väetamiseks kasutatavates 
mullaparandajates 

 
Klaasi, metalli ja plastiku sisaldus lõpptoote (kõigi nende kohta kokku) 
kuivaines peab olema alla 0,5 %. 
 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (EN 13650, 
ISO 16772 või samaväärne), mis tõendavad, et tooted vastavad eespool 
nimetatud kriteeriumidele. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis 
vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse 
võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline 
toimik või tunnustatud organi katsearuanne. 
 

 4. Lämmastik (N) väetamiseks kasutatavates mullaparandajates 
 
Lämmastikusisaldus tootes ei tohi olla üle 3 massiprotsendi üldlämmastikust 
ning anorgaanilise lämmastiku sisaldus üle 20 % üldlämmastikust (s.t et 
orgaanilise lämmastiku sisaldus peab olema ≥80 %). 
 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (EN 13650, 
ISO 16772 või samaväärne), mis tõendavad, et tooted vastavad eespool 
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nimetatud kriteeriumidele. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis 
vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse 
võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline 
toimik või tunnustatud organi katsearuanne. 

 
 5. Väetamiseks kasutatavate mullaparandajate toote toimeomadused 

 
Tooted ei tohi takistada taimede tärkamist ja edasist kasvu ja nende 
kuivainesisaldus ei tohi olla alla 25 massiprotsendi ning orgaanilise ainese 
sisaldus alla 20 % kuivainest. 
 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (EN 13650, 
ISO 16772 või samaväärne), mis tõendavad, et tooted vastavad eespool 
nimetatud kriteeriumidele. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis 
vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse 
võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline 
toimik või tunnustatud organi katsearuanne. 
 

 6. Tervishoid ja ohutus seoses väetamiseks kasutatavate 
mullaparandajatega 
 
Tootes ei tohi olla järgmisi põhilisi nakkusetekitajaid üle järgmiste 
piirnormide: 

• salmonella: puudub 25 g tootes 
• ussnugiliste munad: puuduvad 1,5 g tootes 
• E.coli: <1 000 MPN/g (MPN: kõige tõenäolisem arv). 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (EN 13650, 
ISO 16772 või samaväärne), mis tõendavad, et tooted vastavad eespool 
nimetatud kriteeriumidele. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis 
vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse 
võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline 
toimik või tunnustatud organi katsearuanne. 
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Selgitavad märkused 
 
Kasvusubstraadid: ELi ökomärgises on välja arendatud kriteeriumid ka kasvusubstraatide kohta. Tavaliselt kasutatakse neid ainult taimekoolides. Siiski, kui 
neid kasutatakse mullaparandajatena, peavad need vastama samadele eespool määratletud vastavatele põhi- ja täielikele kriteeriumidele. 
 
1. tüübi ehk ISO 14024 ökomärgised: märgised, mille aluseks olevad kriteeriumid on kehtestanud sõltumatu organ ning mida jälgitakse sertifitseerimis- ja 
kontrolliprotsessis. Sellisena on need märgised väga läbipaistev, usaldusväärne ja sõltumatu teabeallikas. Need märgised peavad vastama järgmistele 
tingimustele: 

• Märgiste suhtes kehtestatud nõuded põhinevad teaduslikel tõenditel 
• ökomärgised võetakse vastu sidusrühmade, nagu valitsusorganite, tarbijate, tootjate, turustajate ja keskkonnaorganisatsioonide osalusel 
• märgised on kättesaadavad kõikide huvitatud pooltele. 

 
Riigihankes võivad hankijad nõuda teatud ökomärgise aluseks olevate kriteeriumide täitmist ning lubada kasutada ökomärgist ühe nõuetele vastavuse 
tõendusvahendina. Hankijad ei tohi siiski nõuda, et tootel oleks ökomärgis. Peale selle võivad hankijad kasutada ainult neid ökomärgise kriteeriume, mis 
viitavad toote või teenuse omadustele või tootmisprotsessile, mitte ettevõtte üldise juhtimisega seotud kriteeriume. 
 
Kriteeriumidele vastavuse tõendamine: kui kriteeriumidele vastavuse kontrollimisel on lubatud kasutada muid sobivaid tõendusvahendeid, võivad sellisteks 
vahenditeks olla tootja tehnilised toimikud, tunnustatud asutuse katsearuanne või muu asjakohane tõendusmaterjal. Hankija peab igal üksikjuhtumil 
veenduma, et esitatud tõendusmaterjali saab pidada tehniliselt või õiguslikult sobivaks. 
 
 

Põhi- ja täielikud kriteeriumid 
3.3 ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid niisutussüsteemide puhul 

EESMÄRK EESMÄRK 
Automaatsete niisutussüsteemide hankimine Automaatsete niisutussüsteemide hankimine 
TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
1. Niisutussüsteem peab võimaldama jaotatava vee kogust eri alade kaupa 

reguleerida. 
 

2. Niisutussüsteemil peavad olema reguleeritavad taimerid kastmisperioodi 
programmeerimiseks. 

1. Niisutussüsteem peab võimaldama jaotatava vee kogust eri alade kaupa 
reguleerida. 
 

2. Niisutussüsteemil peavad olema reguleeritavad taimerid kastmisperioodi 
programmeerimiseks. 
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3. Niisutussüsteemil peavad olema niiskusmõõturid, mis mõõdavad 

mullaniiskuse taset ja peatavad automaatselt niisutamise, kui mulla 
niiskustase on piisavalt kõrge (näiteks pärast vihma). 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjakohase tehnilise dokumentatsiooni, 
mis tõendab, et toode vastab nendele kriteeriumidele. 
 

 
3. Niisutussüsteemil peavad olema niiskusmõõturid, mis mõõdavad 

mullaniiskuse taset ja peatavad automaatselt niisutamise, kui mulla 
niiskustase on piisavalt kõrge (näiteks pärast vihma). 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjakohase tehnilise dokumentatsiooni, 
mis tõendab, et toode vastab nendele kriteeriumidele. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUM PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUM 
1. Lisapunkte antakse, kui niisutussüsteemiga saab koguda ja kasutada vett 

(nt vihmavesi, põhjavesi ja filtreeritud must vesi) kohalikest 
ringlussevõtuallikatest. 

 
Kontroll: hankija annab suunised kliimale ja niisutussüsteemi asukohale 
spetsiifiliste veevarude saadavuse põhjal. Pakkujad peavad esitama 
asjakohase tehnilise dokumentatsiooni, mis tõendab, et toode vastab sellele 
kriteeriumile. 
 

1. Lisapunkte antakse, kui niisutussüsteemiga saab koguda ja kasutada vett 
(nt vihmavesi, põhjavesi ja filtreeritud must vesi) kohalikest 
ringlussevõtuallikatest. 

 
Kontroll: hankija annab suunised kliimale ja niisutussüsteemi asukohale 
spetsiifiliste veevarude saadavuse põhjal. Pakkujad peavad esitama 
asjakohase tehnilise dokumentatsiooni, mis tõendab, et toode vastab sellele 
kriteeriumile. 

 
 

Põhikriteeriumid Täielikud kriteeriumid 
3.4 ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid aiandusmasinate puhul 

EESMÄRK EESMÄRK 
Käesoleva dokumendi 1. jaos määratletud tüüpi ja tehnoloogial põhinevate 
piiratud keskkonnamõjuga aiandusmasinate hankimine. 
 

Käesoleva dokumendi 1. jaos määratletud tüüpi ja tehnoloogial põhinevate 
piiratud keskkonnamõjuga aiandusmasinate hankimine. 
 

TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
Kütuseliigid sisepõlemismootoriga masinate jaoks 
 
1. Kui masin töötab sisepõlemismootoriga, peab mootor olema 

projekteeritud selliselt, et see töötaks ühe või mitme järgmise 
kvaliteedikategooria kütusega: pliivaba bensiin benseenisisaldusega 
<1,0 mahuprotsendi, alkülaatbensiin, A-klassi diisliõli või 

Kütuseliigid sisepõlemismootoriga masinate jaoks 
 
1. Kui masin töötab sisepõlemismootoriga, peab mootor olema 

projekteeritud selliselt, et see töötaks ühe või mitme järgmise 
kvaliteedikategooria kütusega: pliivaba bensiin benseenisisaldusega 
<1,0 mahuprotsendi, alkülaatbensiin, A-klassi diisliõli või 
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biokütusepõhine mootorikütus. 
 
Kontroll: pakkujad peavad esitama allkirjastatud nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni. Asjaomase I tüübi ökomärgisega masinaid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
tunnustatud organi katsearuanne. 
 

biokütusepõhine mootorikütus. 
 
Kontroll: pakkujad peavad esitama allkirjastatud nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni. Asjaomase I tüübi ökomärgisega masinaid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
tunnustatud organi katsearuanne. 
 

Müra 
 
2. Masina müratase ei tohi ületada järgmises tabelis märgitud 

müratasemeid. 
 

Masin Tehnilised 
andmed 

Maksimaalne 
lubatud 
helivõimsustase LWA
(dB/1pW) 

Muruniidukid (k.a 
murutraktorid) 
 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = lõikelaius) 

94 
98 
103 

Kaabitsad  Sisepõlemismootor 
(P = kasulik 
võimsus (kW)) 

99 + 2 lg P 

Võsalõikurid P ≤ 1,5 kW 
P > 1,5 kW 
(P = kasulik 
võimsus (kW)) 

107 
110 

Kettsaed Elektrimootor 
Sisepõlemismootor 
(P = kasulik 
võimsus (kW)) 

104 
108 + 2 P 

Murutrimmerid 
 

Elektrimootor 
Sisepõlemismootor 

94 
104 

Müra 
 
2. Masina müratase ei tohi ületada järgmises tabelis märgitud 

müratasemeid. 
 

Masin Tehnilised 
andmed 

Maksimaalne 
lubatud 
helivõimsustase LWA 
(dB/1pW) 

Muruniidukid (k.a 
murutraktorid) 
 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = lõikelaius) 

92 
96 
101 

Kaabitsad  Sisepõlemismootor 
(P = kasulik 
võimsus (kW)) 

97 + 2 lg P 

Võsalõikurid P ≤ 1,5 kW 
P > 1,5 kW 
(P = kasulik 
võimsus (kW)) 

105 
108 

Kettsaed Elektrimootor 
Sisepõlemismootor 
(P = kasulik 
võimsus (kW)) 

102 
106 + 2 P 

Murutrimmerid 
 

Elektrimootor 
Sisepõlemismootor 

92 
102 
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Trimmerid ja 
hekilõikurid 

Elektrimootor 
Sisepõlemismootor 

96 
103 

Lehekogurid 
 

Elektrimootor 
Sisepõlemismootor 

99 
104 
 

Lehepuhurid Elektrimootor 
Sisepõlemismootor 

99 
105 

Mootorvikatid 
 

P ≤ 1,5 kW 
P > 1,5 kW 
(P = kasulik 
võimsus (kW)) 

107  
110  

Mootorkultivaatorid  93 
Rootorkultivaatorid  93  

 
Kontroll: masin läbib müravõimsuse katse vastavalt direktiivis 
(2000/14/EÜ) välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta sätestatud 
nõuetele. Masinal peab olema CE-märgis, garanteeritud helivõimsuse 
taseme tähis ja kaasapandud EÜ vastavusdeklaratsioon. 
 

Trimmerid ja 
hekilõikurid 

Elektrimootor 
Sisepõlemismootor 

94 
101 

Lehekogurid 
 

Elektrimootor 
Sisepõlemismootor 

97 
102 
 

Lehepuhurid Elektrimootor 
Sisepõlemismootor 

97 
103 

Mootorvikatid 
 

P ≤ 1,5 kW 
P > 1,5 kW 
(P = kasulik 
võimsus (kW)) 

105 
108 

Mootorkultivaatorid  91 
Rootorkultivaatorid  91 

 
Kontroll: masin läbib müravõimsuse katse vastavalt direktiivis 
(2000/14/EÜ) välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta sätestatud 
nõuetele. Masinal peab olema CE-märgis, garanteeritud helivõimsuse 
taseme tähis ja kaasapandud EÜ vastavusdeklaratsioon. 
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 Mootori määrdeained ja -kütus 
 
2. Masinates peab olema võimalik kasutada biolagunevaid mootoriõlisid 

(kahetaktilistel mootoritel) või regenereeritud mootoriõlisid 
(neljataktilistel mootoritel). 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama allkirjastatud nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni. 
 
3. Neljataktiliste mootorite kütusekulu ei tohi 50 % koormusega olla 

suurem kui 500 g/kWh kütust, mõõdetuna ISO 8178 või samaväärse 
standardi järgi. 

 
Kontroll: esitatakse ISO või samaväärse katse tulemus. Asjaomase I tüübi 
ökomärgisega masinaid, mis vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse 
nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu 
tootja koostatud tehniline toimik või tunnustatud organi katsearuanne. 
 

 Masinamaterjalid ja -komponendid 
 
4. Masina ehitus peab võimaldama tankimist ja puhastamist ilma kütuse 

mahavalamiseta või lekkimiseta. Tavalise puhastamise ajal ei tohi 
masinast õli lekkida ja mootor peab olema projekteeritud selliselt, et 
võimaldada õlivahetust ilma õli mahavalgumiseta. 
 

5. Üle 50 g kaaluvad plastikkomponendid peavad olema märgistatud 
vastavalt ISO 11469 või samaväärsele standardile. Elektrijuhtmetele see 
nõue ei kehti. 

 
6. Plastikmaterjalid ei tohi sisaldada kaadmiumi, pliid, elavhõbedat ega 

nende ühendeid. 
 
7. Pinnatöötlusvahendid ei tohi sisaldada plii, kaadmiumi, elavhõbeda või 

nende ühendite põhjal valmistatud pigmente ega lisandeid. 
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Kontroll: pakkujad peavad esitama nõuetele vastavuse deklaratsiooni. 
Asjaomase I tüübi ökomärgisega masinaid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
tunnustatud organi katsearuanne. 
 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUM PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUM 
Lisapunkte antakse: 
 
1. Müra 

 
Masinad, mille müratase on madalam kui tehnilises kirjelduses märgitud 
maksimaalne tase. 
 
Kontroll: pakkujad esitavad laboratoorse katse tulemused või asjakohase 
tehnilise toimiku, milles on märgitud müratasemed vastavalt tehnilises 
kirjelduses märgitud või samaväärsetele katsemeetoditele. 
 

Lisapunkte antakse: 
 
1. Müra 

 
Masinad, mille müratase on madalam kui tehnilises kirjelduses märgitud 
maksimaalne tase. 
 
Kontroll: pakkujad esitavad laboratoorse katse tulemused või asjakohase 
tehnilise toimiku, milles on märgitud müratasemed vastavalt tehnilises 
kirjelduses märgitud või samaväärsetele katsemeetoditele. 
 

2. Heitgaasid 
 
Masinad, mille heitgaaside tase on direktiiviga 97/68/EÜ nõutavast väiksem. 
 
Kontroll: masina heitgaaside katse tehakse vastavalt ELi direktiivis 
97/68/EÜ määratletud üldstandardile ja sama direktiivi alusel 
kvalifitseeritud katselaboratooriumi poolt. Pakkujad peavad esitama 
laborikatse tulemused või asjakohase tehnilise toimiku. 

2. Heitgaasid 
 
Masinad, mille heitgaaside tase on direktiiviga 97/68/EÜ nõutavast väiksem.  
 
Kontroll: masina heitgaaside katse tehakse vastavalt ELi direktiivis 
97/68/EÜ määratletud üldstandardile ja sama direktiivi alusel 
kvalifitseeritud katselaboratooriumi poolt. Pakkujad peavad esitama 
laborikatse tulemused või asjakohase tehnilise toimiku. 
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Põhikriteeriumid Täielikud kriteeriumid 
3.5 ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid masinate määrdeõlide puhul (v.a neljataktiliste mootorite määrdeained) 

EESMÄRK EESMÄRK 
Kiirelt biolagunevate määrdeainete ostmine 
 

Kiirelt biolagunevate määrdeainete ostmine 

TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
Taastuv tooraine 
 
1. Taastuvast toormest (saadud taimeõlidest või loomsetest rasvadest) 

saadud süsiniku sisaldus valmistootes on: 
• ≥50 massiprotsenti hüdroõlide puhul 
• ≥45 massiprotsenti määrdeainete puhul 
• ≥70 massiprotsenti kettsae õlide ja muude muutumatult keskkonda 

sattuvate määrete puhul 
• ≥50 massiprotsenti kahetaktiliste mootorite õlide puhul. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama üksikasjalikud andmed toote koostise ja 
taastuva tooraine päritolu kohta ning eespool esitatud nõudele vastavuse 
deklaratsiooni. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
tunnustatud organi katsearuanne. 
 

Taastuv tooraine 
 
1. Taastuvast toormest (saadud taimeõlidest või loomsetest rasvadest) 

saadud süsiniku sisaldus valmistootes on: 
• ≥55 massiprotsenti hüdroõlide puhul 
• ≥50 massiprotsenti määrdeainete puhul 
• ≥75 massiprotsenti kettsae õlide ja muude muutumatult keskkonda 

sattuvate määrete puhul 
• ≥55 massiprotsenti kahetaktiliste mootorite õlide puhul. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama üksikasjalikud andmed toote koostise ja 
taastuva tooraine päritolu kohta ning eespool esitatud nõudele vastavuse 
deklaratsiooni. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
tunnustatud organi katsearuanne. 
 

Ohud keskkonnale ja inimeste tervisele 
 
2. Tootele ei tohi olla määratud ühtegi riskilauset, mis vastavalt direktiivile 

1999/45/EÜ ja 2001/60/EÜ osutab ohtu keskkonnale ja inimeste 
tervisele. Kõnealuse tooterühma puhul on asjakohased järgmised 
riskilaused: R20 (H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 ja 
H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 
(H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 
(H335), R38 (H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 
(H334), R43 (H317), R45 (H350), R46 (H340), R48 (H372 ja H373), 

Ohud keskkonnale ja inimeste tervisele 
 
2. Tootele ei tohi olla määratud ühtegi riskilauset, mis vastavalt direktiivile 

1999/45/EÜ ja 2001/60/EÜ osutab ohtu keskkonnale ja inimeste 
tervisele. Kõnealuse tooterühma puhul on asjakohased järgmised 
riskilaused: R20 (H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 ja 
H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 
(H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 
(H335), R38 (H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 
(H334), R43 (H317), R45 (H350), R46 (H340), R48 (H372 ja H373), 
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R49 (H350i), R50 (H400), R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 
(EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D ja H360FD), R62 (H361f, 
H360FD ja H360Df), R63 (H361d ja H360Fd), R64 (H362), R65 
(H304), R66 (EUH066), R67 (H336), R68 (H371) ja nende 
kombinatsioonid. 

 
Kontroll: asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
tunnustatud organi katsearuanne. Teise võimalusena esitavad pakkujad: 
kõikide toote põhikoostisosade loetelu (kõik ained, mis moodustavad üle 5 
massiprotsendi määrdeainest), esitades selgelt nende nimed ja vajaduse 
korral EINECSi või ELINCSi numbrid ja kontsentratsioonid, milles neid 
kasutatakse; toote ohutuskaardi (mis vastab komisjoni direktiivi 
91/155/EMÜ nõuetele); ja iga põhikoostisosa kohta tarnijate ohutuskaardi 
(mis vastavad direktiivi 91/155/EMÜ ja nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ 
nõuetele). 
 

R49 (H350i), R50 (H400), R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 
(EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D ja H360FD), R62 (H361f, 
H360FD ja H360Df), R63 (H361d ja H360Fd), R64 (H362), R65 
(H304), R66 (EUH066), R67 (H336), R68 (H371) ja nende 
kombinatsioonid. 

 
Kontroll: asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
tunnustatud organi katsearuanne. Teise võimalusena esitavad pakkujad: 
kõikide toote põhikoostisosade loetelu (kõik ained, mis moodustavad üle 5 
massiprotsendi määrdeainest), esitades selgelt nende nimed ja vajaduse 
korral EINECSi või ELINCSi numbrid ja kontsentratsioonid, milles neid 
kasutatakse; toote ohutuskaardi (mis vastab komisjoni direktiivi 
91/155/EMÜ nõuetele); ja iga põhikoostisosa kohta tarnijate ohutuskaardi 
(mis vastavad direktiivi 91/155/EMÜ ja nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ 
nõuetele). 

 
 

Põhikriteeriumid Täielikud kriteeriumid 
3.6 ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid aiandusteenuste puhul 

EESMÄRK EESMÄRK 
Aiandusteenused, milles kasutatakse piiratud keskkonnamõjuga tooteid ja 
tavasid 
 

Aiandusteenused, milles kasutatakse piiratud keskkonnamõjuga tooteid ja 
tavasid 

VALIKUKRITEERIUMID VALIKUKRITEERIUMID 
Pakkujad peavad tõendama oma võimekust järgida struktureeritud ja 
dokumenteeritud keskkonnamenetlusi vähemalt järgmistes valdkondades: 

• tööoperatsiooni kõige olulisemate keskkonnaaspektide hindamine  
• jäätmetekke minimeerimine ja selektiivne jäätmete kogumine 
• vee- ja energiatarbimise vähendamine, ka transpordis 
• kahjuritõrjevahendite, sh umbrohutõrjevahendite kasutamine. 

Pakkujad peavad tõendama oma võimekust järgida struktureeritud ja 
dokumenteeritud keskkonnamenetlusi vähemalt järgmistes valdkondades: 

• tööoperatsiooni kõige olulisemate keskkonnaaspektide hindamine  
• jäätmetekke minimeerimine ja selektiivne jäätmete kogumine 
• vee- ja energiatarbimise vähendamine, ka transpordis 
• kahjuritõrjevahendite, sh umbrohutõrjevahendite kasutamine. 
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Kontroll: kui pakkujatel on aiandusteenuste jaoks olemas 
keskkonnajuhtimissüsteem (näiteks EMAS, ISO 14001 või muu riiklik või 
piirkondlik ametlik süsteem), peavad nad esitama süsteemi ja kasutusele 
võetud menetluste sertifikaadi. Kui süsteem ei ole sertifitseeritud, peavad 
pakkujad esitama kirjalikud juhised ja menetlused, mis tõendavad nende 
erialast võimekust. 
 
Kui pakkujatel ei ole keskkonnajuhtimissüsteemi, aga on kogemusi 
samalaadsete lepingute alal, peavad nad esitama oma eelmiste kolme aasta 
jooksul täidetud lepingute nimekirja koos asjaomaste hankijate 
kontaktandmetega. 
 

 
Kontroll: kui pakkujatel on aiandusteenuste jaoks olemas 
keskkonnajuhtimissüsteem (näiteks EMAS, ISO 14001 või muu riiklik või 
piirkondlik ametlik süsteem), peavad nad esitama süsteemi ja kasutusele 
võetud menetluste sertifikaadi. Kui süsteem ei ole sertifitseeritud, peavad 
pakkujad esitama kirjalikud juhised ja menetlused, mis tõendavad nende 
erialast võimekust. 
 
Kui pakkujatel ei ole keskkonnajuhtimissüsteemi, aga on kogemusi 
samalaadsete lepingute alal, peavad nad esitama oma eelmiste kolme aasta 
jooksul täidetud lepingute nimekirja koos asjaomaste hankijate 
kontaktandmetega. 
 

TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
Väetamiseks kasutatavate mullaparandajate üldised koostisosad 
 
1. Teenuse osutamiseks kasutatavad mullaparandajad ei tohi sisaldada 

turvast ega reoveemuda. 
 

2. Mullaparandajas sisalduv orgaaniline aine peab olema saadud jäätmete 
töötlemisest ja/või taaskasutusest (nagu on määratletud nõukogu 5. 
aprilli 2006. aasta direktiivis 2006/12/EÜ jäätmete kohta ja selle I lisas). 

 
3. (Muud kui reovee) setted on lubatud vaid juhul, kui need on määratletud 

ühena järgmistest jäätmetest vastavalt Euroopa jäätmenimistule 
(määratletud komisjoni 16. jaanuari 2001. aasta otsusega 2001/118/EÜ, 
millega muudetakse otsust 2000/532/EÜ jäätmetenimistu osas, ja kui 
setted ei ole segatud heitvee või mudaga väljaspool konkreetset 
tootmisprotsessi): 
• 02 03 05 puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi, tee ja 

tubaka töötlemisel ning valmistamisel tekkinud reovee 
kohtpuhastussetted; konservitootmisel tekkinud setted; pärmi ja 
pärmikontsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja 
kääritamisel tekkinud setted; 

Väetamiseks kasutatavate mullaparandajate üldised koostisosad 
 
1. Teenuse osutamiseks kasutatavad mullaparandajad ei tohi sisaldada 

turvast ega reoveemuda. 
 

2. Mullaparandajas sisalduv orgaaniline aine peab olema saadud jäätmete 
töötlemisest ja/või taaskasutusest (nagu on määratletud nõukogu 5. 
aprilli 2006. aasta direktiivis 2006/12/EÜ jäätmete kohta ja selle I lisas). 

 
3. (Muud kui reovee) setted on lubatud vaid juhul, kui need on määratletud 

ühena järgmistest jäätmetest vastavalt Euroopa jäätmenimistule 
(määratletud komisjoni 16. jaanuari 2001. aasta otsusega 2001/118/EÜ, 
millega muudetakse otsust 2000/532/EÜ jäätmetenimistu osas, ja kui 
setted ei ole segatud heitvee või mudaga väljaspool konkreetset 
tootmisprotsessi): 
• 02 03 05 puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi, tee ja 

tubaka töötlemisel ning valmistamisel tekkinud reovee 
kohtpuhastussetted; konservitootmisel tekkinud setted; pärmi ja 
pärmikontsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja 
kääritamisel tekkinud setted; 
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• 02 04 03 suhkrutootmisel tekkinud reovee kohtpuhastussetted; 
• 02 05 02 piimatööstuses tekkinud reovee kohtpuhastussetted; 
• 02 06 03 pagari- ja kondiitritööstuses tekkinud reovee 

kohtpuhastussetted; 
• 02 07 05 alkohoolsete ja alkoholita jookide (v.a kohv, tee ja kakao) 

tootmisel tekkinud reovee kohtpuhastussetted. 
 
Kontroll: pakkujad peavad esitama üksikasjalikud andmed toote koostise ja 
orgaanilise aine päritolu kohta ning eespool esitatud nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
tunnustatud organi katsearuanne. 
 

• 02 04 03 suhkrutootmisel tekkinud reovee kohtpuhastussetted; 
• 02 05 02 piimatööstuses tekkinud reovee kohtpuhastussetted; 
• 02 06 03 pagari- ja kondiitritööstuses tekkinud reovee 

kohtpuhastussetted; 
• 02 07 05 alkohoolsete ja alkoholita jookide (v.a kohv, tee ja kakao) 

tootmisel tekkinud reovee kohtpuhastussetted. 
 
Kontroll: pakkujad peavad esitama üksikasjalikud andmed toote koostise ja 
orgaanilise aine päritolu kohta ning eespool esitatud nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse võetakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
tunnustatud organi katsearuanne. 
 

Ohtlikud ained väetamiseks kasutatavates mullaparandajates 
 
4. Töötlemata jäätmetes sisalduvate raskmetallide 

maksimumkontsentratsioonid (mg/kg kuivainest) vastavad 
alljärgnevatele nõuetele ohtlike ainete kohta. Lõpptootes peab kuivaines 
järgmisi elemente olema vähem kui näidatud tabelis. 

 
Element mg/kg  

(kuivaines) 
Element mg/kg  

(kuivaines) 
Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1 

 

 
(*) Andmed nende elementide sisalduse kohta on vajalikud 
ainult toodete puhul, mis sisaldavad tööstusprotsessidest pärit 
materjali. 

Ohtlikud ained väetamiseks kasutatavates mullaparandajates 
 
4. Töötlemata jäätmetes sisalduvate raskmetallide 

maksimumkontsentratsioonid (mg/kg kuivainest) vastavad 
alljärgnevatele nõuetele ohtlike ainete kohta. Lõpptootes peab kuivaines 
järgmisi elemente olema vähem kui näidatud tabelis. 

 
Element mg/kg  

(kuivaines) 
Element mg/kg  

(kuivaines) 
Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1 

 

 
(*) Andmed nende elementide sisalduse kohta on vajalikud 
ainult toodete puhul, mis sisaldavad tööstusprotsessidest pärit 
materjali. 
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Kontroll: pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (EN 13650, 
ISO 16772 või samaväärne), mis tõendavad, et tooted vastavad eespool 
nimetatud kriteeriumidele. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis 
vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse 
võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline 
toimik või tunnustatud organi katsearuanne. 
 

  
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (EN 13650, 
ISO 16772 või samaväärne), mis tõendavad, et tooted vastavad eespool 
nimetatud kriteeriumidele. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis 
vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse 
võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline 
toimik või tunnustatud organi katsearuanne. 
 

Määrdeained  
  
5. Teenuse osutamiseks kasutatavates masinates kasutatavad määrdeõlid 

peavad olema biolagunevad ja mittetoksilised. Seetõttu on taastuvast 
toormest (saadud taimeõlidest või loomsetest rasvadest) saadud süsiniku 
sisaldus valmistootes: 
• ≥50 massiprotsenti hüdroõlide puhul 
• ≥45 massiprotsenti määrdeainete puhul 
• ≥70 massiprotsenti kettsae õlide ja muude muutumatult keskkonda 

sattuvate määrete puhul 
• ≥50 massiprotsenti kahetaktiliste mootorite õlide puhul. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama teenuse osutamisel kasutatavate 
määrdeainete loetelu (tootja ja ärinimi). Asjaomase I tüübi ökomärgisega 
tooteid, mis vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 
Arvesse võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud 
tehniline toimik või tunnustatud organi katsearuanne. Vastasel korral peavad 
pakkujad esitama kõik nimetatud dokumendid koos spetsifikatsioonidega iga 
toote kohta. 
 

Määrdeained  
 
5. Teenuse osutamiseks kasutatavates masinates kasutatavad määrdeõlid 

peavad olema biolagunevad ja mittetoksilised. Seetõttu on taastuvast 
toormest (saadud taimeõlidest või loomsetest rasvadest) saadud süsiniku 
sisaldus valmistootes: 
• ≥55 massiprotsenti hüdroõlide puhul 
• ≥50 massiprotsenti määrdeainete puhul 
• ≥75 massiprotsenti kettsae õlide ja muude muutumatult keskkonda 

sattuvate määrete puhul 
• ≥55 massiprotsenti kahetaktiliste mootorite õlide puhul. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama teenuse osutamisel kasutatavate 
määrdeainete loetelu (tootja ja ärinimi). Asjaomase I tüübi ökomärgisega 
tooteid, mis vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 
Arvesse võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud 
tehniline toimik või tunnustatud organi katsearuanne. Vastasel korral peavad 
pakkujad esitama kõik nimetatud dokumendid koos spetsifikatsioonidega iga 
toote kohta. 
 

Kastmistavad 
 
6. Kastmise ja veekasutuse juhtimismeetmega peab: 

• kasutama maksimaalselt mitte-joogivett (vihmavesi, põhjavesi või 
taaskasutusvesi) 

• rakendama multšimist, et vältida aurumist hankija määratud aladel 

Kastmistavad 
 
6. Kastmise ja veekasutuse juhtimismeetmega peab: 

• kasutama maksimaalselt mitte-joogivett (vihmavesi, põhjavesi või 
taaskasutusvesi)  

• rakendama multšimist, et vältida aurumist hankija määratud aladel 
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• kasutama automaatseid niisutussüsteeme vastavalt hankija 
määratlusele 

• esitama perioodilisi aruandeid veetarbimise kohta. 
 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjakohase dokumentatsiooni, mis 
tõendab, et toode vastab nendele kriteeriumidele. Hankija annab suunised 
kliimale ja niisutussüsteemi asukohale spetsiifiliste veevarude saadavuse 
põhjal. 
 
7. Automaatsed niisutussüsteemid peavad vastama järgmistele nõuetele: 

• jaotatava vee kogust peab saama alade kaupa reguleerida 
• süsteemidel peavad olema reguleeritavad taimerid kastmisperioodi 

programmeerimiseks 
• niisutussüsteemil peavad olema niiskusmõõturid, mis mõõdavad 

mullaniiskuse taset ja peatavad automaatselt niisutamise, kui mulla 
niiskustase on piisavalt kõrge (näiteks pärast vihma) 

• kui hankija peab asjakohaseks, tuleb kasutada vett (nt vihmavesi, 
põhjavesi ja filtreeritud must vesi) kohalikest ringlussevõtuallikatest. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjakohase tehnilise dokumentatsiooni, 
mis tõendab, et toode vastab nendele kriteeriumidele. Hankija annab 
suunised kliimale ja niisutussüsteemi asukohale spetsiifiliste veevarude 
saadavuse põhjal. 

• kasutama automaatseid niisutussüsteeme vastavalt hankija 
määratlusele 

• esitama perioodilisi aruandeid veetarbimise kohta 
• koostama veevajaduse uuringud, ühe kuu jooksul alates lepingu 

algusest, et määrata kindlaks iga haljasala jaoks vajaliku veekoguse 
• juhul kui on vaja istutada uusi taimi, pakkuma välja taimede 

paigutuse vastavalt nende veevajadusele, välja arvatud juhul, kui see 
on eelnevalt otsustatud. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjakohase dokumentatsiooni, mis 
tõendab, et toode vastab nendele kriteeriumidele. Hankija annab suunised 
kliimale ja niisutussüsteemi asukohale spetsiifiliste veevarude saadavuse 
põhjal. 
 
7. Automaatsed niisutussüsteemid peavad vastama järgmistele nõuetele: 

• jaotatava vee kogust peab saama alade kaupa reguleerida 
• süsteemidel peavad olema reguleeritavad taimerid kastmisperioodi 

programmeerimiseks 
• niisutussüsteemil peavad olema niiskusmõõturid, mis mõõdavad 

mullaniiskuse taset ja peatavad automaatselt niisutamise, kui mulla 
niiskustase on piisavalt kõrge (näiteks pärast vihma) 

• kui hankija peab asjakohaseks, tuleb kasutada vett (nt vihmavesi, 
põhjavesi ja filtreeritud must vesi) kohalikest ringlussevõtuallikatest. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjakohase tehnilise dokumentatsiooni, 
mis tõendab, et toode vastab nendele kriteeriumidele. Hankija annab 
suunised kliimale ja niisutussüsteemi asukohale spetsiifiliste veevarude 
saadavuse põhjal. 
 

Jäätmekäitlus 
 
8. Aiandusteenuste teostamise ajal tekkivad jäätmed tuleb kokku koguda 

ja sorteerida järgmiselt: 
• kõik orgaanilised jäätmed (kuivanud lehed, kärbitud oksad, rohi) 

Jäätmekäitlus 
 
8. Aiandusteenuste teostamise ajal tekkivad jäätmed tuleb kokku koguda ja 

sorteerida järgmiselt: 
• kõik orgaanilised jäätmed (kuivanud lehed, kärbitud oksad, rohi) 
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tuleb komposteerida kohapeal, ettevõtte rajatistes või allhanke 
korras selle teenuse tellimisega jäätmekäitlusettevõttelt; 

• orgaanilised puidujäätmed (oksad jms) tuleb purustada kohapeal või 
ettevõtte rajatistes ning kasutada multšina kokkulepitud aladel; 

• pakendijäätmed tuleb sorteerida ettenähtud olmejäätmete 
kategooriatesse ja panna vastavatesse prügikonteineritesse (paber, 
plastik jne). Ohtlike ainete, nagu taimekaitsetooted, pakendite 
jäätmed tuleb siiski kõrvalda ohutult volitatud 
jäätmekogumispunktides või volitatud jäätmekäitleja kaudu 
edasiseks käitlemiseks; 

• mootoriõlid peab kokku koguma ja töötlema volitatud 
jäätmekäitlusettevõte; 

• kui aiandusmasin on parandamatult katki, peab pakkuja kindlaks 
määrama masina lõpliku sihtkoha. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjakohase dokumentatsiooni, mis 
tõendab, et toode vastab nendele kriteeriumidele. 
 

tuleb komposteerida kohapeal, ettevõtte rajatistes või allhanke 
korras selle teenuse tellimisega jäätmekäitlusettevõttelt; 

• orgaanilised puidujäätmed (oksad jms) tuleb purustada kohapeal või 
ettevõtte rajatistes ning kasutada multšina kokkulepitud aladel; 

• pakendijäätmed tuleb sorteerida ettenähtud olmejäätmete 
kategooriatesse ja panna vastavatesse prügikonteineritesse (paber, 
plastik jne). Ohtlike ainete, nagu taimekaitsetooted, pakendite 
jäätmed tuleb siiski kõrvalda ohutult volitatud 
jäätmekogumispunktides või volitatud jäätmekäitleja kaudu 
edasiseks käitlemiseks; 

• mootoriõlid peab kokku koguma ja töötlema volitatud 
jäätmekäitlusettevõte; 

• kui aiandusmasin on parandamatult katki, peab pakkuja kindlaks 
määrama masina lõpliku sihtkoha. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjakohase dokumentatsiooni, mis 
tõendab, et toode vastab nendele kriteeriumidele. 
 

Perioodiline aruandlus 
 
9. Igal aastal tuleb esitada aruanne, milles on märgitud teave teenuse 

osutamisel kasutatud kütuse kohta; kasutatud väetiste, 
taimekaitsetoodete ja määrdeõlide nimed ja kogused; tekkinud 
jäätmete kogused liigiti ja sihtkohtade kaupa ning teave kõikide muude 
tööde kohta teenuste teostamiseks, nagu on lepingus määratletud 
(meetmed veetarbimise vähendamiseks, pakendite vähendamiseks jne). 

 
Kontroll: hankija kontrollib nõuetele vastavust lepinguperioodil. 
 

Perioodiline aruandlus 
 
9. Igal aastal tuleb esitada aruanne, milles on märgitud teave teenuse 

osutamisel kasutatud kütuse kohta; kasutatud väetiste, 
taimekaitsetoodete ja määrdeõlide nimed ja kogused; tekkinud jäätmete 
kogused liigiti ja sihtkohtade kaupa ning teave kõikide muude tööde 
kohta teenuste teostamiseks, nagu on lepingus määratletud (meetmed 
veetarbimise vähendamiseks, pakendite vähendamiseks jne). 

 
Kontroll: hankija kontrollib nõuetele vastavust lepinguperioodil. 
 

Sissetungivad taime- ja loomaliigid 
 
10. Sissetungivate taime- ja loomaliikide tuvastamisel tuleb sellest kohe 

teavitada hankijat ja võtta asjakohaseid abinõusid, nagu on kokku 
lepitud hankija esindajaga. 

Sissetungivad taime- ja loomaliigid 
 
10. Sissetungivate taime- ja loomaliikide tuvastamisel tuleb sellest kohe 

teavitada hankijat ja võtta asjakohaseid abinõusid, nagu on kokku 
lepitud hankija esindajaga. 
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Kontroll: hankija kontrollib nõuetele vastavust lepinguperioodil. 
 

 
Kontroll: hankija kontrollib nõuetele vastavust lepinguperioodil. 
 

Kahjuritõrje kord 
 
11. Keemiliste taimekaitsetoodete kasutamist tuleb vähendada 

alternatiivsete tehnikate kasutamisega (nt termiline, mehaaniline või 
bioloogiline töötlemine) peamiste taimehaiguste vastu. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjakohase dokumentatsiooni, mis 
tõendab, et toode vastab nendele kriteeriumidele. 

Kahjuritõrje kord 
 
11. Keemiliste taimekaitsetoodete kasutamist tuleb vähendada 

alternatiivsete tehnikate kasutamisega (nt termiline, mehaaniline või 
bioloogiline töötlemine) peamiste taimehaiguste vastu. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjakohase dokumentatsiooni, mis 
tõendab, et toode vastab nendele kriteeriumidele. 
 

 Füüsikalised saasteained väetamiseks kasutatavates mullaparandajates 
 
12. Klaasi, metalli ja plastiku sisaldus lõpptoote (kõigi nende kohta kokku) 

kuivaines peab olema alla 0,5 %. 
 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (EN 13650, 
ISO 16772 või samaväärne), mis tõendavad, et tooted vastavad eespool 
nimetatud kriteeriumidele. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis 
vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse 
võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline 
toimik või tunnustatud organi katsearuanne. 
 

 Lämmastik väetamiseks kasutatavates mullaparandajates 
 
13. Lämmastikusisaldus tootes ei tohi olla üle 3 massiprotsendi 

üldlämmastikust ning anorgaanilise lämmastiku sisaldus üle 20 % 
üldlämmastikust (s.t et orgaanilise lämmastiku sisaldus peab olema 
≥80 %). 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (EN 13650, 
ISO 16772 või samaväärne), mis tõendavad, et tooted vastavad eespool 
nimetatud kriteeriumidele. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis 
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vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse 
võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline 
toimik või tunnustatud organi katsearuanne. 
 

 Väetamiseks kasutatavate mullaparandajate toote toimeomadused 
 
14. Tooted ei tohi takistada taimede tärkamist ja edasist kasvu ja nende 

kuivainesisaldus ei tohi olla alla 25 massiprotsendi ning orgaanilise 
ainese sisaldus alla 20 % kuivainest. 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (EN 13650, 
ISO 16772 või samaväärne), mis tõendavad, et tooted vastavad eespool 
nimetatud kriteeriumidele. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis 
vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse 
võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline 
toimik või tunnustatud organi katsearuanne. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tervishoid ja ohutus seoses väetamiseks kasutatavate 
mullaparandajatega 
 
15. Tootes ei tohi olla järgmisi põhilisi nakkusetekitajaid üle järgmiste 

piirnormide: 
• salmonella: puuduvad 25 g tootes 
• ussnugiliste munad: puuduvad 1,5 g tootes 
• E.coli: <1 000 MPN/g (MPN: kõige tõenäolisem arv). 

 
Kontroll: pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (EN 13650, 
ISO 16772 või samaväärne), mis tõendavad, et tooted vastavad eespool 
nimetatud kriteeriumidele. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis 
vastavad loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Arvesse 
võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline 
toimik või tunnustatud organi katsearuanne. 
 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
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Uued ilutaimed 
 
1. Lisapunkte antakse mahepõllumajanduslikult toodetud ilutaimede 

kasutamise eest. 
 
Kontroll: pakkujad peavad märkima teenuste osutamisel kasutatavate nende 
ilutaimede protsendimäära, mis on toodetud vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 834/2007 mahepõllumajanduslikult. Pakkuja peab iga aasta lõpus esitama 
loetelu kõikide kasutatud uute taimede, nende hinna ja (vajaduse korral) 
mahepõllumajandusliku päritolu tõendusega. 

Uued ilutaimed 
 
1. Lisapunkte antakse mahepõllumajanduslikult toodetud ilutaimede 

kasutamise eest. 
 
Kontroll: pakkujad peavad märkima teenuste osutamisel kasutatavate nende 
ilutaimede protsendimäära, mis on toodetud vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 834/2007 mahepõllumajanduslikult. Pakkuja peab iga aasta lõpus esitama 
loetelu kõikide kasutatud uute taimede, nende hinna ja (vajaduse korral) 
mahepõllumajandusliku päritolu tõendusega. 
 

HANKELEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED HANKELEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 
Teenindusautod 

 
1. Teenuse osutamisel kasutatavad sõidukid vastavad heitgaaside suhtes 

vähemalt EURO 4 või IV standardi nõuetele. 
 
Kontroll: pakkujad peavad esitama teenuse osutamise kasutatavate 
sõidukite loetelu ja nende sõidukite vastavad tehnilised andmekaardid, kuhu 
on märgitud heitetasemed. Kui nõudeid lepingu alguses ei täideta, kehtestab 
hankija kindla ajakava (näiteks kuus kuud), mille jooksul peab töövõtja 
teenused lepingutingimustega vastavusse viima. 

Teenindusautod 
 
1. Teenuse osutamisel kasutatavad sõidukid vastavad heitgaaside suhtes 

vähemalt EURO 5 või V standardi nõuetele. 
 
Kontroll: pakkujad peavad esitama teenuse osutamise kasutatavate 
sõidukite loetelu ja nende sõidukite vastavad tehnilised andmekaardid, kuhu 
on märgitud heitetasemed. Kui nõudeid lepingu alguses ei täideta, kehtestab 
hankija kindla ajakava (näiteks kuus kuud), mille jooksul peab töövõtja 
teenused lepingutingimustega vastavusse viima. 
 

Töötajate väljaõpe 
 
2. Aiandustöötajatel peab olema teenuse osutamiseks väiksema 

keskkonnamõjuga aiandustavade alane väljaõpe. See peaks hõlmama 
selliseid teemasid nagu vee ja energia kokkuhoidmine; jäätmetekke 
vähendamine, jäätmekäitlus ja jäätmete sorteerimine, taastuva tooraine 
põhiste toodete kasutamine; kemikaalide ja konteinerite käitlemine ja 
haldamine; ohutu, seaduslik kahjuritõrjevahendite, sh 
umbrohutõrjevahendite kasutamine, kaasa arvatud 
pestitsiidiresistentsuse vältimine jne. Kriitilise tähtsusega rakenduste 
alal, sh kemikaalide kasutamise alal, tuleb koolitus läbi teha enne, kui 

Töötajate väljaõpe 
 
2. Aiandustöötajatel peab olema teenuse osutamiseks väiksema 

keskkonnamõjuga aiandustavade alane väljaõpe. See peaks hõlmama 
selliseid teemasid nagu vee ja energia kokkuhoidmine; jäätmetekke 
vähendamine, jäätmekäitlus ja jäätmete sorteerimine, taastuva tooraine 
põhiste toodete kasutamine; kemikaalide ja konteinerite käitlemine ja 
haldamine; ohutu, seaduslik kahjuritõrjevahendite, sh 
umbrohutõrjevahendite kasutamine, kaasa arvatud 
pestitsiidiresistentsuse vältimine jne. Kriitilise tähtsusega rakenduste 
alal, sh kemikaalide kasutamise alal, tuleb koolitus läbi teha enne, kui 
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töötajatel on lubatud seda tüüpi tööd teha. 
 
Kontroll: kui leping on sõlmitud, esitab töövõtja koolituskava ja lepingu 
lõpus sertifikaadi, mis kinnitab, et nii uued töötajad kui ka alaline personal 
on saanud väljaõppe. 
 

töötajatel on lubatud seda tüüpi tööd teha. 
 
Kontroll: kui leping on sõlmitud, esitab töövõtja koolituskava ja lepingu 
lõpus sertifikaadi, mis kinnitab, et nii uued töötajad kui ka alaline personal 
on saanud väljaõppe. 
 

 
 
Selgitavad märkused 
 
Töötajate väljaõpe: töötajate väljaõpe võib olla otseselt seotud keskkonnakriteeriumidega, aga ka asjakohane tervishoiu seisukohast ning peaks hõlmama ka 
müra-, tolmu-, kemikaalide käitlemise jms alaseid tervisekaitseaspekte. 
 
Kahjuri- ja umbrohutõrjevahendid: umbrohu- ja kahjuritõrjevahendite kasutamise standardite ühtlustamisega kogu ELis teeb ELis üha enam muret nende 
vahendite kasutamine ja üha suurem resistentsus nende suhtes. 
 
Teavet kemikaalidega kokkupuute ja kemikaaliohutuse kohta saab aadressilt: http://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines. 
 
Toimeainete kinnitatud nimekiri on olemas ELi kahjuritõrjevahendite andmebaasis aadressil: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm. 
 
Mahepõllumajanduslikult toodetud ilutaimede osakaal: hankijal tuleb täpselt määratleda, kuidas osakaalu arvestatakse, kas arvuliselt või kuludena 
eurodes. 
 
Sissetungivad taime- ja loomaliigid: üha rohkem teevad muret võõrtaime- ja loomaliigid4. Sissetungivate taime- ja loomaliikide likvideerimine kuulub 
tavaliselt eraldi lepingu alla, sest see ei ole tavatöö. Asjakohase lepingu raames saab tagada nõutava kõrvaldamistaseme. Mitut likvideerimismeetodit on 
kirjeldatud (ühtlustatud standardid) Ühendkuningriigi valitsuse veebisaidil Business Link5. 
 
1. tüübi ehk ISO 14024 ökomärgised: märgised, mille aluseks olevad kriteeriumid on kehtestanud sõltumatu organ ning mida jälgitakse sertifitseerimis- ja 
kontrolliprotsessis. Sellisena on need märgised väga läbipaistev, usaldusväärne ja sõltumatu teabeallikas. Need märgised peavad vastama järgmistele 
tingimustele: 

• Märgiste suhtes kehtestatud nõuded põhinevad teaduslikel tõenditel 
• ökomärgised võetakse vastu sidusrühmade, nagu valitsusorganite, tarbijate, tootjate, turustajate ja keskkonnaorganisatsioonide osalusel 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm. 
5 http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES. 

http://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
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• märgised on kättesaadavad kõikide huvitatud pooltele. 
 
Riigihankes võivad hankijad nõuda teatud ökomärgise aluseks olevate kriteeriumide täitmist ning lubada kasutada ökomärgist ühe nõuetele vastavuse 
tõendusvahendina. Hankijad ei tohi siiski nõuda, et tootel oleks ökomärgis. Peale selle võivad hankijad kasutada ainult neid ökomärgise kriteeriume, mis 
viitavad toote või teenuse omadustele või tootmisprotsessile, mitte ettevõtte üldise juhtimisega seotud kriteeriume. 
 
Aiandussõidukid: Euro 5 või V standardi nõuded heite kohta täielikes kriteeriumides tähendavad, et aiandussõidukid on tüüpiliselt toodetud aastatel 2000–
2001 või hiljem või on ümberehitatud, et need vastaksid heitenõuetele. Keskkonnahoidliku riigihanke nõuded kaubikute kohta on esitatud ELi 
keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumides transpordi kohta. 
 
Töötajate vormiriietus: nõuded töötajate vormiriietuse kohta on esitatud ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumides tekstiilitoodete puhul. 
 
Kriteeriumidele vastavuse tõendamine: kui kriteeriumidele vastavuse kontrollimisel on lubatud kasutada muid sobivaid tõendusvahendeid, võivad sellisteks 
vahenditeks olla tootja tehnilised toimikud, tunnustatud asutuse katsearuanne või muu asjakohane tõendusmaterjal. Hankija peab igal üksikjuhtumil 
veenduma, et esitatud tõendusmaterjali saab pidada tehniliselt või õiguslikult sobivaks. 
 
Kontroll: mullaparandajate puhul võivad pakkujad kriteeriumidele vastavuse tõendamiseks kasutada asjaomast ELi ökomärgist või muid asjakohaseid 
vahendeid, nagu laboratoorsed katsed. Ilutaimede puhul on vastuvõetav mahetoote logo või muu asjakohane mahestandarditele vastavuse tõend. 
Taimekonteinerite puhul on lubatud tõendina kasutada Sinise Ingli märgist või tarnija või taimekooli juhi deklaratsiooni. Niisutussüsteemide puhul võivad 
pakkujad viidata seadmestiku tehnilistele dokumentidele. Kuna aiandusmasinate suhtes kehtivad tootmisprotsessi ja heitetaseme kriteeriumid, tuleb nende 
puhul tõendavate dokumentidena esitada nii tootja deklaratsioonid kui ka masinate tehnilised toimikud. Määrdeõlide puhul loetakse nõuetele vastavuse 
tõendiks erinevaid ökomärgiseid. Kui toode ei ole sertifitseeritud, peab pakkuja esitama tooteohutuskaardi või laboratoorsete katsete tulemused, kui 
ohutuskaardid ei ole nõuetele vastavuse tõendamiseks piisavalt üksikasjalikud. 
 
Aiandusteenuste puhul võib kasutatavate toodete nõuetele vastavuse tõendamiseks kasutada eespool nimetatud dokumente. Kuna paljud nõuded sätestatakse 
lepingu täitmise tingimustena, on väga oluline pärast lepingu sõlmimist lepingu täitmist asjakohaselt hallata, jälgida ja kontrollida. 
 
 
Kulukaalutlused 
 
Aiandustööde teostamine vastavuses keskkonnakriteeriumidega võib säästa avalik-õiguslike asutuste raha. Eriti kohalike tingimustega hästi kohandunud 
pärismaiste liikide kasutamine võib näiteks märkimisväärselt vähendada kahjuritõrje- ja kastmiskulusid. Tõhusate niisutussüsteemide kasutamine ning 
ratsionaalne komposti, mullaparandajate ja taimekaitsetoodete kasutamine on selge näide sellest, kuidas saab kulusid vähendada. 
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Konkreetsed andmed väiksema keskkonnamõjuga aiandustoodete või -masinate eri hindade kohta puuduvad. Mõnikord võib esineda lisakulusid aianduses 
kasutatavate väiksema keskkonnamõjuga toodete (nt mahetaimed, biolagunevad konteinerid, ökomärgisega sertifitseeritud mullaparandajad) kõrgema hinna 
tõttu. Alternatiivsed taimekaitsemeetodid (nt bioloogiline ja mehaaniline kahjuritõrje) võivad samuti maksta rohkem. 
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