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Aknad 
- Aknad, klaastahvlitega uksed ja katuseaknad 

 

Keskkonnahoidliku riigihanke tooteleht 
 
 

Keskkonnahoidlik riigihange (KHR) on vabatahtlik vahend. Käesoleval tootelehel esitatakse 
kokkuvõte akende tooterühma jaoks välja töötatud KHR kriteeriumidest. Nende kriteeriumide 
valimise põhjuste täielik kirjeldus ja viited lisateabele on esitatud taustaaruandes. 
 
Ostusoovitused on esitatud kahe kriteeriumide kogumi vormis: 
• Põhikriteeriumid on liikmesriikide lõikes iga hankija poolt kasutamiseks sobivad 

kriteeriumid ja kehtestatud kõnealuse toote põhiliste keskkonnamõjude kohta. Need on 
mõeldud kasutamiseks minimaalsete täiendavate kontrollide või lisakuludega. 

• Täiendavad kriteeriumid on mõeldud hankijatele, kes soovivad osta parimaid turul 
saadaolevaid tooteid. Need võivad eeldada kontrollimisega seotud lisatööd või veidi 
suuremaid kulusid võrreldes samu funktsioone täitvate teiste toodetega. 

 
Käesolevad suunised käsitlevad põhi- ja täiendavaid kriteeriume riigihankemenetluse eri 
etappides ja selgitavad, kuidas keskkonnaalaseid kriteeriume hanke igal etapil kõige paremini 
kasutada: 
 
• Hankelepingu ese. See on hanke nimetus, st hangitava toote, töö või teenuse lühikirjeldus. 
• Tehniline kirjeldus. Annab selle nõude ja standardi selge, täpse ja täieliku kirjelduse, 

millele peavad kaubad, tööd või teenused vastama. Minimaalne tehniline kirjeldus, millele 
peavad vastama kõik pakkumused. Määrake konkreetsed keskkonnaalased kriteeriumid, 
kaasa arvatud välistustõkendid ja tasemed, millele konkreetsed tooted peavad vastama.  

• Valikukriteeriumid. Need põhinevad pakkujate võimel / suutlikkusel lepingut täita. Aitavad 
kindlaks määrata sobivad tarnijad, näiteks tagada, et on olemas vajaliku väljaõppega 
töötajad või asjaomane keskkonnapoliitika ja -menetlused. 

• Pakkumuste hindamise kriteeriumid. Hindamiskriteeriumid, mille alusel hankija võrdleb 
pakkumusi ja otsustab, kellega leping sõlmitakse. Lepingu sõlmimise kriteeriumid ei ole 
vastuvõetavuse/tagasilükkamise kriteeriumid, mis tähendab, et tootepakkumisi, mis ei 
vasta kriteeriumidele, võidakse siiski lõpliku otsuse tegemisel arvesse võtta, sõltuvalt 
nende punktisummast teiste pakkumuste hindamise kriteeriumide osas. 

• Lepingu täitmise klausel. Täpsustab tingimused, mis peavad olema täidetud lepingu 
täitmisel, näiteks kuidas tuleb kaupu või teenuseid tarnida, sealhulgas teave või juhised 
tarnija poolt tarnitavate toodete kohta. 

 
Tuleb märkida, et kehtiv õiguslik raamistik on töövõtja jaoks siduv.  
 
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 / õiguslikult sobivaks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Mõisted ja reguleerimisala 
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Käesolevates keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumides on aknad määratletud kui ava 
seinas või katuses, mis on kaetud kinnises raamis klaasiga, et lasta sisse päevavalgust. 
Sageli on akent võimalik raami lükand- või liigendkomponendiga avada, et lasta hoonesse 
õhku. See määratlus hõlmab sihilikult ka klaastahvlitega välisuksi ja katuseaknaid: sõna 
„aken” tähistab siin kõiki kolme toodet. 
 
Need kriteeriumid kehtivad akende, klaastahvlitega välisuste ja katuseakende kohta, mida 
kasutatakse hoonekarbis, mis hõlmab elamu- ja ärihooneid ning ühiskondlikke hooneid, nagu 
koolid ja haiglad. 
 
Käesoleva dokumendi koostamisel arvesse võetud tehnoloogiad on klaasimine (ühe- ja 
mitmekordse klaasikihiga), klaasikihtide vahekauguse määramine, madala emissiivsusega 
klaasiga katmine, klaasikihtide vahe õhu või inertgaasiga täitmine ja raamide projekteerimine. 
 
Praegu ei kata ükski olemasolev standard ega ökomärgis kõiki Euroopa kliimapiirkondi, nii et 
ainsa olemasoleva ökomärgise alusel ei saa kindlaks määrata KHR kriteeriume, mida saaks 
kasutada kogu ELis. 
 
 
 
2. Peamised keskkonnamõjud 
 
Akende peamised keskkonnamõjud on seotud kontrollitud temperatuuriga hoone sisemuse ja 
välisõhu vahelise energiavahetuse soojusliku kasuteguriga, mis on hinnanguliselt terve 
suurusjärgu võrra (kümme korda) suurem kui akna tootmiseks vajalik energiahulk.1 See 
energia väljendub lõpuks suuremas kütusekulus, suuremas süsinikdioksiidiheites ja teiste 
saasteainete, nagu süsinikmonooksiidi heites fossiilkütuste põletamisel. 
 
Sellele lisanduvad materiaalsed mõjud akende ehitamises kasutatavatest materjalidest; 
töötlemisest, mida need materjalid vajavad; keemilisest töötlemisest, mis on vajalik 
materjalide kaitsmiseks nii kasutusea alguses kui ka kasutuse ajal; tootmise ja paigaldamise 
ajal tekkivatest jäätmetest ning jäätmetest, mis tekivad kasutusea lõpus, kui aknad 
vahetatakse välja. 
 

• Põhikriteeriumid keskenduvad sellele, kuidas saavutada paremat soojuslikku 
kasutegurit, mis oleks suurem ja ületaks riiklikes eeskirjades nõutavat, koos 
materiaalse mõju teatud põhinõuetega. 

• Täiendavad kriteeriumid nõuavad, et energiatõhusus võimaldaks täiendavat 
kokkuhoidu, ning hõlmavad laiemas ulatuses materiaalseid mõjusid, mis on seotud 
akende tootmise, paigaldamise ja kõrvaldamisega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
1 EMPA, Materials Research and Technology (materjaliuuringud ja tehnoloogia), 
 http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/32776/---/l=2 
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Peamised keskkonnamõjud  Keskkonnahoidliku riigihanke 

lähenemisviis 
 

• Hoone kütmiseks/jahutamiseks 
kasutatava, akna kaudu 
KADUMA LÄINUD energia 
mõju akna kasutusea jooksul. 

 
• Akna ehitamiseks kasutatud 

materjalide keskkonnamõju. 
• Jäätmete mõju, sealhulgas 

pakendi ja kasutusea lõpus 
tekkivate jäätmete mõju. 

 
 

  
• Edendada soojuslikult tõhusate 

aknaklaaside ostmist. 
• Edendada suurema soojusliku 

kasuteguriga ja väiksema 
keskkonnamõjuga aknaraamide 
kasutamist (kasutades 
olelusringi analüüsi). 

• Edendada õigete aknaklaaside 
kasutamist – kliimatingimuste 
arvestamine teavitatud 
otsustusprotsessis. 

 
• Edendada akende tõhusalt 

hooldust, et pikendada kasulikku 
tööiga. 

• Edendada majandamist 
kasutusea lõpus, nt 
tagasivõtusüsteeme / 
korduvkasutust / ringlussevõttu. 

• Edendada kergesti 
lahtivõetavaid ja 
ringlussevõetavaid tooteid. 

• Edendada teisesmaterjalide 
kasutamist. 

• Edendada keskkonnahoidlikke 
materjale 
 
 

 
Pange tähele, et mõjude järjekord ei ole tingimata nende tähtsuse järjekord. 
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3. Akende KHR kriteeriumid 
 
 

3.1. Akende KHR põhikriteeriumid 
 

HANKELEPINGU ESE 
 
Suure soojusliku kasuteguriga ja keskkonnahoidlike akende ost. 
 
 
 
TEHNILINE KIRJELDUS 
 

1. Tagada, et kõik uutesse hoonetesse paigaldatud aknad ja olemasolevatesse 
hoonetesse paigaldatavad asendusaknad saavutaksid suurema soojusliku kasuteguri 
kui nõuavad riiklikud õigusnormid. Selle saavutamiseks näitavad järgmised näitajad 
[X] % võrra paremat tulemust võrreldes [sisestada asjaomase riikliku õigusakti nimi] 
määratletud väärtusega: 
a. U-väärtus (soojuse läbilaskevõime) 
b. G-väärtus (päikesekiirguse koguenergia läbilaskvuse koefitsient) 
c. L50 väärtus (50 mm sammuga soontega profileeringu tüüp) 
d. päevavalguse läbilaskvus. 
 
Neid näitajaid tuleb rakendada terve akna kohta koos klaaside ja raamiga. Sisestatav 
protsendimäär (sihttase) sõltub oluliselt riiklikes õigusaktides kehtestatud 
sihttasemest. 
 
Soovitatav on sihttasemeks seada vähemalt 30 % võrra parem soosjuslik kasutegur 
kui nõuab riiklik standard, samas kui ülejäänud kolme teguri parandamise määr tuleb 
kindlaks määrata kohalike nõuete järgi ja riiklikes nõuetes kehtestatud tasemega 
võrreldes saavutatud paremus peab olema hea. 

 
Kui asjaomased riiklikud õigusnormid puuduvad, peaks hankes osalev ettevõtja 
lähtuma teistes sobivates Euroopa riikides kehtivastest õigusnormidest. 

 
Kontroll: Kui toote kohta loetletud kriteeriumid on sätestatud asjaomases ühtlustatud 
Euroopa standardis, ehitustoodete direktiivis (89/106/EMÜ), peab tarnija CE-märgise 
puhul esitama loetletud kriteeriumidele vastavuse tõendamiseks teabe nõutava CE-
märgise kohta. 

  
Kui toote kohta loetletud kriteeriumeid ehitustoodete direktiivi (89/106/EMÜ) alusel 
CE-märgisega koos esitatavale teabele ei lisata, loetakse, et loetletud kriteeriumidele 
vastavad asjaomase 1. kategooria ökomärgisega tooted on nõuetele vastavad. Vastu 
võetakse ka muid sobivaid tõendeid või allkirjastatud deklaratsioon. 
  
 

2. Kasutatav puit peab pärinema seaduslikest allikatest. 
 

Kontroll: Puidu seaduslikku päritolu saab tõendada sisse seatud järelevalveahelaga 
jälgimissüsteemiga. Need vabatahtlikud süsteemid võivad olla sertifitseeritud 
kolmanda isiku poolt, sageli ISO 9000 ja/või ISO 14000 või Keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemi EMASi osana. 
Vastavustõendina võetakse vastu Metsahooldenõukogu (FSC)[2], metsade 
sertifitseerimise toetuskava (PEFC)[3] või muu samaväärse vahendiga sertifitseeritud 

                                                 
 
[ 2]  FSC (Metsahooldenõukogu): http://www.fsc.org/en  
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puidu järelevalveahela sertifikaate. Kui puit on pärit riigist, mis on sõlminud ELiga 
vabatahtliku partnerluslepingu (VPL), võib seaduslikust tõendada FLEGT-litsentsiga[4]. 
Teised vastuvõetavad tõendusvahendid on asjakohased ja kehtivad ohustatud 
looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni CITES 
sertifikaat või muud samaväärsed ja kontrollitavad vahendid, nagu hoolsussüsteemi 
kohaldamine. Sertifitseerimata toormematerjali kohta peavad pakkujad puidu/puitkiu 
seaduslikkuse deklaratsioonil ära märkima puidu tüübid (liigid), kogused ja päritolu. 
Puit peab sellisena olema jälgitav terve tootmisahela lõikes metsast tooteni. 
 

3. Üle 50 g kaaluvad plastkomponendid peavad olema märgistatud vastavalt ISO 11469 
või samaväärsele standardile. 

 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 
 

4. Täitegaase, mis põhjustavad kasvuhooneefekti ja kujutavad globaalse soojenemise 
ohtu (GWP), kus 
(GWP) > 5 perioodil 100 aastat, ei tohi soojustusplokkides kasutada. 
 
Inertgaasidel (nt argoon, krüptoon) on GWP <5. 
 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 
 

5. Pakkuja tõendab, et PVC tootmine vastab parimatele tavadele vastavalt programmile 
Vinüül 2010 või samaväärsele. 

 
Kontroll: Osalemine programmiga Vinüül 2010 on vastuvõetav, muidu peab pakkuja 
esitama kirjaliku tõendi, et ta täidab programmi Vinüül 2010 soovitusi või 
samaväärseid soovitusi2. 

 
 

 
PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
Lisapunkte antakse: 

1. Lõpptooted, mis on valmistatud puidust, puitkiust või puiduosakestest, mis on pärit 
metsadest, mille puhul on kontrollitud, et need on säästvalt majandatud, nii et selles 
majandamises rakendatakse säästva metsamajandamise tagamise põhimõtted ja 
meetmed, tingimusel et need kriteeriumid iseloomustavad toodet ja on toote puhul 
olulised. 
 
Euroopas vastavad kõnealused põhimõtted ja meetmed vähemalt metsade säästva 
majandamise üleeuroopalistele tegevusjuhistele, mis kiideti heaks Euroopa metsade 
kaitset käsitleval kolmandal ministrite konverentsil (Lissabon, 2. – 4. juuni 1998). 
Väljaspool Euroopat vastavad need vähemalt 1992. aasta juunis Rio de Janeiros 
toimunud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi metsanduspõhimõtetele ning 
vajaduse korral metsade säästva majandamise kriteeriumidele ja suunistele, mis on 

                                                                                                                                         
 
[ 3]  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – metsade sertifitseerimise toetuskava): 
http://www.pefc.org/internet/html  
[4]EL võttis metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubanduse (FLEGT – Forest Law Enforcement 
Governance and Trade) tegevuskava vastu 2003. aastal. Tegevuskavas on välja toodud rida meetmeid ebaseadusliku metsaraie 
probleemi lahendamiseks arengumaades. Tegevuskavas on imporditud puidutoodete seaduslikkuse tagamiseks määratletud 
puidulitsentsimissüsteem. Litsentsi saamiseks peavad puidutootjad riigid sõlmima ELiga vabatahtlikud partnerluslepingud (VPL-d). 
Puidutooted, mis on seaduslikult toodetud VPL-partnerriikides saavad seadusliku tootmise litsentsi; lisateavet saab aadressilt: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
2 http://www.vinyl2010.org/  
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vastu võetud asjakohaste rahvusvaheliste ja piirkondlike algatuste raames (RTPO, 
Montreali protsess, Tarapoto protsess, UNEP/FAO Aafrika kuivalade algatus). 
 
Kontroll: Vastuvõetavaid tõendeid säästva metsaraie kohta võib esitada olemasoleva 
jälgimissüsteemi abil. Need vabatahtlikud süsteemid võivad olla sertifitseeritud 
kolmanda isiku poolt, sageli ISO 9000 ja/või ISO 14000 või keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemi EMASi osana. Vastavustõendina võetakse vastu 
Metsahooldenõukogu (FSC), metsade sertifitseerimise toetuskava (PEFC) või muu 
samaväärse vahendiga sertifitseeritud puitkiu järelevalveahela sertifikaate. 

2. Pliid (R23, R25 ja H301, H331) ega pliiühendeid ei tohi sihilikult lisada akendes 
kasutatavatesse plastidesse ja kattekihtidesse.  
 
Akna lõpptoode ei vabasta ega erita tavalistes kasutustingimustes aineid ega 
preparaate, mis on klassifitseeritud vastavalt direktiividele 1999/45/EÜ ja 
67/548/EMÜ, ega aineid, mis on loetletud allpool märgitud ohulausetega: 
 

• kantserogeenne (R40, R45, R49) 
• kahjulik reproduktiivsüsteemile (R60, R61, R62, R63) 
• mutageenne, põhjustab pärilikke geenikahjustusi ja võimalikku pöördumatute 

tagajärgede ohtu (R46, R68) 
• mürgine (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51). 
• allergeen sissehingamisel (R42)  
• kahjulik keskkonnale (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53) 
• tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel (R48) 

 
Määruses (EÜ) nr 1272/2008, millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 
1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 
1907/2006, on esitatud järgmised ohulaused seoses eespool esitatud riskilausetega. 
Akna lõpptoode ei vabasta ega erita tavalistes kasutustingimustes aineid ega 
preparaate, mis on klassifitseeritud allpool loetletud ohulausetega: 

• kantserogeenne (1A, 1B ja 2. kategooria kantserogeen: H350, H350i, H351) 
• kahjulik reproduktiivsüsteemile (1A, 1B ja 2. kategooria reproduktiivne: 

H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd ja H360Df) 
• mutageenne ja põhjustab päritavaid geenikahjustusi (1B ja 2. kategooria 

mutageen: H340 ja H341) 
• toksiline (1. , 2. ja 3. kategooria akuutne toksilisus: H330, H331, H311, H301, 

H310, H300, 2. kategooria vesikeskkonnale ohtlik krooniline toime: H412) 
• allergeenne sissehingamisel (1. kategooria hingamiselundite tundlikkus: 

H334) 
• kahjulik keskkonnale (1. kategooria akuutselt kahjulik vesikeskkonnale ja 1. , 

2. , 3. ja 4. kategooria krooniliselt kahjuks vesikeskkonnale: H400, H410, 
H411, H412, H413 

• tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel (terviseoht: H372 ja 
H373) 

 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 

 
3. Lisapunkte antakse proportsionaalselt teisesmaterjalide sisalduse osakaaluga 

kasutatud materjalides. Sellest on välja arvatud tootmisjäätmed. 
 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid, näiteks tootjale sertifitseerimise kohta väljastatud asjakohast tõendit. 
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LEPINGU TÄITMISE KLAUSEL 
 

1. Pakkuja tagab, et tootele on lisatud hooldussoovitused. Ta esitab ka 
menetlusdokumendid ja juhendid kvaliteedi- ja keskkonnanõuete kohta. 

 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 
 

 
 

3.2. Akende KHR täiendavad kriteeriumid 
 

HANKELEPINGU ESE 
 
Suure soojusliku kasuteguriga ja keskkonnahoidlike akende ost. 
 

 
TEHNILINE KIRJELDUS 
 

1. Tagada, et kõik uutesse hoonetesse paigaldatud aknad ja olemasolevatesse 
hoonetesse paigaldatavad asendusaknad saavutaksid suurema soojusliku kasuteguri 
kui nõuavad riiklikud õigusnormid. Selle saavutamiseks näitavad järgmised näitajad 
[X] % võrra paremat tulemust võrreldes [sisestada asjaomase riikliku õigusakti nimi] 
määratletud väärtusega: 
a. U-väärtus (soojuse läbilaskevõime) 
b. G-väärtus (päikesekiirguse koguenergia läbilaskvuse koefitsient) 
c. L50 väärtus (50 mm sammuga soontega profileeringu tüüp) 
d. päevavalguse läbilaskvus. 
 
Neid näitajaid tuleb rakendada terve akna kohta koos klaaside ja raamiga. Sisestatav 
protsendimäär (sihttase) sõltub oluliselt riiklikes õigusaktides kehtestatud 
sihttasemest. 
 
Soovitatav on sihttasemeks seada vähemalt 30 % võrra parem soosjuslik kasutegur 
kui nõuab riiklik standard, samas kui ülejäänud kolme teguri parandamise määr tuleb 
kindlaks määrata kohalike nõuete järgi ja riiklikes nõuetes kehtestatud tasemega 
võrreldes saavutatud paremus peab olema suurepärane. 
 
Kui asjaomased riiklikud õigusnormid puuduvad, peaks hankes osalev ettevõtja 
lähtuma teistes sobivates Euroopa riikides kehtivastest õigusnormidest. 

 
Kontroll: Kui toote kohta loetletud kriteeriumid on sätestatud asjaomases ühtlustatud 
Euroopa standardis, ehitustoodete direktiivis (89/106/EMÜ), peab tarnija CE-märgise 
puhul esitama loetletud kriteeriumidele vastavuse tõendamiseks teabe nõutava CE-
märgise kohta. 

  
Kui toote kohta loetletud kriteeriumeid ehitustoodete direktiivi (89/106/EMÜ) alusel 
CE-märgisega koos esitatavale teabele ei lisata, loetakse, et loetletud kriteeriumidele 
vastavad asjaomase 1. kategooria ökomärgisega tooted on nõuetele vastavad. Vastu 
võetakse ka muid sobivaid tõendeid või allkirjastatud deklaratsioon. 
 
 

2. Kasutatav puit peab pärinema seaduslikest allikatest. 
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Kontroll: Puidu seaduslikku päritolu saab tõendada sisse seatud järelevalveahelaga 
jälgimissüsteemiga. Need vabatahtlikud süsteemid võivad olla sertifitseeritud 
kolmanda isiku poolt, sageli ISO 9000 ja/või ISO 14000 või Keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemi EMASi osana. 

Vastavustõendina võetakse vastu Metsahooldenõukogu (FSC)[2], metsade 
sertifitseerimise toetuskava (PEFC)[3] või muu samaväärse vahendiga sertifitseeritud 
puidu järelevalveahela sertifikaate. Kui puit on pärit riigist, mis on sõlminud ELiga 
vabatahtliku partnerluslepingu (VPL), võib seaduslikust tõendada FLEGT-litsentsiga[4]. 
Teised vastuvõetavad tõendusvahendid on asjakohased ja kehtivad ohustatud 
looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni CITES 
sertifikaat või muud samaväärsed ja kontrollitavad vahendid, nagu hoolsussüsteemi 
kohaldamine. Sertifitseerimata toormematerjali kohta peavad pakkujad puidu/puitkiu 
seaduslikkuse deklaratsioonil ära märkima puidu tüübid (liigid), kogused ja päritolu. 
Puit peab sellisena olema jälgitav terve tootmisahela lõikes metsast tooteni. 

 
3. Üle 50 g kaaluvad plastkomponendid peavad olema märgistatud vastavalt ISO 11469 

või samaväärsele standardile. 
 

Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 

 
4. Täitegaasid, mis põhjustavad kasvuhooneefekti ja kujutavad globaalse soojenemise 

ohtu (GWP) 
(GWP) > 5 perioodil 100 aastat, ei tohi soojustusplokkides kasutada. 
 
Inertgaasidel (nt argoon, krüptoon) on GWP <5. 
 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 
 

5. Pakkuja tõendab, et PVC tootmine vastab parimatele tavadele vastavalt standardile 
Vinüül 2010 või samaväärsele. 

 
Kontroll: Osalemine programmiga Vinüül 2010 on vastuvõetav, muidu peab pakkuja 
esitama kirjaliku tõendi, et ta täidab programmi Vinüül 2010 soovitusi või 
samaväärseid soovitusi3. 

 
 
 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
Lisapunkte antakse: 

1. Lõpptooted, mis on valmistatud puidust, puitkiust või puiduosakestest, mis on pärit 
metsadest, mille puhul on kontrollitud, et need on säästvalt majandatud, nii et 
majandamisel rakendatakse säästva metsamajandamise tagamise põhimõtted ja 

                                                 
 
[2] FSC (Metsahooldenõukogu): http://www.fsc.org/en  
[3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – metsade sertifitseerimise toetuskava): 
http://www.pefc.org/internet/html  
[4]EL võttis metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubanduse (FLEGT – Forest Law Enforcement 
Governance and Trade) tegevuskava vastu 2003. aastal. Tegevuskavas on välja toodud rida meetmeid ebaseadusliku metsaraie 
probleemi lahendamiseks arengumaades. Tegevuskavas on imporditud puidutoodete seaduslikkuse tagamiseks määratletud 
puidulitsentsimissüsteem. Litsentsi saamiseks peavad puidutootjad riigid sõlmima ELiga vabatahtlikud partnerluslepingud (VPL-d). 
Puidutooted, mis on seaduslikult toodetud VPL-partnerriikides saavad seadusliku tootmise litsentsi; lisateavet saab aadressilt: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
3   http://www.vinyl2010.org/  
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meetmed, tingimusel et need kriteeriumid iseloomustavad toodet ja on toote puhul 
olulised. 
 
Euroopas vastavad kõnealused põhimõtted ja meetmed vähemalt metsade säästva 
majandamise üleeuroopalistele tegevusjuhistele, mis kiideti heaks Euroopa metsade 
kaitset käsitleval kolmandal ministrite konverentsil (Lissabon, 2. – 4. juuni 1998). 
Väljaspool Euroopat vastavad need vähemalt 1992. aasta juunis Rio de Janeiros 
toimunud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi metsanduspõhimõtetele ning 
vajaduse korral metsade säästva majandamise kriteeriumidele ja suunistele, mis on 
vastu võetud asjakohaste rahvusvaheliste ja piirkondlike algatuste raames (RTPO, 
Montreali protsess, Tarapoto protsess, UNEP/FAO Aafrika kuivalade algatus). 
 
Kontroll: Vastuvõetavaid tõendeid säästva metsaraie kohta võib esitada olemasoleva 
jälgimissüsteemi abil. Need vabatahtlikud süsteemid võivad olla sertifitseeritud 
kolmanda isiku poolt, sageli ISO 9000 ja/või ISO 14000 või keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemi EMASi osana. Vastavustõendina võetakse vastu 
Metsahooldenõukogu (FSC), metsade sertifitseerimise toetuskava (PEFC) või muu 
samaväärse vahendiga sertifitseeritud puitkiu järelevalveahela sertifikaate. 
 

2. Pliid (R23, R25 ja H301, H331) ega pliiühendeid ei tohi sihilikult lisada akendes 
kasutatavatesse plastidesse ja kattekihtidesse. 
 
Akna lõpptoode ei vabasta ega erita tavalistes kasutustingimustes aineid ega 
preparaate, mis on klassifitseeritud vastavalt direktiividele 1999/45/EÜ ja 
67/548/EMÜ, ega aineid, mis on loetletud allpool märgitud ohulausetega: 
 

• kantserogeenne (R40, R45, R49) 
• kahjulik reproduktiivsüsteemile (R60, R61, R62, R63) 
• mutageenne, põhjustab pärilikke geenikahjustusi ja võimalikku pöördumatute 

tagajärgede ohtu (R46, R68) 
• mürgine (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51). 
• allergeen sissehingamisel (R42) 
• kahjulik keskkonnale (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53) 
• tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel (R48) 

 
Määruses (EÜ) nr 1272/2008, millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 
1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) 
nr 1907/2006, on esitatud järgmised ohulaused seoses eespool esitatud 
riskilausetega. Akna lõpptoode ei vabasta ega erita tavalistes kasutustingimustes 
aineid ega preparaate, mis on klassifitseeritud allpool loetletud ohulausetega: 

• kantserogeenne (1A, 1B ja 2. kategooria kantserogeen: H350, H350i, H351) 
• kahjulik reproduktiivsüsteemile (1A, 1B ja 2. kategooria reproduktiivne: 

H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd ja H360Df) 
• mutageenne ja põhjustab päritavaid geenikahjustusi (1B ja 2. kategooria 

mutageen: H340 ja H341) 
• toksiline (1. , 2. ja 3. kategooria akuutne toksilisus: H330, H331, H311, H301, 

H310, H300, 2. kategooria vesikeskkonnale ohtlik krooniline toime: H412) 
• allergeenne sissehingamisel (1. kategooria hingamiselundite tundlikkus: 

H334) 
• kahjulik keskkonnale (1. kategooria akuutselt kahjulik vesikeskkonnale ja 1. , 

2. , 3. ja 4. kategooria krooniliselt kahjuks vesikeskkonnale: H400, H410, 
H411, H412, H413 

• tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel (terviseoht: H372 ja 
H373) 

 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
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tõendeid. 
 

3. Lisapunkte antakse proportsionaalselt teisesmaterjalide sisalduse osakaaluga 
kasutatud materjalides. Sellest on välja arvatud tootmisjäätmed. 
 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid, näiteks tootjale sertifitseerimise kohta väljastatud asjakohast tõendit. 
 

4. Lõpptootes sisalduvad keemiatooted (värv, liimaine, tihendid, liimkitt jne) peavad 
vastama ühele järgmisest kahest nõudest: 

a. Toode ei või olla klassifitseeritud keskkonnaohtlikuna vastavalt ELi 
direktiivile 1999/45/EÜ 

VÕI 
b. Toode võib sisaldada kaalu järgi kuni 2 % aineid, mis on klassifitseeritud 

keskkonnaohtlikuks vastavalt EÜ direktiivile 67/548/EMÜ. 
 

Puidukonservandi puhul on see määr kuni 3 %, nagu on määratletud 
direktiivis 67/548/EMÜ. 

 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. Lisaks kinnitusele, et kumbki nõue (a) või (b) on täidetud, tuleb esitada 
materjali ohutuskaardid, millel on märgitud toodete klassifikatsioon. Materjali 
ohutuskaardid ei tohi olla vanemad kui kolm aastat. Kirjalik kinnitus, et asutus 
aknatootmisriigis on keemiatooted ettenähtud otstarbeks heaks kiitnud, ja kinnitus, et 
akna lõpptootes ei esine CCA-d (kroomitud vaskarsenaat), CC-d (vasktsitraati), 
orgaanilisi tinaühendeid või kreosootõli. 
 

 
 

LEPINGU TÄITMISE KLAUSEL 
 

1. Pakkuja tõendab, et aknapaigaldisi uuendaval või restaureerival tööettevõtjal on 
olemas kehtivad põhimõtted ja kord tagamaks, et pärast tarbimist tekkivaid jäätmeid 
(s.o eest ära võetud aknaid) käsitsetakse nõuetekohaselt säästvalt, nagu võimaluse 
korral ringlussevõtu või prügilast ümbersuunamise teel. 

 
Kontroll: Võimalikud tõendusvahendid on EMASi ja ISO 14001 sertifikaadid või 
ühenduse seadustele või asjaomastele Euroopa või rahvusvahelistele 
keskkonnajuhtimisstandarditele põhinevatele sertifitseerimisstandarditele vastavate 
organite väljastatud samaväärsed sertifikaadid. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 
 
 

2. Pakkuja tagab, et tootele on lisatud hooldussoovitused. Ta esitab ka 
menetlusdokumendid ja juhendid kvaliteedi- ja keskkonnanõuete kohta 

 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 
 

 
 
3.3. Selgitavad märkused: 

 
Ostja võtab arvesse kohalikke asjaolusid: 
 

• kohalik kliima – kuhu poole aken võib olla pööratud, osa ala varjustus jne. 
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• piirkondlik kliima – valdavad ilmastikutingimused ja kas valdav sisekliimakontroll 

hoones on küte või jahutus. 
 

• akna keerukus – kas aken tasub ennast kasutusea jooksul keskkonnakasu mõttes 
ära. 

 
Kohalik kliima: Passiivne päikesehoone projekt eeldab akende, seinte, kohtvarikatuste, 
verandade ja puude suunatust selliselt, et aknad ja katused on suvel varjus, võimaldades 
samas maksimaalset päikesekütet talvel. Tõhus akna asetus annab rohkem looduslikku 
valgust ja vähendab vajadust elektrivalgustuse järele päeval – seega peaks ostja arvestama 
akna asetust, kui see on praktiline ja tõhus. 
 
Piirkondlik kliima: See, kas hoones kasutatakse valdavalt kütet või jahutust, mõjutab klaasi 
toonimise kasutamist, sest kuumas kliimas võib helgi ja päikesekütte vähendamiseks klaase 
toonida. See mõjutab ka kattepindade, eriti madala emissiivsusega klaasi valikut, sest 
soojakao vähendamiseks hoone seest väljapoole või sooja väljast hoone sisse 
edasikandumise vältimiseks kasutatakse eri kombinatsioone ja kattekihte. 
 
Akna keerukus: Kolmekordse klaasiga aken nõuab rohkem materjale ja ei pruugi anda 
keskkonnakasu, mis ületab akna tootmisel tarbitavat energiakulu, kui aken paigaldatakse 
parasvöötme kliimas, näiteks Inglismaa lõunaosas või Prantsusmaal. Kolmekordse klaasi 
paigaldamine oleks aga õige Skandinaavias ning on mõnel juhul kohustuslik, sest selle 
keskkonnakasu muudab materjali tehtud lisainvesteeringu tasuvaks. Eri tüüpi klaasi 
optimaalsel kasutamisel saavutatav võimalik CO2 sääst on koguseliselt kindlaks määratud 
TNO uuringus4. 
 
Selleks et tagada puit- või puit/alumiiniumakende maksimaalne vastupidavus ja kasutusiga, 
peaks ostja arvesse võtma, kas väljapoole jääv puit on sobivalt töödeldud. Sõltuvalt puidu 
tüübist peaks see hõlmama, aga mitte piirduvalt, töötlemist puidukaitsevahenditega, mis 

vastavad läbiimbumisklassile P5 vastavalt standarditele EN 351 1 või 351 2, või kattekihti 
puidukaitsevahendiga sissekaste-pinnakatmise või valamispinnakatmise teel. 

Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid 
Hankijad märgivad hanketeated ja pakkumisdokumentides, mitu lisapunkti iga 
määramiskriteeriumi eest antakse. Keskkonnaalased määramiskriteeriumid peaksid kokku 
moodustama vähemalt 10-15 % kogu punktiarvust.  
 
 
Pakendid: 
 
20. detsembri 1994. aasta direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta artiklis 3 on 
määratletud pakendi mõiste –  

 
• mis tahes materjalist valmistatud mis tahes laadi toode, mida 
kasutatakse kaupade kaitseks, käitlemiseks, kättetoimetamiseks ja 
esitlemiseks, mis võib olla mis tahes toormaterjali või töödeldud tootena ja mis 
antakse tootjalt edasi kasutajale või tarbijale. Samal eesmärgil kasutatavaid 
tagastamatuid tooteid tuleb samuti lugeda pakenditeks. 

 
See, kui oluline keskkonnakaalutlus on toote puhul pakend, sõltub paljudest muutujatest, 
sealhulgas toote kasutuseast ja pakkematerjalist. Näiteks lühikese kasutuseaga toote puhul 
on pakend tõenäoliselt tähtsam kui pika kasutuseaga toote puhul. Samamoodi on pakend 
olelusringi osas tõenäoliselt vähem energiat kasutava toote puhul.  
                                                 
 
4 Solar Control Glass for Greater Energy Efficiency (päikesekiirgust kontrolliv klaas suurema energiatõhususe jaoks): How policy-
makers could save energy and significantly reduce CO2 emissions to meet EU targets for 2020 (kuidas poliitikakujundajad saaksid 
energiat säästa ja märkimisväärselt vähendada CO2 heiteid, et täita ELi 2020. aasta eesmärgid), 
http://www.glassforeurope.com/issues/building/EnergyAndEnvironment/Pages/solarprotectiveglazing.aspx  
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Kui pakend on hankija jaoks oluline küsimus, võib ta soovida saada võimalikelt tarnijatelt 
teavet, mis kinnitaks, et nad on oma valitud pakendi keskkonnamõju arvesse võtnud ja et 
tarnija vastab hankija põhimõtetele. 
 
 
4. Kulukaalutlused 
 
Aknad on enamike hoonete üks olulisim komponent, kindlasti kodu või töökohana 
kasutatavates hoonetes. Aknaid kasutatakse üha rohkem, eriti ärihoonetes, tänu ühendatud 
parematele tugevus- ja soojustusomadustele ning muutuvatele kommetele. Akende 
maksumus on iga ehituseelarve märkimisväärne osa, seega peavad aknad tootena olema 
vastupidavad ja ökonoomsed. 
 
Kui hoone on valmis ja läheb kasutusse, saab akende energiatõhusus põhiküsimuseks, nagu 
on arutletud tehnilise taustaruande punktis 4.2.1. Restaureerimisel on tõenäoline, et akende 
energiatõhusust parandatakse, samas kui ülejäänud hoonekarp jääb enamjaolt, kui mitte 
üleni, samaks. 
 
Akende tasuvusaeg sõltub sellest, kas need paigaldatakse uude või restaureeritavasse 
hoonesse. Kuna paljud vanemad ehitised ei vasta samadele kõrgetasemelistele 
ehitusstandarditele nagu uued ehitised tänapäeval, saab energiat kõige paremini säästa 
suure soojusliku kasuteguriga akende paigaldamisega. See vähendab tasuvusaega, sest 
energiaarved muutuvad oluliselt väiksemaks. See näitab, et aknatoote kuluefektiivsust 
mõjutavad kõik etapid: algmaksumus, jooksvad kulud ja oodatav kasutusiga. 
 
Enamikes hoonetes on akende kasutusiga lühem kui on eeldatav kasutusiga hoonel 
tervikuna. Seega on tõenäoline, et aknad vajavad hoone kasutusea jooksul väljavahetamist 
mitu korda. Aknad puutuvad igapäevaselt kokku nende seisukorra järkjärgulist halvenemist 
põhjustavate keskkonnatingimustega – ilmastikuoludega. Seisukorra halvenemise kiirus 
sõltub sellistest teguritest nagu geomeetriline asukoht, ehitusdetailid, koostis, poorsus ja 
korrodeerivate toodete kinnipidamine, keskkonna saastatust, niiskus, otsene päikesekiirgus ja 
temperatuurimuutused. Samuti tuleb arvesse võtta, et akende kasutusiga ei sõltu ainult 
tehnilisest jõudlusest, vaid ka esteetikaküsimustest ja moevooludest. 
 
Akende keskmise oodatava kasutusea hindamine on raske ülesanne ja sõltub paljudest 
teguritest, sealhulgas kliimatingimustest, kasutusest ja hooldusest. Järelikult on rida 
vastuolulisi akende eeldatava kasutusea hinnanguid. BRE aruandes Briti Plastiliidu jaoks 
prognoositi PVC kasutusiga ja hinnati seoses olelusringi analüüsi arvutustega ka puitu, terast 
ja alumiiniumi: 5,6 

• vähemalt 35 aastat plastifitseerimata polüvinüülkloriidist (PVC-U) akende puhul, 
• 40 aastat terase, kuivatuskambris kuivatatud puidu ja alumiiniumi puhul.  

 
Saksa ehitusministeeriumi 2001. aastal väljastatud suunised säästvate ehitiste kohta annavad 
aknamaterjalidele järgmised oodatavad kasutusead:7 

1. okaspuidust aknad – 30-50 aastat 
2. plastaknad – 40-60 aastat 
3. lehtpuidust-alumiiniumaknad – 40-60 aastat 
4. tsingitud teras – 40-60 aastat 
5. klaasid – 20-30 aastat. 

 
Ühendkuningriigi jäätmete ja ressursside tegevuskava (WRAP)8 aruandes antakse samuti 
ülevaade tüüpilistest oodatavatest kasutusigadest ja vahetamissagedustest levinud 

                                                 
 
5  BRE aruanne Briti Plastiliidu jaoks, http://www.pauljervis.net/filemgmt_data/files/BRE%20Service%20Life%20PVC-
U%20Windows%20Executive%20Summary.pdf  
6  Hoonetes kasutatava alumiiniumi nõukogu poolt konsultatsioonide ajal esitatud teave.  
7

  Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Januar 2001, Guidelines for Sustainable 
Construction (säästva ehituse suunised), Ehituse ja regionaalplaneerimise föderaalamet, jaanuar 2001. 
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klaasitüüpide ja raamimaterjalide kohta (vt tabel 1). See näitab, et aknad vahetatakse 
tavaliselt välja enne nende tegeliku kasutusea lõppu, võimalik, et tehnika arengu, vanade 
akende asendamiseks rahaliste soodustuste või muutuva maitse tõttu. 

Tabel 1. Levinud elamuaknaraamide ja -klaaside oodatav kasutusiga ja 
vahetussagedused 

Raamitüüp Keskmine 
oodatav kasutusiga 

(aastat) 

Tüüpiline 
vahetussagedus 

(aasta tagant) 
Okaspuidust puitraamid  8–10 7–8 
Lehtpuidust puitraamid  20–35 10–15 
Terasraamid  40–60 30–40 
Alumiiniumraamid  20–35 klaasid (10–15) 
Polüester-pulberpinnakattega 
alumiiniumraamid  

20–40 klaasid (10–15) 

PVC-U  20–25 10–20 
 
 
Tuleb märkida, et alumiiniumakende klaasosa vahetussagedus on lisatud eespool esitatud 
tabelisse, sest see oli originaalse viitedokumendi vorming – alumiiniumaknaid mitte eraldi 
välja tuua. Mõned standardid, nagu BS 7543: 2003 nõuavad, et projekteeritud kasutusiga 
oleks 30 aastat, ja Euroopa selle sektori ühenduste esitatud arvud näitavad, et 
isolatsioonklaasploki oodatud kasutusiga võib olla 20 aastat või rohkem, samas kui akna 
enda kasutusiga võib olla vähemalt kaks korda sama pikk kui isolatsioonklaasplokil. 
 
Mida tehniliselt täiuslikum aken on, seda kõrgem on hind ostupunktis. Tehnilised täiustused, 
mis suurendavad akna hinda, hõlmavad kahe- või kolmekordse klaasi kasutamist, 
klaasikihtidevahelise tühiku täitmiseks kuiva õhu asemel pigem väärisgaasi (nt argooni) 
kasutamist, madala emissiivsusega klaasikihi või müra vähendava lamineeritud klaasi 
kasutamine ning minimeeritud külmasildadega raamide kasutamist. Ehitises suurema 
soojusliku kasuteguriga akende kasutamisega saavutatud kulude kokkuhoiu osas tuleb 
saavutada tasakaal tehnoloogiliselt täiuslike akende ja maksumuse vahel ostupunktis. 
 
Praegu on üldine nõuanne, et kahekordse klaasiga plokkide paigaldamine on kuluefektiivne ja 
annab märkimisväärset keskkonnakasu võrreldes ühe klaasikihiga klaasiga parasvöötme 
kliimas – võib oodata poole väiksemat soojakadu akna kaudu9. Kolmekordse klaasiga akende 
paigaldamine tekitab kulusid, sest akna klaasosade lisamaksumus on tavaliselt 20-40 % 
suurem kui kahekordsel klaasil, ja säästab keskkonda10. Selliste akende paigaldamine ei 
pruugi olla üldkokkuvõttes majanduslikult otstarbekas, välja arvatud juhul, kui äärmiselt külm 
või kuum ilm on normiks märkimisväärselt pikal ajavahemikul igal aastal, või kui on 
märkimisväärne mürasaaste ja sel juhul saab nende akende kasutamisega sisekeskkonda 
täiendavalt parandada. Kolmekordse klaasi kasu ei ole siiski isegi parasvöötme kliimas 
tähtsusetu ja paljud Euroopa maad soovitavad nende laialdast kasutuselevõttu, Rootsi 
näiteks juba näeb need ette, Saksamaa ja Austria kehtestavad varsti standardid, mis 
stimuleerivad nende kasutuselevõttu, ning sellised aknad on juba norm paljudes vähese CO2-
heitega näidiskodudes. Ülivähese energiakuluga PassivHausi (passiivmaja) standard nõuab 
kolmekordse klaasiga aknaid, mille U-väärtus ei ole üle 0,8 W/m²K. Nii madala U-väärtusega 
akna saamiseks on vaja kasutada kolmekordseid klaase ja soojustada raam ise ning ühtlasi 
kasutada kallimaid tootmistehnikaid, näiteks kasutatakse gaasina üldjuhul argooni asemel 
krüptooni. 
 
Uued tehnoloogiad, nagu vaakumhermeetilised plokid, mida ei ole siin käsitletud nende 
praegu väga piiratud saadavuse tõttu, võivad tulevikus anda suuremat kasu. Põhikaalutlus on 

                                                                                                                                         
 
8

  Sjogren Leong, M. (2004). Increasing the Collection and Recycling of Post Consumer Domestic Window Waste (Pärast 
tarbimist elamuaknajäätmete kogumise ja ringlussevõtu suurendamine). WRAPi uuringuaruanne. BNWS01 tabelandmed: 
Elamuaknasüsteemid – tööstuse-, toote- ja turuülevaade.  
9  Energiasäästufondi nõuanne, www.energysavingtrust.org.uk  
10  Veebisaidilt http://www.glaziersregister.com/About_Double_Glazing.php võetud teave ja Eurowindow’ kommentaarid. 
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siiski jätkuvalt kohalik kliima ja kasutusmudelid, mida tuleb arvesse võtta, kui otsustatakse, 
mis tasemel ja tüüpi klaasid on hoone jaoks kõige sobivamad. 
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5. Asjaomased ELi õigusaktid ja teabeallikad 
 
5.1. ELi õigusaktid 

 
• Nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, 21. detsember 1988, ehitustooteid puudutavate 

liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:EN:HTML 
 
• Direktiiv 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise 

näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EN:PDF 

 
• Direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF 

 
• Nõukogu direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:HTML 
 
• Komisjoni otsus (97/129/EÜ), 28. jaanuar 1997, millega kehtestatakse 

pakendimaterjalide identifitseerimissüsteem vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:EN:HTML 

 
• Direktiiv 2004/12/EÜ, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja 

pakendijäätmete kohta 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:EN:PDF 

 
• Jäätmete raamdirektiiv 2008/98/EÜ 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF 

 
• Prügiladirektiiv 1999/31/EÜ 
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML 
 
• Nõukogu direktiiv 2006/32/EÜ, mis keskendub energia lõppkasutajatele. 

  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:01:EN:HTML 

 
• REACH-määrus 1907/2006, mis tagab kemikaalide registreerimise, hindamise, 

autoriseerimise ja piiramise 
  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF 
 
• CPL-määrus (EÜ) nr 1272/2008. 16. detsembri 2008. aasta määrus ainete ja segude 

klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF 

 
• Nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, millega muudetakse mitut direktiivi, sealhulgas 

direktiivi 89/106/EMÜ (ehitustoodete kohta) 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:HTML 
 
• Direktiiv 2009/125/EÜ, mis kehtestab raamistiku energiamõjuga toodete ökodisaini 

nõuete sätestamiseks:  
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF 
 
 

 
5.2  Ökomärgised ja teiste kriteeriumide allikad 

• Akende tõhususe hindamise süsteem (WERS), Uus-Meremaa Aknaühendus 
www.wanz.org.nz 
 

• Akende energiareitingusüsteem (WERS), Austraalia 
www.wers.net 
 

• Energia Tärn, Kanada, Energiatõhususamet 
http://www.oee.nrcan.gc.ca/energystar/english/consumers/window.cfm?attr=4  
 

• Korea ökomärgis 
EL250 2003/1/2003-200 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_01.asp?search=1_1 

 
• Hiina ökomärgis, Hiina ökomärgise keskus 

Ökotoodete tehnilised nõuded, Sertifitseeritav tehniline nõue ökomärgisega toodete 
kohta, Energiasäästlikud uksed ja aknad HBC 14-2002 

 
• Hong Kongi ökomärgise skeem 

Toote keskkonnakriteeriumid akende jaoks GL-008-004 
http://www.greencouncil.org/eng/greenlabel/cert.asp 

 
• Energia tärn, Programmi nõuded elamuakendele, -ustele ja katuseakendele – 

4. versioon, 14. mai 2007 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=manuf_res.pt_windows 

 
• BFRC energiamärgistus ja energiareitingu arvutused 

http://www.bfrc.org/ 
 

• Põhjamaade Luik 
Akende ja välisuste ökomärgised, kriteeriumide dokument, ajavahemikuks 
12. detsember 2004 – 30. juuni 2009 
http://www.svanen.nu/ 

 
• Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon 

Ref 1131 
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1131  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=4
0360  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=3
0300 

 
• Euroopa Standardikomitee 

www.cen.en/cenorm/homepage.htm  
 

• VMRG Keurmerk 
Hollandi metallakende ja -fassaadide ühendus (VMRG) 
http://www.vmrg.nl/paginas/english/ 
 

• VKG Keurmerk 
Hollandi PVC-fassaadielementide tööstuse ühendus 
http://www.vkgkozijn.nl/page.php?id=54 

 
 


