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Fødevare- og cateringydelser
– Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP)

1. Anvendelsesområde
Dette produktblad indeholder anbefalinger for indkøb af fødevare- og cateringydelser.
Der er fastsat specifikationer for følgende produktgrupper: frugt og grønsager, akvakultur-,
marine-, kød- og mejeriprodukter, drinks og drikkevarer samt for leveringen af relevante
cateringydelser.
Hvad angår fødevarer, omfatter de centrale kriterier økologiske produktionsmetoder og
emballageaffald. De omfattende kriterier omfatter endvidere en række andre aspekter, som
f.eks. køb af fødevarer, der er fremstillet i overensstemmelse med standarderne for integreret
produktion1 og bestemmelserne for beskyttelse af dyrevelfærd.
I de centrale kriterier for cateringydelser fokuseres der på økologiske fødevarer, minimering
af affald og selektiv indsamling, mens de omfattende kriterier derudover også har fokus på
miljørigtige udvælgelseskriterier, brug af papir- og rengøringsprodukter, køkkenudstyr,
ernæring osv.

2. De væsentligste miljøpåvirkninger

1

Systemer for integreret forvaltning af afgrøder i EU. Endelig rapport, med ændringer, fremsendt til EuropaKommissionens GD Miljø. Agra CEAS Consulting. Maj 2002.
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
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Påvirkning
2
3
• Eutrofiering , forsuring og toksiske
indvirkninger på menneskers sundhed
og miljøet (planter og dyr) som følge
af rester af gødning og pesticider i
vand, luft, jord og fødevarer.
• Negativ indvirkning på landbrugernes
arbejdsmiljø på grund af forkert
håndtering og anvendelse af visse
pesticider og gødningsstoffer.
• Jorderosion, ødelæggelse af skove og
tab af biodiversitet som følge af
uhensigtsmæssige landbrugsmetoder, →
overintensiv husdyrproduktion og
intense metoder inden for fiskeri og
akvakultur.
• Grusomheder mod dyr på grund af
manglende overholdelse af
dyrevelfærdsbestemmelser.
• Stort energi- og vandforbrug i
fødevareproduktion og -forarbejdning.
• Emballageaffald

2

3

Forholdsregler
• Indkøb af økologiske fødevarer
• Indkøb af fødevarer fremstillet under
"systemer til integreret produktion"
• Indkøb af akvakulturprodukter og marine
produkter, som er fremstillet eller fanget
under bæredygtige forhold
• Indkøb af husdyrprodukter, der er
fremstillet under overholdelse af høje
velfærdsstandarder
• Indkøb af sæsonprodukter
• Indkøb af produkter, der er emballeret i
materialer med et højt indhold af genbrug
• Brug af genanvendeligt bestik, service,
glas og dækketøj
• Brug af miljøvenlige papirprodukter
• Selektiv affaldsindsamling og
personaleuddannelse

Eutrofiering er den proces, hvorved vandområder (f.eks. søer, vådområder eller stilleflydende vandløb) får
for meget næring, hvilket medfører en overdreven plantevækst (alger, ukrudt...). Når denne øgede
plantevækst visner og nedbrydes, reduceres det opløste oxygen i vandet, hvilket kan have som konsekvens,
at vandlevende organismer (f.eks. fisk) dør. Næringsstofferne kan komme fra mange forskellige
menneskeskabte kilder, såsom gødning anvendt på afgrøder, jorderosion, aflejring af nitrogen fra
atmosfæren, udledninger fra spildevandsanlæg og urenset byspildevand.
Forsuring betyder oplagring af overskydende svovl- og nitratsyrer i jord, vand og luft, og som skyldes
syredeposition. Disse depositioner stammer fra menneskeskabte udledninger af hovedsageligt svovldioxid,
nitrogenoxider og ammoniak fra f.eks. landbrugets brug af dyregødning og andre jordforbedringsmidler
samt industriemissioner. Syredepositioner har negative konsekvenser for vand, skove og jord. De forårsager
bladtab og svækker træerne og kan ændre pH-værdien i jord og vand ved at mobilisere tungmetaller og
andre skadelige stoffer, der er giftige for jord- og vandorganismer, og de kan desuden føre til nedbrydning af
bygninger og monumenter.
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Stort forbrug af rengøringsmidler og
andre kemikalier, som kan have
negative indvirkninger på
arbejdsmiljøet for køkkenpersonale og
på miljøet gennem spildevand.
• Et stort vand- og energiforbrug til
køkkenapparater
→
• CO2 og andre forureningsstoffer fra
de transportmidler, der anvendes til at
bringe cateringydelserne ud til
kunderne
•

Minimering af anvendelsen af farlige
kemikalier og anvendelse af miljøvenlige
rengørings- og opvaskemidler
• Indkøb af vand- og energibesparende
køkkenapparater
• Forbedring af transportruter og
energieffektiviteten samt begrænsning af
emissionerne fra de køretøjer, der
anvendes til at bringe cateringydelserne ud
til kunderne
•

3. Fødevarer – Kriterier for miljørigtige offentlige indkøb
3.1 Fødevarer – Centrale kriterier for miljørigtige offentlige indkøb
Emne
Indkøb af fødevarer (eller en bestemt fødevaregruppe) af delvist økologisk oprindelse.
Specifikationer
1. [X] % af [enten en defineret produktgruppe, som f.eks. mælkeprodukter, kød og
grønsager, eller en liste over specifikke produkter, som f.eks. kartofler, tomater, oksekød,
æg] skal være økologisk produceret i henhold til forordning (EF) nr.
Verifikation: Produkter, der er mærket med et EU-miljømærke eller et nationalt
miljømærke, anses for at overholde bestemmelserne.
Tildelingskriterier
Der vil blive tildelt yderligere point for:
1. Økologiske fødevarer: Hvis andelen af produkter af økologisk oprindelse overstiger det
minimum, der er fastsat i specifikationerne.
Verifikation: Som ovenfor.
2. Emballage: Procentdel af produkter, der
•
leveres i sekundær og/eller transportemballage, hvoraf over 45 % er
genbrugsmaterialer.
•
leveres i emballage, der er fremstillet af genanvendelige råmaterialer.
•

ikke leveres i individuelle portioner (enkeltpakker).

Verifikation: Leverandøren skal fremlægge en underskrevet erklæring, hvori det
angives, hvilke af disse kriterier der kan opfyldes. Den ordregivende myndighed
kontrollerer, om bestemmelserne overholdes i løbet af kontraktperioden, og der vil blive
iværksat passende sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse.
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3.2 Fødevarer – Omfattende kriterier for miljørigtige offentlige indkøb
Emne
Indkøb af fødevarer (eller en bestemt fødevaregruppe), hvor en procentdel af produkterne
stammer fra økologisk eller integreret produktion, og med et minimum af emballageforbrug.
Specifikationer
Produkterne skal opfylde de specifikationer, der er angivet under centrale kriterier
Derudover gælder:
2. Af den resterende ikke-økologiske produktion skal [X] % af [enten en defineret
produktgruppe, som f.eks. mælkeprodukter, kød og grønsager, eller en liste over specifikke
produkter, som f.eks. kartofler, tomater, oksekød, æg], være produceret i overensstemmelse
med kriterierne for en integreret produktion eller tilsvarende ordninger.
Verifikation: Produkter, der er mærket med et regionalt eller nationalt mærke, der angiver,
at det er fremstillet ved hjælp af integrerede produktionsmetoder, anses for at overholde
bestemmelserne.
Hvis produkterne ikke er certificerede, skal den bydende fremlægge passende dokumentation
(f.eks. en liste over de kemikalier, der er anvendt til fremstillingen, landbrugsbedrifternes
overholdelse af betingelserne for dyrevelfærd osv.) på, at alle de krav, der er fastsat under de
regionale/nationale standarder for integreret produktion, er overholdt.
Tildelingskriterier
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Der vil blive tildelt yderligere point for produkter, der opfylder de to tildelingskriterier, der
er angivet under centrale kriterier.
Der vil også blive tildelt yderligere point for produkter, der opfylder følgende supplerende
tildelingskriterier:
2. Integreret produktion: Hvis andelen af produkter, der stammer fra integreret produktion,
overstiger det minimum, der er fastsat i specifikationerne.
Verifikation: Produkter, der er mærket med et regionalt eller nationalt mærke, der angiver,
at det er fremstillet ved hjælp af integrerede produktionsmetoder, anses for at overholde
bestemmelserne.
Hvis produkterne ikke er certificerede, skal den bydende fremlægge passende dokumentation
(f.eks. en liste over de kemikalier, der er anvendt til fremstillingen, landbrugsbedrifternes
overholdelse af betingelserne for dyrevelfærd osv.) på, at alle de krav, der er fastsat under de
regionale/nationale standarder for integreret produktion, er overholdt.
3. Akvakulturprodukter og marine produkter: Andelen af akvakulturprodukter og marine
produkter, som er fanget eller produceret ved hjælp af bæredygtige praksisser og metoder,
som fastsat under et relevant mærke for bæredygtige metoder inden for fiskeri og akvakultur.
Verifikation: Akvakulturprodukter og marine produkter, der er mærket med et mærke for
bæredygtige metoder inden for fiskeri og akvakultur, anses for at overholde bestemmelserne.
Andre relevante beviser, der tydeligt angiver, at produktet overholder kriterierne for
bæredygtigt fiskeri og akvakultur i henhold til et relevant mærke for bæredygtige metoder
inden for fiskeri og akvakultur, accepteres også.
4. Standarder for dyrevelfærd: Andelen af animalske produkter, der er fremstillet i henhold
til høje velfærdsstandarder og i overensstemmelse med nationale retningslinjer.
Verifikation: Produkter, hvortil der kan fremvises relevant dokumentation for, at de
opfylder relevante frivillige nationale standarder, som rækker længere end de obligatoriske
bestemmelser, som f.eks. certificering fra et anerkendt organ, vil blive anset for at opfylde
kriterierne. Alternativt skal den bydende fremlægge anden relevant dokumentation for, at
produkterne overholder velfærdsstandarderne.
5. Emballage: Procentdel af produkter, der
•
leveres i sekundær og/eller transportemballage, hvoraf over 45 % er
genbrugsmaterialer.
•
leveres i emballage, der er fremstillet af vedvarende råmaterialer.
•

ikke leveres i individuelle portioner (enkeltpakker).

Verifikation: Leverandørerne skal fremlægge en underskrevet erklæring, hvori det
angives, hvilke af disse kriterier, der kan opfyldes. Den ordregivende myndighed
kontrollerer, om bestemmelserne overholdes i løbet af kontraktperioden, og der vil blive
iværksat passende sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse.

3.3 Forklarende noter
Kriterier for integreret produktion: Da kriterierne for integreret produktion ikke er
internationale, vil det i hvert enkelt land være nødvendigt at vide, hvilke produkter der
sælges med denne certificering, og at henvise til de relevante standarder.
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Akvakulturprodukter og marine produkter: I betragtning af de mange forskellige
mærker for bæredygtige metoder inden for fiskeri og akvakultur, der findes for
akvakulturprodukter og marine produkter, er dette kriterium relativt bredt defineret. Der vil
alternativt også blive givet mulighed for at anvende kriterierne for et specifikt mærke (flere
oplysninger herom findes i Kommissionens baggrundsrapport), forudsat at der også
accepteres alternativ dokumentation for, at produkterne overholder bestemmelserne.
Velfærdsstandarder: De nationale regeringer har i en række lande indført frivillige
certificeringssystemer for at højne dyrevelfærden. Disse systemer udgør et nyttigt
verifikationsværktøj for de ordregivende myndigheder.
Procentdel af økologiske fødevarer Den ordregivende myndighed skal angive, hvordan
procentdelen udregnes, enten i volumen, vægt eller euro.
Emballage: I henhold til artikel 3 i direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage
og emballageaffald omfatter emballage kun:
a) "salgsemballage eller primæremballage", dvs. emballage udformet på en sådan måde, at
den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger
b) "multipak eller sekundær emballage", dvs. emballage udformet på en sådan måde, at den
på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges som
sådan til den endelige bruger eller forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne
på salgsstedet; den kan fjernes fra varen, uden at dette ændrer varens egenskaber
c) "transportemballage eller tertiær emballage", dvs. emballage udformet på en sådan måde,
at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipak-emballager gøres lettere, så
skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport kan undgås Transportemballage
omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere.
Tildelingskriterier: Den ordregivende myndighed skal i udbudsbekendtgørelsen og
udbudsmaterialet angive, hvor mange ekstra point hvert enkelt kriterium tildeles.
Tildelingskriterierne vedrørende miljø skal samlet udgøre mindst 10 til 15 % af det samlede
antal mulige point.
Hvis tildelingskriteriet er formuleret som "bedre præstation i forhold til de minimumskrav,
der er fastsat i de tekniske specifikationer", tildeles pointene i forhold til den forbedrede
præstation.

4. Cateringydelser – Kriterier for miljørigtige offentlige indkøb

4.1 Cateringydelser – Centrale kriterier for miljørigtige offentlige indkøb
Emne
Kontrakter vedrørende cateringydelser, hvoraf en procentdel af fødevareprodukterne er
økologisk, og som leveres på en miljøvenlig måde.
Specifikationer
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Fødevarer
1. [X] % af [enten en defineret produktgruppe, som f.eks. mælkeprodukter, kød og
grønsager, eller en liste over specifikke produkter, som f.eks. kartofler, tomater, oksekød,
æg] skal være økologisk produceret i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007
Verifikation: Leverandører, der anvender et type I-miljømærkecertifikat for
restauranter, antages at opfylde kriterierne, hvis de angiver, hvor stor en procentdel af
kontrakten, der er dækket af økologiske fødevarer. Alternativt skal leverandørerne i deres
bud angive, hvordan de agter at opfylde denne forpligtelse. Produkter, der er mærket
med et EU-miljømærke eller et nationalt miljømærke, anses for at overholde
bestemmelserne.
2. [I tilfælde, hvor den kontraherende virksomhed definerer menuerne] De vigtigste frugter,
grønsager og marine produkter, der anvendes i forbindelse med ydelsen, skal i videst
muligt omfang vælges efter sæsonen. De anbefalede retningslinjer kan ses i
sæsonkalenderen i bilag X [skal udarbejdes af den ordregivende myndighed].
Tildelingskriterier
Der vil blive tildelt yderligere point for:
1. Økologiske fødevarer: Hvis andelen af produkter af økologisk oprindelse overstiger det
minimum, der er fastsat i specifikationerne.
Verifikation: Leverandører, der anvender et type I-miljømærkecertifikat for restauranter,
anses for at opfylde kriterierne, hvis de angiver, hvor stor en procentdel økologiske
fødevarer udgør af kontrakten. Alternativt skal leverandørerne i deres bud angive, hvordan
de agter at opfylde denne forpligtelse. Produkter, der er mærket med et EU-miljømærke eller
et nationalt miljømærke, anses for at overholde bestemmelserne.
2. Emballage: Procentdel af produkter, der
•
leveres i sekundær og/eller transportemballage, hvoraf over 45 % er
genbrugsmaterialer.
•
leveres i emballage, der er fremstillet af genanvendelige råmaterialer.
•

ikke leveres i individuelle portioner (enkeltpakker).

Verifikation: Leverandører, der anvender et type I-miljømærkecertifikat for
restauranter, anses for at opfylde kriterierne, hvis certifikatet dækker ovennævnte krav.
Alternativt skal de bydende fremlægge en underskrevet erklæring, hvori det angives,
hvilke af disse kriterier der kan opfyldes. Den ordregivende myndighed kontrollerer, om
bestemmelserne overholdes i løbet af kontraktperioden, og der vil blive iværksat
passende sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse.
Kontraktklausuler
1. Affaldsdannelse
For at nedbringe affaldsdannelsen skal fødevarer og drikkevarer serveres med
genanvendeligt bestik, glas, service og dækketøj, eller med bestik, service eller andet
cateringudstyr, der er fremstillet af genanvendelige råmaterialer.

•

•

Det affald, der produceres i forbindelse med leveringen af ydelsen, indsamles separat i
henhold til den offentlige administrations indsamlingssystem, og omfatter [her
indsættes en definition af de specifikke affaldsfraktioner, der skal indsamles separat, alt
efter de lokale bestemmelser].

Europa-Kommissionens værktøjskasse til uddannelse i miljørigtige offentlige indkøb –
GG Training Toolkit - Modul 3: Indkøbsanbefalinger

7

Fødevare- og cateringydelser – Produktblad --- Endelig udgave
2. Transport
•

De køretøjer, der anvendes til at levere ydelsen, skal som minimum opfylde
emissionskravene
i
EURO
4
eller
IV.
Leverandørerne skal indsende en liste over de køretøjer, der anvendes til at levere
ydelsen, samt tekniske beskrivelser for disse køretøjer, hvori de relevante
emissionsniveauer er angivet.

4.2 Cateringydelser – Omfattende kriterier for miljørigtige offentlige indkøb
Emne
Kontrakter vedrørende cateringydelser, hvoraf en procentdel af fødevarerne stammer fra
økologiske og integrerede produktionsmetoder, og som leveres på en miljøvenlig måde.
Udvælgelseskriterier
Kontrahenten skal dokumentere sin tekniske og faglige kapacitet til at gennemføre de
miljømæssige aspekter i kontrakten via:
• et miljøledelsessystem (EMS) for cateringydelser (f.eks. EMAS, ISO 14001 eller
tilsvarende [indsæt andre nationale eller regionale officielle systemer]) eller
• en miljøpolitik for cateringoperationer samt arbejdsinstruktioner og procedurer for at
udføre ydelsen på en miljøvenlig måde, eller
• tidligere erfaringer med at anvende miljøvenlige styringsforanstaltninger i tilsvarende
kontrakter, eller
.
Specifikationer
Cateringydelserne skal opfylde de to specifikationer, der er angivet under centrale kriterier
Cateringydelserne skal endvidere opfylde følgende specifikationer:
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Fødevarer
3. Af den resterende ikke-økologiske produktion skal [X] % af [enten en defineret
produktgruppe, som f.eks. mælkeprodukter, kød og grønsager, eller en liste over specifikke
produkter, som f.eks. kartofler, tomater, oksekød, æg], være produceret i overensstemmelse
med kriterierne for integreret produktion eller tilsvarende ordninger.
Verifikation: Leverandørerne skal angive, hvordan de agter at opfylde forpligtelsen.
Produkter, der er mærket med et regionalt eller nationalt mærke, der angiver, at det er
fremstillet via integrerede produktionsmetoder, anses for at overholde bestemmelserne. Hvis
produkterne ikke er certificerede, skal den bydende fremlægge passende dokumentation
(f.eks. en liste over de kemikalier, der er anvendt til fremstillingen, landbrugsbedrifternes
overholdelse af betingelserne for dyrevelfærd osv.) på, at alle de krav, der er fastsat under de
regionale/nationale standarder for integreret produktion, er overholdt.
4. Papirprodukter
Papirprodukter, som f.eks. køkkenrulle eller papirservietter, der anvendes i forbindelse med
leveringen af ydelsen, skal være fremstillet af genanvendte eller bæredygtigt producerede
jomfrufibre.
Verifikation: Produkter, der er mærket med EU's miljømærke eller et nationalt miljømærke,
vil blive anset for at opfylde specifikationerne, selv om det også er muligt at indsende anden
relevant dokumentation, som f.eks. et teknisk dossier fra fabrikanten, eller en testrapport.
Tildelingskriterier
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Der vil blive tildelt yderligere point for cateringydelser, der opfylder de to centrale
tildelingskriterier.
Der vil også blive tildelt yderligere point for cateringydelser, der opfylder følgende
supplerende tildelingskriterier:
3. Integreret produktion: Hvis andelen af produkter, der stammer fra integreret produktion,
overstiger det minimum, der er fastsat i specifikationerne.
Verifikation: Leverandørerne skal angive, hvordan de agter at opfylde forpligtelsen.
Produkter, der er mærket med et regionalt eller nationalt mærke, der angiver, at det er
fremstillet via integrerede produktionsmetoder, anses for at overholde bestemmelserne. Hvis
produkterne ikke er certificerede, skal den bydende fremlægge passende dokumentation
(f.eks. en liste over de kemikalier, der er anvendt til fremstillingen, landbrugsbedrifternes
overholdelse af betingelserne for dyrevelfærd osv.) på, at alle de krav, der er fastsat under de
regionale/nationale standarder for integreret produktion, er overholdt.
4. Akvakulturprodukter og marine produkter: Andelen af akvakulturprodukter og marine
produkter (i forhold til den samlede mængde indkøbte akvakulturprodukter og marine
produkter), der skal anvendes for at udføre ydelsen, og som er fanget eller produceret ved
hjælp af bæredygtige praksisser og metoder, som fastsat under et relevant mærke for
bæredygtige metoder inden for fiskeri og akvakultur.
Verifikation: Leverandørerne skal angive, hvordan de agter at opfylde forpligtelsen inden for
det foreslåede tilbud. Akvakulturprodukter og marine produkter, der er mærket med et mærke
for bæredygtige metoder inden for fiskeri og akvakultur, anses for at overholde
bestemmelserne. Andre relevante beviser, der tydeligt angiver, at produktet overholder
kriterierne for bæredygtigt fiskeri og akvakultur i henhold til et relevant mærke for
bæredygtige metoder inden for fiskeri og akvakultur, accepteres også.
5. Standarder for dyrevelfærd: Andelen af animalske produkter, der skal anvendes for at
udføre ydelsen, og som er fremstillet i henhold til høje velfærdsstandarder og i
overensstemmelse med nationale retningslinjer.
Verifikation: Leverandørerne skal i deres bud angive, hvordan de agter at opfylde denne
forpligtelse. Produkter, hvortil der kan fremvises relevant dokumentation for, at de opfylder
relevante frivillige nationale standarder, som rækker længere end de obligatoriske
bestemmelser, som f.eks. certificering fra et anerkendt organ, vil blive anset for at overholde
bestemmelserne. Alternativt skal den bydende fremlægge anden relevant dokumentation for,
at produkterne overholder velfærdsstandarderne.
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6. Udstyr: Følgende kriterier skal opfyldes:
- Køleskabe og frysere, der anvendes i forbindelse med leveringen af ydelsen, skal
være fri for ozonnedbrydende stoffer (HCFC) og FHC.
- Det udstyr, der anvendes, skal opfylde en eller flere af følgende
energieffektivitetsstandarder, hvor sådanne standarder er gældende: Energy Star,
EU's energimærke (Klassifikation A) eller [andre nationale standarder] eller
tilsvarende.
- Det udstyr, der anvendes, skal være vandbesparende i henhold til EU-mærket
(klassifikation A) eller tilsvarende standarder.
Verifikation: Leverandørerne skal indsende en liste over det udstyr, der skal anvendes
til at udføre ydelsen, og identificere det udstyr, der er mærket med relevante
energieffektivitetsmærker, eller alternativt indsende anden relevant dokumentation for,
at kriterierne er opfyldt.
7. Rengøringsmidler: De rengøringsprodukter, der anvendes til at udføre ydelsen, skal
opfylde følgende kriterier:
(indsæt de centrale kriterier fra produktbladet for rengøringsmidler og rengøringsydelsert).
Verifikation: (indsæt de centrale kriterier fra produktbladet for rengøringsmidler og
rengøringsydelser).
Kontraktklausuler
Kontrahenten skal opfylde to af de kontraktklausuler, der er angivet under centrale
kriterier
Kontrahenten skal endvidere opfylde følgende kontraktklausuler:
3. Uddannelse af personale
• Cateringpersonalet skal uddannes i minimering af affald, affaldshåndtering og selektiv
indsamling af affald samt i produktoplysninger (produkternes oprindelse og
miljømæssige og sociale kvaliteter). Kontrahenten skal fremlægge en uddannelsesplan,
så snart kontrakten er tildelt, og skal ved udløbet af kontraktperioden indsende et
certifikat med angivelse af den uddannelse, som både nyt og permanent personale har
gennemgået, til den ordregivende myndighed.
4. Forvaltning af tjenester
• [Hvis udvælgelseskriterierne ikke er inkluderet] Kontrahenten skal så vidt muligt
bestræbe sig på at sikre, at de fødevarer, der anvendes til at udføre ydelsen, er fremstillet
på en miljøvenlig måde. Kontrahenten skal derfor inden for seks måneder efter
kontraktens indgåelse som minimum have fastsat strukturerede og dokumenterede
procedurer for følgende områder:
- Evaluering af de væsentligste miljøpåvirkninger i forbindelse med ydelsen
- Udvælgelse, forarbejdning og opbevaring af fødevarer
- Minimering af affald og selektiv affaldsindsamling
- Reduktion af energi- og vandforbruget i forbindelse med madlavning og transport
- Uddannelse.
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4.3 Forklarende noter
Procent af økologiske fødevarer: Den ordregivende myndighed skal angive, hvordan
procentdelen udregnes, enten i volumen, vægt eller euro.
Kriterier for integreret produktion: Da kriterierne for integreret produktion ikke er
internationale, vil det i hvert enkelt land være nødvendigt at vide, hvilke produkter der
sælges med denne certificering, og at henvise til de relevante standarder.
Sæsonprodukter: Sæsonprodukter er produkter, der dyrkes udendørs i den region, hvor
indkøbet foretages. Alle ordregivende myndigheder skal som bilag til buddet vedlægge
deres egen eller en allerede eksisterende "kalender" over regionens sæsonbetingede
fødevarer, hvori det angives, hvilke måneder fødevarerne dyrkes/fiskes (hovedsageligt
grønsager og frugt, men også marine produkter) udendørs i regionen. Produkterne behøver
dog ikke at stamme fra regionen.
Akvakulturprodukter og marine produkter: I betragtning af de mange forskellige
mærker for bæredygtige metoder inden for fiskeri og akvakultur, der findes for
akvakulturprodukter og marine produkter, er definitionen af dette kriterium relativt åben.
Der vil alternativt også blive givet mulighed for at anvende kriterierne for et specifikt
mærke (flere oplysninger herom i Kommissionens baggrundsrapport), når blot der også
accepteres alternativ dokumentation for, at produkterne overholder bestemmelserne.
Velfærdsstandarder: De nationale regeringer har i en række lande indført frivillige
certificeringssystemer for at forbedre dyrevelfærden. Disse systemer udgør et nyttigt
verifikationsværktøj for de ordregivende myndigheder.
Emballage: I henhold til artikel 3 i direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage
og emballageaffald omfatter emballage kun:
a) "salgsemballage eller primæremballage", dvs. emballage udformet på en sådan måde, at
den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger
b) "multipak eller sekundær emballage", dvs. emballage udformet på en sådan måde, at den
på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges som
sådan til den endelige bruger eller forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne
på salgsstedet; den kan fjernes fra varen, uden at dette ændrer varens egenskaber
c) "transportemballage eller tertiær emballage", dvs. emballage udformet på en sådan måde,
at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipak-emballager gøres lettere,
så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport kan undgås Transportemballage
omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere.
Tildelingskriterier: Den ordregivende myndighed skal i udbudsbekendtgørelsen og
udbudsmaterialet angive, hvor mange ekstra point, hvert enkelt kriterium tildeles.
Tildelingskriterierne vedrørende miljø skal i alt udgøre mindst 10 til 15 % af det samlede
antal mulige point.
Hvis tildelingskriteriet er formuleret som "bedre præstation i forhold til de minimumskrav,
der er fastsat i de tekniske specifikationer", tildeles pointene i forhold til den forbedrede
præstation.
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