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1 SISSEJUHATUS 
 
ELi keskkonnahoidliku riigihanke (edaspidi „KHR“) kriteeriumid on välja töötatud eesmärgiga hõlbustada ametiasutustel väiksema keskkonnamõjuga 
toodete, teenuste ja tööde ostmist. Kriteeriumide kasutamine on vabatahtlik. Kriteeriumid on sõnastatud nii, et kui asutus peab seda vajalikuks, võib ta 
need (osaliselt või täielikult) oma hankedokumentidesse lisada, ilma et peaks neid oluliselt muutma. Enne hanketeate avaldamist oleks ametiasutusel 
soovitatav kontrollida, milline on soovitud kaupade, teenuste või tööde pakkumine asjaomasel turul. Kui avaliku sektori hankija kavatseb kasutada 
käesolevas dokumendis soovitatud kriteeriume, peab ta seda tegema viisil, mis tagab vastavuse ELi riigihankealaste õigusaktide nõuetele (vt nt 
direktiivi 2014/24/EL artiklid 42 ja 43, artikli 67 lõige 2 või artikkel 68 ning muude ELi riigihankealaste õigusaktide sarnased sätted). Praktilist teavet 
selle kohta leiab ka 2016. aasta käsiraamatust keskkonnahoidliku ostmise kohta aadressil 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_et.pdf 
Selles dokumendis on loetletud ELi KHRi kriteeriumid avaliku ruumi korrashoiu kohta. Lisatud tehnilises aruandes on esitatud nende kriteeriumide 
valimise täielikud põhjendused ja viited lisateabele. Kriteeriumid on jaotatud valikukriteeriumideks, tehnilisteks kirjeldusteks, pakkumuste hindamise 
kriteeriumideks ja lepingu täitmise tingimusteks. Kriteeriume on kaht liiki: 

• põhikriteeriumid – need on välja töötatud nii, et KHRe oleks lihtne korraldada; neis keskendutakse toote keskkonnatoime põhiaspektidele ja 
nende eesmärk on hoida ettevõtjate halduskulud võimalikult väikesena; 

• lisakriteeriumid – nende puhul võetakse arvesse rohkem keskkonnatoime aspekte või paremat keskkonnatoimet ning need on ametiasutustele, 
kes tahavad suuremat keskkonnahoidu ja innovatsiooni. 

Kui kriteeriumid on mõlemal tasandil ühesugused, lisatakse fraas „samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul“. 
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1.1 Mõisted ja kohaldamisala 
 
Tooterühm „avaliku ruumi korrashoid“ hõlmab järgmisi avaliku ruumi elemente; 

- tänavad, teed, avenüüd ja puiesteed;  
- jalgrattateed;  
- jalakäijate alad, sh kõnniteed, tunnelid, trepid, turuplatsid jne; 
- inimeste loodud aiad ja pargid; 
- purskkaevud, järved ja tiigid. 

 
Tooterühm „avaliku ruumi korrashoid“ ei hõlma järgmist: 

- looduslikud pargid ja metsad; 
- sadamad, kanalid, rannaääred jne. 

 
Tooterühm „avaliku ruumi korrashoid“ ei hõlma järgmisi toiminguid: 

- sillutise ja linnamööbli ümbervahetamine; 
- niisutussüsteemide, purskkaevude, tänavasiltide, tänavamööbli ja mehaaniliste seadmete (nt väravate) remont või ümbervahetamine; 
- kanalisatsiooni hooldus; 
- värvimistööd ja värvkatte uuendamise tööd. 

 
Tooterühm „avaliku ruumi korrashoid“ sisaldab allpool nimetatud kategooriaid ning nendega seotud ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) koode. 
CPV koodidega kehtestatakse ühtne riigihangete klassifikatsioonisüsteem eesmärgiga ühtlustada ametiasutuste ja ostjate poolt hankelepingute 
kirjeldamiseks kasutatavad viited. Tooterühmas „avaliku ruumi korrashoid“ sisalduvad kategooriad ja nendega seotud ühtse riigihangete klassifikaatori 
(CPV) koodid hõlmavad järgnevat. 
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Kategooria 1. Välitingimustes kasutatavate puhastusvahendite ja osutatavate puhastusteenuste ost: 
- välitingimustes kasutatavad puhastusvahendid hõlmavad järgmist: 

o universaalpuhastusvahendid;   
o talvehooldusmaterjalid (lume ja jää eemaldamiseks), CPV kood 44113910-7;  
o teedele puistatav sool, CPV kood 34927100-2; 
o tarvikud / manused / mehaanilised osad, nt harjad ja rullid jms. 

-  Välitingimustes osutatavad puhastusteenused: teenused, mis on määratletud allpool ja mida hõlmavad järgmised CPV koodid: 
o tänavapuhastus- ja tänavapühkimisteenused, CPV kood 90610000;  

 kõnnitee, jalgrattatee, tee (asfalt, sõidutee) ja teeäärte (teepeenrad, äärekivid, haljasalad) mehaaniline ja käsitsi pühkimine;  
o prügikastide puhastusteenused, CPV kood 90918000: 

 maast prahi korjamine; 
 prügikastidest prahi kogumine ja sorteerimine; 

o mehaaniline ja käsitsi survepesu veega: 42924730, survepesumasinad; 42924740-8, kõrgsurvepuhastusmasinad: 
 fassaadi-/pinnapuhastus; 

o grafiti eemaldamise teenused, CPV kood 90690000: 
 grafiti eemaldamine; 

o lumekoristusteenused CPV kood 90620000; jääkoristusteenused, 90630000: 
 lume ja jää eemaldamine kõnniteedelt, jalgrattateedelt ja teedelt; 

o purskkaevude, järvede ja tiikide puhastamine; 
o korrastustööd pärast looduslikke ilmastikunähtusi (nt tormid või tugev vihma-/lumesadu). 

 
Kategooria 2. Aiandustoodete ja -teenuste ost: 

- aiandustooted hõlmavad järgmist: 
o mullaparandusained; 
o ilutaimed; 
o niisutussüsteemid; 
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o herbitsiidid ja pestitsiidid. 

- Aiandusteenused: teenused, mis on määratletud allpool ja mida hõlmavad järgmised CPV koodid: 

o puude pügamine, CPV kood 77341000; 
o hekipügamine, CPV kood 77342000;  
o istutamine ning taimede ja puude ümbervahetamine: CPV kood 77330000, lilleväljapanekute teenused; 03121100, elustaimed, sibulad, 

juured, pistikud, pookoksad; 03440000, metsandustooted; 03441000, ilutaimed, rohud, samblad või samblikud; 03451000, taimed; 
03451100, istikud; 03451200, lillesibulad; 03451300, põõsastaimed; 03452000, puud; 77314100, mururajamisteenused; 77315000, 
külvamisteenused; 

o väetamine; 
o umbrohutõrje ja pestitsiidide kasutamine: osaliselt CPV kood 77312000, rohimisteenused; 
o muru ümbervahetamine; 
o käsitsi ja automaatne niisutus. 

 
Kategooria 3. Masinate ja seonduvate teenuste ost: 

- aiandustooted väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate määruse (EL) 2016/1628, masinate direktiivi 2006/42/EÜ ja välitingimustes 
kasutatavate seadmete müra direktiivi 2000/14/EÜ I lisa punkti 46 tähenduses. Masinad hõlmavad järgmist: 

o muruniidukid (sh eeslükatavad muruniidukid või liikurniidukid);  
o pinnase kobestajad;  
o kettsaed; 
o võsalõikurid; 
o murutrimmer / muruserva trimmer; 
o hekipügamismasinad; 
o oksakäärid ja samalaadsed käsitsi juhitavad masinad; 
o lehekogurid ja lehepuhurid; 
o motoplokid; 
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o käies juhitavad mootoriga mullafreesid; 
o purustajad/hakkurid (müra direktiivis 2000/14/EÜ täpsustatud aiandusseadmete kohta kasutatava määratluse järgi); 
o iseliikuvad või kompaktsed tänavapühkimismasinad; 
o puisturid; 
o iseliikuv rootorlumekoristaja. 

 

- Masinatega seotud teenused: teenused määratletakse avaliku ruumi korrashoiuks ette nähtud teenustena, mida osutatakse KHRi kriteeriumides 
sätestatud masinaid kasutades. Korrashoid hõlmab järgmist: 

o aiandusteenused; 
o välitingimustes osutatavad puhastusteenused. 

 
Kategooria 4. Sõidukite ost või teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi ost: 

- mõiste „sõidukid“ määratlus hõlmab järgmist:  
o raskesõidukid: direktiivis 2007/46/EÜ määratletud kategooriate N2 ja N3 sõidukid; 
o direktiivis 2007/46/EÜ määratletud erisõidukid ja muud eriotstarbelised sõidukid; 
o tänavapuhastussõidukid (veoautodele paigaldatud tänavapühkimisseadmed); 
o sõidukite hulka ei kuulu kompaktsed tänavapühkimismasinad ja puisturid, mida peetakse väljaspool teid kasutatavateks 

liikurmasinateks. 
 

- Sõidukipargi ja sõidukitega seotud teenused: kui väljast tellitakse sõidukite kasutuselevõttu sisaldavad teenused, on soovitatud kriteeriume 
teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi jaoks. 

 
Kategooria 5. Teenuste kategooriate ühised kriteeriumid: 
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- nimetatud kriteeriumidega määratakse kindlaks kriteeriumid eesmärgiga tagada, et teenuseosutajad ja nende töötajad on pädevad ja edendavad 
keskkonnajuhtimismeetmete rakendamise abil parimaid töötavasid.  

 (Täpsem teave ja rohkem tehnilisi määratlusi on esitatud tehnilises aruandes.) 
 

1.2 Üldine märkus tõendamise kohta 
 
Väikese arvu kriteeriumide puhul hõlmab soovitatud kontrolliviis katsearuannete esitamist. Iga kriteeriumi puhul esitatakse asjakohased katsemeetodid. 
Ametiasutus otsustab, millisel etapil tuleb need katsetulemused esitada. Üldjuhul ei peaks kõikidelt pakkujatelt nõudma kõigi katsetulemuste esitamist 
kohe alguses. Pakkujate ja ametiasutuse koormuse vähendamiseks võiks pakkumuste esitamisel pidada piisavaks ettevõtja kinnitust. Seejärel võidakse 
allpool esitatud variantide alusel määrata, kas ja millal nõuda katseid. 
 

a) Pakkumisetapis 
Ühekordse tarnelepingu puhul võidakse nõuda, et tõendid esitaks majanduslikult kõige soodsama pakkumuse tegija. Kui tõendid leitakse olevat 
piisavad, võib sõlmida lepingu. Kui tõendid leitakse olevat ebapiisavad või nõuetele mittevastavad 

i) tehnilise kirjelduse seisukohast, nõutakse tõendeid paremuselt järgmise hindega pakkujalt, kellega lepingu sõlmimist seejärel 
kaalutakse; 

ii) pakkumuste hindamise kriteeriumi seisukohast, jäetakse selle alusel saadud lisapunktid välja ja arvutatakse pakkumuste järjestus ümber, 
võttes arvesse kõiki kaasnevaid tagajärgi. 

Katsearuanne kinnitab, et teatavate nõuete täitmise suhtes on katsetatud näidistoodet, mitte tegelikult lepingu alusel tarnitud tooteid. 
Raamlepingute puhul võib olukord olla teistsugune. Seda stsenaariumi käsitletakse lähemalt järgmises punktis, mis puudutab lepingu täitmist, 
ja allpool esitatud lisaselgitustes. 
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b) Lepingu täitmise ajal 
Katsetulemusi võib nõuda ühe või mitme lepinguliselt tarnitava toote kohta kas üldiselt või kui on kahtlus, et kinnitused ei vasta tõele. See on 
eriti oluline raamlepingute puhul, milles ei ole algset tellimust kindlaks määratud. 
Soovitatav on sätestada sõnaselgelt lepingu täitmise tingimused. Nendes tuleks ette näha, et avaliku sektori hankijal on lepingu kehtivusajal 
õigus teha pistelisi kontrollkatseid. Kui katsete tulemused näitavad, et tarnitud tooted ei vasta kriteeriumidele, on avaliku sektori hankijal õigus 
rakendada karistusi ja ta võib lepingu lõpetada. Mõni ametiasutus lisab tingimuse, et kui toode vastab katsete alusel nende nõuetele, peab 
katsetamiskulud kandma ametiasutus ise; kui aga toode nõuetele ei vasta, kannab kulud tarnija. 
Raamlepingute korral oleneb tõendite esitamise aeg lepingu konkreetsest ülesehitusest. 

i) Ühe ettevõtjaga sõlmitud raamlepingute puhul, mille alusel tarnitavad tooted on raamlepingu sõlmimisel kindlaks määratud ning 
määramata on vaid vajalik ühikute arv, kehtib sama mis eespool ühekordsete tarnelepingute puhul. 

ii) Raamlepingute puhul, mille korral valitakse välja mitu võimalikku tarnijat, kes omavahel konkureerima hakkavad, küsitakse pakkujatelt 
algul vaid kinnitust, et nad suudavad tarnida raamlepingus kehtestatud minimaalsetele keskkonnatoime nõuetele vastavaid tooteid. 
Edaspidiste tellimuslepingute (ehk tellimuste) puhul, mis sõlmitakse pärast väljavalitud tarnijate osalusel toimunud konkurssi, 
lähtutakse põhimõtteliselt samadest kaalutlustest nagu punktides a ja b, kui lisanõuete täitmist tuleb tõendada konkursi ajal. Kui 
konkurss on üksnes hinnapõhine, tuleks kaaluda kontrolli lepingu täitmise etapis. 

Tuleb arvesse võtta, et vastavalt direktiivi 2014/24/EL artikli 44 lõikele 2 peavad avaliku sektori hankijad aktsepteerima ka muid sobivaid 
tõendeid. Tõendiks võib olla näiteks tootja tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal puudus juurdepääs katsearuannetele või kui tal ei olnud 
võimalik neid ettenähtud tähtaja jooksul hankida. Seda tingimusel, et juurdepääsu puudumine ei olnud tingitud ettevõtja enda tegematajätmisest 
ning et ettevõtja tõendab, et tema pakutavad tööd, kaubad või teenused vastavad tehniliste kirjelduste nõuetele või kriteeriumidele, pakkumuste 
hindamise kriteeriumidele või lepingu täitmise tingimustele. Kui viidatakse konkreetse katsete tegemise eest vastutava vastavushindamisasutuse 
sertifikaadile/katsearuandele, peab avaliku sektori hankija aktsepteerima ka teiste samaväärsete hindamisasutuste sertifikaate/katsearuandeid. 
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2 VÄLITINGIMUSTES KASUTATAVATE PUHASTUSVAHENDITE JA OSUTATAVATE TEENUSTE PEAMISED 
KESKKONNAMÕJUD 

 
Välitingimustes kasutatavate puhastusvahendite ja osutatavate puhastusteenuste peamised keskkonnamõjud olelusringi arvestades on olemasoleva 
teadusliku tõendusmaterjali alusel kokku võetud järgmises tabelis (lisateavet saab tehnilisest aruandest). Samas tabelis on kirjas ka ELi KHRi meetodid 
nende mõjude vähendamiseks. 

1. Välitingimustes kasutatavad puhastusvahendid ja osutatavad puhastusteenused 

Peamised keskkonnamõju allikad toote olelusringi jooksul  ELi KHRi meetod 

• Puhastusvahendite ja ühekordselt kasutatavate 
puhastustarvikute koostisosad (sh toorainekasutus), 
tootmine ja olelusringi lõpp 

• Energia- ja veekulu 
puhastusvahendite ja mootoriga seadmete 

kasutamise etapis 

• Reovee tekitamine puhastusvahendite 
kasutamisel 

• Tahkete ja vedelate jäätmete tekitamine 

• Puhastusvahendite kasutamisega seonduv füüsiliste 
konstruktsioonide ja sõidukite korrosioon  
 

 • Nõuda teenuseosutajatelt põhipädevusi ning põhiliste 
keskkonnajuhtimismeetmete ja ‑tavade rakendamist 

• Nõuda teenuseosutaja personali 
piisavat ja sagedast koolitamist 

• Nõuda väiksema keskkonnamõjuga 
puhastusvahendite kasutamist 

• Soodustada kontsentreeritud puhastusvahendite ostmist 
• Nõuda selliste kulutarvikute tarnimist, millel on väiksem 

keskkonnamõju 
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Mõjud ei pruugi olla esitatud suuruse järjekorras. 

Täpsem teave avaliku ruumi korrashoiu kohta (sh õigusaktide, standardite ja tõendusmaterjalina kasutatavate tehniliste allikate kohta) on tehnilises 
aruandes. 
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2.1 ELi KHRi KRITEERIUMID PUHASTUSTOODETE JA -TEENUSTE OSTUKS (1. KATEGOORIA) 
 

2.1.1 ELi KHRi KRITEERIUMID PUHASTUSVAHENDITE OSTUKS  
 

2.1.1.1 Reguleerimisese 
REGULEERIMISESE 

Välitingimustes kasutatavate väiksema keskkonnamõjuga puhastusvahendite ja osutatavate puhastusteenuste ost. 
 

2.1.1.2 Välitingimustes kasutatavate puhastusvahendite ostu tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS (TK) 

TK1. Välitingimustes kasutatavate väikese keskkonnamõjuga 
puhastusvahendite kasutamine 
1. Ükski kasutatavatest puhastusvahenditest ei tohi olla klassifikatsiooni 
ja märgistuse järgi ägedalt mürgine, mürgine sihtelundi suhtes, 
hingamisteid või nahka sensibiliseeriv, kantserogeenne, mutageenne, 
reproduktiivtoksiline, keskkonnale ohtlik ega tuleohtlik kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP-määrus), nagu on 
märgitud allpool tabelis 1. 
Tabel 1 

Äge mürgisus (äge 
mürg.) 

1., 2. kategooria äge mürg. 
3. kategooria äge mürg. 

TK1. Välitingimustes kasutatavate väikese keskkonnamõjuga 
puhastusvahendite kasutamine 
1. Kõik puhastusvahendid peavad vastama aasta lõikes ostukoguse järgi 
kõvade pindade puhastamise vahendite ELi ökomärgise 4. kriteeriumile 
„keelatud ja piiratud kasutusega ained“b. 
2. Puhastusvahendid tuleb vajaduse korral varustada soovitava 
doseerimissüsteemiga (nt pump, mõõtesilinder). Doseerimissüsteemi 
tehniliste andmete leht peab sisaldama teavet doosi ja jaoturi kohta.  
 

 
Tõendamine: 
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Mürgisus sihtelundi 
suhtes – korduv 
kokkupuude (STOT 
RE)   
Mürgisus sihtelundi 
suhtes – ühekordne 
kokkupuude (STOT 
SE)   

1. või 2. kategooria STOT RE 
 
 
 
1., 2. või 3. kategooria STOT SE 

Kantserogeensus 
(kants.) 

1.A, 1.B, 2. kategooria kants. 

Mutageensus 
sugurakkudele 
(mutag.) 

1.A, 1.B, 2. kategooria mutag. 

Reproduktiivtoksilisus 
(repr.) 

1.A, 1.B, 2. kategooria repr. 

Ohtlik 
veekeskkonnale 

Veekeskkonnale ohtliku ägeda mürgisuse 
1. kategooria, kroonilise mürgisuse 1. või 
2. kategooria  

Hingamisteede 
sensibiliseerimine 
(hing. sensib.) 

1, 1.A või 1.B kategooria hing. sensib. 

Naha 
sensibiliseerimine 
(naha sensib.) 

1, 1.A või 1.B kategooria naha sensib. 

 
 

1. Pakkuja peab esitama deklaratsiooni kriteeriumile vastavuse kohta, 
mida tõendavad materjalide ohutuskaardid. Nõuetekohasteks peetakse 
tooteid, mis on saanud samu nõudeid hõlmava asjaomase ISO I tüüpi 
ökomärgise.  
2. Pakkuja peab esitama deklaratsiooni kriteeriumile vastavuse kohta, 
mida tõendavad tehniliste andmete lehed. 
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2. Puhastusvahendid tuleb vajaduse korral varustada soovitava 
doseerimissüsteemiga (nt pump, mõõtesilinder). Doseerimissüsteemi 
tehniliste andmete leht peab sisaldama teavet doosi ja jaoturi kohta.  
 

Tõendamine: 
1. Pakkuja peab esitama deklaratsiooni kriteeriumile vastavuse kohta, 
mida tõendavad materjalide ohutuskaardid. Nõuetekohasteks peetakse 
tooteid, mis on saanud samu nõudeid hõlmava asjaomase ISO I tüüpi 
ökomärgise. 
2. Pakkuja peab esitama deklaratsiooni kriteeriumile vastavuse kohta, 
mida tõendavad tehniliste andmete lehed.  

Selgitus. TK1. Väikese keskkonnamõjuga puhastusvahendite kasutamine 
b)ELT L 180, 12.7.2017, lk 45-62; Komisjoni 23. juuni 2017. aasta otsus (EL) 2017/1217, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid kõvade 
pindade puhastamise vahenditele. Kättesaadav aadressil  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=ET 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=ET
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TK2. Jäätõrje- ja lumekoristusvahendid (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
 
1. Jäätõrje- ja lumekoristusvahendid peavad sisaldama vähem kui 1 % kloriidiiooni (Cl-).  
2. Ükski jäätõrje- ega lumekoristusvahend ei tohi olla klassifikatsiooni ja märgistuse järgi ägedalt mürgine, metalle söövitav, mürgine sihtelundi 
suhtes, hingamisteid või nahka sensibiliseeriv, kantserogeenne, mutageenne, reproduktiivtoksiline ega keskkonnale ohtlik kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP-määrus), nagu on märgitud tabelis 2. 
 
Tabel 2 

Äge mürgisus 1., 2., 3. kategooria äge mürg. 

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude  
Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude  

1. või 2. kategooria STOT RE 
1., 2. või 3. kategooria STOT SE 

Kantserogeensus  1.A, 1.B, 2. kategooria kants. 

Mutageensus sugurakkudele  1.A, 1.B, 2. kategooria mutag. 

Reproduktiivtoksilisus  1.A, 1.B, 2. kategooria repr. 

Ohtlikkus veekeskkonnale  Veekeskkonnale ohtliku ägeda mürgisuse 1. kategooria, kroonilise 
mürgisuse 1. või 2. kategooria, kroonilise mürgisuse 3. kategooria 

Hingamisteede sensibiliseerimine 1, 1.A või 1.B kategooria hing. sensib. 

Naha sensibiliseerimine 1, 1.A või 1.B kategooria naha sensib. 
 

Tõendamine: 
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Pakkuja peab esitama lepingut täites tarnitavate toodete andmed (materjali ohutuslehe ja koguse). Nõuetekohasteks peetakse tooteid, mis on saanud 
erinõudeid hõlmava ISO I tüüpi ökomärgise. 

Selgitus. TK2. Jäätõrje- ja lumekoristusvahendid 
Avaliku sektori hankija peab veenduma, et tarnitavad jäätõrje- ja lumekoristusvahendid sobivad avaliku ruumi (nt teede, kõnniteede, sissesõiduteede 
ja muude omavalitsuse juurdepääsuteede) korrashoiuks. TK2 ei hõlma muu eriotstarbega (nt lennujaamade lennuradadel kasutamiseks ette nähtud) 
jäätõrje- ja lumekoristusvahendeid. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID (PHK) 

PHK1. Kompostitavad prügikotid  
Märkus. Kriteeriumi kohaldatakse, kui biojäätmeid kogutakse liigiti ja käideldakse kompostimisettevõtetes, milles võetakse vastu kompostitavaid 
kotte. 
 
Punkte antakse biojäätmete kogumiseks kasutatavate prügikottide eest, mis on kompostitavad kooskõlas standardiga EN 14995:2007, standardiga 
EN 13432:2000 või samaväärse standardiga. 
 
Tõendamine: 
Pakkujad peavad esitama tõendi(d) selle kohta, et kolmas pool on andnud sertifikaadi kooskõlas standardiga EN 14995:2007, standardiga EN 
13432:2000 või samaväärse standardiga. 
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2.1.2 ELi KHRi KRITEERIUMID PUHASTUSTEENUSTE OSTUKS 
 

2.1.2.1 Välitingimustes osutatavate puhastusteenuste ostu tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
NB! Kategooriale kohaldatakse teenuste kategooriate ühiseid kriteeriume (punkt 6) 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS (TK) 

TK3. Puhastusteenuste osutamiseks kasutatavad puhastusvahendid 
ning jäätõrje- ja lumekoristusvahendid  
 
1. Puhastusteenuste osutamiseks kasutatavad puhastusvahendid peavad 
vastama asjaomaste tehniliste kirjelduste (TK1) nõuetele 
põhikriteeriumide tasandil. 
2. Puhastusteenuste osutamiseks kasutatavad jäätõrje- ja 
lumekoristusvahendid peavad vastama asjaomaste tehniliste kirjelduste 
(TK2) nõuetele põhikriteeriumide tasandil. 
 
Tõendamine: 
Vt asjaomaste tehniliste kirjelduste täitmise tõendamine. 

TK3. Puhastusteenuste osutamiseks kasutatavad puhastusvahendid 
ning jäätõrje- ja lumekoristusvahendid  
 
1. Puhastusteenuste osutamiseks kasutatavad puhastusvahendid peavad 
vastama asjaomaste tehniliste kirjelduste (TK1) nõuetele 
lisakriteeriumide tasandil. 
2. Puhastusteenuste osutamiseks kasutatavad jäätõrje- ja 
lumekoristusvahendid peavad vastama asjaomaste tehniliste kirjelduste 
(TK2) nõuetele lisakriteeriumide tasandil. 
 
Tõendamine: 
Vt asjaomaste tehniliste kirjelduste täitmise tõendamine. 
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 TK4. Jäätõrje- ja lumekoristustoimingud (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Pakkujatel peab olema järgmisi tehnikaid kombineerides tehtavate jäätõrje- ja lumekoristustoimingute kirjalik kord: 

− lume mehaaniline koristamine (kühveldamine, pühkimine, lükkamine ja/või kraapimine); 
− jäätõrje;  
− eelmärgamine (põhineb muutuva kasutusmääraga kohandamisel).   

Tõendamine: 
Pakkujad peavad esitama lepingu täitmiseks kasutatavaid seadmeid ja vahendeid sisaldava kirjaliku korra ning jäätõrje ja lumekoristuse kava 
(kooskõlas teenuste kategooriate ühiste kriteeriumide keskkonnajuhtimismeetmete tehnilise kirjelduse (TK1) kohaldatavate elementidega). 

TK5. PM10-tänavatolmu vähendamine (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
− Pakkujatel peab olema selliste PM10-tänavatolmu vähendamise meetmete kirjalik kord, mida tuleb rakendada järgmiste parimate tavade (või 

muude asjaomaste meetmete) abil: libedustõrje tavad (teede liivatamine märjalt sõelutud ja kulumiskindlaid kivitükke kasutades); 
− tolmu siduvate tavade (tolmu sidumise lahuste, piserdamise tehnikate) kasutuselevõtt; 
− tänavapuhastustavad (mehaanilised tänavapühkimismasinad ning tänavate imemise ja pühkimise masinad, tänavate puhastamiseks ette 

nähtud sahad, masinate kombinatsioonid). 

 
Tõendamine: 
Pakkujad peavad esitama lepingu täitmiseks kasutatavaid seadmeid ja vahendeid sisaldava kirjaliku korra ning puhastusteenuste kava (kooskõlas 
teenuste kategooriate ühiste kriteeriumide keskkonnajuhtimismeetmete tehnilise kirjelduse (TK1) kohaldatavate elementidega) PM10-tänavatolmu 
vähendamise toiminguteks.  
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2.1.2.2 Lepingu täitmise tingimused 
Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 

LTT1. Umbrohutõrje  
Lisaks kohalike eeskirjadega kehtestatud keemiliste herbitsiidide 
kasutamise nõuetele ei tohi neid herbitsiide kasutada 
 

− 4 päeva enne ega pärast ala puhastamist ning 
− sademete või kaste esinemise (suure tõenäosuse) korral, et 

vältida herbitsiidide taimedelt maha uhtumist. 

 
Lisaks tuleb herbitsiide kasutada kooskõlas kõnniteedel säästva 
umbrohutõrje tegemise meetodi1 uusima kehtiva versiooniga. 
 
Tuleb pidada herbitsiidide, nende kasutamise määrade ja ajakavade 
registrit ning teha see avaliku sektori hankijale kontrollimise 
eesmärgil kättesaadavaks. Avaliku sektori hankija võib kehtestada 
eeskirjad mittevastavuse korral leppetrahvide kohaldamiseks. 
 

LTT1. Umbrohutõrje  
Umbrohutõrjet tuleb teha muu kui keemilise töötlemise meetodeid 
kasutades (erandina võib kasutada maheäädikat), nt termilise, mehaanilise 
või bioloogilise töötlemise meetodeid kasutades.  
 
 
 
 
 
 
 
Tuleb pidada muu kui keemilise töötlemise meetodite ja nende kasutamise 
ajakavade registrit ja teha see avaliku sektori hankijale kontrollimise 
eesmärgil kättesaadavaks. Avaliku sektori hankija võib kehtestada 
eeskirjad mittevastavuse korral leppetrahvide kohaldamiseks.  

Selgitus. LTT1. Umbrohutõrje  
Märkus säästva umbrohutõrje kohta kõnniteedel. 
Herbitsiide tuleb kasutada kooskõlas kõnniteedel säästva umbrohutõrje tegemise meetodi uusima kehtiva versiooniga, mida on täpsemalt 
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kirjeldatud aadressil http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm 

LTT2. Grafiti eemaldamise toimingud (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Märkus. Seda kriteeriumi rakendatakse üksnes juhul, kui grafiti eemaldatakse pindadelt, mis ei ole hoonefassaadid, ja kui grafiti eemaldamiseks on 
vaja kasutada kõrgsurveveepihustit. 
Kui töövõtja eemaldab grafitit pindadelt, mis ei ole hoonefassaadid, võib selleks kasutada kõrgsurveveepihustit (ja vajaduse korral 
puhastusvahendite lahuseid), eeldusel et kasutatakse eraldi süsteemi, mis võimaldab musta vett koguda ja seejärel puhastada. See võib olla näiteks 
vee ringlussevõtu süsteem, millega kasutatud vesi kogutakse, filtreeritakse ja korduskasutatakse. 
 
Töövõtja peab dokumenteerima eespool esitatud nõuetele vastavuse tõendamiseks teabe grafiti eemaldamise toimingute tulemusena tekkinud reovee 
ja jäätmete koguse ja kõrvaldamise vahendite kohta. Tuleb pidada grafiti eemaldamise toimingute, sh töötingimuste ja kasutatud toodete registrit 
ning teha see avaliku sektori hankijale kontrollimise eesmärgil kättesaadavaks.  
Selgitus. LTT2. Grafiti eemaldamise toimingud   
Avaliku sektori hankija võib valida, milline grafiti eemaldamise meetod on puhastatava pinna jaoks sobivaim. Üldjuhul soovitatakse järgmiste 
pinnatüüpide jaoks järgmisi grafiti eemaldamise meetodeid:  
a. aluspind on müüritis: kasutada eemaldamiseks jugapuhastust, 
b. aluspind on puidust: värvida üle, 
c. aluspind ei ole urbne: kasutada eemaldamiseks kemikaale,  
d. grafiti on klaasil või söövitatud: kasutada eemaldamiseks kemikaale, 
e. tänavasildid: kasutada tundlikult pinnalt grafiti eemaldamiseks ette nähtud kemikaale (kuid tulemused sõltuvad grafitist). 
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3 AIANDUSTOODETE JA -TEENUSTE PEAMISED KESKKONNAMÕJUD 
 
Aiandustoodete ja -teenuste peamised keskkonnamõjud olelusringi arvestades on olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali alusel kokku võetud 
järgmises tabelis (lisateavet saab tehnilisest aruandest). Samas tabelis on kirjas ka ELi KHRi meetodid nende mõjude vähendamiseks. 

1. Aiandustooted ja -teenused 

Peamised keskkonnamõju allikad toote olelusringi jooksul  ELi KHRi meetod 

• Kahjuliku ja isegi mürgise keskkonnamõjuga ohtlike 
ainete bioakumulatsioon ja biokontsentreerumine 
(elusorganismides kuhjumine), eutrofeerumine ning 
mulla- ja veesaaste taimekaitsevahendite sobimatu 
kasutamise tõttu 

• Taastumatute ressursside, nt turba ülekasutamine 
mullaparandusainetes 

• Suur joogiveekulu 

• Suur orgaaniliste jäätmete teke 

• Suur pakendijäätmeteke 
 

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

• Vältida turba kasutamist mullaparandusainena 
• Piirata taimekaitsevahendite kasutamist ja rakendada 

alternatiivseid kahjuritõrje tehnikaida 
• Nõuda, et võimaluse korral kasutataks muud kui joogivett, ja 

paigaldada tõhusad niisutussüsteemid ning võtta need kasutusele 
• Rakendada veetarbe vähendamiseks erinevaid meetmeid, nagu 

multšimine, taimede paigutamine nende veevajaduse järgi või 
kohanenud/kohalike ilutaimede valimine 

• Hankida võimaluse korral eelistatavalt mahetootmisest pärit ja 
kohalikke ilutaimi 

• Rakendada turba kasutamise ja invasiivsete võõrliikide 
ohjeldamiseks ennetavaid meetmeid 

• Tagada selektiivne jäätmekogumine ja orgaaniliste jäätmete 
töötlemine kompostimiseks ja multšimiseks 
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• Hankida kompostitavates, biolagunevates või taaskasutatavates 
pakendites tarnitavaid tooteid 

• Anda töötajatele asjakohane väljaõpe 
 

Mõjud ei pruugi olla esitatud suuruse järjekorras. 

aTehnilises taustaaruandes määratletud alternatiivsed tehnikad hõlmavad mitmesuguseid muid kui kemikaalidel põhinevaid kahjuritõrjeks kasutatavaid 
tooteid ja/või meetodeid, mille keskkonnamõju on väiksem kui kemikaalidel põhinevatel toodetel ja meetoditel. Need võivad olla looduslikud 
umbrohumürgid või mehaanilised (harjates, pühkides, niites, käsitsi rohides) või termilised (leegiga, kuuma veega) umbrohtude tõrjumise meetodid.  

Täpsem teave avaliku ruumi korrashoiu kohta (sh õigusaktide, standardite ja tõendusmaterjalina kasutatavate tehniliste allikate kohta) on tehnilises 
aruandes. 
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3.1 ELi KHRi KRITEERIUMID AIANDUSTOODETE JA -TEENUSTE OSTUKS (2. KATEGOORIA) 
 

3.1.1 ELi KHRi KRITEERIUMID AIANDUSTOODETE OSTUKS  
 

3.1.1.1 Reguleerimisese 
REGULEERIMISESE 

Väiksema ressursikasutusega ja minimaalse keskkonnamõjuga aiandustoodete ja -teenuste ost. 
 

3.1.1.2 Aiandustoodete ostu tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS (TK) 

TK1. Ilutaimed 
Märkus. Vee- ja väetisekulu vähendamiseks peaksid ostetavad ilutaimed 
olema kohalikes kasvutingimustes (nt mulla happesus, keskmine 
sademete hulk, temperatuuri muutused aasta jooksul jne) kasvatamiseks 
sobivad taimeliigid. Kohalik ametiasutus peab sätestama kohalikes 
kasvutingimustes kasvatamiseks sobivate taimeliikide loetelu. 
 
Ostetavad ilutaimed peavad olema 

1. X %a ulatuses mahepõllumajanduslikud, st kasvatatud määruses 
(EÜ) nr 834/2007 kehtestatud nõudeid või samaväärseid nõudeid 
järgides, ja/või 

TK1. Ilutaimed 
Märkus. Vee- ja väetisekulu vähendamiseks peaksid ostetavad ilutaimed 
olema kohalikes kasvutingimustes (nt mulla happesus, keskmine 
sademete hulk, temperatuuri muutused aasta jooksul jne) kasvatamiseks 
sobivad taimeliigid. Kohalik ametiasutus peab sätestama kohalikes 
kasvutingimustes kasvatamiseks sobivate taimeliikide loetelu. 
 
 Ostetavad ilutaimed peavad olema 

1. Z %a ulatuses mahepõllumajanduslikud, st kasvatatud määruses 
(EÜ) nr 834/2007 kehtestatud nõudeid või samaväärseid nõudeid 
järgides, ja/või 



 

23 

 

2. Y %a ulatuses integreeritud taimekaitse (IPM) taimed, st 
kasvatatud integreeritud taimekaitse põhimõtete kohaselt, nagu 
on kindlaks määratud ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni integreeritud kahjuritõrje 
programmis või ELi direktiivis 2009/128/EÜ. 

  
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama lepingut täites tarnitavate taimede nimetuse ja 
koguse, märkides konkreetselt integreeritud taimekaitse või 
mahetootmise nõuetele vastavad tooted. 
Aktsepteerida tuleb dokumenteeritud tehingute registreid, mis 
võimaldavad kontrollida üksiktaimede või taimepartiide vastavust 
nõuetele ning jälgitavust sertifitseerimise ajani minevikus. Nimetatu 
hõlmab mahetootmise või integreeritud taimekaitse abil tootmise 
kehtivat sertifikaatib. 
 

2. W %a ulatuses integreeritud taimekaitse (IPM) taimed, st 
kasvatatud integreeritud taimekaitse põhimõtete kohaselt, nagu 
on kindlaks määratud ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni integreeritud kahjuritõrje 
programmis või ELi direktiivis 2009/128/EÜ. 

  
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama lepingut täites tarnitavate taimede nimetuse ja 
koguse, märkides konkreetselt integreeritud taimekaitse või 
mahetootmise nõuetele vastavad tooted. 
Aktsepteerida tuleb dokumenteeritud tehingute registreid, mis 
võimaldavad kontrollida üksiktaimede või taimepartiide vastavust 
nõuetele ning jälgitavust sertifitseerimise ajani minevikus. Nimetatu 
hõlmab mahetootmise või integreeritud taimekaitse abil tootmise 
kehtivat sertifikaatib. 

Selgitus. TK1. Ilutaimed 
 
Avaliku sektori hankija peab täpsustama, kas osakaalu arvutatakse protsendina ostetavate taimede arvust või maksumusest. Samuti võib hankija 
kontrollimise hõlbustamiseks nõuda, et kõik konkreetsed taimed oleksid mahepõllumajanduslikud. Kui riigi/piirkonna turul ei pakuta 
mahepõllumajanduslikke ilutaimi, võib avaliku sektori hankija määrata mahetoodete osakaaluks 0 %. 
a) Hankija peab sätestama künnised X % ja Y % / W % ja Y %. 
b) Dokumendi koostamise ajal hõlmavad MPS-GAP sertifitseerimise süsteem, GLOBALG.A.P. lillede ja taimede süsteem nõudena integreeritud 
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taimekaitse põhimõtteid ja süsteeme ning neid võib pidada integreeritud taimekaitse abil tootmise piisavaks tagatiseks. 
 
MPS-GAP on hea põllumajandustava (GAP) sertifitseerimise põhisüsteem, mille eesmärk on tagada ohutud töötingimused ja parem 
keskkonnaohutus. MPS-GAP sertifikaat on ette nähtud jaeettevõtjatele tarnivate äriühingute jaoks ja hõlmab rida tootmisnõudeid jälgitavuse, 
kestlikkuse, ohutuse ja hügieeni mõistes. Sertifitseerimissüsteem on võrreldav GLOBALG.A.P.-ga ja vastab seetõttu lillekasvatuse säästvuse 
algatuse (FSI) nõuetele. 
GLOBALG.A.P. on üleilmne vabatahtlik standard põllumajandustoodete sertifitseerimiseks üle maailma. G.A.P. tähendab head põllumajandustava. 
ELi mahepõllumajandusliku programmiga peetakse samaväärseks Ameerika Ühendriikide riiklikku mahepõllumajanduslikku programmi (National 
Organic Program) või ELi kaubanduspartnerite kehtestatud samaväärseid õiguslikke kohustusi (vt komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 (millega 
sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest 
importimise korra kohta) III lisa). Komisjoni määrust (EÜ) nr 1235/2008 on muudetud komisjoni 10. jaanuari 2019. aasta rakendusmäärusega (EL) 
2019/39. 

 TK2. Taimede mahutid ja pakendid 
Taimed tuleb tarnida mahutites (või väiketaimede korral kastides või 
karpides), mis on eelistuse järjekorras kas 

− korduskasutatavad (pakkujal peab olema toimiv 
tagasivõtusüsteem), 

− ringlussevõetavad (kui ringlussevõtuks on toimivad 
munitsipaalkogumisrajatised), 

− kompostitavad kooskõlas standardiga EN 14995:2007 või 
standardiga EN 13432:2000, kui on olemas selliseid artikleid 
vastu võtvad munitsipaalkompostimisrajatised. 
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Tõendamine: 
Kui mahutid on korduskasutatavad, peavad pakkujad esitama 
tagasivõtusüsteemi kirjelduse. Iga pakkuja, kes ei ole puukool, peab 
esitama ka koopia puukooliga sõlmitud lepingust. 
Kui mahutid on ringlussevõetavad, tuleb esitada sellele kriteeriumile 
vastavuse deklaratsioon. 
Kui mahutid on kompostitavad, peavad pakkujad esitama katsearuanded, 
mis tõendavad, et materjalid, millest mahutid koosnevad, vastavad 
standardi EN 14995:2007 või standardi EN 13432:2000 või samaväärse 
standardi nõuetele. 

TK3. Invasiivsed võõrliigid (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Märkus. Eelistada tuleks piirkonna kohalikke taimeliike. Kui istutatakse võõrliike, tuleb veenduda, et need ei muutu invasiivseteks (looduslikku 
tasakaalu ohustavateks), ja võtta arvesse invasiivsete võõrliikide leviku kontrollimise kohalikku või riiklikku poliitikat ning invasiivseid võõrliike 
käsitlevat Euroopa poliitikat (ELi määrus (EL) nr 1143/2014). 
 
Ostetavad ilutaimed peavad olema kohalikud. Kui istutatakse võõrliike, tuleb veenduda, et need ei muutu invasiivseteks. 
 
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama tarnitavate ilutaimede nimetuse (teabe). 

Selgitus. TK3. Invasiivsed võõrliigid 
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Kui liikide tüüpide kohta ei ole piisavalt teavet, tuleb konsulteerida ekspertidega eesmärgiga saada suuniseid, mille alusel kindlaks määrata, kas 
taimeliigid on kohalikud liigid, ja kui need on võõrliigid, et need ei muutu invasiivseteks. Lisaks tuleb veenduda, et taimeliigid sobivad kasvamiseks 
kohalikes tingimustes (mullad, hüdroloogia, sademete hulk, vee äravool, päiksevalguse jaotumine jne). Viidata tuleb invasiivsete võõrliikide 
kohalikele või riiklikele loeteludele, samuti määruses nr 1143/2014 täpsustatud liidu jaoks probleemsete looduslikku tasakaalu ohustavate 
võõrliikide nimekirjale. 

TK4. Mullaparandajate ja multši orgaanilised koostisosad  
 
Lõpptoote orgaaniliste koostisosadena ei ole lubatud järgmised 
materjalid: 

− turvas; 
− materjalid, mis on täielikult või osaliselt saadud segatud olme-

/majapidamisjäätmete orgaanilisest fraktsioonist, mis on 
jäätmetest eraldatud mehaanilise, füüsikalis-keemilise, 
bioloogilise ja/või käsitsi töötlemise teel; 

− materjalid, mis on täielikult või osaliselt saadud 
asulareoveesetete töötlemisel ja paberitööstuse setetest; 

− materjalid, mis on täielikult või osaliselt saadud loomsete 
kõrvalsaaduste 1. kategooria materjalist vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1069/2009. 

 
Tõendamine: 
Pakkujad peavad esitama üksikasjalikud andmed toote koostise ja 

TK4. Mullaparandajate ja multši orgaanilised koostisosad  
 
Lõpptoote orgaaniliste koostisosadena on lubatud järgmised materjalid: 

− materjalid, mis on saadud liigiti kogutud ringlussevõetud 
biojäätmetest, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 3; 

− materjalid, mis on saadud 2. ja 3. kategooria loomsetest 
kõrvalsaadustest, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklis 32 ja määrusega (EL) 
nr 142/2011 kehtestatud tehnilistes standardites; 

− materjalid, mis on saadud väljaheidetest, õlgedest ja muudest 
loodusomastest mitteohtlikest põllumajanduslikust tootmisest või 
metsandusest pärit materjalidest, nagu on määratletud direktiivi 
2008/98/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis f; 

− materjalid, mis on saadud kõigist muudest biomassi 
kõrvalsaadustest, nagu on määratletud direktiivi 2008/98/EÜ 
artiklis 5, mida ei ole eespool nimetatud, arvestades punktides 2 ja 3 
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orgaanilise aine päritolu kohta ning eespool esitatud nõuetele 
vastavuse deklaratsiooni. 
Nõuetele vastavateks peetakse tooteid, millele on antud kooskõlas 
komisjoni otsusega 2015/2099/EÜ1 kasvusubstraatidele, 
mullaparandusainetele ja multšile antav ELi ökomärgis või muu 
loetletud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüüpi ökomärgis. Arvesse 
võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud 
tehniline toimik või sõltumatu organi katsearuanne. 

sätestatut; 
− materjalid, mis on saadud kõigist muudest ringlussevõetud või 

taaskasutatud biomassijäätmetest, mida ei ole eespool nimetatud, 
arvestades punktides 2 ja 3 sätestatut. 

2) Lõpptoote orgaaniliste koostisosadena ei ole lubatud järgmised 
materjalid: 

− turvas; 
− materjalid, mis on täielikult või osaliselt saadud segatud olme-

/majapidamisjäätmete orgaanilisest fraktsioonist, mis on jäätmetest 
eraldatud mehaanilise, füüsikalis-keemilise, bioloogilise ja/või 
käsitsi töötlemise teel; 

− materjalid, mis on täielikult või osaliselt saadud asulareoveesetete 
töötlemisel ja paberitööstuse setetest; 

− materjalid, mis on täielikult või osaliselt saadud loomsete 
kõrvalsaaduste 1. kategooria materjalist vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 1069/2009; 

− materjalid, mis on täielikult või osaliselt saadud muudest kui allpool 
punktis 3 lubatud setetest. 

 
3) Materjalid, mis on saadud ringlussevõetud või taaskasutatud setetest, on 
lubatud üksnes juhul, kui setted vastavad järgmistele nõuetele: 
a) setted on määratletud ühena komisjoni otsuses 2000/532/EÜ kindlaks 
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määratud Euroopa jäätmenimistu kohastest järgmistest jäätmetüüpidest  
− 02 03 05 puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi, tee ja 

tubaka töötlemisel ning valmistamisel, konservitootmisel, pärmi ja 
pärmikontsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja 
kääritamisel tekkinud jäätmed; 

− 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; 

b) setted on tekkeallika järgi eraldatavad, see tähendab, et need ei ole 
segatud reovete või setetega, mis ei kuulu konkreetse tootmisprotsessi 
juurde. 
 
Tõendamine: 
Pakkujad peavad esitama üksikasjalikud andmed toote koostise ja 
orgaanilise aine päritolu kohta ning eespool esitatud nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni. 
Nõuetele vastavateks peetakse tooteid, millele on antud kooskõlas 
komisjoni otsusega 2015/2099/EÜ kasvusubstraatidele, 
mullaparandusainetele ja multšile antav ELi ökomärgis või muu loetletud 
kriteeriumidele vastav asjaomane I tüüpi ökomärgis. Arvesse võetakse ka 



 

29 

 

muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
sõltumatu organi katsearuanne. 

Selgitus. TK4. Mullaparandajate ja multši orgaanilised koostisosad  
1) Komisjoni otsus 2015/2099/EÜ vaadatakse tulevikus eeldatavasti läbi. Kui see otsus läbi vaadatakse ja avaldatakse uus versioon, eeldatakse et 
avaliku sektori hankijad viitavad sellele käesoleva kriteeriumi kontekstis. 
Mullaparandusainete orgaaniliste koostisosade tehniline kirjeldus ühitatakse jäätmete raamdirektiivis kasutatavate mõistetega. Mõistetega 
määratletakse materjalide õiguslik staatus, st jäätmed, kõrvalsaadused, põllumajanduslikust tootmisest või metsandusest pärit olevad materjalid jne, 
millel on õiguslikud tagajärjed nende töötlemisele ja kõrvaldamisele. Mõistete kasutamise hõlbustamiseks on siin esitatud mõnede mõistete 
määratlused ja näited. 
 

• „Saadud materjalid“: koostisosad peavad olema saadud jäätmeid, loomseid kõrvalsaadusi jne stabiliseeriva ja konditsioneeriva töötlemise 
tulemusena. Töötlemine võib hõlmata üht või mitut järgmist protsessi: kääritamine, kompostimine, pürolüüs. 

• „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 3 määratletud liigiti kogutud biojäätmete ringlussevõtt“: liigiti kogutud 
biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete, kodumajapidamistest, restoranidest, toitlustus- ja jaemüügiettevõtetest pärinevate toidu- ja 
köögijäätmete kääritamine või kompostimine. 

• „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklis 32 ning rakendusmäärusega (EL) 142/2011 kehtestatud standardites 
sätestatud 2. või 3. kategooria loomsed kõrvalsaadused“: muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsed saadused, loomade kehad ja 
kehaosad, mida tohib töödelda kompostimise ja kääritamise abil. 

• „Direktiivi 2008/98/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis f määratletud väljaheited, õled ja muud loodusomased mitteohtlikud põllumajanduslikust 
tootmisest või metsandusest pärit olevad materjalid“: põllumajanduse ja metsanduse tootmisjäägid, mille õiguslik staatus ei ole jääde ega 
kõrvalsaadus. Need ei kahjusta keskkonda ega ohusta inimese tervist ja võetakse enamasti sama põllumajandus- või metsandustegevuse 
raames korduskasutusse. 

• „Segatud olme-/majapidamisjäätmete orgaaniline fraktsioon, mis on jäätmetest eraldatud mehaanilise, füüsikalis-keemilise, bioloogilise 
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ja/või käsitsi töötlemise teel“: liigiti kogumata biojäätmed. 
• „Määruse (EÜ) nr 1069/2009 kohaselt 1. kategooria loomsed kõrvalsaadused“: saadused, mis ohustavad haiguste ja saasteainete mõistes 

tervist ja keskkonda ning nõuavad eritöötlust. 

TK5. Mullaparandusainetes sisalduvad ohtlikud ained 
(raskmetallid) 
 
Järgmiste elementide sisaldus lõpptootes või koostisosas ei tohi olla 
suurem allpool esitatud väärtustest, mida mõõdetakse toote kuivkaalu 
(DW) suhtes. 
 

Tabel 3 

 

Element mg/kg 
(kuivkaal) 

Kaadmium (Cd) 1,5 
Kroom (kokku) (Cr) 100 
Vask (Cu) 200 
Elavhõbe (Hg) 1 
Nikkel (Ni) 50 
Plii (Pb) 120 
Tsink (Zn) 600 

 

TK5. Mullaparandusainetes sisalduvad ohtlikud ained (raskmetallid) 
 
Järgmiste elementide sisaldus lõpptootes või koostisosas ei tohi olla suurem 
allpool esitatud väärtustest, mida mõõdetakse toote kuivkaalu (DW) suhtes. 
 

Tabel 3 

 

Element mg/kg 
(kuivkaal) 

Kaadmium (Cd) 1 
Kroom (kokku) (Cr) 100 
Vask (Cu) 100 
Elavhõbe (Hg) 1 
Nikkel (Ni) 50 
Plii (Pb) 100 
Tsink (Zn) 300 

 
Tõendamine: 
Pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (kooskõlas 
standardiga EN 13650 või samaväärse standardiga, elavhõbeda puhul 
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Tõendamine: 
Pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (kooskõlas 
standardiga EN 13650 või samaväärse standardiga, elavhõbeda puhul 
kooskõlas standardiga EN 16175 või samaväärse standardiga), mis 
tõendavad, et eespool nimetatud kriteerium on täidetud. 
Nõuetele vastavateks peetakse tooteid, millele on antud kooskõlas 
komisjoni otsusega 2015/2099/EÜ kasvusubstraatidele, 
mullaparandusainetele ja multšile antav ELi ökomärgis või muu 
loetletud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüüpi ökomärgis. Arvesse 
võetakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud 
tehniline toimik või sõltumatu organi katsearuanne. 

kooskõlas standardiga EN 16175 või samaväärse standardiga), mis 
tõendavad, et eespool nimetatud kriteerium on täidetud. 
Nõuetele vastavateks peetakse tooteid, millele on antud kooskõlas 
komisjoni otsusega 2015/2099/EÜ kasvusubstraatidele, 
mullaparandusainetele ja multšile antav ELi ökomärgis või muu loetletud 
kriteeriumidele vastav asjaomane I tüüpi ökomärgis. Arvesse võetakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
sõltumatu organi katsearuanne. 

 TK6. Mullaparandusainetes sisalduvad võõrkehad 
Suuremate kui 2 mm klaasi-, metalli- ja plastiosakeste sisaldus lõpptootes 
ei tohi olla suurem kui 0,5 % kuivainest. 
 
Tõendamine: 
Pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (CEN/TS 16202 või 
samaväärne), mis tõendavad, et tooted vastavad eespool nimetatud 
kriteeriumidele. 
Nõuetele vastavateks peetakse tooteid, millele on antud kooskõlas 
komisjoni otsusega 2015/2099/EÜ kasvusubstraatidele, 
mullaparandusainetele ja multšile antav ELi ökomärgis või muu loetletud 
kriteeriumidele vastav asjaomane I tüüpi ökomärgis. Arvesse võetakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
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sõltumatu organi katsearuanne. 

 TK7. Mullaparandusainete toimivus 
 
a) Tooted ei tohi takistada taimede tärkamist ja edasist kasvu; 
b) Orgaanilise aine massikadu kuumutamisel peab olema vähemalt 15 % 
kuivkaalust (% kuivkaalust). 
Kuivainesisaldus lõpptootes peab olema vähemalt 25 % toorkaalust (% 
toorkaalust). 
 
Tõendamine: 
Pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (a. kooskõlas 
standardiga EN 16086-1 või samaväärse standardiga; b. kooskõlas 
standardiga EN 13039 või samaväärse standardiga; c. kooskõlas 
standardiga EN 13040 või samaväärse standardiga), mis tõendavad, et 
eespool nimetatud kriteerium on täidetud. 
Nõuetele vastavateks peetakse tooteid, millele on antud kooskõlas 
komisjoni otsusega 2015/2099/EÜ kasvusubstraatidele, 
mullaparandusainetele ja multšile antav ELi ökomärgis või muu loetletud 
kriteeriumidele vastav asjaomane I tüüpi ökomärgis. Arvesse võetakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
sõltumatu organi katsearuanne. 

 TK8. Mullaparandusainetes sisalduvad põhilised patogeenid 
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Põhiliste patogeenide sisaldus lõpptootes ei tohi ületada allpool esitatud 
piirnorme. 
a) Salmonella spp: puudub 25 g toorkaalus; 
b) E. coli: < 1000 CFU/g toorkaalu kohta (CFU: kolooniaid moodustav 
ühik). 
 
Tõendamine: 
Pakkujad peavad esitama asjaomased katsearuanded (a. kooskõlas 
standardiga EN 6579 või samaväärse standardiga; b. kooskõlas normiga 
CEN/TR 16193), mis tõendavad, et eespool nimetatud kriteerium on 
täidetud. 
Nõuetele vastavateks peetakse tooteid, millele on antud kooskõlas 
komisjoni otsusega 2015/2099/EÜ kasvusubstraatidele, 
mullaparandusainetele ja multšile antav ELi ökomärgis või muu loetletud 
kriteeriumidele vastav asjaomane I tüüpi ökomärgis. Arvesse võetakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja koostatud tehniline toimik või 
sõltumatu organi katsearuanne. 
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TK9. Automaatne niisutus (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul)  
Märkus. Hankija annab suunised kliimale ja niisutussüsteemi asukohale omaste veevarude saadavuse tunnuste põhjal. 
Automaatsete niisutussüsteemide üksikuid parameetreid peab olema võimalik muuta eesmärgiga 

− luua erinevad niisutusvööndid; 
− reguleerida jaotatava vee kogust vööndite kaupa; 
− kasta vööndite kaupa programmeeritud ajavahemikel; 
− mõõta mulla niiskust ja katkestada niisutamine automaatselt vööndite kaupa, kui mulla niiskus on (avaliku sektori hankija määratluse järgi) 

piisavalt suur, näiteks pärast vihma. 

Tõendamine: 
Pakkujad peavad esitama kriteeriumide täitmise tõendamiseks kohased dokumendid. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID  
PHK1. Täiendavad ilutaimed (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Punkte antakse proportsionaalselt iga sertifitseeritud integreeritud taimekaitse või mahepõllumajanduslike ilutaimede minimaalsest tehnilisest 
kirjeldusest parema 10 % eest (täpsustada tuleb, kui palju rohkem punkte antakse paremate mahetaimede eest, mis peavad andma rohkem punkte kui 
integreeritud taimekaitse ilutaimed). 
 
Tõendamine: 
Vt TK1 eespool. 

 

 

3.1.2 ELi KHRi KRITEERIUMID AIANDUSTEENUSTE OSTUKS 
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3.1.2.1 Aiandusteenuste ostu tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
NB! Kategooriale kohaldatakse teenuste kategooriate ühiseid kriteeriume (punkt 6) 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS (TK) 

TK10. Aiandusteenuste kasutamiseks kasutatavad ilutaimed ja 
mullaparandusained 

• Aiandusteenuste osutamise käigus tarnitavad ilutaimed peavad 
vastama asjaomaste tehniliste kirjelduste (TK1–TK3) nõuetele 
põhikriteeriumide tasandil. 

• Aiandusteenuste osutamiseks kasutatavad mullaparandusained 
peavad vastama asjaomaste tehniliste kirjelduste (TK4 ja TK5) 
nõuetele põhikriteeriumide tasandil. 

Tõendamine: 
Vt asjaomaste tehniliste kirjelduste täitmise tõendamine. 

TK10. Aiandusteenuste kasutamiseks kasutatavad ilutaimed ja 
mullaparandusained 

• Aiandusteenuste osutamise käigus tarnitavad ilutaimed peavad 
vastama asjaomaste tehniliste kirjelduste (TK1–TK3) nõuetele 
lisakriteeriumide tasandil. 

• Aiandusteenuste osutamiseks kasutatavad mullaparandusained 
peavad vastama asjaomaste tehniliste kirjelduste (TK4–TK9) 
nõuetele lisakriteeriumide tasandil. 

Tõendamine: 
Vt asjaomaste tehniliste kirjelduste täitmise tõendamine. 

TK11. Kahjuritõrje ja invasiivsete võõrliikide ohjeldamine 
 
Pakkuja peab esitama iga-aastase fütosanitaarse töötlemise kava.  
(Sellele võib lisada kava kvaliteeti hõlmava pakkumuste hindamise 
kriteeriumi.) 
 
Kavas võetakse arvesse invasiivsete võõrliikide leviku kontrollimise 

TK11. Kahjuritõrje ja invasiivsete võõrliikide ohjeldamine 
 
Pakkuja peab esitama iga-aastase fütosanitaarse töötlemise kava, mis 
tohib sisaldada üksnes muu kui keemilise töötlemise meetodeid, nt 
termilise, mehaanilise või bioloogilise töötlemise meetodeid.  
(Sellele võib lisada kava kvaliteeti hõlmava pakkumuste hindamise 
kriteeriumi.)  
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kohalikku või riiklikku poliitikat ning invasiivseid võõrliike käsitlevat 
Euroopa poliitikat (ELi määrus (EL) nr 1143/2014). Kava peab vastama 
ELi pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi 2009/128/EÜ sätetele ja 
järgima kohalikku kemikaalide kasutamise poliitikat. 
 
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama fütosanitaarse töötlemise kava. 

 
Kavas võetakse arvesse invasiivsete võõrliikide leviku kontrollimise 
kohalikku või riiklikku poliitikat ning invasiivseid võõrliike käsitlevat 
Euroopa poliitikat (ELi määrus (EL) nr 1143/2014).  
 
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama fütosanitaarse töötlemise kava. 

 
3.1.2.2 Lepingu täitmise tingimused 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 

LTT1. Kastmistavad (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Märkus. Avaliku sektori hankija sätestab taristu kättesaadavuse alusel kohapeal taaskasutatava vee allikate (vihmavesi ja/või põhjavesi ja/või 
filtreeritud must vesi) kasutamise, et võimaldada töövõtjal vastata lepingu täitmise tingimusele. 
 
Kastmise tavade raames tuleb 

− kasutada vihmavett, taaskasutatavat, ringlussevõetud vett või põhjavett, kui see on tehniliselt võimalik; 
− minimeerida joogivee kasutamist; 
− kasutada multši, et vältida aurumist avaliku sektori hankija määratud aladel; 
− kasutada avaliku sektori hankija sätestatud automaatseid niisutussüsteeme ja reguleerida jaotatava vee kogust nii, et see vastaks taimede 

vajadustele. Sel juhul vastutab niisutussüsteemi korrashoiu eest töövõtja; 
− juhtida vesi võimaluse korral otse juurte piirkonda; 
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− vältida maapinna kastmist päeva kõige kuumemal ajal, kui aurumine on intensiivseim, eriti suvel. 
 
Tuleb pidada kastmise tavade registrit ning teha see avaliku sektori hankijale kontrollimise eesmärgil kättesaadavaks. Avaliku sektori hankija võib 
kehtestada eeskirjad mittevastavuse korral leppetrahvide kohaldamiseks. 

LTT2. Jäätmekäitlus (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Aiandusteenuste osutamise käigus tekkivad jäätmed tuleb koguda liigiti ja käidelda järgmiselt (avaliku sektori hankijal on õigus/kohustus piirata 
käitlemisvõimalusi, võttes arvesse kohalikke tingimusi: 

• kõik orgaanilised jäätmed (kuivanud lehed, kärbitud oksad, rohi) tuleb kompostida 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 koguda liigiti olemasolevatesse olmejäätmete fraktsioonidesse ja tegevusloaga jäätmekäitlejad peavad 

vedama need ringlussevõtu keskusse, millele kohalikud ametiasutused on andnud loa eri jäätmete fraktsioone (paber, plast ja muu – 
sisestada kasutatavad jäätmevood) käidelda ja töödelda. Ohtlike ainete, nagu taimekaitsetooted, pakendite jäätmed tuleb siiski 
kõrvalda ohutult volitatud jäätmekogumispunktides või volitatud jäätmekäitleja kaudu edasiseks käitlemiseks;  

 
Tuleb pidada aiandustööde käigus tekkinud jäätmete käitlemise registrit ning teha see avaliku sektori hankijale kontrollimise eesmärgil 
kättesaadavaks. Avaliku sektori hankija võib kehtestada eeskirjad mittevastavuse korral leppetrahvide kohaldamiseks. 
 

LTT3. Kahjuritõrje ja invasiivsete võõrliikide ohjeldamine (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Töövõtja osutab teenust kooskõlas fütosanitaarse töötlemise kavaga pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva direktiivi 2009/128/EÜ kohaselt. 
 
Invasiivsuskahtlusi tekitavate taimede või loomade esinemisest tuleb teatada avaliku sektori hankijale ja piisavad tõrjemeetmed tuleb sätestada 
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ühislepingus. 
 
Professionaalsed kasutajad peavad pidama määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel kahjuritõrjeks tehtud taimekaitsetoimingute ja invasiivsete võõrliikide 
ohjeldamiseks võetud meetmete, sh eritehnikate ja kasutatud toodete registrit ning teha see avaliku sektori hankijale kontrollimise eesmärgil 
kättesaadavaks.  
 
Avaliku sektori hankija võib kehtestada eeskirjad mittevastavuse korral leppetrahvide kohaldamiseks.  

LTT4. Aiandustavad ja bioloogilise mitmekesisuse suurendamine (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Märkus. Avaliku sektori hankija peab sätestama bioloogilise mitmekesisuse* suurendamiseks töövõtja rakendatavad tavad   
 
Töövõtja peab järgima bioloogilise mitmekesisuse suurendamiseks ette nähtud tavasid, mis võivad hõlmata üht või mitut järgmist meedet: 
 

− tagada, et ühegi liigi osakaal ei oleks suurem kui X % kõikidest istutatud ilutaimedest või puudest; 
− lasta areneda looduslikul isetekkelisel taimestikul ja loomastikul**; 
− rakendada parimaid maastikukujundus- ja metsandusmeetmeid+. 

 
Tuleb pidada istutatud taimeliikide, tehtud maastikukujundus- ja metsandustööde registrit ning teha see avaliku sektori hankijale kontrollimise 
eesmärgil kättesaadavaks. Avaliku sektori hankija võib kehtestada eeskirjad mittevastavuse korral leppetrahvide kohaldamiseks. 
 

Selgitus. LTT4. Aiandustavad ja bioloogilise mitmekesisuse suurendamine 
Avaliku sektori hankija sätestab kõikide istutatud ilutaimede või puude maksimaalse osakaalu protsentides, millest ühegi liigi osakaal ei tohi olla 
suurem. Soovitatav osakaal X = 15 %. 
 
* Tuleb konsulteerida ekspertidega eesmärgiga kontrollida, kas istutatud liigid on kohalikud liigid, ja kui need on võõrliigid, et need ei muutu 



 

39 

 

invasiivseteks. Viidata tuleb invasiivsete võõrliikide kohalikele või riiklikele loeteludele, samuti määruses nr 1143/2014 täpsustatud liidu jaoks 
probleemsete looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekirjale. 
 
** Võimaluse korral tuleks kasutusele võtta järgmised tavad eesmärgiga soodustada loodusliku isetekkelise taimestiku ja loomastiku arengut: 

- võtta kasutusele elusloodusele kasulikud kohalikud nektaririkkad taimed;  
- kasutada looduslikke kahjuritõrjevahendeid;  
- jätta sobivates kohtades püsti kõdunenud puud, et pakkuda elupaiku looduslikule loomastikule ja taimestikule; 
- edendada soovitud looduslike liikide heaolu;  
- paigutada nähtavatesse kohtadesse teavitavad plakatid meetmete eesmärgi selgitamiseks. 

 
+ Maastikukujundus- ja metsandustöid tuleks teha taimede looduslikku tsüklit ja kohalike loomade heaolu arvesse võttes, tagades et 

- looduslikke rohumaid niidetakse ja hooldatakse niitudena; 
- sanitaarraiet ei tehta jooksuajal; 
− elupaigad ei ole isoleeritud, nii et looduslikud süsteemid oleksid järjepidevad, kui see on võimalik. 
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4 MASINATE JA SEONDUVATE TEENUSTE PEAMISED KESKKONNAMÕJUD  
 
Masinate ja seonduvate teenuste peamised keskkonnamõjud olelusringi arvestades on olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali alusel kokku võetud 
järgmises tabelis (lisateavet saab tehnilisest aruandest). Samas tabelis on kirjas ka ELi KHRi meetodid nende mõjude vähendamiseks. 

1. Masinad ja seonduvad teenused 

Peamised keskkonnamõju allikad toote olelusringi 
jooksul  ELi KHRi meetod 

• Gaasilised ja tahkete osakeste heited 

• Määrdeainete kao ning kasutatud õlide ja 
määrdeainete kõrvaldamise ökotoksiline mõju  

• Müraemissiooni mõju inimeste tervisele  

• Masinate kõrvaldamine olelusringi lõpus 

• Raskmetalle sisaldavate akude kõrvaldamine 
 

 • Nõuda vastavust rangeimatele mootori summutitoru heitgaase ja 
õhusaasteainete heidet piiravatele eeskirjadele. 

• Kasutada õhusaasteainete heite kaotamiseks ja müraemissiooni 
minimeerimiseks vähe müra tekitavaid akutoitega masinaid. 

• Kasutada masinates biolagunevaid ja bioakumuleerumisvõimetuid 
määrdeõlisid või regenereeritud õlisid. 

• Koolitada töötajaid asjakohaselt, et nad kasutaksid masinaid 
optimaalselt ning väheneks kütuse- ja energiakulu.   

• Nõuda väga väikese raskmetallide sisaldusega akusid. 
 

Mõjud ei pruugi olla esitatud suuruse järjekorras. 

Täpsem teave maanteetranspordi kohta (sh õigusaktide, standardite ja tõendusmaterjalina kasutatavate tehniliste allikate kohta) on tehnilises aruandes.
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4.1 ELi KHRi KRITEERIUMID MASINATE JA SEONDUVATE TEENUSTE KOHTA (3. KATEGOORIA) 

 

4.1.1 ELi KHRi KRITEERIUMID MASINATE KOHTA  
4.1.1.1 Reguleerimisese 

REGULEERIMISESE 

Väikese keskkonnamõjuga masinate ja seonduvate teenuste ost. 
 

4.1.1.2 Masinate ostu tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid  
Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK1. Mootori summutitoru heitgaasid 
 
Liikurmasinate mootorite summutitorude heitgaasid peavad vastama 
vähemalt ühele järgmistest normidest: 
 

i. Euro 6 – määrus 715/2007; 
ii. Euro VI – määrus 595/2009; 
iii. V etapp – määrus (EL) 2016/1628. 

 
Pakkumuses tuleb esitada dokumendid, kui liikurmasina mootori 
vastavust vähemalt V etapi nõuetele ei ole sertifitseeritud, kuid 
tehnilise järelhooldusega* on sama standard täidetud. 

TK1. Mootori summutitoru heitgaasid 
 
Masinad peavad töötama summutitoru heitgaase tekitamata (heiteta). 
 
 
Tõendamine: Pakkuja peab esitama masina jõuallika 
tüübikinnitustunnistuse koopia. 
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Tõendamine: Pakkuja peab esitama mootori katsetamise aruande või 
tüübikinnitustunnistuse, mis tõendab mootori heitkoguste piirmäärade 
kriteeriumile vastavust. Katsearuande peab olema koostanud 
standardi EN-ISO/IEC 17025 nõuetele vastav sõltumatu asutus. 
Tüübikinnitustunnistuses peab olema märgitud mootori tüübikinnituse 
number. 

TK2. Tehnilised laotusandmed 
 
Puisturi mudel peab vastama standardis EN 15597-2 sätestatud tehniliste laotusandmete nõuetele, mis hõlmavad järgmisi parameetreid: 
 

i. doseerimine; 
ii. puisturi käivitamine; 

iii. külglaotus. 
 

Tõendamine:  
Pakkuja peab esitama standardi EN 15597-2 kohase katsetamise aruande, millest ilmneb, et 

i. doseerimise,  
ii. puisturi käivitamise, 
iii. külglaotuse (dünaamiline katse) 

katsete tulemused tõendavad, et puistur on nõuetekohane. 
Katsed peab olema teinud sõltumatu labor. 
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TK3. Aku taaslaetavus ja kvaliteet (sama sõnastus nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
 
Aku peab vastama järgmistele toimivusnõuetele: 

1. EN 61951-2 – nikkel-metallhüdriidakud;  
2. EN 61960 – liitiumioonakud. 

 
Tõendamine:  
Pakkuja peab esitama katsearuande(d) eesmärgiga tõendada, et nikkel-metallhüdriidaku(de) kvaliteet ja toimivus vastavad standardile EN 61951-2 
ja/või et liitiumioonaku(de) kvaliteet ja toimivus vastavad standardile EN 61960. Nõuetekohaseks peetakse katsearuandeid, millega tõendatakse, et 
akude kvaliteet ja toimivus vastavad samaväärsetele standarditele. Katsearuande peab olema koostanud standardi EN-ISO/IEC 17025 kohastele 
katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse nõuetele vastav sõltumatu katselabor.  
TK4. Masinate määrdeained (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Märkus. Kriteeriumi kohaldatakse üksnes juhul, kui asjaomased määrdeained on ostu ajal kaasas. 
 
1. Avaliku ruumi korrashoiuks ette nähtud masinates kasutatavate hüdrovedelike, jõuülekandeõlide, mootorsaeõlide, kahetaktiliste mootorite õlide 
ja määrete kohta ei tohi nende kasutamise ajal kehtida terviseohu lause ega keskkonnaohu lause (minimaalne klassifitseerimise piirmäär määruses 
(EÜ) nr 1272/2008). Hüdrovedelikes ja määrdeainetes olevate selliste ainete kumulatiivne massiprotsent, mis ei ole biolagunevad ega 
bioakumuleerivad, ei või ületada 0,1 massiprotsenti. 
 
Tõendamine:  
Pakkuja peab esitama tarnitava määrdeaine tehnilised dokumendid. Nõuetele vastavaks peetakse aineid, mis vastavad ELi ökomärgise nõuetele või 
eespool esitatud nõudele vastava samaväärse 1. tüüpi ökomärgise nõuetele. 
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2. Välja arvatud juhul, kui masina tootja soovitab muud tüüpi määrdeainet, peab neljataktilise mootoriga masina määrdeaine olema väikese 
viskoossusega mootorimäärdeõli või taasrafineeritud määrdeõli, mis sisaldab vähemalt 25 % taasrafineeritud baasõli. Väikese viskoossusega 
mootorimäärdeõlid on need, mis vastavad SAE numbrile 0W30 või 5W30 või samaväärsele näitajale. 
 
Tõendamine:  
Pakkuja peab esitama deklaratsiooni kõikide lepingut täites tarnitavate toodete kriteeriumile vastavuse kohta, mida tõendavad materjalide 
ohutuskaardid. 
TK5. Kasutus- ja hooldusjuhised (sama sõnastus nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
 
Masinad tuleb tarnida koos tehniliste kirjeldustega ja kasutajateabega, mida on vaja masinate kasutamiseks väiksema kütuse- ja energiakuluga ning 
hooldamiseks ning nende kasutamise aja pikendamiseks. 
 
Tõendamine:  
Pakkuja peab esitama masinate kasutamise ja hooldamise teavet sisaldava kasutusjuhendi. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

PHK1. Heiteta  
Punkte antakse heiteta masinate eest, mis suudavad töötada ilma, et 
mootorist tuleks otse heitgaase. 
 
Tõendamine: Pakkuja peab esitama masina jõuallika 
tüübikinnitustunnistuse koopia. 
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Selgitus. PHK1. Heiteta 
*Mootoreid, mille heited vastavad enne V etappi kehtinud etapi nõuetele, on lubatud kooskõlas direktiivi 97/68/EÜ artikli 10 lõikes 7, määruse (EL) 
2016/1628 artikli 34 lõigetes 7 ja 8 või artikli 58 lõigetes 5–11 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/96 artikli 11 lõikes 4 ja artiklis 14 või 
komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/985 artikli 13 lõigetes 3–6 sätestatud erandite ja üleminekusätete kohaselt paigaldada juhul, kui need 
varustatakse tagantjärele ühe järgmise sertifikaadi kohaselt sertifitseeritud diisli tahkete osakeste filtriga ja kui nende gravimeetrilise eraldamise 
tõhusus on vähemalt 90 %: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO; 
− ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskiri nr R 132, vähendamise etapp 01, I või II klass;  
− FAD e.V. Siegel (2015. aasta veebruari seisuga või uuem); 
− VERT filtrite loetelu (2016. aasta septembri seisuga või uuem); 
− Šveitsi föderaalse keskkonnaameti (BAFU) filtrite loetelu. 

PHK2. Aku raskmetallisisaldus (kehtib nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
 
Punkte antakse allpool sätestatutest väiksemate raskmetallide kontsentratsioonidega taaslaetavaid akusid kasutavate akutoitega masinate tagamise 
eest. 

1. Elavhõbe < 0,1 ppm 
2. Kaadmium < 1,0 ppm 
3. Plii < 5 ppm 

Tõendamine: 
Vt TK3. 
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4.1.2 ELi KHRi KRITEERIUMID MASINATEGA SEOTUD TEENUSTE OSTUKS  
4.1.2.1 Reguleerimisese 

REGULEERIMISESE 

Määrusega (EL) 2016/1628 sätestatud masinaid kasutades avaliku ruumi korrashoiu väikese keskkonnamõjuga teenuste ost.  
 

4.1.2.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
(Neid kriteeriume rakendatakse üksnes juhul, kui ettevõtjad omavad või liisivad teenuste osutamiseks kasutatavat masinaparki.) 

NB! Kategooriale kohaldatakse teenuste kategooriate ühiseid kriteeriume (punkt 6) 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK6. Masina mootori summutitoru heitgaasid 
 Märkus. Kriteeriumi ei kohaldata kompaktsete tänavapühkimismasinate 
ja puisturite suhtes. 
 
Teenuse osutamiseks kasutatavad liikurmasinad peavad vastama 
järgmisele:   

1. vastama vähemalt V etapi nõuetele;  
2. peavad töötama heiteta: 
− 2019: 25 % masinatest peab töötama heiteta; 
− 2020: 35 % masinatest peab töötama heiteta  
− 2021: 45 % masinatest peab töötama heiteta  
− 2022: 55 % masinatest peab töötama heiteta; 

TK6. Masina mootori summutitoru heitgaasid 
Märkus. Kriteeriumi ei kohaldata kompaktsete tänavapühkimismasinate 
ja puisturite suhtes. 
 
Teenuse osutamiseks kasutatavad liikurmasinad peavad vastama 
järgmisele:   

1. vastama vähemalt V etapi nõuetele;  
2. peavad töötama heiteta: 
− 2019: 50 % masinatest peab töötama heiteta; 
− 2020: 60 % masinatest peab töötama heiteta;  
− 2021: 70 % masinatest peab töötama heiteta;  
− 2022: 80 % masinatest peab töötama heiteta  
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Tõendamine: 
Vt TK1 ning avaliku ruumi korrashoiu teenuse osutamiseks mõeldud 
masinate loetelu koos vastavussertifikaatidega ning masinate jõuallika 
tüübikinnitustunnistuste koopiatega. 

 
Tõendamine: 
Vt TK1 ning avaliku ruumi korrashoiu teenuse osutamiseks mõeldud 
masinate loetelu koos vastavussertifikaatidega ning masinate jõuallika 
tüübikinnitustunnistuste koopiatega. 
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TK7. Õhusaasteainete heite näitaja  
Märkus. Kriteeriumi kohaldatakse üksnes kompaktsete 
tänavapühkimismasinate ja puisturite suhtes. 
 
Teenuse osutamiseks kasutatavate tänavapühkimismasinate ja puisturite 
pargi mootorite õhusaasteainete heite näitajad peavad vastama 
järgmisele:  
 

1. peavad vastama vähemalt IV etapi nõuetele;  
 

2. peavad vastama V etapi või normi Euro 6/VI nõuetele: 
− 2019: 30 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 

vastama V etapi või Euro 6/VI nõuetele; 
− 2020: 40 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 

vastama V etapi või Euro 6/VI nõuetele; 
− 2021: 50 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 

vastama V etapi või Euro 6/VI nõuetele; 
− 2021: 60 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 

vastama V etapi või Euro 6/VI nõuetele; 
 

3. peavad töötama heiteta: 
− 2019: 20 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 

töötama heiteta; 

TK7. Õhusaasteainete heite näitaja  
Märkus. Kriteeriumi kohaldatakse üksnes kompaktsete 
tänavapühkimismasinate ja puisturite suhtes. 
 
Teenuse osutamiseks kasutatavate tänavapühkimismasinate ja puisturite 
pargi mootorite õhusaasteainete heite näitajad peavad vastama 
järgmisele:  
 

1. peavad vastama vähemalt IV etapi nõuetele; 
 

2. peavad vastama V etapi või normi Euro 6/VI nõuetele:  
− 2019: 50 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 

vastama V etapi või Euro 6/VI nõuetele; 
− 2020: 60 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 

vastama V etapi või Euro 6/VI nõuetele; 
− 2021: 70 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 

vastama V etapi või Euro 6/VI nõuetele; 
− 2022: 80 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 

vastama V etapi või Euro 6/VI nõuetele; 
 

3. peavad töötama heiteta: 
− 2019: 50 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 

töötama heiteta; 
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− 2020: 25 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 
töötama heiteta; 

− 2021: 30 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 
töötama heiteta; 

− 2022: 35 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 
töötama heiteta 

 
Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 
avaldatakse. 
 
Pakkumuses tuleb esitada dokumendid, kui tänavapühkimismasinate ja 
puisturite vastavust vähemalt IV etapi nõuetele ei ole sertifitseeritud, 
kuid tehnilise järelhooldusega* on sama standard täidetud. 
Tõendamine: 
Vt TK1 ning avaliku ruumi korrashoiu teenuse osutamiseks mõeldud 
masinate loetelu koos vastavussertifikaatidega ning masinate jõuallika 
tüübikinnitustunnistuste koopiatega. Sõidukite puhul, mis vastavad 
ülalnimetatud normile pärast tehnilist täiustamist, tuleb võetud meetmed 
dokumenteerida ja lisada pakkumusse ning seda peab kontrollima 
standardi EN-ISO/IEC 17025 nõuetele vastav sõltumatu kolmas isik. 

− 2020: 60 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 
töötama heiteta; 

− 2021: 70 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 
töötama heiteta; 

− 2022: 80 % tänavapühkimismasinatest ja puisturitest peab 
töötama heiteta 

 
Pakkumuses tuleb esitada dokumendid, kui tänavapühkimismasinate ja 
puisturite vastavust vähemalt IV etapi nõuetele ei ole sertifitseeritud, 
kuid tehnilise järelhooldusega* on sama standard täidetud. 
 
 
Tõendamine: 
Vt TK1 ning avaliku ruumi korrashoiu teenuse osutamiseks mõeldud 
masinate loetelu koos vastavussertifikaatidega ning masinate jõuallika 
tüübikinnitustunnistuste koopiatega. 

Selgitus. TK7. Õhusaasteainete heite näitaja 
*Mootoreid, mille heited vastavad enne V etappi kehtinud etapi nõuetele, on lubatud kooskõlas direktiivi 97/68/EÜ artikli 10 lõikes 7, määruse (EL) 
2016/1628 artikli 34 lõigetes 7 ja 8 või artikli 58 lõigetes 5–11 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/96 artikli 11 lõikes 4 ja artiklis 14 või 
komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/985 artikli 13 lõigetes 3–6 sätestatud erandite ja üleminekusätete kohaselt paigaldada juhul, kui need 
varustatakse tagantjärele ühe järgmise sertifikaadi kohaselt sertifitseeritud diisli tahkete osakeste filtriga ja kui nende gravimeetrilise eraldamise 
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tõhusus on vähemalt 90 %: 
− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO; 
− ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskiri nr R 132, vähendamise etapp 01, I või II klass;  
− FAD e.V. Siegel (2015. aasta veebruari seisuga või uuem); 
− VERT filtrite loetelu (2016. aasta septembri seisuga või uuem); 
− Šveitsi föderaalse keskkonnaameti (BAFU) filtrite loetelu. 

 TK8. Masina aku taaslaetavus ja kvaliteet  
Kõik masinad peavad olema varustatud tehnilisele kirjeldusele (TK3) 
vastava akusüsteemiga.  
 
Tõendamine: 
Vt TK3 ning avaliku ruumi korrashoiu teenuse osutamiseks mõeldud 
masinapargi sõidukite loetelu ja tehniliste andmete lehed. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
PHK3. Masina mootori summutitoru heitgaasid (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Punkte antakse pakkujale võrdeliselt tehnilise kirjelduse (TK6) nõudeid ületava masinapargi proportsiooniga. 
 
Tõendamine: 
Vt TK6 eespool. 
 

 

PHK4. Parem õhusaasteainete heite näitaja (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
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Punkte antakse proportsionaalselt iga tehnilises kirjelduses (TK7) nõutud minimaalsest tehnilisest kirjeldusest parema protsendi eest. 
Tõendamine: 
Vt TK7 eespool. 

PHK5. Puisturite tehnilised laotusandmed  
 
Teenuste osutamiseks kasutatava masinapargi pakkumustele antakse punkte proportsionaalselt standardi EN 15597-2 nõuetele vastavaks tunnistatud 
puisturite osakaaluga.  
 
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi sõidukite loetelu ja nende standardi EN 15597-2 kohase katsetamise aruanded, 
mille on koostanud sõltumatu labor. 
 PHK6. Aku raskmetallisisaldus 

Teenuste osutamiseks kasutatava masinapargi pakkumustele tuleb 
anda punkte proportsionaalselt masinate akude raskmetallide 
kontsentratsiooni käsitlevale pakkumuste hindamise kriteeriumile 
(PHK2) vastavate akusüsteemidega masinate osakaaluga. 
 
Tõendamine: 
Vt PHK2 ning avaliku ruumi korrashoiu teenuse osutamiseks kasutada 
kavatsetava masinapargi sõidukite loetelu ja tehniliste andmete lehed. 
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4.1.2.3 Lepingu täitmise tingimused 
(seda rakendatakse üksnes juhul, kui ettevõtjad omavad või liisivad teenuste osutamiseks kasutatavat sõidukiparki) 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 

LTT1. Masina mootori summutitoru heitgaasid (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Märkus. Kriteeriumi kohaldatakse üksnes juhul, kui masinad, millega vanad ümber vahetatakse, täidavad avaliku sektori hankija sätestatud 
töövajadusi ja kui teenuseosutaja on sellega nõus. 
 
Kui lepingu kestel tuleb ümber vahetada teenuse osutamiseks kasutatav masin, tuleb see asendada heiteta masinaga (kui sellised tooted on turul 
saadaval). 
 
Iga-aastane masinate hoolduse register ja ümbervahetamise ajakava tuleb teha avaliku sektori hankijale kontrollimiseks kättesaadavaks. Avaliku 
sektori hankija võib kehtestada eeskirjad mittevastavuse korral leppetrahvide kohaldamiseks. 

Selgitus. LTT1. Masina mootori summutitoru heitgaasid 
 

• Masina ümbervahetamine on soovitav, kui masina kasutamise aeg lõpeb peagi või masin on parandamatult rikkis 
•  Heiteta masin suudab töötada ilma, et mootorist tuleks otse heitgaase. 

LTT2. Masinate määrdeained (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Töövõtja peab tagama, et avaliku ruumi korrashoiuks ette nähtud teenuse osutamiseks rakendatavates masinates kasutatavad hüdrovedelikud, 
jõuülekandeõlid, mootorsaeõlid, kahetaktiliste mootorite õlid ja määrded vastavad masinate määrdeõlide tehnilisele kirjeldusele (TK4). 
 
Töövõtja hoiab alles dokumente, mis peavad olema hankijale kättesaadavad. Avaliku sektori hankija võib kehtestada eeskirjad mittevastavuse korral 
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leppetrahvide kohaldamiseks. 
  
Kui masinatootja ei soovita muud tüüpi määrdeainet, peab töövõtja asendama avaliku ruumi korrashoiuks ette nähtud teenuse osutamiseks 
rakendatavates neljataktilise mootoriga masinates kasutatava määrdeaine neljataktilise mootoriga masinate määrdeainete tehnilisele kirjeldusele 
(TK4) vastava määrdeainega.   
 
Töövõtja hoiab alles dokumente, mis peavad olema hankijale kättesaadavad. Avaliku sektori hankija võib kehtestada eeskirjad mittevastavuse korral 
leppetrahvide kohaldamiseks. 
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5 SÕIDUKITE JA TEENUSTE OSUTAMISEKS KASUTATAVATE SÕIDUKIPARKIDE PEAMISED 

KESKKONNAMÕJUD 
 
Sõidukite ja teenuste osutamiseks kasutatavate sõidukiparkide peamised keskkonnamõjud olelusringi arvestades on olemasoleva teadusliku 
tõendusmaterjali alusel kokku võetud järgmises tabelis (lisateavet saab tehnilisest aruandest). Samas tabelis on kirjas ka ELi KHRi meetodid nende 
mõjude vähendamiseks. 

1. Sõidukid ja teenuste osutamiseks kasutatav sõidukipark 

Peamised keskkonnamõju allikad toote olelusringi jooksul  ELi KHRi meetod 

• Kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heide, mis 
tuleneb energiatarbimisest kasutusetapis. 

• Kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heide, mis 
tekib energiakandjate tarneahelas. 

• Keskkonnamõju, mis on tekkinud elektrisõidukite 
akude tootmise ajal. 

• Müraemissioon, mille tekitavad sõiduk ja rehvid 
kasutusetapis. 
 

 • Nõutavad on kriteeriumid, mis käsitlevad tüübikinnituse kohast 
CO2-heidet väikeste tarbesõidukite puhul ning eritehnoloogiaid 
raskesõidukite ja L-kategooria sõidukite puhul. 

• Nõutavad on kriteeriumid, mis põhinevad õhusaasteainete heite 
näitajatel väikeste tarbesõidukite puhul ning eritehnoloogiatel 
raskesõidukite ja L-kategooria sõidukite puhul. 

• Nõutavad on kriteeriumid, mis käsitlevad rehvide veeretakistust. 
• Nõutavad on kriteeriumid, mis käsitlevad elektrisõidukite ja 

väikeste tarbesõidukite energiatõhusust. 
• Nõutavad on kriteeriumid, mis käsitlevad akude garantiisid. 
• Nõutavad on kriteeriumid, mis käsitlevad sõidukite ja rehvide 

müraemissiooni. 
• Nõutav on teenuseosutajate põhipädevus ning nendepoolne 
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oluliste keskkonnajuhtimismeetmete ja ‑tavade rakendamine. 
• Nõutav on teenuseosutaja personali piisav ja sage koolitamine. 
• Nõutavad on kriteeriumid, mis käsitlevad rehve ja hooldamiseks 

mõeldud määrdeaineid. 
Mõjud ei pruugi olla esitatud suuruse järjekorras. 

Täpsem teave avaliku ruumi korrashoiu kohta (sh õigusaktide, standardite ja tõendusmaterjalina kasutatavate tehniliste allikate kohta) on tehnilises 
aruandes. 
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5.1 ELi KHRi KRITEERIUMID SÕIDUKIPARKIDE JA SEONDUVATE TEENUSTE OSTUKS (4. 
KATEGOORIA) 

 

5.1.1 ELi KHRi KRITEERIUMID SÕIDUKIPARKIDE KOHTA 
 

5.1.1.1 Reguleerimisese 
REGULEERIMISESE 

Direktiivis 2007/46 määratletud kategooriate N2 ja N3 sõidukite ning direktiivis 2007/46 määratletud erisõidukite ja muude eriotstarbeliste 
sõidukite, millel on väikese keskkonnamõju, (tänavapuhastussõidukite, st veoautodele paigaldatud tänavapühkimisseadmete) ost. 
Märkus. Kompaktseid tänavapühkimismasinaid ja puistureid peetakse väljaspool teid kasutatavateks liikurmasinateks ning seetõttu hõlmavad neid 
masinate kriteeriumid. 

 

5.1.1.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK1. Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks 
 
Märkus. Seda kriteeriumi kohaldatakse raskesõidukite ja eriotstarbeliste 
sõidukite suhtes. 

 
Sõiduk peab olema varustatud ühega järgmistest 

TK1. Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks 
 
Märkus. Seda kriteeriumi kohaldatakse raskesõidukite ja eriotstarbeliste 
sõidukite suhtes. 

 
Sõiduk peab olema varustatud ühega järgmistest 
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tehnoloogialahendustest, mille väiksem allikast ratasteni 
kasvuhoonegaaside heide on tõendatud: 
• täiustatud aerodünaamika: aktiivne voolu reguleerimine (ainult 

piirkondlikel tööringidel kasutatavate veoautode puhul); 
• täiustatud aerodünaamika: aeropärad/pikenduspaneelid (ainult 

piirkondlikel tööringidel kasutatavate veoautode puhul); 
• hübriidsõidukid nii diislikütuse kui ka maagaasiga töötavad; 
• täiselektrilised sõidukid; 
• vesinikkütuseelemendiga elektrisõidukid; 
• algseadmete valmistaja segakahekütuseline maagaasiga töötav 

sõiduk, mille gaaskütuse energiategur kuumkäivitusega WHTC-
katsetsükli käigus on vähemalt 50 %; 

• kõrgsurve otsesissepritsega maagaasiga töötavad sõidukid; 
• pistikühendusega hübriidsõiduk: akupakiga varustatud sõiduk, mida 

saab laadida võrgust ja mis annab energiat kere ja varustuse 
elektriajamile; 

• koormustundlikud hüdraulilised süsteemid (tänavapühkimismasinate 
puhul): pumba vooluhulga läbilaskevõimet reguleeritakse 
koormustundliku survega;  

• üksnes maagaasiga töötavad sõidukid allpool märkuses esitatud 
tingimuste alusel. 
 

Märkus. Avaliku sektori hankija võib hõlmata üksnes maagaasiga 
töötavad sõidukid, kui need saavad taastuvmetaani vähemalt 15 % 
ulatuses oma vajadusest. 
 

tehnoloogialahendustest, mille väiksem allikast ratasteni 
kasvuhoonegaaside heide on tõendatud: 
• täiselektrilised sõidukid; 
• vesinikkütuseelemendiga elektrisõidukid; 
• algseadmete valmistaja segakahekütuseline maagaasiga töötav 

sõiduk, mille gaaskütuse energiategur kuumkäivitusega WHTC-
katsetsükli käigus on vähemalt 50 %; 

• kõrgsurve otsesissepritsega maagaasiga töötavad sõidukid; 
• pistikühendusega hübriidsõiduk: akupakiga varustatud sõiduk, mida 

saab laadida võrgust ja mis annab energiat kere ja varustuse 
elektriajamile; 

• koormustundlikud hüdraulilised süsteemid (tänavapühkimismasinate 
puhul): pumba vooluhulga läbilaskevõimet reguleeritakse 
koormustundliku survega;  

• üksnes maagaasiga töötavad sõidukid allpool märkuses esitatud 
tingimuste alusel. 
 

 
 
 
 
Märkus. Avaliku sektori hankija võib hõlmata üksnes maagaasiga 
töötavad sõidukid, kui need saavad taastuvmetaani vähemalt 15 % 
ulatuses oma vajadusest. 
 
Tõendamine: 
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Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kus on esitatud 
nimetatud tehnilised ja kütusetehnoloogialahenduste kirjeldused. 

Pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kus on esitatud 
nimetatud tehnilised ja kütusetehnoloogialahenduste kirjeldused. 
 
 

TK2. Rehvirõhu jälgimise süsteemid (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
 
Märkus. Seda kriteeriumi ei kohaldata eriotstarbeliste sõidukite, st veoautodele paigaldatud tänavapühkimisseadmete suhtes. 
 
Väikesed tarbesõidukid ja raskesõidukid peavad olema varustatud rehvirõhu jälgimise süsteemiga või ettevõtja asukohast jälgimist võimaldava 
anduriga. 
 
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kuhu see teave on märgitud. 

TK3. Sõidukite rehvid – veeretakistus (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
 
Märkus. Seda kriteeriumi ei kohaldata eriotstarbeliste sõidukite, st veoautodele paigaldatud tänavapühkimisseadmete suhtes. 
 
Sõidukid peavad olema varustatud:  
a) rehvidega, mis vastavad veeretakistuse alusel (väljendatuna kilogrammides tonni kohta) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. 
aasta määruse (EÜ) nr 1222/2009 (rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta) kohastele kõrgeima 
kütusesäästlikkuse klassi kriteeriumidele; see nõue ei tohi takistada ametiasutust ostmast rehve, mis vastavad kõrgeimale märghaardumise klassile, 
kui see on vajalik ohutusega seotud põhjustel, 
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VÕI 
 
b) protekteeritud rehvidega. 
 
Märkus. Määrus (EÜ) nr 1222/2009 on praegu läbivaatamisel ja selle protsessi osana on Euroopa Komisjon esitanud ettepaneku COM(2018) 296. 
Seda kriteeriumi tuleb ajakohastada uute õigusaktide alusel, kui need jõustuvad. 
 
Tõendamine: 
Punkti a korral peab pakkuja peab esitama rehvi märgise kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1222/2009, punkti b korral kinnitusteate kooskõlas ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 109 (protekteeritud rehvide kohta) 1. lisaga. 
 

TK4. Õhusaasteainete heite näitaja (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
 
N3- ja N2-kategooria sõidukid, mille tuletatud mass1) on suurem kui 2610 kg, peavad vastama normile Euro VI. 
N2-kategooria sõidukid, mille tuletatud mass1) on kuni 2610 kg, peavad vastama ELi KHRi transpordivahendite (1. kategooria) sõiduautode ja 
väikeste tarbesõidukite kriteeriumide õhusaasteainete heite tehnilisele kirjeldusele (TK2). 
Sõidukitele paigaldatud tänavapühkimisseadmed peavad vastama normile Euro VI või normile Euro 6, olenevalt selle sõiduki tuletatud massist, 
millele need on paigaldatud. 
 

Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama sõiduki vastavussertifikaadi. Sõidukite puhul, mis vastavad ülalnimetatud normile pärast tehnilist täiustamist, tuleb võetud 
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meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse ning seda peab kontrollima sõltumatu kolmas isik. 
Selgitus. TK4. Õhusaasteainete heite näitaja  
1) „Tuletatud mass“: vastavussertifikaadile märgitav sõidukorras sõiduki mass, millest on lahutatud juhi ühtne mass 75 kg ning millele on liidetud 
ühtne mass 100 kg. 
 TK5. Vee uuesti ringlusse võtmise süsteemid 

 
Kui avaliku sektori hankija nõuab tolmu tõrjeks vett kasutavaid 
tänavapühkimismasinaid:  
 
tänavapühkimismasinad peavad olema varustatud vee uuesti ringlusse 
võtmise süsteemiga, st tolmu tõrjeks kasutatud vee osalise taas ringlusse 
võtmise süsteemiga. Tänavapühkimismasin piserdab vett ja eemaldab 
selle seejärel koos tolmuga. Masin filtreerib musta vee ja filtreeritud vesi 
suunatakse uuesti ringlusse võtmiseks veepaaki. 
 

Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama vee uuesti ringlusse võtmise süsteemi kirjeldava 
tehnilise dokumendi. 

 TK6. Rehvimüra 
(Ei või kasutada, kui ohutusega seotud põhjustel on vaja suurima märjal 
pinnal nakkuvuse, lume- või jäärehve.) 
 
Märkus. Seda kriteeriumi ei kohaldata eriotstarbeliste sõidukite suhtes. 
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Raskesõidukid peavad olema varustatud  

a) rehvidega, mille rehvi sõidumüra tase on 3 dB alla 
maksimummäära, mis on kehtestatud määruse (EÜ) nr 661/2009 
II lisa C osas; see on samaväärne ELi rehvimärgise rehvi 
sõidumüra kõrgeima klassiga (kokku kolm klassi),  

VÕI 
b) protekteeritud rehvidega. 

Märkus. Määrus (EÜ) nr 1222/2009 on praegu läbivaatamisel ja selle 
protsessi osana on Euroopa Komisjon esitanud ettepaneku COM(2018) 
296. Seda kriteeriumi tuleb ajakohastada uute õigusaktide alusel, kui 
need jõustuvad. 
 
Tõendamine: Punkti a korral peab pakkuja peab esitama rehvi märgise 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1222/2009, punkti b korral kinnitusteate 
kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 109 
(protekteeritud rehvide kohta) 1. lisaga. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
 PHK1. Kliimaseadmete gaasid 

Punkte antakse nende sõidukite eest, mis on varustatud 
õhukonditsioneerisüsteemiga, mis kasutab külmutusainet, mille 
globaalse soojenemise potentsiaal CO2 tegurina ja 100 aasta jooksul on 
alla 150. 
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Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama kliimaseadmes kasutatava külmutusgaasi 
nimetuse, valemi ja globaalse soojenemise potentsiaali. Kui kasutatakse 
gaasisegu (n arv gaase), arvutatakse globaalse soojenemise potentsiaal 
järgmiselt: 
GWP = Σ (aine X1 % x GWP (X1)) + (aine X2 % x GWP (X2)) + … 
(aine Xn % x GWP (Xn)), 
kus % on massiosa, mille lubatud hälve on +/– 1 %. 
Gaaside globaalse soojenemise potentsiaal on esitatud määruse (EL) nr 
517/2014 I ja II lisas (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.EST).   

 PHK2. Sõidukite rehvid – protekteeritud rehvid  
 
Punkte antakse protekteeritud rehvidega eriotstarbeliste sõidukite eest. 
 
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama kinnitusteate kooskõlas ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni eeskirja nr 109 (protekteeritud rehvide kohta) 
1. lisaga. 

PHK3. Parem õhusaasteainete heite näitaja 
 
N3- ja N2-kategooria sõidukid, mille tuletatud mass1) on suurem kui 
2610 kg, ja eriotstarbelised sõidukid: punkte antakse järgmiste 
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tehnoloogialahenduste eest: 

• maagaas, 

• pistikühendusega hübriidelektrisõidukid, 

• akutoitega elektrisõidukid ja  

• vesinikkütuseelemendiga elektrisõidukid. 
(Tuleb täpsustada, mil määral antakse rohkem punkte sõidukitele, mis 
saavad sõita summutitoru heitgaase tekitamata, st pistikühendusega 
hübriidsõidukitele, akuga elektrisõidukitele ja kütuseelemendiga 
elektrisõidukitele. Sõidukitele, mis saavad sõita summutitoru heitgaase 
tekitamata, tuleb anda rohkem punkte kui maagaasiga töötavatele 
sõidukitele.) 
N2-kategooria sõidukid, mille tuletatud mass1) on kuni 2610 kg: ELi 
KHRi kriteeriumid transpordivaldkonnas sõiduautode ja väikeste 
tarbesõidukite jaoks (1. kategooria) – PHK3 „Parem õhusaasteainete 
heite näitaja“ valem ja PHK4 „Summutitoru null-heitgaaside suutlikkus“  
 
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama sõiduki vastavussertifikaadi. Sõidukite puhul, mis 
vastavad ülalnimetatud normile pärast tehnilist täiustamist, tuleb võetud 
meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse ning seda peab 
kontrollima sõltumatu kolmas isik. 
Selgitus. PHK3. Parem õhusaasteainete heite näitaja  
1) „Tuletatud mass“: vastavussertifikaadile märgitav sõidukorras sõiduki mass, millest on lahutatud juhi ühtne mass 75 kg ning millele on liidetud 
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ühtne mass 100 kg. 

 
 
 

PHK4. Vee uuesti ringlusse võtmise süsteemid 
 
Kui avaliku sektori hankija nõuab tolmu tõrjeks vett kasutavaid 
tänavapühkimismasinaid: 
 
punkte antakse selliste tänavapühkimismasinate eest, mis on varustatud 
vee uuesti ringlusse võtmise süsteemiga, st tolmu tõrjeks kasutatud vee 
osalise taas ringlusse võtmise süsteemiga. Tänavapühkimismasin 
pihustab vett ja eemaldab selle seejärel koos tolmuga. Masin filtreerib 
musta vee ja filtreeritud vesi suunatakse uuesti ringlusse võtmiseks 
veepaaki. 
 

Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama vee uuesti ringlusse võtmise süsteemi kirjeldava 
tehnilise dokumendi. 

 

 PHK5. Sõiduki müra 
Märkus. Seda kriteeriumi ei kohaldata eriotstarbeliste sõidukite suhtes. 
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Punkte antakse selliste sõidukite eest, mille müraemissioon vastab 
3. etapi piirnormidele määruses (EL) nr 540/2014. Müraemissiooni 
katsetatakse kooskõlas määruse (EL) nr 540/2014 II lisaga. 
 
 
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama sõiduki vastavussertifikaadi. 

 PHK6. Tänavapühkimismasinad 
Punkte antakse selliste tänavapühkimismasinate eest, millel on direktiivi 
2000/14/EÜ kohaselt madalam garanteeritud helivõimsuse tase. 
 
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama CE-märgise koopia koos viitega 
tänavapühkimismasina garanteeritud helivõimsuse tasemele direktiivi 
2000/14/EÜ kohaselt. 
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5.1.2 ELi KHRi KRITEERIUMID SÕIDUKIPARKIDEGA SEOTUD TEENUSTE OSTUKS  
5.1.2.1 Reguleerimisese 

REGULEERIMISESE 
Direktiivis 2007/46 määratletud kategooriate N2 ja N3 sõidukeid ning direktiivis 2007/46 määratletud erisõidukeid ja muid eriotstarbelisi sõidukeid 
(tänavapuhastussõidukeid, st veoautodele paigaldatud tänavapühkimisseadmeid) kasutades osutatavate väikese keskkonnamõjuga avaliku ruumi 
korrashoiu teenuste ost. 
Märkus. Kompaktseid tänavapühkimismasinaid ja puistureid peetakse väljaspool teid kasutatavateks liikurmasinateks ning seetõttu hõlmavad neid 
masinate kriteeriumid. 

 

5.1.2.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
(Neid kriteeriume rakendatakse üksnes juhul, kui ettevõtjad omavad või liisivad teenuste osutamiseks kasutatavat masinaparki.) 

NB! Kategooriale kohaldatakse teenuste kategooriate ühiseid kriteeriume (punkt 6) 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK1. Kasvuhoonegaaside heide 
 
Raskesõidukite ja eriotstarbeliste sõidukite puhul: 
 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ette nähtud tehnoloogilise 
täiustamise võimalusi käsitlevas põhikriteeriumide tehnilises kirjelduses 
(TK1) sätestatud kõlblikest tehnoloogialahendustest ühega varustatud 
sõidukite osakaal sõidukipargis peab olema järgmine: 
• 2019: 20 %; 
• 2020: 28 %; 

TK1. Kasvuhoonegaaside heide 
 
Raskesõidukite ja eriotstarbeliste sõidukite puhul: 
 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ette nähtud tehnoloogilise 
täiustamise võimalusi käsitlevas põhikriteeriumide tehnilises kirjelduses 
(TK1) sätestatud kõlblikest tehnoloogialahendustest ühega varustatud 
sõidukite osakaal sõidukipargis peab olema järgmine: 
• 2019: 32 %; 
• 2020: 40 % 
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• 2021: 36 %; 
• 2022: 44 % 
 
L-kategooria sõidukite puhul:  
elektrisõidukite osakaal sõidukipargis peab olema järgmine: 
• 2019: 25 %; 
• 2020: 35 %; 
• 2021: 45 %; 
• 2022: 55% 
 
Väikeste tarbesõidukite puhul: 
• 12 % lepingu raames kasutatavast sõidukipargist peab vastama ELi 

KHRi maanteetranspordi kriteeriumide väikeste tarbesõidukite ostu, 
liisimise ja rendi kategooria põhikriteeriumide CO2-heite tehnilisele 
kirjeldusele (TK1). 

 
Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 
avaldatakse. 

 
 
Tõendamine: Vt TK1 sõidukitele (punkt 5.1.1.2) ning kogu 
sõidukipargi sõidukite loetelu ja tehnilised dokumendid või 
vastavussertifikaadid. 

• 2021: 48 %; 
• 2022: 56 % 
 
L-kategooria sõidukite puhul:  
elektrisõidukite osakaal sõidukipargis peab olema järgmine: 
• 2019: 40 %; 
• 2020: 50 %; 
• 2021: 60 %; 
• 2022: 70% 
 
Väikeste tarbesõidukite puhul: 
• 12 % lepingu raames kasutatavast sõidukipargist peab vastama ELi 

KHRi transpordi kriteeriumide väikeste tarbesõidukite ostu, liisimise 
ja rendi kategooria lisakriteeriumide CO2-heite tehnilisele 
kirjeldusele (TK1); 

• 25% lepingu raames kasutatavast sõidukipargist peab vastama ELi 
KHRi maanteetranspordi kriteeriumide väikeste tarbesõidukite ostu, 
liisimise ja rendi kategooria põhikriteeriumide CO2-heite tehnilisele 
kirjeldusele (TK1).  

 
Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 
avaldatakse. 
Tõendamine: Vt TK1 sõidukitele (punkt 5.1.1.2) ning kogu sõidukipargi 
sõidukite loetelu ja tehnilised dokumendid või vastavussertifikaadid. 
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TK2. Jalgrattalogistika (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
 (Sobiva linnataristuga suurlinnades.) 
 
Pakkuja peab pakkuma teenuste kategooriate ühiste kriteeriumidega hõlmatud keskkonnajuhtimistavade tehnilises kirjelduses (TK1) sätestatud 
keskkonnamõju minimeerimise meetmete kohaselt mootorsõidukite kasutamise minimeerimiseks teenuste osutamiseks kasutatava jalgrataste ja 
jalgrattahaagiste kasutamist hõlmavat sõidukiparki, mis tohib sisaldada elektrimootoriga jalgrattaid. 
 
 
Tõendamine: 
Pakkuja esitab teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi tehnilise kirjelduse ja kirjelduse selle kohta, kuidas kasutatakse jalgrattaid ja 
jalgrattahaagiseid mootorsõidukite kasutamise vähendamiseks. 

TK3. Sõidukite rehvid – veeretakistus (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Märkus. Seda kriteeriumi ei kohaldata eriotstarbeliste sõidukite, st veoautodele paigaldatud tänavapühkimisseadmete suhtes. 
 
Kõikidel sõidukitel peavad olema rehvid, mis vastavad punktis 5.1.1.2 sätestatud sõidukirehvide tehnilisele kirjeldusele (TK3). 
Tõendamine: 
Vt TK3 sõidukite rehvide kohta (sätestatud punktis 5.1.1.2) ning kogu sõidukipargi sõidukite loetelu ja tehnilised dokumendid. 
TK4. Rehvirõhu jälgimise süsteemid (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
 
Märkus. Seda kriteeriumi ei kohaldata eriotstarbeliste sõidukite, st veoautodele paigaldatud tänavapühkimisseadmete suhtes. 
 
Kõikidel väikestel tarbesõidukitel ja raskesõidukitel peavad olema süsteemid, mis vastavad punktis 5.1.1.2 sätestatud rehvirõhu jälgimise süsteemi 
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tehnilisele kirjeldusele (TK2).  
 
Tõendamine: 
Vt TK2 rehvirõhu jälgimise süsteemi kohta (sätestatud punktis 5.1.1.2) ning kogu sõidukipargi sõidukite loetelu ja tehnilised dokumendid. 

TK5. Kütused (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
 
Märkus. Seda kriteeriumi kohaldatakse üksnes siis, kui avaliku sektori hankija kvalifitseerib üksnes maagaasiga töötavad sõidukid kõlbliku 
tehnoloogialahendusena ning pakkuja pakub üksnes maagaasiga töötavaid sõidukeid, et vastata TK1 nõuetele (vt punkt 5.1.1.2). Avaliku sektori 
hankija võib kehtestada suuremad taastuvkütuse kasutamise protsendimäärad kooskõlas selle pakkumisega tema riigi või piirkondlikul turul. 
 
Vähemalt 15 % metaanist peab olema taastuvmetaan. 
 
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama tarnija(te)ga sõlmitud lepingu(d) ning tootmise ja konkreetse kütusega varustamise süsteemi kirjelduse ja tehnilise kirjelduse. 
TK6. Õhusaasteainete heide 
(Neid kriteeriume rakendatakse üksnes juhul, kui ettevõtja omab või 
liisib teenuste osutamiseks kasutatavat sõidukiparki.) 
 
Kõik raskesõidukid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, peavad 
vastama vähemalt tasemele Euro V. 
2019: 48 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 
2020: 56 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 
2021: 64% raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 
2022: 72 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

TK6. Õhusaasteainete heide 
(Neid kriteeriume rakendatakse üksnes juhul, kui ettevõtja omab või liisib 
teenuste osutamiseks kasutatavat sõidukiparki.) 
 
TK6.1. Kõik raskesõidukid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, 
peavad vastama vähemalt tasemele Euro V. 
2019: 68 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 
2020: 76 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 
2021: 84 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 



 

70 

 

 
Pakkumuses tuleb esitada dokumendid, kui sõidukite vastavust 
vähemalt normi Euro V nõuetele ei ole sertifitseeritud, kuid tehnilise 
järelhooldusega on sama standard täidetud. 
 
Kõik kergsõidukid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, peavad 
vastama vähemalt tasemele Euro 5. 
2019: 50 % kergsõidukitest peab vastama tasemele Euro 6. 
2020: 60 % kergsõidukitest peab vastama tasemele Euro 6. 
2021: 70 % kergsõidukitest peab vastama tasemele Euro 6. 
2022: 80 % kergsõidukitest peab vastama tasemele Euro 6. 
 
Kõik L-kategooria sõidukid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, 
peavad vastama vähemalt tasemele Euro 3. 
2019: 50 % L-kategooria sõidukitest peab vastama tasemele Euro 4. 
2020: 60 % L-kategooria sõidukitest peab vastama tasemele Euro 4. 
2021: 70 % L-kategooria sõidukitest peab vastama tasemele Euro 4. 
2021: 80 % L-kategooria sõidukitest peab vastama tasemele Euro 4. 
 
Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 
avaldatakse. 
 
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama sõidukite tehnilised dokumendid, kus heitenormid 
on kindlaks määratud. Sõidukite puhul, mis vastavad ülalnimetatud 

2022: 92 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 
 
Pakkumuses tuleb esitada dokumendid, kui sõidukite vastavust vähemalt 
normi Euro V nõuetele ei ole sertifitseeritud, kuid tehnilise 
järelhooldusega on sama standard täidetud. 
Kõik kergsõidukid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, peavad 
vastama vähemalt tasemele Euro 5. 
2018: 60 % kergsõidukitest peab vastama tasemele Euro 6. 
2019: 70 % kergsõidukitest peab vastama tasemele Euro 6. 
2020: 80 % kergsõidukitest peab vastama tasemele Euro 6. 
2021: 90 % kergsõidukitest peab vastama tasemele Euro 6. 
2022: 100 % kergsõidukitest peab vastama tasemele Euro 6. 
 
2019: 15 % kergsõidukitest peab vastama standardile Euro 6d-TEMP või 
Euro 6d. 
2020: 20 % kergsõidukitest peab vastama standardile Euro 6d-TEMP või 
Euro 6d. 
2021: 25 % kergsõidukitest peab vastama standardile Euro 6d-TEMP või 
Euro 6d. 
2022: 35 % kergsõidukitest peab vastama standardile Euro 6d-TEMP või 
Euro 6d. 
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normile pärast tehnilist täiustamist, tuleb võetud meetmed 
dokumenteerida ja lisada pakkumusse ning seda peab kontrollima 
sõltumatu kolmas isik. 

 
Kõik L-kategooria sõidukid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, 
peavad vastama vähemalt tasemele Euro 3. 
2019: 70 % L-kategooria sõidukitest peab vastama tasemele Euro 4. 
2020: 80 % L-kategooria sõidukitest peab vastama tasemele Euro 4. 
2021: 90 % L-kategooria sõidukitest peab vastama tasemele Euro 4. 
2022: 100 % L-kategooria sõidukitest peab vastama tasemele Euro 4. 
 
Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 
avaldatakse. 
 
TK6.2. Linnapiirkondades, kus on õhukvaliteediprobleeme:  
Kergsõidukid ja L-kategooria sõidukid ei tohi eraldada summutitoru 
heitgaase. 
Kui laadimistaristu pole kättesaadav või eeldatav kasutajaprofiil nõuab 
suuri sõidukaugusi: sõidukid peavad olema vähemalt summutitoru null-
heitgaaside suutlikkusega, mis tähendab, et väike tarbesõiduk suudab 
sõita vähemalt 40 km summutitoru heitgaase eraldamata.  
 

Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama sõidukite tehnilised dokumendid, kus on 
heitenormid kindlaks määratud, ning vajaduse korral 
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linnakujunduskeskusega sõlmitud partnerluslepingu. 
 
 
 
 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID  
(Neid kriteeriume rakendatakse üksnes juhul, kui ettevõtjad omavad või liisivad teenuste osutamiseks kasutatavat sõidukiparki.) 

PHK1. Kasvuhoonegaaside heide (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
 
Lepingu raames kasutatava sõidukipargi eest antakse punkte võrdeliselt selle järgi, kui palju suurem on sõidukite osakaal (protsentides) suurem 
kasvuhoonegaaside heite tehnilises kirjelduses (TK1) sätestatud osakaalust. 
 
Tõendamine: 
Vt TK1 eespool. 

PHK2. Õhusaasteainete heide (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul, ei rakendata, kui kõikide sõidukite puhul on nõutav 
töötamine summutitoru heitgaasideta vastavalt tehnilisele kirjeldusele TK6.2) 
 
Punkte antakse nendele pakkumustele, milles pakutakse kas:  
a) tehnilises kirjelduses (TK6, vt eespool) sätestatud protsentuaalsest osakaalust suuremat osakaalu VÕI 
b) kergsõidukeid ja L-kategooria sõidukeid, millel on parem heitenäitaja kui Euro 6/4, VÕI  
c) maagaasiga töötavaid raskesõidukeid ja nullheite suutlikkusega sõidukeid, s.o sõidukeid, mis suudavad sõita vähemalt 40 km ilma 
summutitoru heitgaase eraldamata sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite korral, ning pistikühendusega hübriidsõidukeid, akutoitega 
elektrisõidukeid ning kütuseelemendiga sõidukeid busside korral. 
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Lepingu raames kasutatava sõidukipargi eest antakse punkte proportsionaalselt tehnilise kirjelduse (TK6, vt eespool) nõuete ületamisega. 
(Täpsustada, mil määral antakse punkte suurema protsentuaalse osakaalu, paremate näitajate ja summutitoru null-heitgaasiga sõidukite eest. 
Summutitoru null-heitgaasidega sõidukitele tuleb anda rohkem punkte kui maagaasiga töötavatele sõidukitele).  
Tõendamine: 
Vt TK2 eespool. 
PHK4. Vee ringlusse võtmine  
 
Kui avaliku sektori hankija nõuab tolmu tõrjeks vett kasutavaid tänavapühkimismasinaid: 
 
teenuste osutamiseks kasutatava masinapargi pakkumustele antakse punkte proportsionaalselt vee uuesti ringlusse võtmise süsteemiga varustatud 
sõidukite osakaaluga. 
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi sõidukite loetelu ja nende tehnilised dokumendid. 
 PHK5. Müraemissioon 

 
Punkte antakse nendele pakkumustele, milles pakutakse teenuste 
osutamiseks kasutatavat sõidukiparki, mis koosneb ainult sõidukitest, mis 
vastavad punktis 5.1.1.2 sätestatud sõidukite müraemissiooni käsitlevale 
pakkumuste hindamise kriteeriumile (PHK5). 
 
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi 
sõidukite loetelu ja nende vastavussertifikaadid. 
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5.1.2.3 Lepingu täitmise tingimused 
(seda rakendatakse üksnes juhul, kui ettevõtjad omavad või liisivad teenuste osutamiseks kasutatavat sõidukiparki) 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 
 LTT1. Väikese viskoossusega määrdeõlid  

Välja arvatud juhul, kui sõiduki tootja soovitab teist liiki määrdeainet, 
peab töövõtja asendama teenust osutavate sõidukite määrdeained väikese 
viskoossusega mootorimäärdeõlidega. Väikese viskoossusega 
mootorimäärdeõlid on need, mis vastavad SAE numbrile 0W30 või 
5W30 või samaväärsele näitajale.  
Töövõtja hoiab alles dokumente, mis peavad olema hankijale 
kättesaadavad. Avaliku sektori hankija võib kehtestada eeskirjad 
leppetrahvide kohaldamiseks mittevastavuse korral 
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LTT2. Sõidukite rehvid – veeretakistus (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Töövõtja peab asendama teenust osutavate sõidukite kulunud rehvid  

a) uute rehvidega, mis vastavad veeretakistuse alusel (väljendatuna kilogrammides tonni kohta) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 1222/2009 (rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta) kohastele kõrgeima 
kütusesäästlikkuse klassi kriteeriumidele; see lepingu täitmise tingimus ei tohi takistada ostmast rehve, mis vastavad kõrgeimale 
märghaardumise klassile, kui see on vajalik ohutusega seotud põhjustel, 
VÕI 

b) protekteeritud rehvidega. 
Töövõtja hoiab alles dokumente, mis peavad olema hankijale kättesaadavad. Avaliku sektori hankija võib kehtestada eeskirjad mittevastavuse korral 
leppetrahvide kohaldamiseks. 

LTT3. Rehvimüra 
Märkus. Seda lepingu täitmise tingimust ei kohaldata protekteeritud rehvide suhtes. 
 
Töövõtja peab asendama teenuse osutamiseks kasutatavate sõidukite kulunud rehvid uute rehvidega, mille rehvi sõidumüra on 3 dB alla 
maksimummäära, mis on kehtestatud määruse (EÜ) nr 661/2009 II lisa C osas; see on samaväärne ELi rehvimärgise rehvi sõidumüra kõrgeima 
klassiga (kokku kolm klassi).  
Rehvi sõidumüra katsetatakse kooskõlas määruse (EL) nr 1222/2009 I lisaga. 
Töövõtja hoiab alles dokumente, mis peavad olema hankijale kättesaadavad. Avaliku sektori hankija võib kehtestada eeskirjad mittevastavuse korral 
leppetrahvide kohaldamiseks. 
 
Selgitus. Hooldusteenuste ost.  
Avaliku sektori hankija võib lisada need kriteeriumid sõiduki hooldusteenuste pakkumismenetlusse. Samas hõlmavad need kriteeriumid üksnes 
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väikest osa hooldustegevusest ja neid ei saa käsitada ELi KHRi kriteeriumidena sõidukite hooldusteenuste puhul. 

Selgitus. Rehvide ostmiseks korraldatavate keskvalitsuse hangete nõuded 
 
Energiatõhususe direktiivi (2012/27/EL) artiklis 6 ja III lisas, mis tuli riiklikku õigusse üle võtta 2014. aasta juuniks, on ametiasutustele sätestatud 
konkreetsed nõuded teatavate energiatõhusate seadmete hankimiseks. Muu hulgas on nad kohustatud ostma üksnes rehve, mis: 
vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 1222/2009 (rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste 
parameetrite märgistamise kohta) määratletud kõrgeima kütusesäästlikkuse klassi kriteeriumidele. See nõue ei tohi takistada riigiasutusi ostmast 
rehve, mis vastavad kõrgeimale märghaardumise klassile ja rehvi sõidumüra klassile, kui see on vajalik ohutuse või rahvatervisega seotud põhjustel. 
See kohustus kehtib üksnes keskvalitsusele ja hankedirektiivides sätestatud piirmäärasid ületavatele ostudele. Lisaks peavad nõuded tagama 
kulutõhususe, majandusliku teostatavuse, üldise jätkusuutlikkuse, tehnilise sobivuse ja piisava konkurentsi. Need tegurid võivad olla eri 
ametiasutustes ja turgudel erinevad. Rohkem suuniseid energiatõhususe direktiivi artikli 6 ja III lisa kõnealuse aspekti tõlgendamise kohta seoses 
energiatõhusate toodete, teenuste ja hoonete hankimisega keskvalitsusasutuste poolt leiab komisjoni suunisdokumendist COM/2013/0762 final 
(komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule: komisjoni suunised energiatõhususe direktiivi rakendamise kohta). 
Määrus (EÜ) nr 1222/2009 on praegu läbivaatamisel ja selle protsessi osana on Euroopa Komisjon esitanud ettepaneku COM(2018) 296. Seda 
lepingu täitmise kriteeriumi tuleb ajakohastada uute õigusaktide alusel, kui need jõustuvad. 
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6 TEENUSTE KATEGOORIATE ÜHISED KRITEERIUMID  
 

6.1 REGULEERIMISESE JA VALIKUKRITEERIUMID 
 

REGULEERIMISESE 
Järgmiste väikese keskkonnamõjuga avaliku ruumi korrashoiu teenuste ost: 

- puhastusteenused; 
- aiandusteenused. 

 
Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

VALIKUKRITEERIUMID (VK) 
VK1. Pakkuja pädevused (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
 
Pakkujal peavad olema keskkonnateadlike hooldusteenuste osutamise pädevused ja kogemus, mis hõlmavad vähemalt järgmist: 

- lepingu alusel puhastustööde tegemiseks selliste toodete kasutamine, millele on antud ELi ökomärgis või muu asjaomane standardi 
EN ISO 14024 kohane I tüüpi ökomärgis, mis on liikmesriikides (kas riigis või piirkonnas) ametlikult tunnustatud; 

- personali organisatsioonisisene või ‑väline koolitus, mis hõlmab keskkonnaaspekte, nagu toote/puhastusvahendi õige lahjendamine ja 
doseerimine, reovee kõrvaldamine ja jäätmete sortimine; 

- selliste parimate võimalike tehnikate ja meetmete (kui neid konkreetse osutatava teenuse suhtes kohaldatakse) kindlakstegemine, hindamine 
ja rakendamine, mille eesmärk on: 

• vee- ja energiakulu minimeerimine;  
• kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heite minimeerimine;  
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• jäätmetekke minimeerimine; 
• jäätmekäitluse optimeerimine; 
• pestitsiidide, sh herbitsiidide kasutamise minimeerimine; 
• väetiste kasutamise minimeerimine;  
• puhastusvahendite kasutamise minimeerimine; 
• jäätõrjevahendite kasutamise minimeerimine; 
• bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja edendamine; 

 
- eespool loetletud keskkonnaküsimuste seire ja aruandlus. 

 
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama teabena ja viidetena tõendid eespool loetletud elemente sisaldanud ja 5 viimase aasta jooksul täidetud asjakohaste lepingute 
kohta. Sellega koos tuleb esitada personali koolitamise tõendid, mis sisaldavad ka koolitusel käsitletud teemasid. 

 

6.2 TEHNILISED KIRJELDUSED JA PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK1. Keskkonnajuhtimismeetmed (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
 
Pakkujatel peab kehtima kirjalik kord, et: 
 
1. seirata, registreerida ja rakendada meetmeid, mille eesmärk on 
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− energiakulu minimeerimine; 
− kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heite minimeerimine; 
− veekulu minimeerimine; 
− toodete (nt puhastusvahendite, mineraalsete ja orgaaniliste väetiste, pestitsiidide, jäätõrjevahendite) kulu minimeerimine; 
− jäätmetekke minimeerimine; 
− bioloogilise mitmekesisuse suurendamine; 

 
2. hooldada sõidukiparki ja masinaparki tootjate soovituste kohaselt; 
 
3. hinnata kava ja töökorra rakendamist, jälgides näitajate1 muutusi ning meetmete ja korra rakendamist tegeliku töö käigus; 
 
4. võtta kavast kõrvalekallete korral vajalikud meetmed nende kõrvalekallete parandamiseks ja võimaluse korral edaspidiseks vältimiseks. 
 
Tõendamine: 
Pakkuja peab esitama nimetatud kirjaliku korra koopia. 
 
Nõuetele vastavateks peetakse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi (EMAS) või standardi ISO 14001 alusel sertifitseeritud 
keskkonnajuhtimissüsteeme, kui need hõlmavad tehnilistes kirjeldustes loetletud keskkonnaeesmärke ja nende kohaldamise ala hõlmab teenuseid, 
mida sisaldab pakkumiskutse reguleerimisese. Pakkuja peab esitama keskkonnapoliitika, mis näitab pühendumust täita need eesmärgid, koos 
sertifitseerimisasutuse väljastatud sertifikaadiga, millest ilmneb kohaldamisala. 
 
Märkus. Avaliku sektori hankija võib anda punkte nendele pakkumustele, milles pakutakse nende keskkonnajuhtimismeetmete märkimisväärset 
täiustamist. 
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Selgitus. TK1. Keskkonnajuhtimismeetmed 
1Keskkonnamõju seire näitajad põhinevad soovitavalt funktsionaalsel ühikul „korrashoitava ala ruutmeeter (m2)“ (näiteks veekulu liitrites 
ruutmeetri kohta, kulumaterjal liitrites ruutmeetri kohta). Minimaalne soovitav seiresagedus on üks kord igal aastaajal (neli korda aastas) tüüpiliste 
nädalate jooksul. Tüüpiline nädal tähendab nädalat, mil tegutsemisaktiivsus on ligikaudu konkreetse aastaaja keskmine. 
Bioloogilise mitmekesisuse korral võib olla keeruline valida selle keskkonnaaspekti seireks kasutatavaid näitajaid. Ideaalne näitaja põhineks 
eesmärgil. Näiteks võib eesmärk olla suurendada laululindude populatsiooni arvukust ja näitaja oleks nende lindude arvu muutus. Seda on vaja 
hinnata loendamiseks linde püüdes, mis võib olla liiga kulukas. Sel juhul soovitatakse sätestada näitajad selliste eesmärkide täitmiseks võetavate 
meetmete kohta nagu asustatud pesakastide arv, puude tiheduse muutus ning liikumisteede ühendatus jne. 
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6.3 LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED  
 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 
LTT1. Töötajate koolitus (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Töövõtjal peab lepingu täitmise ajaks olema kehtestatud personali organisatsioonisisese koolitamise kava* või loodud võimalused osaleda välistel 
koolitustel, mis hõlmavad alljärgnevaid teemasid (kui need on konkreetse töötaja lepinguliste tööülesannetega seotud). 
 
Aiandusteenuste osutamiseks: 

− töötajad peavad olema saanud väljaõppe teenuste osutamisel rakendatavate väiksema keskkonnamõjuga aiandustavade valdkonnas. Nimetatu 
peaks hõlmama vähemalt järgmist: vee ja energia säästmise tavad; jäätmete tekke minimeerimine, käitlemine ja liigiti kogumine, 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse, taastuvatel toorainetel põhinevate materjalide kasutamine; kemikaalide ja mahutite käitlemine ja 
haldamine; pestitsiidide, sh herbitsiidide ohutu seadusjärgne kasutamine.  

− Töötajad peavad olema saanud enne, kui neil lubatakse teatavat liiki töid teha, väljaõppe seonduvate kriitiliste rakenduste valdkonnas, mis 
hõlmab kemikaalide kasutamist. 

Töövõtja peab esitama lepingu sõlmimise korral koolituskava. 
 
Puhastusteenuste osutamiseks: 

− – töötajad peavad olema saanud väljaõppe teenuste osutamisel rakendatavate väiksema keskkonnamõjuga puhastustavade valdkonnas. 
Nimetatu peaks hõlmama järgmist: vee ja energia säästmise tavad; jäätmete tekke minimeerimine, PM10-tänavatolmu vähendamine, 



 

82 

 

kulumaterjalide tarbimise minimeerimine ja ohutu kemikaalide kasutamine. 
− Töötajad peavad olema saanud enne, kui neil lubatakse teatavat liiki töid teha, väljaõppe seonduvate kriitiliste rakenduste valdkonnas, mis 

hõlmab kemikaalide kasutamist. 

 
Töövõtja peab esitama lepingu sõlmimise korral koolituskava. 
 
Masinate kasutamiseks ja sõidukite juhtimiseks: 

− kõik teenuse osutamisse kaasatud masinate kasutajad ja sõidukijuhid peavad olema saanud kasutatavate masinate ja sõidukite tõhusa 
rakendamise abil lepingulise teenuse keskkonnahoidlikult osutamiseks piisava koolituse. 

− Kõiki masinate kasutajaid ja sõidukijuhte, kes osalevad teenuse osutamises lepingu kehtivuse ajal, tuleb korrapäraselt teavitada nende 
kütusetõhususe näitajatest (vähemalt kord kuus). 

Iga-aastased töötajate koolituse dokumendid peavad olema avaliku sektori hankijale kontrollimiseks kättesaadavad. Avaliku sektori hankija võib 
kehtestada eeskirjad mittevastavuse korral leppetrahvide kohaldamiseks. 

Selgitus. LTT1. Töötajate koolitus  
* Nõude täitmisest võidakse vabastada töötajad, kes on vastava väljaõppe saanud formaalses haridussüsteemis.  
Soovituslik kestus 
Alalised töötajad ja ajutised töötajad, kelle tööleping kehtib üle 1 aasta: 16 h algkoolitust ja 8 h iga-aastast täienduskoolitust. 
Ajutised töötajad, kelle tööleping kehtib kuni 1 aasta: 8 h algkoolitust. 
Koolituse kestust võib hanke vajaduste ja tingimuste alusel kohandada. 
LTT2. Keskkonnajuhtimismeetmed (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
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Teenuseosutaja peab lepingu täitmise ajal dokumenteerima alljärgneva ja esitama selle kohta aruanded: 

− näitajate seire tulemused,  
− hooldus-/korrashoiutööd ja 
− hindamise tulemused ning vajaduse korral parandus- ja ennetusmeetmed; 

seda tuleb teha vastavalt esitatud kirjalikule menetlusele, millega kontrollitakse keskkonnajuhtimismeetmete tehnilise kirjelduse (TK1) järgimist. 
Need aruanded peavad olema avaliku sektori hankijale kontrollimiseks kättesaadavad. 
Avaliku sektori hankija võib kehtestada eeskirjad mittevastavuse korral leppetrahvide kohaldamiseks ning preemiad keskkonnamõju optimeerimise 
korraga kehtestatud eesmärkide ületamise korral. 

 
 


	1 SISSEJUHATUS
	1.1  Mõisted ja kohaldamisala
	1.2 Üldine märkus tõendamise kohta

	2  VÄLITINGIMUSTES KASUTATAVATE PUHASTUSVAHENDITE JA OSUTATAVATE TEENUSTE PEAMISED KESKKONNAMÕJUD
	2.1  ELi KHRi KRITEERIUMID PUHASTUSTOODETE JA -TEENUSTE OSTUKS (1. KATEGOORIA)
	2.1.1 ELi KHRi KRITEERIUMID PUHASTUSVAHENDITE OSTUKS
	2.1.1.1 Reguleerimisese
	2.1.1.2 Välitingimustes kasutatavate puhastusvahendite ostu tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid

	2.1.2 ELi KHRi KRITEERIUMID PUHASTUSTEENUSTE OSTUKS
	2.1.2.1 Välitingimustes osutatavate puhastusteenuste ostu tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid
	2.1.2.2 Lepingu täitmise tingimused



	3 AIANDUSTOODETE JA -TEENUSTE PEAMISED KESKKONNAMÕJUD
	3.1  ELi KHRi KRITEERIUMID AIANDUSTOODETE JA -TEENUSTE OSTUKS (2. KATEGOORIA)
	3.1.1 ELi KHRi KRITEERIUMID AIANDUSTOODETE OSTUKS
	3.1.1.1 Reguleerimisese
	3.1.1.2 Aiandustoodete ostu tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid

	3.1.2 ELi KHRi KRITEERIUMID AIANDUSTEENUSTE OSTUKS
	3.1.2.1 Aiandusteenuste ostu tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid
	3.1.2.2 Lepingu täitmise tingimused



	4 MASINATE JA SEONDUVATE TEENUSTE PEAMISED KESKKONNAMÕJUD
	4.1 ELi KHRi KRITEERIUMID MASINATE JA SEONDUVATE TEENUSTE KOHTA (3. KATEGOORIA)
	4.1.1 ELi KHRi KRITEERIUMID MASINATE KOHTA
	4.1.1.1 Reguleerimisese
	4.1.1.2 Masinate ostu tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid

	4.1.2 ELi KHRi KRITEERIUMID MASINATEGA SEOTUD TEENUSTE OSTUKS
	4.1.2.1 Reguleerimisese
	4.1.2.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid
	4.1.2.3 Lepingu täitmise tingimused



	5 SÕIDUKITE JA TEENUSTE OSUTAMISEKS KASUTATAVATE SÕIDUKIPARKIDE PEAMISED KESKKONNAMÕJUD
	5.1 ELi KHRi KRITEERIUMID SÕIDUKIPARKIDE JA SEONDUVATE TEENUSTE OSTUKS (4. KATEGOORIA)
	5.1.1 ELi KHRi KRITEERIUMID SÕIDUKIPARKIDE KOHTA
	5.1.1.1 Reguleerimisese
	5.1.1.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid

	5.1.2 ELi KHRi KRITEERIUMID SÕIDUKIPARKIDEGA SEOTUD TEENUSTE OSTUKS
	5.1.2.1 Reguleerimisese
	5.1.2.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid
	5.1.2.3 Lepingu täitmise tingimused



	6 TEENUSTE KATEGOORIATE ÜHISED KRITEERIUMID
	6.1 REGULEERIMISESE JA VALIKUKRITEERIUMID
	6.2 TEHNILISED KIRJELDUSED JA PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID
	6.3 LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED


