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Toit ja toitlustusteenused 

– Keskkonnahoidlike riigihangete tooteleht 
 

1. Rakendusala 
 
Käesolev tooteleht sisaldab soovitusi toidu ja toitlustusteenuste ostmiseks.  
 
Tehnilised kirjeldused on kavandatud selliste toodete jaoks, nagu puu- ja köögivili; 
vesiviljelustooted, meresaadused, liha- ja piimatooted ning mittealkohoolsed joogid; samuti 
vastavate toitlustusteenuste osutamise jaoks.  
 
Toidu puhul hõlmavad põhikriteeriumid mahepõllumajandusliku tootmise meetodeid ja 
pakendijäätmeid.  Täiendavad kriteeriumid hõlmavad ka muid aspekte, nagu integreeritud 
tootmisstandardite1 kohaselt toodetud toidu hange ja loomade heaolu. 
Toitlustusteenuste puhul keskenduvad põhikriteeriumid mahepõllumajanduslikule toidule 
ning jäätmete vähendamisele ja sorteerimisele.  Täiendavad kriteeriumid hõlmavad lisaks 
keskkonnaalaseid valikukriteeriume, pabertoodete ja puhastusvahendite kasutamist, 
köögitarbeid, toitumist jne.  
 
 
 

2. Peamised keskkonnamõjud 
 

                                                 
1 Integrated crop management systems in the EU, muudetud lõpparuanne Euroopa Komisjoni keskkonna 

peadirektoraadile, Agra CEAS Consulting, mai 2002. 
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
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Mõju  Keskkonnahoidlike riigihangete 
lähenemisviis 

• Eutrofeerumine2, hapestumine3 ja 
mürgisus inimtervisele ja keskkonnale 
(taimed ja loomad) vees, õhus ja 
toidus leiduvate väetise- ja 
pestitsiidijääkide tagajärjel 

• Teatavate pestitsiidide ja väetiste 
väära käsitsemise ja kasutamise 
negatiivne mõju 
põllumajandustootjate töötervishoiule

• Mullaerosioon, metsade hävitamine ja 
bioloogilise mitmekesisuse kadu 
ebaõige põllumajandustegevuse, liiga 
intensiivse loomakasvatuse ning 
intensiivse kalapüügi ja vesiviljeluse 
tagajärjel 

• Loomade julm kohtlemine loomade 
heaolu arvestamata jätmise tõttu  

• Suur energia- ja veetarbimine toidu 
tootmisel ja töötlemisel 

• Pakendijäätmed 
 

→  

• Mahepõllumajandusliku toidu hange 
• Integreeritud tootmissüsteemide abil 

toodetud toidu hange 
• Säästvalt toodetud või püütud 

vesiviljelustoodete ja meresaaduste hange 
• Kõrgete loomade heaolu standardite 

kohaselt toodetud loomsete saaduste hange
• Hooajatoodete hange 
• Toodete hange lahtiselt või pakituna suure 

ringlussevõetud materjali sisaldusega 
pakenditesse 

• Korduvalt kasutatavate söögiriistade, savi-
ja klaasnõude ning laudlinade kasutamine 

• Keskkonnahoidlike pabertoodete 
kasutamine 

• Jäätmete sorteerimine ja töötajate 
koolitamine 

 

                                                 
2 Eutrofeerumine on veekogude (järved, estuaarid või aeglase vooluga ojad) ülemäärane toitainetega 

rikastumine, mis põhjustab taimede (vetikad, umbrohi jne) vohamist. Kui need jõudsasti kasvanud taimed 
surevad ja lagunevad, siis lahustunud hapniku hulk vees väheneb, mis võib põhjustada veeorganismide 
(nt kalade) surma. Toitained võivad olla pärit paljudest antropogeensetest (inimtekkelistest) allikatest, nagu 
põldudel kasutatavad väetised, mullaerosioon, lämmastiku sadenemine atmosfäärist, reoveepuhastusjaamade 
väljalasked ja puhastamata asulareovesi.  

3 Hapestumine on ülemäärase väävel- ja lämmastikhappe kogunemine pinnasesse, vette ja õhku happe 
sadenemise tagajärjel. Sadeneb atropogeenne (inimtekkeline), peamiselt vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide 
ja ammoniaagiheide, mis on pärit näiteks loomasõnniku ja muude mullaparandusainete kasutamisest 
põllumajanduses, ning tööstusheitmed. Happe sadenemisel on negatiivne mõju veele, metsadele ja 
pinnasele. See põhjustab defoliatsiooni ja puude nõrgenemist, võib muuta pinnase ja vee pH-taset, kaasates 
raskmetalle ja muid ohtlikke aineid, mis on pinnasele ja veeorganismidele mürgised, ning kahjustada ka 
ehitisi ja mälestusmärke. 
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• Puhastusvahendite ja muude 

kemikaalide rohke tarbimine, millel 
võib olla negatiivne mõju 
köögipersonali töötervishoiule ja 
reovee kaudu keskkonnale 

• Köögiseadmete rohke vee- ja 
energiatarbimine 

• Toitlustusteenuste osutamiseks 
kasutatavate transpordivahendite 
tekitatud CO2 ja teiste saasteainete 
heide 

→  

• Ohtlike kemikaalide kasutamise 
minimeerimine ning keskkonnahoidlike 
puhastus- ja nõudepesuvahendite 
kasutamine 

• Veesäästlike ja energiatõhusate 
köögiseadmete hange 

• Transpordimarsruutide ja transpordi 
energiatõhususe parandamine ning 
toitlustusteenuste osutamiseks 
kasutatavate sõidukite heitgaasi 
vähendamine 

 

 

3.  Toit – keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid 

3.1. Toit – keskkonnahoidlike riigihangete põhikriteeriumid  
 
Hankelepingu ese 
Vähemalt osaliselt mahepõllumajandusliku toidu (või teatava toiduainete rühma) ostmine 
 
Tehniline kirjeldus 
1. [X] % [kas kindlaksmääratud tooterühm, nagu piimatooted, lihatooted, köögivili, või 

konkreetsete toodete loetelu (nt kartul, tomat, veiseliha, munad)] peab olema 
mahepõllumajanduslikult toodetud vastavalt määrusele (EÜ) nr 834/2007. 
Vastavuse kontroll: ühenduse või liikmesriigi mahemärki kandvaid tooteid peetakse 
nõuetele vastavaks. 

 
Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid 
Lisapunkte antakse järgmise eest: 
1. Mahepõllumajanduslik toit: mahepõllumajanduslike toodete täiendav osa ületab 

kirjelduses nimetatud miinimumnõuet. 
Vastavuse kontroll: nagu kirjeldatud eespool. 

 
2. Pakendid: nende toodete protsent, mida: 

• tarnitakse teiseses ja/või veopakendis, mis sisaldab üle 45 % ringlussevõetud 
materjale. 

• tarnitakse pakendis, mis on valmistatud taastuvatest toorainetest. 

• ei tarnita üksikportsjonitena (tarbijapakendis). 
Vastavuse kontroll: tarnija peab esitama allkirjastatud kinnituse, kus on märgitud, millist 
neist kriteeriumidest ta suudab täita. Hankija kontrollib vastavust lepingu kehtivusaja 
jooksul ja rikkumiste korral kohaldatakse asjakohaseid karistusi. 
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3.2.  Toit – keskkonnahoidlike riigihangete  täiendavad kriteeriumid 
 
Hankelepingu ese 
Sellise toidu (või teatava toiduainete rühma) ostmine, millest teatav protsent on toodetud 
mahepõllumajanduslikult ja integreeritud tootmise käigus ning mille pakendite hulka on 
vähendatud miinimumini 
 
Tehniline kirjeldus 
Tooted peavad vastama põhikriteeriumide all esitatud tehnilisele kirjeldusele. 
Lisaks: 
2. [X] % ülejäänud, mittemahepõllumajanduslikult toodetud [kas kindlaksmääratud 
tooterühm, nagu piimatooted, lihatooted, köögivili, või konkreetsete toodete loetelu (nt 
kartul, tomat, veiseliha, munad)] peab olema toodetud kooskõlas integreeritud tootmise või 
samaväärsete süsteemide kriteeriumidega. 
Vastavuse kontroll: piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise märki kandvaid tooteid 
peetakse nõuetele vastavaks.  
Kui tooted ei ole sertifitseeritud, peab pakkuja esitama asjakohased tõendid (nagu tootmisel 
kasutatavate kemikaalide loetelu, loomade heaolu tingimused põllumajandusettevõtetes jne) 
kõigile piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise standardite nõuetele vastavuse kohta. 
 
Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid 
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Lisapunkte antakse toodete eest, mis vastavad kahele põhikriteeriumide all loetletud 
pakkumuse edukuse määramise kriteeriumile. 
Lisapunkte antakse ka nende toodete eest, mis vastavad järgmistele täiendavatele pakkumuse 
edukuse määramise kriteeriumidele: 
2. Integreeritud tootmine: integreeritud tootmisest pärit toodete täiendav osa ületab tehnilises 
kirjelduses nimetatud miinimumnõuet. 
Vastavuse kontroll: piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise märki kandvaid tooteid 
peetakse nõuetele vastavaks.  
Kui tooted ei ole sertifitseeritud, peab pakkuja esitama asjakohased tõendid (nagu tootmisel 
kasutatavate kemikaalide loetelu, loomade heaolu tingimused põllumajandusettevõtetes jne) 
kõigile piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise standardite nõuetele vastavuse kohta. 
 
3. Vesiviljelustooted ja meresaadused: vesiviljelustooted ja meresaadused, mis on püütud või 
toodetud vastava säästva kalapüügi ja vesiviljeluse märgi saamiseks kindlaks määratud 
säästlikke tavasid ja meetodeid rakendades.  
Vastavuse kontroll: säästva kalapüügi ja vesiviljeluse märki kandvaid vesiviljelustooteid ja 
meresaaduseid peetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka mis tahes muid asjakohaseid 
tõendeid, mis näitavad selgelt vastavust asjakohase säästva kalapüügi ja vesiviljeluse märgi 
säästva kalapüügi või vesiviljeluse kriteeriumidele. 
 
4. Loomade heaolu standardid: siseriiklikele suunistele vastavate kõrgete loomade heaolu 
standardite alusel toodetud loomsed saadused.  
Vastavuse kontroll: tooteid, mille kohta on olemas asjakohased tõendid (nt tunnustatud 
asutuse tõend) nende vastavuse kohta vabatahtlikele siseriiklikele standarditele, mis on 
rangemad kui õigusaktides sätestatud kohustuslikud standardid, peetakse nõuetele vastavaks. 
Teine võimalus on, et pakkuja esitab muud asjakohased tõendid heaolustandarditele 
vastavuse kohta. 
 
5. Pakendid: nende toodete protsent, mida: 

• tarnitakse teiseses ja/või veopakendis, mis sisaldab üle 45 % ringlussevõetud 
materjale. 

• tarnitakse pakendis, mis on valmistatud taastuvatest toorainetest. 

• ei tarnita üksikportsjonitena (tarbijapakendis). 
 
Vastavuse kontroll: tarnija peab esitama allkirjastatud kinnituse, kus on märgitud, 
millist neist kriteeriumidest ta suudab täita. Hankija kontrollib vastavust lepingu 
kehtivusaja jooksul ja rikkumiste korral kohaldatakse asjakohaseid karistusi. 

 
 

3.3. Selgitavad märkused  
Integreeritud tootmise kriteeriumid: kuna integreeritud tootmise kriteeriumid ei ole 
rahvusvahelised, tuleb igas riigis teada, millistele toodetele on see sertifikaat antud, ja 
viidata asjakohastele standarditele. 
Vesiviljelustooted ja meresaadused: kuna vesiviljelustoodete ja meresaaduste jaoks on 
olemas palju erisuguseid säästva kalapüügi ja vesiviljeluse märke, on see kriteerium 
määratletud suhteliselt vabalt. Teine võimalus on kasutada konkreetse märgi kriteeriume 
(teave esitatud taustaaruandes), kui aktsepteeritakse ka muid vastavuse tõendamise viise. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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Heaolustandardid: mõne ELi riigi valitsus on loonud loomade heaolu parandamiseks 
vabatahtlikud sertifitseerimissüsteemid. Kui sellised süsteemid on kehtestatud, on need 
hankijatele kasulikuks kontrollivahendiks.  
Mahepõllumajandusliku toidu protsent: hankija peab täpsustama, kuidas protsent 
arvutatakse, kas mahu, kaalu või kulutatud eurode alusel.  
Pakendid: 20. detsembri 1994. aasta direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete 
kohta artiklis 3 on sätestatud: „Pakendite hulka kuuluvad üksnes järgmised: 
a) müügipakend või esmane pakend, mis on ette nähtud müügikohas lõppkasutajale või 
tarbijale müüdava kaubaüksuse pakendamiseks; 
b) rühmapakend või teisene pakend, mis on ette nähtud teatud hulga kaubaüksuste 
rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas see müüakse koos kaubaga 
lõppkasutajale või tarbijale või kasutatakse seda vaid riiulite täitmiseks müügikohas; selle 
eemaldamine tootelt ei põhjusta toote omaduste muutumist; 
c) veopakend või kolmandane pakend, mis on ette nähtud hulga kaubaüksuste või 
rühmapakendite käitlemise ja veo hõlbustamiseks, et vältida nende füüsilist käitlemist ja 
veokahjustusi. Veopakenditeks ei loeta maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinereid. 
Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid: hankijad peavad hanketeates ja -
dokumentides märkima mitu lisapunkti iga edukust määrava kriteeriumi täitmise eest 
antakse. Keskkonnaalased pakkumuse edukust määravad kriteeriumid peaksid andma kokku 
vähemalt 10–15 % võimalikust punktide arvust. 
Kui pakkumuse edukuse määramise kriteerium on sõnastatud kui „tehnilises kirjelduses 
esitatud miinimumnõuetest paremad tulemused”, antakse punkte proportsionaalselt 
tulemuste paremusega. 
 

4. Toitlustusteenused – keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid 
 

4.1. Toitlustusteenused – keskkonnahoidlike riigihangete põhikriteeriumid  
 
Hankelepingu ese 
Toitlustusteenuste leping osaliselt mahepõllumajandusliku toidu pakkumiseks 
keskkonnahoidlikul viisil 
 
Tehniline kirjeldus 
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Toit  
1. [X] % teenuse osutamisel kasutatavatest [kas kindlaksmääratud tooterühm, nagu 

piimatooted, lihatooted, köögivili, või konkreetsete toodete loetelu (nt kartul, tomat, 
veiseliha, munad)] peab olema mahepõllumajanduslikult toodetud vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 834/2007. 
Vastavuse kontroll: tarnijaid, kes esitavad restoranide I tüübi ökomärgise sertifikaadi, 
peetakse kriteeriumidele vastavaks, kui nad täpsustavad, kui suur protsent asjakohase 
lepingu täitmisel kasutatavast toidust on mahepõllumajanduslik toit. Teise võimalusena 
peavad tarnijad kirjeldama, kuidas nad kavatsevad oma pakkumuses märgitud kohustusi 
täita. Ühenduse või liikmesriigi mahemärki kandvaid tooteid peetakse nõuetele 
vastavaks. 

 
2. [Kui töövõtja täpsustab menüüd] Teenuse osutamisel kasutatavad peamised puu- ja 

köögiviljad ning meresaadused peavad võimaluse korral olema valitud vastavalt 
aastaajale. Soovituslikud suunised on esitatud X lisas toodud hooajakalendris [koostab 
hankija]. 

 
Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid 
Lisapunkte antakse järgmise eest: 
1. Mahepõllumajanduslik toit: täiendav mahepõllumajanduslike toodete osa ületab 
kirjelduses nimetatud miinimumnõuet. 
Vastavuse kontroll: tarnijaid, kes esitavad restoranide I tüübi ökomärgise sertifikaadi, 
peetakse kriteeriumidele vastavaks, kui nad täpsustavad, kui suur protsent asjakohase lepingu 
täitmisel kasutatavast toidust on mahepõllumajanduslik toit. Teise võimalusena peavad 
tarnijad kirjeldama, kuidas nad kavatsevad oma pakkumuses märgitud kohustusi täita. 
Ühenduse või liikmesriigi mahemärki kandvaid tooteid peetakse nõuetele vastavaks. 
2. Pakendid: nende toodete protsent, mida: 

• tarnitakse teiseses ja/või veopakendis, mis sisaldab üle 45 % ringlussevõetud 
materjale. 

• tarnitakse pakendis, mis on valmistatud taastuvatest toorainetest. 

• ei tarnita üksikportsjonitena (tarbijapakendis). 
Vastavuse kontroll: tarnijaid, kes esitavad restoranide I tüübi ökomärgise sertifikaadi, 
peetakse kriteeriumidele vastavaks, kui nende sertifikaat hõlmab eespool nimetatud 
nõudeid. Teise võimalusena peab tarnija esitama allkirjastatud kinnituse, kus on 
märgitud, millist neist kriteeriumidest ta suudab täita. Hankija kontrollib vastavust 
lepingu kehtivusaja jooksul ja rikkumiste korral kohaldatakse asjakohaseid karistusi. 

 
Lepingu täitmise klauslid 

1. Jäätmeteke 

• Jäätmetekke vähendamiseks tuleb toitu ja jooke serveerida korduvalt kasutatavaid 
söögiriistu, klaas- ja savinõusid ning laudlinu või taastuvatest toorainetest valmistatud 
söögiriistu, savinõusid või muid toitlustamisvahendeid kasutades. 

• Teenuse osutamisel tekkivad jäätmed sorteeritakse eraldi avaliku halduse 
sorteerimissüsteemi kohaselt, mis hõlmab järgmist liiki jäätmeid [täpsustada 
jäätmeliigid, mida tuleb kohalike halduseeskirjade kohaselt eraldi sorteerida]. 
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2. Transport  

• Teenuse osutamisel kasutatavad sõidukid peavad vastama vähemalt EURO 4 või 
EURO IV normide heitgaase käsitlevatele nõuetele. 
Tarnijad peavad esitama teenuse osutamisel kasutatavate sõidukite loetelu ja nende 
sõidukite tehnilised lehed, kus on märgitud asjakohased heitgaasitasemed. 

 
 

4.2. Toitlustusteenused – keskkonnahoidlike riigihangete  täiendavad kriteeriumid 
 
Hankelepingu ese 
Toitlustusteenuste leping osaliselt mahepõllumajandusliku ja integreeritult toodetud toidu 
pakkumiseks keskkonnahoidlikul viisil 
 
Valikukriteeriumid 
Töövõtja peab tõendama, et on tehniliselt ja ametialaselt pädev täitma lepingu 
keskkonnaaspekte, kasutades: 
• toitlustusteenuste keskkonnajuhtimise süsteemi (nt EMAS, ISO 14001 või samaväärne 

[märkida mõni muu liikmesriigi või piirkonna ametlik süsteem]) või 
• toitlustusettevõtete keskkonnapoliitikat ning tööjuhendi ja -korda teenuse 

keskkonnahoidlikuks osutamiseks või 
• varasemat kogemust keskkonnajuhtimismeetmete kohaldamisel sarnaste lepingute 

raames või 
. 
 
Tehniline kirjeldus 
Toitlustusteenused peavad vastama kahele põhikriteeriumide all loetletud tehnilise 
kirjelduse nõudele. 
Peale selle peavad toitlustusteenused vastama ka järgmisele tehnilisele nõudele: 
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Toit 
3. [X] % teenuse osutamisel kasutatavatest ülejäänud, mittemahepõllumajanduslikult 
toodetud [kas kindlaksmääratud tooterühm, nagu piimatooted, lihatooted, köögivili, või 
konkreetsete toodete loetelu (nt kartul, tomat, veiseliha, munad)] peab olema toodetud 
kooskõlas integreeritud tootmise või samaväärse süsteemi kriteeriumidega. 
Vastavuse kontroll: tarnijad peavad kirjeldama, kuidas nad kavatsevad seda kohustust täita. 
Piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise märki kandvaid tooteid peetakse sellele 
kriteeriumile vastavaks. Kui tooted ei ole sertifitseeritud, peab pakkuja esitama asjakohased 
tõendid (nt tootmisel kasutatavate kemikaalide loetelu, loomade heaolu tingimused 
põllumajandusettevõtetes jne) kõigile piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise 
standardite nõuetele vastavuse kohta. 
 
4. Pabertooted 
Pabertooted, nagu majapidamispaber või pabersalvrätid, mida teenuse osutamisel 
kasutatakse, peavad olema valmistatud ringlussevõetud või säästva majandamise teel saadud 
värskest kiudainest.  
Vastavuse kontroll: ELi või liikmesriigi ökomärgist kandvaid tooteid peetakse nõuetele 
vastavaks, kuid vastuvõetavad on ka muud asjakohased tõendid, nagu tootja tehniline toimik 
või katsearuanne. 
 
Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid 
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Lisapunkte antakse toitlustusteenuste eest, mis vastavad kahele loetletud pakkumuse edukuse 
määramise põhikriteeriumile. 
Lisapunkte antakse ka nende toitlustusteenuste eest, mis vastavad lisaks järgmistele 
pakkumuse edukuse määramise kriteeriumidele: 
3. Integreeritud tootmine: integreeritud tootmisest pärit toodete täiendav osa ületab tehnilises 
kirjelduses nimetatud miinimumnõuet. 
Vastavuse kontroll: tarnijad peavad kirjeldama, kuidas nad kavatsevad seda kohustust täita. 
Piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise märki kandvaid tooteid peetakse sellele 
kriteeriumile vastavaks. Kui tooted ei ole sertifitseeritud, peab pakkuja esitama asjakohased 
tõendid (nt tootmisel kasutatavate kemikaalide loetelu, loomade heaolu tingimused 
põllumajandusettevõtetes jne) kõigile piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise 
standardite nõuetele vastavuse kohta. 
 
4. Vesiviljelustooted ja meresaadused: nende teenuse osutamisel kasutatavate 
vesiviljelustoodete ja meresaaduste osa (ostetud vesiviljelustoodete ja meresaaduste 
koguhulgast), mis on püütud või toodetud vastava säästva kalapüügi ja vesiviljeluse märgi 
andmiseks kindlaksmääratud säästlikke tavasid ja meetodeid rakendades.  
Vastavuse kontroll: tarnijad peavad kirjeldama, kuidas nad kavatsevad pakkumuses 
märgitud kohustust täita. Säästva kalapüügi ja vesiviljeluse märki kandvaid 
vesiviljelustooteid ja meresaaduseid peetakse nõuetele vastavaks. Vastuvõetavad on ka mis 
tahes muud asjakohased tõendid, mis näitavad selgelt vastavust asjakohase säästva kalapüügi 
ja vesiviljeluse märgi säästva kalapüügi või vesiviljeluse kriteeriumidele. 
 
5. Loomade heaolu standardid: siseriiklikele suunistele vastavate kõrgete loomade heaolu 
standardite alusel toodetud ja teenuse osutamisel kasutatavate loomsete saaduste osa.  
Vastavuse kontroll: tarnijad peavad kirjeldama, kuidas nad kavatsevad pakkumuses 
märgitud kohustust täita. Tooteid, mille kohta on olemas asjakohased tõendid (nt tunnustatud 
asutuse tõend) nende vastavuse kohta vabatahtlikele siseriiklikele standarditele, mis on 
rangemad kui õigusaktides sätestatud kohustuslikud standardid, peetakse nõuetele vastavaks. 
Teise võimalusena peab pakkuja esitama muud asjakohased tõendid heaolustandarditele 
vastavuse kohta. 
 
6. Seadmed: täita tuleb järgmised kriteeriumid: 

- teenuse osutamisel kasutatavad külmikud ja sügavkülmikud ei sisalda osoonikihti 
kahandavaid aineid (klorofluorosüsivesinikke) ega fluorosüsivesinikke. 

- kasutatavad seadmed vastavad ühele või mitmele järgmistest energiatõhususe 
standarditest: Energy Star, ELi energiamärgis (A-klass) või [muu liikmesriigi 
standard] või nendega samaväärne. 

- kasutatavad seadmed on ELi märgise (A-klass) või samaväärsete standardite kohaselt 
veesäästlikud.  

Vastavuse kontroll: tarnijad peavad esitama teenuse osutamisel kasutatavate seadmete 
loetelu ning märkima, millistel neist on asjakohased energiatõhususmärgised, või 
esitama asjakohased tõendid kriteeriumide täitmise kohta.  

 
7. Puhastusvahendid: teenuse osutamisel kasutatavad puhastusvahendid peavad vastama 
järgmistele kriteeriumidele: 
(lisada põhikriteeriumid puhastustoodete ja -teenuste tootelehelt). 
Vastavuse kontroll: (lisada põhikriteeriumide kontrollipõhimõtted puhastustoodete ja -
teenuste tootelehelt). 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet.pdf
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Lepingu täitmise klauslid 

Töövõtja esitab pakkumuse kahe põhikriteeriumide all loetletud lepingu täitmise klausli 
kohaselt. 

Peale selle esitab töövõtja pakkumuse ka järgmiste lepinguklauslite kohaselt: 
 

3. Töötajate koolitamine 
• Toitlustustöötajaid tuleb koolitada jäätmete vähendamise, jäätmehoolduse ja jäätmete 

sorteerimise ning tootekirjelduste (toodete päritolu, keskkonnamõju ja sotsiaalne 
kvaliteet) alal. Töövõtja esitab pärast tema pakkumuse edukaks osutumist koolituskava 
ja lepingu lõppemisel esitatakse hankijale tõend nii uute kui ka alaliste töötajate läbitud 
koolituskursuste kohta. 

 
4. Teenuse korraldus  
• [Kui valikukriteeriume ei ole lisatud] Töövõtja kohustub tagama, et teenuse osutamisel 

kasutatav toit on võimalust mööda toodetud keskkonda võimalikult vähe kahjustaval 
viisil. Seetõttu struktureerib ja dokumenteerib töövõtja esimese kuue kuu jooksul lepingu 
kehtivusaja vältel vähemalt järgmiste valdkondade keskkonnaga seotud menetlused: 

- osutatava teenuse kõige olulisemate keskkonnaaspektide hindamine; 

- toidu valimine, käitlemine ja säilitamine; 

- jäätmete vähendamine ja sorteerimine; 

- energia- ja veetarbimise vähendamine toidu valmistamisel ja transportimisel; 

- koolitamine. 
 
 

4.3. Selgitavad märkused  
Mahepõllumajandusliku toidu protsent: hankija peab täpsustama, kuidas protsenti 
arvutatakse, kas mahu, kaalu või kulutatud eurode alusel. 
Integreeritud tootmise kriteeriumid: kuna integreeritud tootmise kriteeriumid ei ole 
rahvusvahelised, tuleb igas riigis teada, millistele toodetele on see sertifikaat antud, ja 
viidata asjakohastele standarditele. 
Hooajatooted: hooajatooted on tooted, mida kasvatatakse hanke korraldamise piirkonnas 
avamaal. Iga hankija peab hankedokumentide lisas esitama ise koostatud või juba 
olemasoleva piirkonna hooajatoidu kalendri, kus on märgitud, millistel kuudel selles 
piirkonnas peamisi toidusaadusi (peamiselt köögi- ja puuvili, aga ka meresaadused) 
kasvatatakse avamaal/püütakse. Saadused ei pea siiski tegelikkuses pärinema sellest 
piirkonnast. 
Vesiviljelustooted ja meresaadused: kuna vesiviljelustoodete ja meresaaduste jaoks on 
olemas palju erisuguseid säästva kalapüügi ja vesiviljeluse märke, on see kriteerium 
määratletud suhteliselt vabalt. Teine võimalus on kasutada konkreetse märgi kriteeriume 
(teave esitatud taustaaruandes), kui aktsepteeritakse ka muid vastavuse tõendamise viise. 
Heaolustandardid: mõne ELi riigi valitsus on loonud loomade heaolu parandamiseks 
vabatahtlikud sertifitseerimissüsteemid. Kui sellised süsteemid on kehtestatud, on need 
hankijatele kasulikuks kontrollivahendiks. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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Pakendid: 20. detsembri 1994. aasta direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete 
kohta artiklis 3 on sätestatud: „Pakendite hulka kuuluvad üksnes järgmised: 
a) müügipakend või esmane pakend, mis on ette nähtud müügikohas lõppkasutajale või 
tarbijale müüdava kaubaüksuse pakendamiseks; 
b) rühmapakend või teisene pakend, mis on ette nähtud teatud hulga kaubaüksuste 
rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas see müüakse koos kaubaga 
lõppkasutajale või tarbijale või kasutatakse seda vaid riiulite täitmiseks müügikohas; selle 
eemaldamine tootelt ei põhjusta toote omaduste muutumist; 
c) veopakend või kolmandane pakend, mis on ette nähtud hulga kaubaüksuste või 
rühmapakendite käitlemise ja veo hõlbustamiseks, et vältida nende füüsilist käitlemist ja 
veokahjustusi. Veopakenditeks ei loeta maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinereid. 
Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid: hankijad peavad hanketeates ja -
dokumentides märkima, mitu lisapunkti iga edukust määrava kriteeriumi täitmise eest 
antakse. Keskkonnaalased pakkumuse edukust määravad kriteeriumid peaksid andma 
kokku vähemalt 10–15 % võimalikust punktide arvust. 
Kui pakkumuse edukuse määramise kriteerium on sõnastatud kui „tehnilises kirjelduses 
esitatud miinimumnõuetest paremad tulemused”, antakse punkte proportsionaalselt 
tulemuste paremusega. 
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