
EL kriteeriumid erinevatele 
valdkondadele ja olelusringi töövahend



• Euroopa Komisjon on koostanud  
keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid 
erinevatele valdkondadele

• Eesmärgiks hõlbustada ametiasutustel väiksema 
keskkonnamõjuga toodete, teenuste ja tööde 
ostmist

• Kasutamine on vabatahtlik

• Sõnastatud nii, et võib ka ilma muutmata 
hankedokumentidesse lisada

• Enne kasutamist soovitav kontrollida, kas turul on 
tingimustele vastavaid pakkujaid
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EL Keskkonnasõbralike hangete kriteeriumid



• on jaotatud:

– Valikukriteeriumideks

– tehnilisteks kirjeldusteks 

– pakkumuste hindamise kriteeriumideks ja 

– lepingu  täitmise tingimusteks
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Kriteeriumid



• 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.
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Kriteeriumite liigid

Kahte liiki kriteeriumid



1. Siseruumide puhastus (2018)

2. Arvutid ja monitorid (2016)

3. Paber (2008)

4. Tervishoiusektori elektri- ja elektroonikaseadmed (2014)

5. Elektrienergia (2012)

6. Toidukaubad ja toitlustusteenus (2019)

7. Mööbel (2017)

8. Heakorratööd (2019) (pole veel eesti keelde tõlgitud)

9. Kujutise reprodutseerimise seadmed (2014)

10. Kontorihoonete projekteerimine, ehitamine ja haldamine 
(2016)
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Olemasolevad EL KHR kriteeriumid



11. Värvid, lakid, teekattemärgistus (2018)

12. Teede projekteerimine, ehitus ja hooldus (2016)

13. Sanitaartehnilised kraanitarvikud (2013)

14. Tänavavalgustus ja valgusfoorid (2018)

15. Tekstiilid (2017)

16. WC-potid ja pissuaarid (2013)

17. Maanteetransport (2019)

18. Reoveetaristu (2013)

19. Vesikütteseadmed (2014)
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Olemasolevad EL KHR kriteeriumid



• Arvutid – uuendused puudutavad energiatarvet, 
ohtlikke aineid, eluea pikendamine, käitlemine

– Mõeldakse ka laiendamisele nutiseadmetele

• Serverid

• Kujutise reprodutseerimise seadmed

• Paber
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Käimasolevad kriteeriumide loomised ja 
uuendamised



• Kõigil valdkondadel on lisaks kriteeriumidele 
olemas ka tehniline aruanne

• Kõikides valdkondades on välja toodud ka peamised 
keskkonnamõjud

• Toodud ka ülevaade (põhjalikum või vähem) 
kulukaalutlustest/ olelusringi kuludest

• Ülesehitus kõigil sarnane
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• Tänavad ja teed, alleed jm

• Jalgrattateed

• Kõnniteed ja jalakäijate alad

• Tunnelid

• Trepid

• Väljakud jne

• Inimtekkelised aiad ja pargid – purskkaevud, järved 
ja tiigid
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Heakorratööd

Määratakse täpsemalt mida hõlmab



• Looduslikud pargid ja metsad

• Sadamad, kanalid ja rannik

• Puhastusteenused 

• Haljastustööd ja –teenused

• Masinad
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Heakorratööd

Ja see mida ei hõlma

Jagatud 5 kategooriasse, muuhulgas näiteks
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Näide



• EK on koostanud 5 valdkonna olelusringi kulude 
töövahendid

– Arvutid ja monitorid

– Siseruumide valgustus

– Välisvalgustus

– Kujutise reprodutseerimise seadmed

– Müügiautomaadid
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Olelusringi kulude töövahendid



• Mõeldud küll eelkõige avalikule sektorile aga 
kasutada võivad ka kõik teised

• Võib kasutada nii enne hanget (olemasoleva 
olukorra hindamine ning vajaduste hindamine), 
hanke hindamisel ning pärast (pakutu hindamisel 
lubatule)

• Võimaldab hinnata ka erinevate lahenduste kulusid
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Kellele mõeldud ja kus kasutada



• https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm

• Kodulehel on olemas nii juhendmaterjal kui ka 
olelusringi tööriist ise

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/webinars_e
n.htm

• Erinvad webinarid nii kriteeriumitest kui ka 
olelusringi töövahendi tutvustus

14

Kust leida

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/webinars_en.htm

