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Elektrienergia keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid ELis 
 
 
Keskkonnahoidlik riigihange (KHR) on vabatahtlik vahend. Käesolev dokument sisaldab ELi KHRi kriteeriume, mis on välja töötatud elektrienergia 
tooterühma jaoks. Nende kriteeriumide valimise põhjuste täielik kirjeldus ja viited lisateabele on esitatud lisatud tehnilises taustaaruandes. 
Igas toote-/teenuserühmas on kriteeriumid jagatud kahte rühma: 

• põhikriteeriumid on kõigis liikmesriikides iga hankija poolt kasutamiseks sobivad kriteeriumid ja kehtestatud asjaomase toote põhiliste 
keskkonnamõjude kohta. Need on mõeldud kasutamiseks minimaalsete lisakontrollide või -kuludega;  

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

 
 
1. Reguleerimisala ja mõisted 
 
Käesolevad ELi KHRi kriteeriumid on esitatud elektrienergia ostmiseks. 
  
Kõige otsesem viis vähendada elektritarbimise keskkonnamõju on vähendada nõudlust – üldkasutatavate hoonete energiatõhususe suurendamise, 
energiasäästlikumate toodete ostmise ja tarbijakäitumist mõjutavate meetmete abil. Nimetatud küsimused jäävad väljapoole käesolevaid kriteeriume, kuid nad 
on hõlmatud ELi KHRi kriteeriumidega, mis käsitlevad muid tooterühmi1. Käesolevate kriteeriumide põhieesmärk on kannustada rohkem kasutama 
taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit.   
 
Põhikriteeriumide all esitatud tehnilises kirjelduses keskendutakse sellele, kui suur on taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri (taastuvelektri) osakaal 
(soovitatavalt vähemalt 50 %). Suure tõhususega soojus- ja elektrienergia koostootmine mittetaastuvatest allikatest on vastavalt põhikriteeriumitele samuti 
lubatud. Pakkumuste hindamise kriteeriumide eesmärk on soodustada taastuvelektri või suure tõhususega elektri- ja soojusenergia koostootmise veelgi 
suuremat osakaalu kui on kirjelduses märgitud miinimum.  
 
Täiendavate kriteeriumide all esitatud tehnilises kirjelduses soovitatakse toota 100 % elektrist taastuvatest energiaallikatest.  
 
Taastuvelektri määratlus: direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvenergia direktiiv) kohaselt on taastuvatest energiaallikatest toodetud energia  
 

                                                 
1  Vt  http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm 



 

2 
 

 taastuvatest mittefossiilsetest allikatest pärit energia, nimelt tuuleenergia, päikeseenergia, aerotermiline energia, geotermiline energia, hüdrotermiline 
energia, ookeanienergia, hüdroenergia, biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja biogaasid.  

 
Nii taastuvaid kui ka tavapäraseid energiaallikaid kasutavate mitmel kütusel töötavate elektrijaamade puhul võetakse arvesse üksnes seda osa elektrienergiast, 
mis on toodetud taastuvatest energiaallikatest. Välja on arvatud elektri tootmine eelnevalt mäe otsa pumbatud vett kasutavates pumpelektrijaamades.  
Biomass on määratletud järgmiselt:  
 

põllumajandusest (kaasa arvatud taimsed ja loomsed ained), metsatööstusest ja sellega seotud tootmisest, sealhulgas kalandusest ja vesiviljelusest pärit 
bioloogilise päritoluga toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunev fraktsioon ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunev fraktsioon. 
 
 

2. Peamised keskkonnamõjud 
 
 

Peamised keskkonnamõjud  KHRi meetod 
 

• Suur osa kasvuhoonegaasidest ja muudest heitgaasidest tekib 
fossiilkütustest elektrienergia tootmise tagajärjel 

• Kasvab elektrinõudlus ja samas ammenduvad taastumatud 
loodusvarad 

• Taastumatutel energiaallikatel põhineva soojus- ja 
elektrienergia koostootmisel on vaid piiratud mõju CO2-heite 
vähendamisele 

 

  
• Suurendada taastuvelektri osakaalu  
• Minna üle suure tõhususega soojus- ja elektrienergia 

koostootmisele või taastuvatel energiaallikatel põhineva 
soojus- ja elektrienergia koostootmisele või üksnes 
gaasiküttel põhinevale soojus- ja elektrienergia 
koostootmisele 

Pange tähele, et mõjude järjekord ei ole tingimata nende tähtsuse järjekord. 
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3. Elektrienergia keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid ELis 
 

Põhikriteeriumid Täiendavad kriteeriumid 
3.1 Elektrienergia keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid ELis 

REGULEERIMISESE REGULEERIMISESE 
Vähemalt 50 % ulatuses sellise elektri ostmine, mis on saadud taastuvatest 
energiaallikatest ja/või suure tõhususega koostootmise teel. 
 

100 % ulatuses sellise elektri ostmine, mis on saadud taastuvatest 
energiaallikatest. 

TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
1. Vähemalt 50 % tarnitavast elektrienergiast peab olema saadud 

taastuvatest energiaallikatest ja/või suure tõhususega koostootmise teel, 
nagu on määratletud direktiivides 2009/28/EÜ ja 2004/8/EÜ. 

 
Pakkuja peab märkima, kui suur on taastuvatest energiaallikatest toodetava 
elektrienergia osakaal. 
 
Vastavuse kontroll: tuleb esitada päritolutagatise süsteemi asjakohased 
dokumendid või muu samaväärne tõend.* 
 
*Lisateabe saamiseks vt selgitavaid märkusi.  
 

1. Tarnitav elektrienergia peab olema 100 % ulatuses toodetud taastuvatest 
energiaallikatest, nagu määratletud direktiivis 2009/28/EÜ. 

 
 
 
 
 
Vastavuse kontroll: tuleb esitada päritolutagatise süsteemi asjakohased 
dokumendid või muu samaväärne tõend.* 
 
*Lisateabe saamiseks vt selgitavaid märkusi.  
 

Pakkumuste hindamise kriteeriumid: Pakkumuste hindamise kriteeriumid: 
Lisapunkte antakse taastuvatest energiaallikatest ja/või suure tõhususega 
koostootmise teel saadud täiendava elektrienergia eest. 
 

1. Lisapunkte antakse proportsionaalselt sellega, kui palju ületab 
taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaal 
kirjelduses märgitud miinimumnõuet. 

 
2. Lisapunkte antakse proportsionaalselt sellega, kui palju ületab suure 

tõhususega koostootmise teel saadud elektrienergia osakaal 
kirjelduses märgitud miinimumnõuet. 
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3. Kui elektrienergia on saadud suure tõhususega koostootmise teel, 
mis põhineb taastuvatel energiaallikatel, on lubatud lisapunkte 
arvestada mõlema aspekti eest. 

 
Vastavuse kontroll: tuleb esitada päritolutagatise süsteemi asjakohased 
dokumendid või muu samaväärne tõend.* 
 
*Lisateabe saamiseks vt selgitavaid märkusi. 
 
LEPINGU TÄITMISE KLAUSLID LEPINGU TÄITMISE KLAUSLID 
Töövõtja peab iga lepinguaasta lõpus avaldama hankijale tarnitud 
elektrienergia päritolu, tõendamaks, et see saadi vähemalt 50 % ulatuses 
taastuvatest energiaallikatest ja/või suure tõhususega koostootmise teel.  
 
Vastavuse kontroll: tuleb esitada päritolutagatise süsteemi asjakohased 
dokumendid või muu samaväärne tõend.* Seda ei nõuta 100 % ulatuses 
keskkonnahoidlikku elektrienergiat tarnivatelt sertifitseeritud ettevõtjatelt 
(s.t ettevõtjatelt, kelle tootele on antud 1. tüübi ökomärgis, mille puhul 
kasutatakse vähemalt sama ranget taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia määratlust nagu direktiivis 2009/28/EÜ). 
 
*Lisateabe saamiseks vt selgitavaid märkusi. 
 

Töövõtja peab iga lepinguaasta lõpus avaldama hankijale tarnitud 
elektrienergia päritolu, tõendamaks, et see toodeti 100 % ulatuses taastuvatest 
energiaallikatest. 
 
 
Vastavuse kontroll: tuleb esitada päritolutagatise süsteemi asjakohased 
dokumendid või muu samaväärne tõend.* Seda ei nõuta 100 % ulatuses 
keskkonnahoidlikku elektrienergiat tarnivatelt sertifitseeritud ettevõtjatelt (s.t 
ettevõtjatelt, kelle tootele on antud 1. tüübi ökomärgis, mille puhul 
kasutatakse vähemalt sama ranget taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia määratlust nagu direktiivis 2009/28/EÜ). 
 
*Lisateabe saamiseks vt selgitavaid märkusi. 
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Elektrienergia 
 
Selgitavad märkused  
 
Päritolutõend: kõik ELi riigid on direktiivide 2009/28/EÜ ja 2004/8/EÜ kohaselt kohustatud kehtestama taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia 
ja suure tõhususega koostootmise teel saadud elektrienergia päritolutagatiste süsteemid. Need annavad kontrollimiseks hea õigusliku aluse. On oluline 
märkida, et kohustusliku päritolutagatiste süsteemi kasutamise praegune olukord võib olla liikmesriigiti erinev. Teine võimalus on, et tarnija esitab valitsuse 
kinnitatud sõltumatu tõendi selle kohta, et vastav kogus elektrienergiat on saadud taastuvatest energiaallikatest või suure tõhususega koostootmise teel (nt 
kaubeldav sertifikaat sõltumatult väljaandvalt asutuselt, nagu RECS − taastuvenergia sertifikaadisüsteem, www.recs.org). Veel üks võimalus on, et tarnitavale 
elektrienergiale antakse 1. tüübi ökomärgis, mille puhul kasutatakse vähemalt sama ranget määratlust nagu direktiivis 2009/28/EÜ. 
 
I tüübi või ISO 14024 ökomärgised: I tüübi või ISO 14024 ökomärgiste puhul kehtestab aluskriteeriumid sõltumatu asutus ning neid jälgitakse 
sertifitseerimise ja auditeerimise teel. Seega on need äärmiselt läbipaistvad, usaldusväärsed ja sõltumatud teabeallikad. Kõnealused märgised peavad vastama 
järgmistele tingimustele:  

• märgisele kehtestatud nõuded põhinevad teaduslikel tõenditel,  
• ökomärgiste vastuvõtmisel osalevad kõik sidusrühmad, nagu valitsusasutused, tarbijad, tootjad, turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid,  
• märgise nõuded on kättesaadavad kõigile huvitatud isikutele. 

Hankijad võivad riigihangetes nõuda teatavate ökomärgiste kriteeriumide täitmist ning seda, et ökomärgiseid võib kasutada nõuetele vastavuse ühe võimaliku 
tõendina. Nad ei tohi siiski nõuda, et toode kannaks ökomärgist. Tootjad võivad rakendada üksnes neid ökomärgise kriteeriume, mis viitavad toote või teenuse 
või tootmisprotsessi omadustele, välja arvatud neile, mis on seotud ettevõtte üldise juhtimisega. 
 
Vastavustõend: kui kriteeriumidele vastavuse kontrollimisel on lubatud kasutada muid asjakohaseid tõendusvahendeid, võivad sellisteks vahenditeks olla 
tootja tehnilised toimikud, tunnustatud asutuse katsearuanne või muu asjakohane tõendusmaterjal. Hankija peab igal üksikjuhtumil veenduma, et esitatud 
tõendusmaterjali saab pidada tehniliselt/õiguslikult sobivaks.  
 
Energiaauditid võivad olla väga kasulikud selleks, et määrata kindlaks võimalikud viisid avaliku sektori asutuste hoonete ja varustuse energiatõhususe 
suurendamiseks.  Tihtipeale on asutused juba ise lasknud läbi viia auditi ning neil on olemas töötajad energiasäästu strateegia rakendamiseks. Kui sellised 
vahendid puuduvad, siis kannustatakse avaliku sektori asutusi taotlema kõnealuse auditi läbiviimist.  
 
 
Kulukaalutlused  
 

http://www.recs.org/
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Hinnaerinevus tavapärase ja keskkonnahoidliku energia vahel sõltub asjaomase riigi energiaturu liberaliseerimise astmest, riiklikust toetuskavast ning 
taastuvelektri tarnijate olemasolust. 
 
Keskkonnahoidlik energia on sageli kallim, kuigi hinnaerinevus väheneb oluliselt ning teatavates olukordades on taastuvelekter isegi odavam.  
 
Turu suurem liberaliseerimine, parem taastuvenergia tootmise tehnoloogia, fossiilkütuste hindade tõus, Euroopa taastuvelektri eesmärgid ning suure 
tõhususega koostootmise edendamine − praeguse kliimaküsimusi käsitleva aruteluga seotud teemad − võivad muuta keskkonnahoidliku elektri hinna veelgi 
konkurentsivõimelisemaks.  
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