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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). Küsimusega 

seotud praktilised kaalutlused on samuti esitatud 2016. aasta käsiraamatus keskkonnahoidliku ostmise kohta, mis on aadressil 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 

Selles dokumendis on loetletud läbivaadatud ELi KHRi kriteeriumid maanteetranspordi 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 Määratlus ja rakendamisala 
 

Tooterühm „maanteetransport“ hõlmab järgmisi sõidukite ja teenuste kategooriaid. 

1. kategooria: „sõiduautode, väikeste tarbesõidukite ja L-kategooria sõidukite ost, liisimine ja rent“: 

- „sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid“: M1- ja N1-kategooria sõidukid, nagu on määratletud direktiivis 2007/46/EÜ; 

- „L-kategooria sõidukid“, nagu on määratletud määruses (EL) nr 168/2013. 

Eriotstarbelised sõidukid, nagu soomussõidukid, on rakendamisalast välja jäetud. 

 

2. kategooria: „liikuvusteenused“: 

- „eriotstarbelised maanteetranspordi reisijateveoteenused“, nagu on hõlmatud ühtse riigihangete klassifikaatori (common procurement 

vocabulary, CPV) koodiga 60130000-8; 

- „sõiduplaaniväline reisijatevedu“, nagu on hõlmatud CPV koodiga 60140000-1. See peaks hõlmama lepingulisi ühistransporditeenuseid 

(ühistransporditeenused, mille kohta on sõlmitud leping taksoettevõtetega, st transport, mida pakutakse õpilastele/üliõpilastele, kes ei saa ise 

liikuda); 
- „juhiga busside rentimine“, nagu on hõlmatud CPV koodiga 60172000-3; 

-  „taksoteenused“, nagu on hõlmatud CPV koodiga 60120000-5; 

- „ühisauto kasutamine“: selles kategoorias omab teatav organisatsioon sõidukeid ja platvormi. See on tavaliselt standardsem ja usaldusväärsem 

kui partnerite teenused ning mõnel autotootjal on seonduv ühisautode kasutamise ettevõte; 

- „Kombineeritud liikuvusteenused: teenused, mis põhinevad uuel ärimudelil, mille raames pakutakse laias valikus kombineeritud 

liikuvusvõimalusi; neid pakutakse kasutajatele, tuginedes tellimustele ja ühtsele arvete esitamisele, sealhulgas teenustepaketina, mida on 

kohandatud klientide vajadustega, näiteks tavaliselt nädala jooksul tehtavate sõitude paketina. Kombineeritud liikuvusteenuseid toetab kliendi 

jaoks mõeldud teatavat laadi digitaalne liides (rakendus, veebipõhine teenus jne); 

- „jalgrattad“: jalgrattad (CPV koodid 34430000-0 ja 34431000-7), jalgrattahaagised, abimootoriga jalgrattad (CPV kood 34420000-7); 

- „elektrilised kergsõidukid ja isetasakaalustuvad sõidukid“, mille konkreetseid määratlusi töötatakse välja CEN/TC 354/WG 4 alusel; 

- sõiduautode, väikeste tarbesõidukite, L-kategooria sõidukite ja busside määratlused kehtivad samuti selle kategooria suhtes. 
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3. kategooria „busside ost või liisimine“: 

- „M2- ja M3-kategooria sõidukid, nagu on määratletud direktiivis 2007/46/EÜ; 

o M2-kategooria: reisijateveoks konstrueeritud ja valmistatud sõidukid, millel on lisaks juhiistmele rohkem kui kaheksa istekohta ning 

mille täismass on kuni 5 t; 

o M3-kategooria: reisijateveoks konstrueeritud ja valmistatud sõidukid, millel on lisaks juhiistmele rohkem kui kaheksa istekohta ning 

mille täismass on rohkem kui 5 t. 

 

4. kategooria: „bussiteenused“: 

- „bussiteenused“ või „ühistransporditeenused“: neid teenuseid tuleks määratleda teenustena, mis on hõlmatud CPV koodidega 60112000-6 

(maantee ühistransporditeenused). 

 

5. kategooria: „jäätmekogumisveokid“: 

- N2- ja N3-kategooria sõidukid või raskesõidukid, mis on määratletud direktiivis 2007/46/EÜ ja mis on mõeldud osutama teenuseid, mis 

kuuluvad CPV kategooriatesse „jäätmekogumisteenused“ (CPV kood 90511000-2) ja „jäätmeveoteenused“ (90512000-9). 

 

6. kategooria: „jäätmekogumisteenused“: 

-  teenused, mis kuuluvad CPV kategooriatesse „jäätmekogumisteenused“ (90511000-2) ja „jäätmeveoteenused“ (90512000-9) 

 

7. kategooria: „posti-, kulleri- ja kolimisteenused“: 

- teenused, mis kuuluvad CPV kategooriatesse mitmesuguste posti-, kulleri- ja kolimisteenuste puhul: 

o grupp 641: posti- ja kullerteenused, välja arvatud raudteepost, lennupost ja postivedu veetranspordiga; 

o 79613000-4: töötajate ümberpaigutusteenused; 

o 63100000-0: lasti käitlemis- ja hoiuteenused; 

o 98392000-7: kolimisteenused. 

 

(Täpsem info ja rohkem määratlusi on tehnilises aruandes.) 
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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 võib 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 tõendit 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 toodud lisaselgitustes. 

 

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. 
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Soovitatav on sõnaselgelt kirja panna 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 juhul 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 hankijad aktsepteerima ka muid sobivaid tõendeid. Tõendiks 

võib olla näiteks tootja tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal puudus juurdepääs katseprotokollidele 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 katsete tegemisega seoses viidatakse konkreetse vastavushindamisasutuse 

sertifikaadile/katsearuandele, peab avaliku sektori hankija aktsepteerima ka teiste samaväärsete hindamisasutuste sertifikaate/katsearuandeid. 



 

   8 

 

2 PÕHILISED KESKKONNAMÕJUD 
 

Maanteetranspordi 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. 

Põhilised keskkonnamõjud 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 sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite puhul ning 

konkreetset tehnoloogiat raskesõidukite ja L-kategooria sõidukite 

puhul. 

 Nõutavad on kriteeriumid, mis põhinevad õhusaasteainete heite 

näitajatel sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite puhul ning 

konkreetsel tehnoloogial 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 

oluliste keskkonnajuhtimismeetmete ja -tavade rakendamine. 

 Nõutav on teenuseosutaja personali piisav ja sage koolitamine. 

 Nõutavad on kriteeriumid, mis käsitlevad rehve ja hooldamiseks 
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mõeldud määrdeaineid. 

Mõjud ei ole loetletud suuruse järjekorras. 

Täpsem teave maanteetranspordi kohta (sh õigusaktide, standardite ja tõendusmaterjalina kasutatavate tehniliste allikate kohta) on tehnilises aruandes. 
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3 ELI KHRI KRITEERIUMID SÕIDUAUTODE, VÄIKESTE TARBESÕIDUKITE JA L-KATEGOORIA 

SÕIDUKITE OSTUKS, LIISIMISEKS JA RENDIKS (1. KATEGOORIA) 

3.1 Reguleerimisese 
 

REGULEERIMISESE 

Väikese keskkonnamõjuga sõiduautode, väikeste tarbesõidukite ja L-kategooria sõidukite ost, liisimine ja rent. 

Eriotstarbelised sõidukid, nagu soomussõidukid, on rakendamisalast välja jäetud. 
 

3.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
Tähtis! Sõidukite kategooriate ühiseid kriteeriume (punkt 10) rakendatakse samuti selle kategooria suhtes 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS (TK) 

TK1. Tüübikinnituse kohane CO2 heide 

Sõidukite tüübikinnituse kohane CO2 heide ei või ületada järgmisi 

väärtuseid: 

Sõiduki tüüp
1
 CO2 g/km  

Autod — väikesed 

(M1) 

2018: 86 (NEDC)
2
 

2019: 103 (WLTP)
2
 

2020: 99 (WLTP) 

2021: 95 (WLTP) 

Autod — keskmise 

suurusega (M1) 

2018: 94 (NEDC) 

2019: 104 (WLTP) 

2020: 100 (WLTP) 

TK1. Tüübikinnituse kohane CO2 heide 

Sõidukite tüübikinnituse kohane CO2 heide ei või ületada järgmisi 

väärtuseid: 

Sõiduki tüüp CO2 g/km  

Kõik M1- ja N1-

kategooria sõidukid 

2018: 45 (NEDC) 

2019: 40 (WLTP) 

2020: 35 (WLTP) 

2021: 25 (WLTP) 

   

L-kategooria sõidukid peavad olema akutoitega elektrisõidukid. 
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2021: 97 (WLTP) 

Autod — suured 

(M1)  

2018: 107 (NEDC) 

2019: 111 (WLTP) 

2020: 106 (WLTP) 

2021: 102 (WLTP) 

Väikesed 

tarbesõidukid — 

väikesed (diisel, N1 

I klass) 

2018: 93 (NEDC) 

2019: 116 (WLTP) 

2020: 113 (WLTP) 

Väikesed 

tarbesõidukid — 

väikesed (bensiin, 

N1 I klass) 

2018: 117 (NEDC) 

2019: 135 (WLTP) 

2020: 131 (WLTP) 

Väikesed 

tarbesõidukid — 

keskmise suurusega 

(N1 II klass) 

2018: 127 (NEDC) 

2019: 

- alates 1. jaanuarist kuni 

31. augustini 2019: 124 

(NEDC) 
- alates 

1. septembrist 2019: 157 

(WLTP) 
2020: 153 (WLTP) 

Väikesed tarbesõidukid — suured (N1 III klass)  

2018: 151 + 0,096 * (M – 1766,35) (NEDC) 

2019:  

- alates 1. jaanuarist kuni 31. augustini 2019: 147 

+ 0,096 * (M – 1766,35) (NEDC) 

 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki vastavussertifikaadi. 
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- alates 1. septembrist 2019: 193 + 0,096 * (M – 

1766,35) (WLTP) 
2020: 188 + 0,096 * (M – 1766,35) (WLTP) 

Kus M on sõiduki mass 

 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki vastavussertifikaadi. 

 

 

TK2. Õhusaasteainete heide 

Märkus: seda kriteeriumit rakendatakse M1- ja N1-kategooria sõidukite 

puhul, mille tuletatud mass
1
 ei ületa 2 610 kg. M1- ja N1-kategooria 

sõidukid, mille tuletatud mass ületab 2 610 kg, peavad vastama TK2-le 

„Õhusaasteainete heide“ 3. kategoorias (punkt 5.2). 

 

Alates 1. septembrist 2019 peab kõigil uutel sõiduautodel ja väikestel 

tarbesõidukitel olema tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste näitaja, 

mis ei ületa Euro 6 piirnorme NOx ja tahkete osakeste arvu (PN) puhul 

(mis ei hõlma kehtivat mõõtmise marginaali
2
). 

Alates 1. jaanuarist 2021 peab kõigil uutel sõiduautodel ja väikestel 

tarbesõidukitel olema tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste näitaja, 

mis ei ületa 0,8-kordselt Euro 6 piirnorme NOx ja tahkete osakeste arvu 

(PN) puhul (mis ei hõlma kehtivat mõõtmise marginaali
2
). 

 

TK2. Õhusaasteainete heide 

Kui ostetakse sõidukeid, mida kasutatakse piirkondades, kus on 

õhukvaliteedi probleeme: sõidukid ei tohi eraldada summutitoru 

heitgaase. 

Kui laadimistaristu pole kättesaadav või eeldatav kasutajaprofiil nõuab 

suuri vahemikke: 

sõidukid peavad olema vähemalt summutitoru null-heitgaaside 

suutlikkusega, mis tähendab, et auto saab sõita minimaalse vahemaa 

summutitoru heitgaase eraldamata. Avaliku sektori hankija kehtestab 

miinimumvahemaa, mille peab sõiduk suutma läbida summutitoru null-

heitgaasidega kooskõlas kavandatavate kasutusprofiilidega hanketeates 

(kavandatav vaikimisi vahemaa võib olla 40 km). Alates 2019. aastast 

on vahemaa, mille puhul ei eraldu summutitoru heitgaase, sõiduulatus 

ühe laadimisega kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse 

raames. 
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Kui ostetakse sõidukeid, mida kasutatakse piirkondades, kus on 

õhukvaliteedi probleeme
3
: sõidukid ei tohi eraldada summutitoru 

heitgaase. 

Kui laadimistaristu pole kättesaadav või eeldatav kasutajaprofiil nõuab 

suuri vahemikke: 

sõidukid peavad olema vähemalt summutitoru null-heitgaaside 

suutlikkusega, mis tähendab, et auto saab sõita minimaalse vahemaa 

summutitoru heitgaasideta. Avaliku sektori hankija kehtestab 

miinimumvahemaa, mille peab sõiduk suutma läbida summutitoru null-

heitgaasidega kooskõlas kavandatavate kasutusprofiilidega hanketeates 

(kavandatav vaikimisi vahemaa võib olla 40 km). Alates 2019. aastast on 

vahemaa, mille puhul ei eraldu summutitoru heitgaase, sõiduulatus ühe 

laadimisega WLTP (kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud 

katsemenetluse) raames. 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki vastavussertifikaadi. 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki vastavussertifikaadi. 
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TK3. Käiguvahetuse näidikud 

Märkus: seda kriteeriumit ei rakendata automaatkäigukastiga sõidukite 

suhtes. Kriteerium ei puuduta elektrilisi ja pistikühendusega 

hübriidsõidukeid ega ole seega osa üldkriteeriumist. 

Väikesed tarbesõidukid peavad olema varustatud käiguvahetuse 

näidikuga ehk nähtava näidikuga, mis soovitab juhil käiku vahetada. 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kuhu see teave on 

märgitud. 

 

TK4. Energiatarbimise näidik (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Sõidukitel peab olema mehhanism, mis näitab juhile kütusekulu näitajaid. 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kuhu see teave on märgitud. 

 TK5. Liiklusteave ja marsruudi optimeerimine 

 

Märkus: avaliku sektori hankijad võivad nõuda seda kriteeriumit, kui 

sõidukit kasutatakse linnapiirkondades, kus on probleeme ummikutega, 

või nendega sõidetakse kohtadesse, millega juhid ei ole tuttavad ja muu 

teabesüsteem (nt nutitelefonid) ei ole kättesaadav. 

Märkus: seda kriteeriumit ei rakendata sõidukite suhtes, mida 

kasutatakse eriotstarbel, mis nõuab kõrgel tasemel muutuvate 

autoandmete kaitset, nt turvajõudude sõidukipargid, valitsuse liikmete 
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ametiautod jne. 

Sõidukid peavad olema varustatud liiklusteabe- ja marsruudi 

optimeerimise süsteemidega, mille eesmärk on suhelda juhiga, pakkudes 

sõidueelseid teabeteenuseid, et aidata hoiduda ummikutest ning teha 

muid teekonnavalikuid eesmärgiga optimeerida reisi marsruuti. Süsteem 

peab olema manussüsteem, mis tähendab täielikku teabemoodulit, mis 

koosneb modemist ja abonendi tuvastamise moodulist (SIM), mis on 

alaliselt autosse sisse ehitatud. 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kuhu see teave on 

märgitud. 

TK6. Miinimumgarantii (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kui avaliku sektori hankija nõuab akutoitega elektrisõidukeid: 

pakkuja peab tagama aku miinimumgarantii 150 000 km või 8 aastat võimsuse vähenemise vastu alla 70 % selle esialgsest väärtusest tarnimisel 

vastavalt standardile EN 62660
1
. 

Tõendamine: 

pakkujad peavad esitama kinnituse koos garantii tingimustega. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID (PHK) 

PHK1. Väiksem CO2 heide (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Punkte antakse sõidukitele, millel on väiksem tüübikinnituse kohane CO2 heide kui see, mis on nõutav TK1ga „Tüübikinnituse kohane CO2 heide“, 

proportsionaalselt saavutatud vähenemisega. 

Tõendamine: 
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vt TK1 eespool. 

 PHK2 „Energiatõhusus“ 

Kui ametiasutus nõuab akutoitega elektrisõidukeid: 

punkte antakse nendele sõidukite, millel on suurem energiatõhusus, 

väljendatuna kWh/100 km vastavalt NEDC (Euroopa uue sõiduktsükli) 

katsemenetlusele
3
 2018. aastal ning WLTP (kergsõidukite ülemaailmse 

ühtlustatud katsemenetluse) katsemenetlusele 2019. aastal ja hiljem. 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki vastavussertifikaadi. 

PHK3. Parem õhusaasteainete heite näitaja (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Märkus: seda kriteeriumit rakendatakse M1- ja N1-kategooria sõidukite puhul, mille tuletatud mass ei ületa 2 610 kg. M1- ja N1-kategooria sõidukid, 

mille tuletatud mass ületab 2 610 kg, peavad vastama PHK3-le „Parem õhusaasteainete heite näitaja“ 3. kategoorias (punkt 5.2). 

 

Punkte antakse proportsionaalselt õhusaasteainete heite näitajaga sõidukitele, millel on parem tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste näitaja kui 

Euro 6 piirnormid NOxide ja tahkete osakeste arvu (PN) puhul (mis ei hõlma kehtivat mõõtmise marginaali). 

 

Punkte antakse kooskõlas järgmise valemiga: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑑 = (
𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ −   𝑁𝑂𝑥

𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑁𝑂𝑥𝑙𝑜𝑤
) × 𝑃𝑁𝑂𝑥𝑚𝑎𝑥 + (

𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑃𝑁

𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑃𝑁𝑙𝑜𝑤
) × 𝑃𝑃𝑁𝑚𝑎𝑥 
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kus: 

 NOxhigh ja NOxlow on suurim ja väikseim NOx heide milligrammides kilomeetri kohta hanketeate vastusena esitatud pakkumuste seas; 

 PNhigh ja PNlow on suurim ja väikseim tahkete osakeste arvu heide arvuna kilomeetri kohta hanketeate vastusena esitatud pakkumuste seas; 

 NOx ja PN on hinnatava pakkumuse NOx heide ja tahkete osakeste arv; 

 PNOxmax ja PPNmax on maksimaalne punktide arv, mis antakse iga õhusaasteaine eest. 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki vastavussertifikaadi. 

PHK 4. Summutitoru null-heitgaaside suutlikkus (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Märkus: seda kriteeriumit rakendatakse M1- ja N1-kategooria sõidukite puhul, mille tuletatud mass ei ületa 2 610 kg. M1- ja N1-kategooria sõidukid, 

mille tuletatud mass ületab 2 610 kg, peavad vastama PHK3-le „Parem õhusaasteainete heite näitaja“ 3. kategoorias (punkt 5.2). 

 

Punkte antakse nendele sõidukitele, mille puhul suudetakse tõendada minimaalset summutitoru null-heitgaaside suutlikkust, mis tähendab 

vahemikku, mille auto suudab sõita ilma summutitoru heitgaasideta, proportsionaalselt kõnealuse suutlikkusega. Avaliku sektori hankija kehtestab 

miinimumvahemaale, mille peab sõiduk suutma läbida summutitoru null-heitgaasidega, näidiskünnise kooskõlas kavandatavate kasutusprofiilidega 

hanketeates (kavandatav vaikimisi vahemaa võib olla 40 km). 

 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki vastavussertifikaadi. 

 PHK5. Kiiruspiirik 

Punkte antakse nendele sõidukitele, mis on varustatud 
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kiiruspiirikuseadmega, mis tähendab pardaseadet, mis piirab 

automaatselt sõiduki kiiruse teatava maksimumkiiruseni, mis on 

seadmes määratud. 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kuhu see teave on 

märgitud. 

PHK6. Pikendatud garantii (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kui avaliku sektori hankija nõuab akutoitega elektrisõidukeid: 

punkte antakse nendele pakkumustele, milles pakutakse TK6ga „Miinimumgarantii“ kehtestatud miinimumgarantii pikendust, proportsionaalselt 

pikendamise väärtusega. 

Tõendamine: 

sama mis TK7 puhul. 

 

3.3 Selgitavad märkused 

Selgitavad märkused 

TK1. Tüübikinnituse kohane CO2 heide 

1
 Autode kolme sõidukitüübi määratlused on alltoodud tabelis. 

Sõiduautode tüübid, mida 

kasutatakse KHRi 

kriteeriumides 

Vastavad segmendid kooskõlas Euroopa Komisjoni kasutatava segmenteerimisega 

(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1406_en.pdf) 

Väikesed A: miniautod 
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B: väikeautod 

Keskmised C: keskmise suurusega autod 

Suured D: suured autod 

E: E-klassi autod 

F: luksusautod 

S: sportkupeed 

M: mitmeotstarbelised autod 

J: sportautod (sealhulgas maastikuautod) 

 
2
 Alates 2017. aasta septembrist kehtib uus kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus (WLTP) ja kõikide uute sõidukite tüübikinnituse 

puhul hakatakse 2019. aastaks täielikult kasutama uut katset. Komisjon soovitab, et kuni 2018. aasta lõpuni kasutatakse Euroopa uue sõidutsükli 

(NEDC) tüübikinnitusandmeid klientidega teabe vahetamiseks (komisjoni soovitus (EL) 2017/948). Kooskõlas selle soovitusega tuleks alates 2019. 

aastast edastada klientidele üksnes WLTP tsükliga mõõdetud CO2 tüübikinnitusi kõikide sõiduautode ja kaubikute puhul, v.a N1 II ja III klassi 

korral, mille puhul on rakendamistähtaeg lükatud edasi 2019. aasta septembrisse. 
3 

Akutoitega elektrisõiduki (mis sõidab keskmiselt 10 000 km aastas) energiatõhususe vähendamine 10 Wh/km võib säästa 15–20 eurot aastas 

olenevalt elektrihinnast. 

TK2. Õhusaasteainete heide 
1 ‘

Tuletatud mass on sõidukorras sõiduki mass, mis on märgitud vastavussertifikaadile ning millest on maha arvatud juhi ühtne mass 75 kg ja ühtne 

mass 100 kg. 
2
 Tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste maksimaalsed väärtused deklareeritakse vastavussertifikaadis olenevalt asjaoludest milligrammides 

kilomeetri kohta või osakeste arvuna kilomeetri kohta ning need ei hõlma mõõtmise marginaali, mis on seotud üksnes mõõteseadmete 
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ebakindlusega. Seda seetõttu, et praegu õigusaktidega kehtestatud mõõtemääramatuse marginaal 0,5 on läbivaatamisel ja peaks seega muutuma. 

Seega kui tootja oleks deklareerinud praegu väärtuse koos kehtiva marginaaliga (st väärtus + 2017. aasta marginaal) ja marginaali oleks seejärel 

2018. aastal alandatud, oleks see deklareeritud näitaja miinuseks võrreldes tootjaga, kes oleks deklareerinud 2018. aastal (st väärtus + 2018. aasta 

marginaal), ehkki kahel autol on sama heide. 

Alltoodud tabelis loetletakse tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste NOx max ja PNmax sellised piirnormid ELi KHRi kriteeriumide alusel 

kvalifitseerumiseks, millele sõiduki vastavussertifikaadis deklareeritud väärtused peavad vastama. 

NOx max / PNmax piirnormid ELi keskkonnasäästlikele riigihangetele 

kvalifitseerumiseks (kergsõidukid, mis on hõlmatud tegelikus liikluses 

tekkivate heitkoguste nõuetega), ei hõlma kehtivat mõõtmise marginaali 

1. september 

2019 – 31. 

detsember 

2020 M ja N1 I klass  N1 2. klass N1 III klass 

 

Diislikütus Bensiin Diislikütus Bensiin Diislikütus Bensiin 

NOx 

(mg/km) 80 60 105 75 125 82 

Tahkete 

osakeste arv 

(#/km) 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 

       Alates 1. 

jaanuarist 

2021 M ja N1 I klass  N1 2. klass N1 III klass 

 

Diislikütus Bensiin Diislikütus Bensiin Diislikütus Bensiin 

NOx 

(mg/km) 64 48 84 60 100 66 
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Tahkete 

osakeste arv 

(#/km) 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 
 

3 
Õhukvaliteedi probleemidega piirkonnad on piirkonnad, kus kehtestatakse liikluse piiramise meetmed, et järgida õhusaasteainete heitkoguste 

piirnorme, mis on kehtestatud õhukvaliteedi direktiiviga (direktiiv 2008/50/EÜ). 

TK6. Miinimumgarantii 
1 

Elektrisõidukite tehnoloogia areneb väga kiiresti suurema kestvuse ja usaldusväärsusega akude suunas. Sel põhjusel tuleks selle kriteeriumi puhul 

välja pakutud künniseid uuesti kontrollida, arvestades turul pakkumismenetluse ajal olemas olevaid võimalusi. 

 

4 ELI KHRI KRITEERIUMID LIIKUVUSTEENUSTE JAOKS (2. KATEGOORIA) 

4.1 Reguleerimisese 
 

REGULEERIMISESE 

Väikese keskkonnamõjuga eriotstarbeliste bussiteenuste ost, sõiduplaanivälised bussiteenused, juhiga busside rentimine, taksoteenused, ühisauto 

kasutamise teenused ja kombineeritud liikuvusteenused. 

 

4.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
Tähtis! Teenuste kategooriate ühiseid kriteeriume (punkt 11) rakendatakse samuti selle kategooria suhtes 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TK1. Õhusaasteainete heide TK1. Õhusaasteainete heide 
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Märkus: avaliku sektori hankija märgib hanketeatesse, mis liiki 

sõidukeid teenuse osutamiseks vajatakse. 

 

Kõik bussid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, peavad vastama 

vähemalt tasemele Euro V. 

2018: 40 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

2019: 48 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

2020: 56 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

2021: 64 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

 

Kui sõidukid ei ole sertifitseeritud kui Euro V või kõrgemale tasemele 

vastavad, aga tehnilise järelhooldusega on saavutatud sama standard, 

tuleks see pakkumuses dokumenteerida. 

Kõik sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid, mida kasutatakse teenuse 

osutamiseks, peavad vastama vähemalt tasemele Euro 5. 

2018: 40 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

tasemele Euro 6. 

2019: 50 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

tasemele Euro 6. 

2020: 60 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

tasemele Euro 6. 

2021: 70 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

tasemele Euro 6. 

 

Kõik L-kategooria sõidukid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, 

Märkus: avaliku sektori hankija märgib hanketeatesse, mis liiki sõidukeid 

teenuse osutamiseks vajatakse. 

 

TK1.1. Kõik bussid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, peavad 

vastama vähemalt tasemele Euro V. 

2018: 60 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

2019: 68 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

2020: 76 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

2021: 84 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

 

Kui sõidukid ei ole sertifitseeritud kui Euro V või kõrgemale tasemele 

vastavad, aga tehnilise järelhooldusega on saavutatud sama standard, tuleks 

see pakkumuses dokumenteerida. 

Kõik sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid, mida kasutatakse teenuse 

osutamiseks, peavad vastama vähemalt tasemele Euro 5. 

2018: 60 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

tasemele Euro 6. 

2019: 70 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

tasemele Euro 6. 

2020: 80 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

tasemele Euro 6. 

2021: 90 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

tasemele Euro 6. 

 

Kõik L-kategooria sõidukid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, peavad 
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peavad vastama vähemalt tasemele Euro 3. 

2018: 40 % L-kategooria sõidukitest peab vastama tasemele Euro 4. 

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. 

Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 

avaldatakse. 

 

Tõendamine: pakkuja peab esitama sõidukite tehnilised dokumendid, 

kus heitenormid on kindlaks määratud. Sõidukite puhul, mis vastavad 

ülalnimetatud normile pärast tehnilist täiustamist, tuleb võetud 

meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse ning seda peab 

kontrollima sõltumatu kolmas isik. 

 

 

vastama vähemalt tasemele Euro 3. 

2018: 60 % L-kategooria sõidukitest peab vastama tasemele Euro 4. 

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. 

Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus avaldatakse. 

 

TK1.2. Liikuvusteenuste korral, mida kasutatakse piirkondades, kus on 

õhukvaliteedi probleeme: 

[avaliku sektori hankija võib kehtestada protsendi, kõik sõidukipargi 

sõidukid, sõidukite erikategooriad või allkategooriad või konkreetsetel 

marsruutidel kasutatavad sõidukid, vt seletuskiri] sõiduautodest, väikestest 

tarbesõidukitest ja L-kategooria sõidukitest peavad olema summutitoru 

null-heitgaasidega. 

Kui laadimistaristu pole kättesaadav või eeldatav kasutajaprofiil nõuab 

suuri vahemikke: peavad sõidukid olema vähemalt summutitoru null-

heitgaaside suutlikkusega, mis tähendab, et nad suudavad sõita vähemalt 

40 km summutitoru heitgaase eraldamata. 

 

 

Tõendamine: pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava 

sõidukipargi sõidukite loetelu ja nende vastavussertifikaadid. 

 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
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PHK1. CO2 heide (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Märkus: avaliku sektori hankija märgib hanketeatesse, mis liiki sõidukeid teenuse osutamiseks vajatakse. 

Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite korral 

Punkte antakse nendele pakkumustele, milles pakutakse teenuste osutamiseks kasutatavat sõidukiparki, mille keskmine CO2 tüübikinnitus on võrdne 

1. kategooria põhikriteeriumide all TK1-s esitatud CO2 heite väärtusega või sellest väiksem (punkt 3.2), proportsionaalselt sõidukipargi keskmise 

CO2 tüübikinnitusega. 

Busside korral 

Punkte antakse nendele pakkumustele, milles pakutakse teenuste osutamiseks kasutatavat sõidukiparki, mis koosneb [avaliku sektori hankija võib 

kehtestada protsendi, kõik sõidukipargi sõidukid, sõidukite erikategooriad või allkategooriad või konkreetsetel marsruutidel kasutatavad sõidukid, 

vt seletuskiri] sõidukitest, mis on varustatud ühe kõlbliku tehnoloogialahendusega, mis on ette nähtud 3. kategooria põhikriteeriumiga TK1 (punkt 

5.2). 

 

Tõendamine: pakkuja peab esitama arvutustabelis teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi sõidukite loetelu, nende CO2 heite tüübikinnituse 

(mida tõendavad asjaomased vastavussertifikaadid) ning nende keskmise näitaja arvutuse sõiduautode ja väikebusside puhul või busside puhul 

sõiduki tehnilise dokumendi, kuhu need tehnoloogialahendused on märgitud. 

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 TK1.2.) 

Punkte antakse nendele pakkumustele, milles pakutakse kas: 

(a). suuremat protsendimäära kui TK1s kehtestatud või  

(b). sõiduautosid ja kaubikuid ning L-kategooria sõidukeid, millel on parem heitenäitaja kui Euro 6/4, või 

(c). maagaasiga töötavaid busse 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 

busside ja L-kategooria sõidukite korral ning kütuseelemendiga sõidukeid busside korral. 
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 (Tuleb täpsustada, millises ulatuses antakse punkte suuremate protsentide, paremate näitajate ja summutitoru null-heitgaasidega sõidukite korral. 

Summutitoru null-heitgaasidega sõidukitele tuleb anda rohkem punkte kui sõidukitele, millel on parem toimivus kui Euro 6/4, ja maagaasiga 

töötavatele bussidele). 

 

Tõendamine: 

vt TK1 eespool. 
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4.3 Selgitavad märkused 

Selgitavad märkused 

Kombineeritud liikuvusteenused 

Kombineeritud liikuvusteenused pakuvad laias valikus kombineeritud liikuvusvõimalusi, mis tavaliselt hõlmavad ühistransporti ja jalgrataste renti. 

Kombineeritud liikuvusteenuste põhiomadus on suutlikkus vastata klientide sõiduvajadustele, kasutades kõige asjakohasemat ja tõhusamat 

transpordiliiki või nende kombinatsiooni. Liikuvuslahendusi optimeeritakse, et vähendada vahemaa ja reisija kohta arvestatava energia määra 

(energia/[km/reisija]); see saavutatakse, kui prioriteetsele kohale seatakse kergsõidukid ja ühistransport. Seega on mitmeliigilisuse ja ühendvedude 

võimalikkuse tase oluline element, et vastata sõitmisvajadusele kõige tõhusamal viisil. Liikuvusteenuse mitmeliigilisuse ja ühendvedude 

võimalikkuse taseme võib määratleda kui eri liiki transpordiliigid, mida suudetakse teenusega pakkuda, ja nende kombinatsioonid ühe reisi piires. 

Transpordiliikide all mõistetakse järgmist: erasõidukid, L-kategooria sõidukid, elektrijalgrattad, jalgrattad, ühistransport, sõidujagamine jne. 

Kombineeritud liikuvusteenused on endiselt väga varajases arenguetapis. Samas on seda liiki teenuse potentsiaal soodustada transpordiliikides 

üleminekut kergsõidukite ja ühistransporditeenuste kasutamisele väga märkimisväärne, ning on soovitatav, et avaliku sektori hankijad uurivad 

võimalust hankida mitmeliigilisust mittevõimaldavate liikuvusteenuste asemel kombineeritud liikuvusteenuseid, kui on olemas asjaomased 

ettevõtjad. 
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5 ELI KHRI KRITEERIUMID BUSSIDE OSTUKS VÕI LIISIMISEKS (3. KATEGOORIA) 

5.1 Reguleerimisese 
 

REGULEERIMISESE 

Väikese keskkonnamõjuga selliste linna- või kaugliinibusside ost või liisimine, mis on määratletud kui M2- ja M3-kategooria sõidukid direktiiviga 

2007/46/EÜ. 
 

5.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
Tähtis! Sõidukite kategooriate ühiseid kriteeriume (punkt 10) rakendatakse samuti selle kategooria suhtes 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TK1. Tehnoloogilise täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside 

heite vähendamiseks 

Linnaliinibussid 

Sõiduk peab olema varustatud ühega tehnoloogialahendustest, mis on 

esitatud Tabel 1 ja liigitatud kui A või B.  

Tabel 1. Linnaliinibusside kõlblike tehnoloogialahenduste loetelu – 

põhikriteeriumide tasand 

Tehnoloogia Klass  

Kerghübriid B 

Hoorattaga hübriid B 

Täishübriid B 

TK1. Tehnoloogilise täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside 

heite vähendamiseks 

Linnaliinibussid 

Sõidukid peavad olema varustatud ühega tehnoloogialahendustest, mis 

on esitatud Tabel 3 ja liigitatud kui A. 

Tabel 3. Linnaliinibusside kõlblike tehnoloogialahenduste loetelu – 

lisakriteeriumide tasand 

Tehnoloogia Klass  

Täielikult elektrilised ja 

pistikühendusega sõidukid 
A 

Vesinikkütuseelemendiga sõiduk* A allpool märkuses 
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Paralleelne täishübriid B 

Täielikult elektrilised ja 

pistikühendusega sõidukid 
A 

Kõrgsurve otsesissepritsega 

maagaasiga töötavad sõidukid 

B vaikimisi, A 

allpool märkuses 

esitatud tingimuste 

alusel 

Algseadmete valmistaja 

segakahekütuseline 

maagaasiga töötav sõiduk, mis 

läbis tsükli WHTC kuuma osa 

seguga, mille gaaskütuse 

energiategur on vähemalt 50 

%* 

B või A allpool 

märkuses esitatud 

tingimuste alusel 

Vesinikkütuseelemendiga 

sõiduk* 

B või A allpool 

märkuses esitatud 

tingimuste alusel 

 

Üksnes maagaasiga töötavad 

sõidukid* 

B või A allpool 

märkuses esitatud 

tingimuste alusel 

 

* Vesinikkütusega ja maagaasiga töötavate sõidukite puhul on nõutav 

minimaalse protsentuaalse osa ulatuses B alla liigitatava taastuvkütuse 

kasutamine (vt selgitavad märkused, punkt 5.3). 

 

esitatud tingimuste 

alusel 

Algseadmete valmistaja 

segakahekütuseline maagaasiga 

töötav sõiduk, mis läbis tsükli 

WHTC kuuma osa seguga, mille 

gaaskütuse energiategur on 

vähemalt 50 %* 

A allpool märkuses 

esitatud tingimuste 

alusel 

Kõrgsurve otsesissepritsega 

maagaasiga töötavad sõidukid* 

A allpool märkuses 

esitatud tingimuste 

alusel 

Üksnes maagaasiga töötavad 

sõidukid* 

A allpool märkuses 

esitatud tingimuste 

alusel 

* Vesinikkütusega ja maagaasiga töötavate sõidukite puhul on nõutav 

minimaalse protsentuaalse osa ulatuses A alla liigitatava taastuvkütuse 

kasutamine (vt selgitavad märkused, punkt 5.3). 

 

Kaugsõidubussid ja linnadevahelised bussid 

Sõiduk peab olema varustatud ühega tehnoloogialahendustest, mis on 

esitatud Tabel 4 ja liigitatud kui A. 

Tabel 4. Kaugliinibusside ja linnadevaheliste busside kõlblike 

tehnoloogialahenduste loetelu – lisakriteeriumide tasand 

Tehnoloogia Klass 
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Kaugsõidubussid ja linnadevahelised bussid 

Sõiduk peab olema varustatud ühega tehnoloogialahendustest, mis on 

esitatud Tabel 2. 

Tabel 2. Kaugliinibusside ja linnadevaheliste busside kõlblike 

tehnoloogialahenduste loetelu – põhikriteeriumide tasand 

Tehnoloogia Klass 

  

Aktiivne vookontroll C 

Paadikujulised sabad / 

pikenduspaneelid 
C 

Kerghübriid (üksnes 

linnadevaheliste busside 

korral) 

C 

Hoorattaga hübriid (üksnes 

linnadevaheliste busside 

korral) 

C 

Täishübriid (üksnes 

linnadevaheliste busside 

korral) 

C 

Paralleelne täishübriid (üksnes 

linnadevaheliste busside 

korral) 

C 

Algseadmete valmistaja 

segakahekütuseline 

C vaikimisi, B või 

A allpool märkuses 

Vesinikkütuseelemendiga sõiduk* 

A allpool märkuses 

esitatud tingimuste 

alusel 

 

Algseadmete valmistaja 

segakahekütuseline maagaasiga 

töötav sõiduk, mis läbis tsükli 

WHTC kuuma osa seguga, mille 

gaaskütuse energiategur on 

vähemalt 50 %* 

A allpool märkuses 

esitatud tingimuste 

alusel 

 

Kõrgsurve otsesissepritsega 

maagaasiga töötavad sõidukid* 

A allpool märkuses 

esitatud tingimuste 

alusel 

Üksnes maagaasiga töötavad 

sõidukid* 

A allpool märkuses 

esitatud tingimuste 

alusel 

Täielikult elektrilised ja 

pistikühendusega sõidukid** 
A 

* Vesinikkütusega ja maagaasiga töötavate sõidukite puhul on nõutav 

minimaalse protsentuaalse osa ulatuses A alla liigitatava taastuvkütuse 

kasutamine (vt selgitavad märkused, punkt 5.3). 

** Praegu ei kasutata linnadevaheliste ja kaugsõidubusside puhul 

pistikühendusega hübriidsõidukite tehnoloogiat ning ehkki selle tulevast 

kasutamist ei saa arvesse võtmata jätta, puudub praegu nähtav selge 

kasutusmuster. 
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maagaasiga töötav sõiduk, mis 

läbis tsükli WHTC kuuma osa 

seguga, mille gaaskütuse 

energiategur on vähemalt 50 

%*. 

esitatud tingimuste 

alusel 

 

Kõrgsurve otsesissepritsega 

maagaasiga töötavad sõidukid 

B vaikimisi, A 

allpool märkuses 

esitatud tingimuste 

alusel 

Vesinikkütuseelemendiga 

sõiduk  

C vaikimisi, B või 

A allpool märkuses 

esitatud tingimuste 

alusel 

 

Üksnes maagaasiga töötavad 

sõidukid* 

C, B või A allpool 

märkuses esitatud 

tingimuste alusel 

Täielikult elektrilised ja 

pistikühendusega sõidukid*
*
 

A 

* Üksnes maagaasiga töötavate sõidukite puhul on kõlblikuna 

kvalifitseerumiseks nõutav teatava protsentuaalse osa ulatuses 

taastuvmetaani kasutamine (vt selgitavad märkused, punkt 5.3). 

** Praegu ei kasutata linnadevaheliste ja kaugsõidubusside puhul 

pistikühendusega hübriidsõidukite tehnoloogiat ning ehkki selle tulevast 

kasutamist ei saa arvesse võtmata jätta, puudub praegu nähtav selge 

kasutusmuster. 

 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kus need 

tehnoloogialahendused on märgitud. 
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Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kus need 

tehnoloogialahendused on märgitud. 

 

TK2. Õhusaasteainete heite näitaja (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

M3- ja M2-kategooria sõidukid, mille tuletatud mass
1
 ületab 2 610 kg, peavad vastama tasemele Euro VI. 

M2-kategooria sõidukid, mille tuletatud mass
1
 ei ületa 2 610 kg, peavad vastama TK2-le „Õhusaasteainete heide“ 1. kategoorias (punkt 3.2). 

 

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. 

 

TK3. Väljalasketorud (asukoht) (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Sõidukite väljalasketorud peavad asuma sõiduki taga reisijate ukse vastasküljel. 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi. 

 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

PHK1. Tehnoloogilise täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside 

heite vähendamiseks 

 

Punkte antakse nendele sõidukitele, mis on varustatud ühega 

tehnoloogialahendustest, mis on liigitatud kui A Tabel 1 
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linnaliinibusside korral ja A või B Tabel 2 kaugsõidubusside korral. See 

tehnoloogia ei pea olema täienduseks tehnoloogiale, mis vastab TK1-le 

„Tehnoloogilise täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks“. 

 

Tõendamine: sama mis TK1 puhul. 

 

 PHK2. Kliimaseadmete gaasid 

Punkte antakse nendele sõidukitele, mis on varustatud 

õhukonditsioneerisüsteemiga, mis kasutab külmutusainet, mille 

globaalse soojenemise potentsiaal CO2 tegurina ja 100 aasta jooksul on 

alla 150. 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 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG).   

PHK3. Parem õhusaasteainete heite näitaja 

M3- ja M2-kategooria sõidukid, mille tuletatud mass ületab 2 610 kg: 

punkte antakse järgmiste tehnoloogialahenduste korral: 
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 maagaas, 

 pistikühendusega hübriidelektrisõidukid,
2
 

 akutoitega elektrisõidukid ja 

 vesinikkütuseelemendiga elektrisõidukid. 

(Täpsustatakse, mil määral antakse rohkem punkte summutitoru null-

heitgaaside suutlikkusega sõidukitele, st pistikühendusega 

hübriidsõidukid, akuga elektrisõidukid ja kütuseelemendiga sõidukid. 

Summutitoru null-heitgaasidega sõidukitele tuleb anda rohkem punkte 

kui maagaasiga bussidele.) 

 

M2-kategooria sõidukid, mille tuletatud mass
1
 ei ületa 2 610 kg: 

kasutatakse 1. kategooria PHK3 „Parem õhusaasteainete heite näitaja“ ja 

PHK4 „Summutitoru null-heitgaaside suutlikkus“ valemit (punkt 3.2). 

 

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. 

 

5.3 Selgitavad märkused 

Selgitavad märkused 

TK1. Tehnoloogilise täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks 

Tehnoloogia ajakohastamine ja kvalifitseerimine 



 

   34 

 

Avaliku sektori hankijad võivad liigitada kütuseelemendiga elektrisõidukid klassi B, kui need saavad vesinikku, mis toodetakse kohapeal taastuvatest 

allikatest, vähemalt 5 % ulatuses, või klassi A, kui need saavad vesinikku, mis on toodetud kohapeal taastuvatest allikatest, vähemalt 15 % ulatuses 

oma vajadusest. 

Avaliku sektori hankijad võivad liigitada algseadmete valmistaja segakahekütuselised maagaasiga töötavad sõidukid klassi B või A, kui need saavad 

taastuvmetaani vähemalt vastavalt 15 % või 35 % ulatuses oma vajadusest. 

Avaliku sektori hankijad võivad liigitada kõrgsurve otsesissepritsega maagaasiga töötavad sõidukid klassi A, kui need saavad taastuvmetaani 

vähemalt 10 % ulatuses oma vajadusest. 

Avaliku sektori hankijad võivad kvalifitseerida üksnes maagaasiga töötavad sõidukid klassi C, B või A, kui need saavad taastuvmetaani vähemalt 

vastavalt 10 %, 15 % või 25 % ulatuses oma vajadusest. 

 

Taastuvmetaan tähendab biometaani ja sünteetilist metaani, mis toodetakse taastuvelektri ülejäägiga, mis tähendab taastuvelektri tootmist, mis ületab 

nõudluse teatavatel ajavahemikel ja tekitab elektritootmise ülejäägi (elektrienergiast gaasi tootmine). 

 

Mõne tehnoloogialahenduse kirjeldus 

Kerghübriid: süsteem kasutab elektrimootorit, mis on paigaldatud väntvõllile, et käitada peatamist/starti ja taaskasutada pidurdusenergia; 

taaskasutatud energiat kasutatakse kiirenduse suurendamiseks ja elektrifitseeritud abiseadmete jaoks. 

Hoorattaga hübriid: täiendav ülikiire hooratas, mis salvestab ja vabastab energiat sõiduki jõuülekandesüsteemist ja selle jaoks. Hooratas salvestab 

pidurdamise ajal energiat, vabastades seda, et täiendada või ajutiselt asendada sõiduki väljundvõimsust. Hooratta tehnoloogia ei hõlma 

peatumise/stardi funktsiooni. 

Paralleelne täishübriid: elektriline / diiselhübriid, milles elektrienergia suunatakse ratastesse/ratastest paralleelselt mootorist tuleneva mehaanilise 

juhtimisega. Otsevedu suhteliselt tavapärase ülekande kaudu jääb mootori ja rataste vahele. 

Täishübriid: elektriline / diiselhübriid ilma tavapärase ülekandeta, mootor toodab elektrit, mis salvestatakse akus ja mida kasutatakse eraldi 

veomootorile energia andmiseks. Elektrilised seadmed ja akud on suurema võimsusega kui samaväärsed muud seadmed ja akud. 

Aktiivne vookontroll: aktiivne vookontroll on süsteem, mis tekitab aktiivselt rõhu väikese rõhuga keeris- või vaakumtorus, mis asub sõiduki tagaosas. 

Paadikujulised sabad / pikenduspaneelid: sõiduki tagaosas asuvad paneelid, mis aitavad tasakaalustada rõhku sõiduki esi- ja tagaosa vahel, 
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hõlbustades õhuvoolu ja vähendades aerodünaamilist takistust. 

 

TK2. Õhusaasteainete heide 
1 ‘

Tuletatud mass on sõidukorras sõiduki mass, mis on märgitud vastavussertifikaadile ning millest on maha arvatud juhi ühtne mass 75 kg ja ühtne 

mass 100 kg. 
2
 Pistikühendusega hübriidsõidukite korral sõltub kogu päevane tundide arv, mille jooksul linnaliinibussi kasutatakse täielikult elektriga, konkreetsest 

töötsüklist ja laadimisstrateegiast. Seega peavad avaliku sektori hankijad tagama, et pistikühendusega hübriidbussid suudavad maksimeerida oma 

päevast täielikult elektril töötamise tundide arvu koos oma igapäevaste tsüklitega, kasutades kättesaadavat laadimistaristut. 

Teave akutoitega elektrisõidukitele mõeldud akude garantiitingimuste kehtestamiseks 

(Kui avaliku sektori hankija nõuab akutoitega elektrisõidukeid) 

Vastavalt ZeEUS eBus-i aruandele „Ajakohastatud ülevaade elektribusside kohta Euroopas“ annavad LiFePO4-akude pakkujad tavaliselt garantiiaja 

2–5 aastat ning kõige sagedamini 4–5 aastat. Liitiumnikkelmangaankoobaltoksiidi (LiNiMnCoO2 või NMC) akude kohta on vähem teavet – nende 

garantiiaeg on 2–6 aastat. Liitiumtitanaatakudel on pikemad garantiiajad, s.o kuni 15 aastat, ja grafeeni ultrakondensaatoritel 8–11 aastat. Mõni 

tarnija pakub spetsiaalseid garantiisid olenevalt liisingulepingust, mis võib hõlmata tulemuslikkuse jälgimist kokkulepitud aja jooksul. 

Lisaandmeid leiab ZeEUSi eBusi aruandest elektribusside kohta Euroopas: http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-

internet.pdf. 

 

Elektrisõidukite tehnoloogia areneb väga kiiresti suurema kestvuse ja usaldusväärsusega akude suunas. Sel põhjusel peaks ametiasutus kontrollima 

hanketeadet koostades viimast kättesaadavat teavet selle kohta, mida turg suudab pakkuda. 

Ametiasutused võiksid ka tunnustada pikemaid garantiiperioode pakkumuste hindamise kriteeriumi kaudu. 

 

  

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
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6 ELI KHRI KRITEERIUMID BUSSITEENUSTE OSTUKS (4. KATEGOORIA) 

6.1 Reguleerimisese 
 

REGULEERIMISESE 

Väikese keskkonnamõjuga selliste ühistranspordi bussiteenuste ost, mis on hõlmatud CPV koodiga 60112000-6, kasutades direktiivi 2007/46/EÜ 

kohaseid M2- ja M3-kategooria sõidukeid. 
 

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

Tähtis! 

Teenuste kategooriate ühiseid kriteeriume (punkt 11) rakendatakse samuti selle kategooria suhtes 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TK1. Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks   

Variant 1 

Bussi marsruut/marsruudid [avaliku sektori hankija sisestab 

marsruudi/marsruutide kirjelduse], mida sõidukid peavad teenindama 

[avaliku sektori hankija valib ühe järgmistest]: 

(a). varustatud ühega kõlblikest tehnoloogialahendustest, mis on 

loetletud 3. kategooria põhikriteeriumi TK1 „Tehnoloogilise 

täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks“ all (punkt 5.2); 

TK1. Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks 

Variant 1 

Bussi marsruut/marsruudid [avaliku sektori hankija sisestab 

marsruudi/marsruutide kirjelduse], mida sõidukid peavad teenindama 

[avaliku sektori hankija valib ühe järgmistest]: 

(a). varustatud ühega kõlblikest tehnoloogialahendustest, mis on 

loetletud 3. kategooria põhikriteeriumi TK1 „Tehnoloogilise 

täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks“ all (punkt 5.2); 



 

   37 

 

(b). varustatud tehnoloogiaga X [avaliku sektori hankija valib 

tehnoloogia kõlblike tehnoloogialahenduste seast, mis on 

loetletud 3. kategooria põhikriteeriumi TK1 „Tehnoloogilise 

täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks“ all (punkt 5.2)]. 

 

Variant 2 

Sõidukipark peab koosnema järgmistes osakaaludes sõidukitest, mis on 

varustatud ühega kõlblikest tehnoloogialahendustest, mis on loetletud 

3. kategooria põhikriteeriumi TK1 „Tehnoloogilise täiustamise 

võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ all (punkt 5.2): 

2018: 12 %, 

2019: 20 %, 

2020: 28 %, 

2021: 36 %. 

Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 

avaldatakse. 

Tõendamine: 

sama nagu TK1 „Tehnoloogilise täiustamise võimalused 

kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ 3. kategoorias (punkt 5.2) 

koos kogu sõidukipargi loetelu ja tehniliste dokumentidega. 

(b). varustatud tehnoloogiaga X [avaliku sektori hankija valib 

tehnoloogia kõlblike tehnoloogialahenduste seast, mis on 

loetletud 3. kategooria põhikriteeriumi TK1 „Tehnoloogilise 

täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks“ all (punkt 5.2)]. 

 

Variant 2 

Sõidukipark peab koosnema järgmistes osakaaludes sõidukitest, mis on 

varustatud ühega kõlblikest tehnoloogialahendustest, mis on loetletud 

3. kategooria põhikriteeriumi TK1 „Tehnoloogilise täiustamise 

võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ all (punkt 5.2): 

2018: 24 %. 

2019: 32 %. 

2020: 40 %. 

2021: 48 %. 

Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 

avaldatakse. 

Tõendamine: 

sama nagu TK1 „Tehnoloogilise täiustamise võimalused 

kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ 3. kategoorias (punkt 5.2) 

koos kogu sõidukipargi loetelu ja tehniliste dokumentidega. 
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TK2. Rehvirõhu jälgimise süsteemid (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kõikidel sõidukitel peavad olema süsteemid, mis vastavad TK1-le rehvirõhu jälgimise süsteemide puhul, nagu on määratud kindlaks sõidukite 

kategooriate ühiste kriteeriumide punktis 10.2. 

Tõendamine: 

sama mis TK1 rehvirõhu jälgimise süsteemide puhul sõidukite kategooriate ühiste kriteeriumide punktis 10.2 koos kogu sõidukipargi loeteluga ja 

tehniliste dokumentidega. 

TK3. Sõidukite rehvid – veeretakistus (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kõikidel sõidukitel peavad olema rehvid, mis vastavad TS2-le sõidukite rehvide puhul, nagu on määratud kindlaks sõidukite kategooriate ühiste 

kriteeriumide punktis 10.2. 

Tõendamine: 

sama mis TK2 sõidukite rehvide puhul sõidukite kategooriate ühiste kriteeriumide punktis 10.2 koos kogu sõidukipargi loeteluga ja tehniliste 

dokumentidega. 

TK4. Kütused (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Märkus: seda kriteeriumit rakendatakse üksnes juhul, kui avaliku sektori hankija kvalifitseerib või ajakohastab tehnoloogiat vastavalt TK1 

„Tehnoloogilise täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ märkusele 3. kategoorias (punkt 5.2), ja pakkuja pakub seda 

tehnoloogiat, et vastata TK1 nõuetele. Avaliku sektori hankija võib kehtestada suuremad taastuvkütuse kasutamise protsendimäärad kooskõlas selle 

kütuse pakkumisega tema riigi või piirkondlikul turul. 

Taastuvkütuse osakaal peab vastama protsendimääradele, mis on esitatud TK1 „Tehnoloogilise täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks“ märkuses 3. kategoorias (punkt 5.2). 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama tarnija(te)ga sõlmitud lepingu(te) koopia ning tootmise ja konkreetse kütusega varustamise süsteemi kirjelduse ja tehnilise 

spetsifikatsiooni. 

TK5. Õhusaasteainete heide 

Kõik bussid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, peavad vastama 

TK5. Õhusaasteainete heide 

Kõik bussid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, peavad vastama 
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vähemalt tasemele Euro V. 

2018: 40 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

2019: 48 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

2020: 56 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

2021: 64 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 

avaldatakse. 

Kui sõidukid ei ole sertifitseeritud kui Euro V või kõrgemale tasemele 

vastavad, aga tehnilise järelhooldusega on saavutatud sama standard, 

tuleks see pakkumuses dokumenteerida. 

 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi 

sõidukite loetelu ja nende vastavussertifikaadid. Sõidukite puhul, mis 

vastavad ülalnimetatud normile pärast tehnilist täiustamist, tuleb võetud 

meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse ning seda peab 

kontrollima sõltumatu kolmas isik. 

vähemalt tasemele Euro V. 

2018: 60 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

2019: 68 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

2020: 76 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

2021: 84 % bussidest peab vastama tasemele Euro VI. 

Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 

avaldatakse. 

Kui sõidukid ei ole sertifitseeritud kui Euro V või kõrgemale tasemele 

vastavad, aga tehnilise järelhooldusega on saavutatud sama standard, 

tuleks see pakkumuses dokumenteerida. 

 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi 

sõidukite loetelu ja nende vastavussertifikaadid. Sõidukite puhul, mis 

vastavad ülalnimetatud normile pärast tehnilist täiustamist, tuleb võetud 

meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse ning seda peab 

kontrollima sõltumatu kolmas isik. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

PHK1. Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul 

Punkte antakse pakkumustele, milles pakutakse: 

variant 1: TK1 all (vt eespool) kehtestatust rohkem marsruute, mida käitavad 3. kategooria TK1 põhikriteeriumile vastavad sõidukid (punkt 5.2); 

variant 2: lepingu alusel kasutatavat sõidukiparki, kus on sõidukite osakaal (%) suurem kui TK1 (vt eespool), proportsionaalselt TK1 ületava osaga 

(vt eespool). 

Kui sõidukipark koosneb eri klasside tehnoloogialahendustest, antakse võrreldes klassiga C klassile A kolmekordsed punktid ja klassile B 
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kahekordsed punktid. 

 

Tõendamine: 

vt TK1 eespool. 

 

PHK2. Õhusaasteainete heide (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

 

Punkte antakse lepingu alusel kasutatavale sõidukipargile, milles on teenuse osutamiseks kasutatavate sõidukite osakaal (%) suurem kui TK5, 

proportsionaalselt TK5 ületava osaga, või kui sõidukid vastavad 3. kategooria kriteeriumile PHK3 „Parem õhusaasteainete heite näitaja“. (Tuleb 

täpsustada, millises ulatuses antakse punkte suuremate osakaalude, parema toimivuse ja summutitoru null-heitgaasidega sõidukite korral. 

Summutitoru null-heitgaasidega sõidukitele tuleb anda rohkem punkte kui maagaasiga bussidele.) 

 

Tõendamine: 

vt TK5 eespool. 

 PHK3. Müraemissioon 

Punkte antakse nendele pakkumustele, milles pakutakse teenuste 

osutamiseks mõeldud sõidukiparki, mis koosneb täielikult sõidukitest, 

mis vastavad PHK1-le sõidukite müraemissiooni poolest, mis on 

kehtestatud sõidukite kategooriate ühiste kriteeriumide punktis 10.2. 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi 

sõidukite loetelu ja nende vastavussertifikaadid. 
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6.3 Lepingu täitmise tingimused 
(seda rakendatakse üksnes juhul, kui ettevõtjad omavad või liisivad teenuste osutamiseks kasutatavat sõidukiparki) 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED (LTT) 

LTT1. Uued sõidukid (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kui teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi sõiduk asendatakse, peab uus sõiduk aitama hoida või parandada teenuste osutamiseks kasutatava 

sõidukipargi omadusi (koosseis ja tehnoloogialahendused) kasvuhoonegaaside heite ja õhusaasteainete heite poolest, nagu neid pakuti pakkumuses. 

Töövõtja hoiab alles dokumente, mis peavad olema hankijale kontrollimiseks kättesaadavad. Avaliku sektori hankija võib kehtestada leppetrahvide 

kohaldamise eeskirjad mittevastavuse korral. 
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7 ELI KHRI KRITEERIUMID JÄÄTMEKOGUMISVEOKITE OSTUKS VÕI LIISIMISEKS (5. KATEGOORIA) 

7.1 Reguleerimisese 
 

REGULEERIMISESE 

Väikese keskkonnamõjuga selliste N2- ja N3-kategooria sõidukite ost või liisimine, mis on määratletud direktiivis 2007/46/EÜ, eesmärgiga pakkuda 

jäätmekogumis- ja -veoteenuseid. 

 
 

7.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
Tähtis! Sõidukite kategooriate ühiseid kriteeriume (punkt 10) rakendatakse samuti selle kategooria suhtes 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TK1. Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks 

Sõiduk peab olema varustatud ühega järgmistest 

tehnoloogialahendustest: 

 hübriidsõidukid nii diislikütuse kui ka maagaasiga; 

 sõidukid, mis on varustatud energia akumuleerimise / taaskasutamise 

süsteemidega; 

 sõidukid, mis on varustatud koormustundlike hüdrauliliste 

süsteemidega; 

 sõidukid, millel on elektrilised prügikastitõstukid; 

 pistikühendusega hübriidsõiduk: akupakiga varustatud sõiduk, mida 

TK1. Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks 

Sõiduk peab olema varustatud ühega järgmistest 

tehnoloogialahendustest: 

 pistikühendusega hübriidsõiduk: akupakiga varustatud sõiduk, mida 

saab laadida võrgust ja mis annab energiat kere ja tõstuki 

elektriajamile; 

 algseadmete valmistaja segakahekütuseline maagaasiga töötav 

sõiduk, mis läbis tsükli WHTC kuuma osa seguga, mille gaaskütuse 

energiategur on vähemalt 50 %*; 

 kõrgsurve otsesissepritsega maagaasiga töötavad sõidukid; 
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saab laadida võrgust ja mis annab energiat kere ja tõstuki 

elektriajamile; 

 algseadmete valmistaja segakahekütuseline maagaasiga töötav 

sõiduk, mis läbis tsükli WHTC kuuma osa seguga, mille gaaskütuse 

energiategur on vähemalt 50 %*; 

 kõrgsurve otsesissepritsega maagaasiga töötavad sõidukid; 

 täiselektrilised sõidukid; 

 vesinikkütuseelemendiga elektrisõidukid; 

 üksnes maagaasiga töötavad sõidukid allpool märkuses esitatud 

tingimuste alusel. 

 

Märkus: avaliku sektori hankijad võivad hõlmata üksnes maagaasiga 

töötavad sõidukid, kui need saavad taastuvmetaani vähemalt 15 % 

ulatuses oma vajadusest. 

 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kus on esitatud 

nende tehnoloogialahenduste kirjeldused. 

 

 

 täiselektrilised sõidukid; 

 vesinikkütuseelemendiga elektrisõidukid; 

 üksnes maagaasiga töötavad sõidukid allpool märkuses esitatud 

tingimuste alusel. 

 

Märkus: avaliku sektori hankijad võivad hõlmata üksnes maagaasiga 

töötavad sõidukid, kui need saavad taastuvmetaani vähemalt 15 % 

ulatuses oma vajadusest. 

 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kus on esitatud 

nende tehnoloogialahenduste kirjeldused. 

 

TK2. Abiseadmed (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Sõiduki heide abiseadmete (nt tihendaja, tõstuk jne, mille määrab kindlaks avaliku sektori hankija) eraldi mootoritest peavad vastama heite 

piirnormidele kooskõlas määrusega (EL) nr 2016/1628, V etapp. 
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Tõendamine: 

pakkuja peab esitama kas tüübikinnitustunnistuse või katsearuande sõltumatult laborilt kooskõlas määrusega (EL) nr 2016/1628. 

 

TK3. Õhusaasteainete heite näitaja (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

N3- ja N2-kategooria sõidukid, mille tuletatud mass
1
 ületab 2 610 kg, peavad vastama tasemele Euro VI. 

M2-kategooria sõidukid, mille tuletatud mass
1
 ei ületa 2 610 kg, peavad vastama TK2-le „Õhusaasteainete heide“ 1. kategoorias (punkt 3.2). 

 

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. 

 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

 PHK1. Kliimaseadmete gaasid 

Punkte antakse nendele sõidukitele, mis on varustatud 

õhukonditsioneerisüsteemiga, mis kasutab külmutusainet, mille 

globaalse soojenemise potentsiaal CO2 tegurina ja 100 aasta jooksul on 

alla 150. 

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)) + … 
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(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 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG).   

 PHK2. Abimootorite elektrifitseerimine 

Punkte antakse nendele sõidukitele, mis on varustatud elektriliste 

abiseadmetega. 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kuhu see teave on 

märgitud. 

PHK3. Parem õhusaasteainete heite näitaja 

N3- ja N2-kategooria sõidukid, mille tuletatud mass ületab 2 610 kg: 

punkte antakse järgmiste tehnoloogialahenduste korral: 

 maagaas, 

 pistikühendusega hübriidelektrisõidukid,
2
 

 akutoitega elektrisõidukid ja 

 vesinikkütuseelemendiga elektrisõidukid. 

(Tuleb täpsustada, mil määral antakse rohkem punkte summutitoru null-

heitgaasi suutlikkusega sõidukitele, st pistikühendusega hübriidsõidukid, 

akuga elektrisõidukid ja kütuseelemendiga sõidukid. Summutitoru null-

heitgaasidega sõidukitele tuleb anda rohkem punkte kui maagaasiga 

töötavatele sõidukitele). 
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N2-kategooria sõidukid, mille tuletatud mass
1
 ei ületa 2 610 kg: 

kasutatakse 1. kategooria PHK3 „Parem õhusaasteainete heite näitaja“ ja 

PHK4 „Summutitoru null-heitgaaside suutlikkus“ valemit (punkt 3.2). 

 

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. 

 

7.3 Selgitavad märkused 

Selgitavad märkused 

TK2. Õhusaasteainete heide 
1 ‘

Tuletatud mass on sõidukorras sõiduki mass, mis on märgitud vastavussertifikaadile ning millest on maha arvatud juhi ühtne mass 75 kg ja ühtne 

mass 100 kg. 
2
 Pistikühendusega hübriidsõidukite korral sõltub kogu päevane tundide arv, mille jooksul veokit kasutatakse täielikult elektriga, konkreetsest 

töötsüklist ja laadimisstrateegiast. Seega peavad avaliku sektori hankijad tagama, et pistikühendusega hübriidveokid suudavad maksimeerida oma 

päevast täielikult elektril töötamise tundide arvu koos oma igapäevaste tsüklitega, kasutades kättesaadavat laadimistaristut. 
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8 ELI KHRI KRITEERIUMID JÄÄTMEKOGUMISTEENUSTE OSTUKS (6. KATEGOORIA) 

8.1 Reguleerimisese 
 

REGULEERIMISESE 

Väikese keskkonnamõjuga selliste jäätmekogumisteenuste ost, mis on hõlmatud CPV kategooriatega „jäätmekogumisteenused“ (90511000-2) ja 

„jäätmeveoteenused“ (90512000-9). 
 

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

Tähtis! 

Teenuste kategooriate ühiseid kriteeriume (punkt 11) rakendatakse samuti selle kategooria suhtes 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TK1. Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks 

Variant 1 

Jäätmekogumise marsruut/marsruudid [avaliku sektori hankija sisestab 

marsruudi/marsruutide kirjelduse], mida sõidukid peavad teenindama 

[avaliku sektori hankija valib ühe järgmistest]: 

(a). Varustatud ühega kõlblikest tehnoloogialahendustest, mis on 

loetletud 5. kategooria põhikriteeriumi TK1 „Tehnoloogilised 

võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ all (punkt 

7.2). 

TK1. Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks 

Variant 1 

Jäätmekogumise marsruut/marsruudid [avaliku sektori hankija sisestab 

marsruudi/marsruutide kirjelduse], mida sõidukid peavad teenindama 

[avaliku sektori hankija valib ühe järgmistest]: 

(a). Varustatud ühega kõlblikest tehnoloogialahendustest, mis on 

loetletud 5. kategooria põhikriteeriumi TK1 „Tehnoloogilised 

võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ all (punkt 

7.2). 
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(b). Varustatud tehnoloogiaga X [avaliku sektori hankija valib 

tehnoloogia kõlblike tehnoloogialahenduste seast, mis on 

loetletud 5. kategooria põhikriteeriumi TK1 „Tehnoloogilised 

võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ all (punkt 

7.2)] 

Variant 2 

Sõidukipark peab koosnema järgmistes osakaaludes sõidukitest, mis on 

varustatud ühega kõlblikest tehnoloogialahendustest, mis on loetletud 

5. kategooria põhikriteeriumi TK1 „Tehnoloogilised võimalused 

kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ all (punkt 7.2): 

2018: 12 %, 

2019: 20 %, 

2020: 28 %, 

2021: 36 %. 

Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 

avaldatakse. 

 

Tõendamine: sama nagu 5. kategooria TK1 „Tehnoloogilised 

võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ (punkt 7.2), koos 

kogu sõidukipargi loetelu ja tehniliste dokumentidega. 

(b). Varustatud tehnoloogiaga X [avaliku sektori hankija valib 

tehnoloogia kõlblike tehnoloogialahenduste seast, mis on 

loetletud 5. kategooria põhikriteeriumi TK1 „Tehnoloogilised 

võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ all (punkt 

7.2)] 

Variant 2 

Sõidukipark peab koosnema järgmistes osakaaludes sõidukitest, mis on 

varustatud ühega kõlblikest tehnoloogialahendustest, mis on loetletud 

5. kategooria põhikriteeriumi TK1 „Tehnoloogilised võimalused 

kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ all (punkt 7.2): 

2018: 24 %, 

2019: 32 %, 

2020: 40 %, 

2021: 48 %. 

Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 

avaldatakse. 

 

Tõendamine: sama nagu 5. kategooria põhikriteeriumi TK1 

„Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ 

(punkt 7.2), koos kogu sõidukipargi loetelu ja tehniliste dokumentidega. 
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TK2. Rehvirõhu jälgimise süsteemid (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kõikidel sõidukitel peavad olema süsteemid, mis vastavad TK1-le rehvirõhu jälgimise süsteemide puhul, nagu on määratud kindlaks sõidukite 

kategooriate ühiste kriteeriumide punktis 10.2. 

Tõendamine: 

sama mis TK1 rehvirõhu jälgimise süsteemide puhul sõidukite kategooriate ühiste kriteeriumide punktis 10.2 koos kogu sõidukipargi loeteluga ja 

tehniliste dokumentidega. 

TK3. Sõidukite rehvid – veeretakistus (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kõikidel sõidukitel peavad olema rehvid, mis vastavad TK2-le sõidukite rehvide puhul, nagu on määratud kindlaks sõidukite kategooriate ühiste 

kriteeriumide punktis 10.2. 

Tõendamine: 

sama mis TK2 sõidukite rehvide puhul sõidukite kategooriate ühiste kriteeriumide punktis 10.2 koos kogu sõidukipargi loeteluga ja tehniliste 

dokumentidega. 

TK4. Kütused (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Märkus: seda kriteeriumit rakendatakse üksnes siis, kui avaliku sektori hankija kvalifitseerib üksnes maagaasiga töötavad sõidukid kõlbliku 

tehnoloogialahendusena ning pakkuja pakub üksnes maagaasiga töötavaid sõidukeid, et vastata T1 nõuetele (vt eespool). 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(te) koopia ning tootmise ja konkreetse kütusega varustamise süsteemi kirjelduse ja tehnilise 

spetsifikatsiooni. 

TK5. Õhusaasteainete heide 

Kõik raskesõidukid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, peavad 

vastama vähemalt tasemele Euro V. 

TK5. Õhusaasteainete heide 

Kõik raskesõidukid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, peavad 

vastama vähemalt tasemele Euro V. 
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2018: 40 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

2019: 48 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

2020: 56 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

2021: 64 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 

avaldatakse. 

 

Kui sõidukid ei ole sertifitseeritud kui Euro V või kõrgemale tasemele 

vastavad, aga tehnilise järelhooldusega on saavutatud sama standard, 

tuleks see pakkumuses dokumenteerida. 

 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi 

sõidukite loetelu ja nende vastavussertifikaadid. Sõidukite puhul, mis 

vastavad ülalnimetatud normile pärast tehnilist täiustamist, tuleb võetud 

meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse ning seda peab 

kontrollima sõltumatu kolmas isik. 

2018: 60 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

2019: 68 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

2020: 76 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

2021: 84 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 

avaldatakse. 

 

Kui sõidukid ei ole sertifitseeritud kui Euro V või kõrgemale tasemele 

vastavad, aga tehnilise järelhooldusega on saavutatud sama standard, 

tuleks see pakkumuses dokumenteerida. 

 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi 

sõidukite loetelu ja nende vastavussertifikaadid. Sõidukite puhul, mis 

vastavad ülalnimetatud normile pärast tehnilist täiustamist, tuleb võetud 

meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse ning seda peab 

kontrollima sõltumatu kolmas isik. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

PHK1. Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Punkte antakse pakkumustele, milles pakutakse: 

variant 1: TK1 all (vt eespool) kehtestatust rohkem marsruute, mida käitavad 5. kategooria põhikriteeriumile TK1 „Tehnoloogilised võimalused 

kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ vastavad sõidukid (punkt 7.2); 

variant 2: lepingu alusel kasutatavat sõidukiparki, kus on sõidukite osakaal (%) suurem kui TK1, proportsionaalselt TK1 ületava osaga (vt eespool). 

Tõendamine: 
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vt TK1 eespool. 

PHK2. Õhusaasteainete heide (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Punkte antakse lepingu alusel kasutatavale sõidukipargile, milles on teenuse osutamiseks kasutatavate sõidukite osakaal (%) suurem kui TK5, 

proportsionaalselt TK5 ületava osaga (vt eespool), või kui sõidukid vastavad 5. kategooria kriteeriumile PHK3 „Parem õhusaasteainete heite 

näitaja“ (punkt 7.2) (tuleb täpsustada, millises ulatuses antakse punkte suuremate osakaalude, paremate näitajate ja summutitoru null-

heitgaasidega sõidukite korral. Summutitoru null-heitgaasidega sõidukitele tuleb anda rohkem punkte kui maagaasiga sõidukitele). 

Tõendamine: 

vt TK5 eespool. 

 

PHK3. Abiseadmed (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Punkte antakse selliste sõidukite osakaalu põhjal, mis vastavad 5. kategooria kriteeriumile TK2 „Abiseadmed“ (punkt 7.2). 

 

Tõendamine: 

vt 5. kategooria TK2 (punkt 7.2). 

 

 PHK 4. Müraemissioon 

Punkte antakse nendele pakkumustele, milles pakutakse teenuste 

osutamiseks mõeldud sõidukiparki, mis koosneb täielikult sõidukitest, 

mis vastavad PHK1-le sõidukite müraemissiooni poolest, mis on 

kehtestatud sõidukite kategooriate ühiste kriteeriumide punktis 10.2. 

Tõendamine: 

Pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi 

sõidukite loetelu ja nende vastavussertifikaadid. 
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8.3 Lepingu täitmise tingimused 
(Seda rakendatakse üksnes juhul, kui ettevõtjad omavad või liisivad teenuste osutamiseks kasutatavat sõidukiparki.) 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 

LTT1. Uued sõidukid (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kui teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi sõiduk asendatakse, peab uus sõiduk aitama hoida või parandada teenuste osutamiseks kasutatava 

sõidukipargi omadusi (koosseis ja tehnoloogialahendused) kasvuhoonegaaside heite ja õhusaasteainete heie poolest, nagu neid pakuti pakkumuses. 

Töövõtja hoiab alles dokumente, mis peavad olema hankijale kontrollimiseks kättesaadavad. Avaliku sektori hankija võib kehtestada leppetrahvide 

kohaldamise eeskirjad mittevastavuse korral. 

 

8.4 Selgitavad märkused 

Selgitavad märkused 

Marsruudi optimeerimine 

Olemas on marsruudi optimeerimise süsteemid, mis hõlmavad arvutipõhist sõiduki marsruudi ja ajakava kavandamise (computerised vehicle 

routing and scheduling, CVRS) tehnoloogiat, mis suudab vähendada kütusekulu 5–15 %. Nende süsteemide puhul võidakse kasutada: 

(a). mudeleid, mis prognoosivad prügikastide täitumise taset, tuginedes jäätmete kogusest sõltuvate tasude süsteemidele või sõidukitele 

paigaldatud kaalumissüsteemidele; 

(b). prügikastide sees olevaid andureid, mis jälgivad reaalajas prügikastide täitumise taset. 
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Mõlemad tehnoloogialahendused on praegu küpsed ja turul kättesaadavad. Seepärast on soovitatav, et avaliku sektori hankija uurib nende 

marsruudi optimeerimise süsteemide kasutamise võimalusi oma jäätmekogumissüsteemides. 

 

9 ELI KHRI KRITEERIUMID POSTI-, KULLERI- JA KOLIMISTEENUSTE OSTUKS (7. KATEGOORIA) 
9.1 Reguleerimisese 

 

REGULEERIMISESE 

Väikese keskkonnamõjuga selliste posti-, kulleri- ja kolimisteenuste ostmine, mis hõlmab järgmist: 

- rühm 641: posti- ja kulleriteenused, välja arvatud raudteepost, lennupost ja postivedu veetranspordiga; 

- 79613000-4: töötajate ümberpaigutusteenused; 

- 63100000-0: lasti käitlemis- ja hoiuteenused; 

- 98392000-7: kolimisteenused. 

 

 

9.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 

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

Tähtis! 

Teenuste kategooriate ühiseid kriteeriume (punkt 11) rakendatakse samuti selle kategooria suhtes 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TK1. Jalgrattalogistika (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
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Märkus: seda TKd rakendatakse sõidukite suhtes, mida kasutatakse linnasiseste posti- ja kulleriteenuste osutamisel. Ametiasutused võivad ette 

kirjutada ka seda, mis liiki veojalgrattalogistikat tuleb kasutada. 

(Linnades, kus on sobiv linnataristu ja piisavalt jalgrattalogistikaga tegelevaid ettevõtjaid.) 

Pakkuja peab pakkuma teenuste osutamiseks kasutatavat sõidukiparki, mis hõlmab jalgrattaid ja jalgrattahaagiseid, mis võivad olla elektrilise 

abimootoriga jalgrattad. Jalgrataste ja jalgrattahaagiste eesmärk on minimeerida mootorsõidukite kasutamist ja lahendada nn viimase etapi 

probleeme vastavalt heitevähendamiskavale, mis on kehtestatud TK1 kohaste keskkonnajuhtimistavadega teenuste kategooriate ühiste kriteeriumide 

raames (punkt 11.2). 

Selle kriteeriumi võib täita, luues partnerluse linnakujunduskeskusega, mille sõidukipark koosneb jalgratastest ja veojalgratastest. 

 

Tõendamine: pakkuja esitab teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi kirjelduse ning vajaduse korral ka linnakujunduskeskusega sõlmitud 

partnerluslepingu. 

TK2. Õhusaasteainete heide 

Kõik raskesõidukid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, peavad 

vastama vähemalt tasemele Euro V. 

2018: 40 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

2019: 48 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

2020: 56 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

2021: 64 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

 

Kui sõidukid ei ole sertifitseeritud kui Euro V või kõrgemale tasemele 

vastavad, aga tehnilise järelhooldusega on saavutatud sama standard, 

tuleks see pakkumuses dokumenteerida. 

Kõik sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid, mida kasutatakse teenuse 

TK2. Õhusaasteainete heide 

TK2.1. Kõik raskesõidukid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, 

peavad vastama vähemalt tasemele Euro V. 

2018: 60 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

2019: 68 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

2020: 76 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

2021: 84 % raskesõidukitest peab vastama tasemele Euro VI. 

Kui sõidukid ei ole sertifitseeritud kui Euro V või kõrgemale tasemele 

vastavad, aga tehnilise järelhooldusega on saavutatud sama standard, 

tuleks see pakkumuses dokumenteerida. 

Kõik sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid, mida kasutatakse teenuse 

osutamiseks, peavad vastama vähemalt tasemele Euro 5. 

2018: 60 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 
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osutamiseks, peavad vastama vähemalt tasemele Euro 5. 

2018: 40 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

tasemele Euro 6. 

2019: 50 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

tasemele Euro 6. 

2020: 60 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

tasemele Euro 6. 

2021: 70 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

tasemele Euro 6. 

Kõik L-kategooria sõidukid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, 

peavad vastama vähemalt tasemele Euro 3. 

2018: 40 % L-kategooria sõidukitest peab vastama tasemele Euro 4. 

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. 

Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 

avaldatakse. 

Selle kriteeriumi võib täita, luues partnerluse linnakujunduskeskusega, 

mille sõidukipark vastab nõuetele. 

 

Tõendamine: pakkuja peab esitama sõidukite tehnilised dokumendid, 

kus heitenormid on kindlaks määratud. Sõidukite puhul, mis vastavad 

ülalnimetatud normile pärast tehnilist täiustamist, tuleb võetud meetmed 

dokumenteerida ja lisada pakkumusse ning seda peab kontrollima 

sõltumatu kolmas isik. 

tasemele Euro 6. 

2019: 70 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

tasemele Euro 6. 

2020: 80 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

tasemele Euro 6. 

2021: 90 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

tasemele Euro 6. 

2018: 10 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

standardile Euro 6d-TEMP või Euro 6d. 

2019: 15 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

standardile Euro 6d-TEMP või Euro 6d. 

2020: 20 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

standardile Euro 6d-TEMP või Euro 6d. 

2021: 25 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 

standardile Euro 6d-TEMP või Euro 6d. 

Selle kriteeriumi võib täita, luues partnerluse linnakujunduskeskusega, 

mille sõidukipark vastab nõuetele. 

 

Kõik L-kategooria sõidukid, mida kasutatakse teenuse osutamiseks, 

peavad vastama vähemalt tasemele Euro 3. 

2018: 60 % L-kategooria sõidukitest peab vastama tasemele Euro 4. 

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. 
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Rakendatav vahemik vastab aastale, millal pakkumismenetlus 

avaldatakse. 

 

TK2.2. Posti- ja kulleriteenuste korral linnapiirkondades, kus on 

õhukvaliteediprobleeme: 

sõiduautod, väikesed tarbesõidukid ja L-kategooria sõidukid ei tohi 

eraldada summutitoru heitgaase. 

Kui laadimistaristu pole kättesaadav või eeldatav kasutajaprofiil nõuab 

suuri vahemikke: sõidukid peavad olema vähemalt summutitoru null-

heitgaaside suutlikkusega, mis tähendab, et sõiduauto või 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 

linnakujunduskeskusega sõlmitud partnerluslepingu. 

Sõidukite puhul, mis vastavad ülalnimetatud normile pärast tehnilist 

täiustamist, tuleb võetud meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse 

ning seda peab kontrollima sõltumatu kolmas isik. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

PHK1. CO2 heide (rakendatakse üksnes väikeste tarbesõidukite ja L-kategooria sõidukite suhtes) (samad nõuded nii põhi- kui ka 

lisakriteeriumide puhul) 

Punkte antakse nendele pakkumustele, milles pakutakse teenuste osutamiseks kasutatavat sõidukiparki, kus: 

- sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite korral: peab keskmine CO2 tüübikinnitus vastama 1. kategooria põhikriteeriumi TK1 (punkt 3.2) 
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vahemikule, mis vastab hanketeate aastale. Punkte antakse proportsionaalselt sõidukipargi keskmise CO2 tüübikinnitusega. 

- L-kategooria sõidukite korral: kõik teenuse osutamisel kasutatavad L-kategooria sõidukid peavad olema elektrilised.  

Tõendamine: pakkuja peab esitama arvutustabelis teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi sõidukite loetelu, nende CO2 heite tüübikinnituse 

(mida tõendavad asjaomased vastavussertifikaadid) ning nende keskmise näitaja arvutuse. 

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 TK2.2.) 

Punkte antakse nendele pakkumustele, milles pakutakse kas: 

(a). suuremat protsendimäära kui TK2 all (vt eespool) kehtestatud VÕI 

(b). sõiduautosid, väikeseid tarbesõidukeid 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. 

 

 (Tuleb täpsustada, millises ulatuses antakse punkte suuremate protsentide, paremate näitajate ja summutitoru null-heitgaasidega sõidukite korral. 

Summutitoru null-heitgaaside suutlikkusega sõidukitele tuleb anda rohkem punkte kui sõidukitele, millel on parem toimivus kui Euro 6/4, ja 

maagaasiga töötavatele raskesõidukitele.) 

 

Tõendamine: 

vt TK2 eespool. 
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10 SÕIDUKITE KATEGOORIATE ÜHISED KRITEERIUMID 

10.1 Reguleerimisese 

 

REGULEERIMISESE 

Järgmiste väikese keskkonnamõjuga maanteetranspordisõidukite ost: 

 „sõiduautod, väikesed tarbesõidukid ja L-kategooria sõidukid“, 

 „bussid“, 

 „jäätmekogumisveokid“. 

 

10.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 

 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
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TK1. Rehvirõhu jälgimise süsteemid (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Väikesed tarbesõidukid ja raskeveokid peavad olema varustatud rehvirõhu jälgimise süsteemidega, mis tähendab, et sõidukile on paigaldatud 

süsteem, mis suudab hinnata rehvide rõhku või rõhu muutumist aja jooksul ning edastada vastavat teavet kasutajale sel ajal, kui sõiduk sõidab, või 

busside ja jäätmeveoautode korral süsteemid, mis edastavad vastavat teavet käitaja asukohta. 

 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kuhu see teave on märgitud. 

TK2. Sõidukite rehvid – veeretakistus (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

(Ei või kasutada, kui ohutusega seotud põhjustel on vaja suurima märjal pinnal nakkuvuse, lume- või jäärehve.) 

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 

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 kriteeriumit 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 UNECE 

määruse 109 (protekteeritud rehvide kohta 1. lisaga. 

TK3. Sõidukile omane keskkonnasäästliku sõidukijuhtimise teave (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Sõidukid peavad olema varustatud teabe/juhistega keskkonnasäästliku sõidukijuhtimise kohta. Sisepõlemismootoriga sõidukite puhul peab sõiduki 
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kasutusjuhend sisaldama suuniseid varajase käiguvahetuse kohta, püsiva kiiruse hoidmise kohta väikese madalal pöörlemissagedusel ja 

liiklusvoogude prognoosimise kohta. Hübriid- ja elektrisõidukite korral peab teave sisaldama andmeid regeneratiivpidurdamise kasutamise kohta, et 

säästa energiat. Pistikühendusega hübriidsõidukite ja signaalivõimendiga (range extender) elektrisõidukite puhul peavad juhised hõlmama 

konkreetseid juhiseid, et maksimeerida elektriliselt sõidetud kilomeetreid. Seda teavet / neid juhiseid võib esitada koolituste käigus (kui ametiasutus 

valib selle võimaluse, peab ta ette nägema minimaalse koolitustundide arvu, mida pakutakse). 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kuhu see teave on märgitud, või koolituste kirjelduse ja sisu. 

 TK4. Rehvimüra 

 

(ei või kasutada, kui ohutusega seotud põhjustel on vaja suurima märjal 

pinnal nakkuvuse, lume- või jäärehve) 

Sõidukid peavad olema varustatud: 

a) 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), 

 

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 kriteeriumit tuleb ajakohastada uute õigusaktide alusel, kui 

need jõustuvad. 
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Tõendamine: punkti a korral peab pakkuja peab esitama rehvi märgise 

kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1222/2009, punkti b korral kinnitusteate 

kooskõlas UNECE määruse 109 (protekteeritud rehvide kohta) 1. lisaga. 

 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

 PHK1. Sõiduki müra 

Punkte antakse sõidukitele, 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. 
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11 TEENUSTE KATEGOORIATE ÜHISED KRITEERIUMID 

11.1 Reguleerimisese ja valikukriteeriumid 
 

REGULEERIMISESE 

Järgmiste väikese keskkonnamõjuga maanteetransporditeenuste ost: 

 „liikuvusteenused“, 

 „bussiteenused“ 

 „jäätmekogumisteenused“, 

 „posti-, kulleri- ja kolimisteenused“. 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

VALIKUKRITEERIUMID 

VK1. Pakkuja pädevus (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

 

Pakkujal peavad olema asjaomased kogemused igas järgmises valdkonnas: 

- allikast ratasteni tekkiva kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heite vähendamiseks mõeldud olemasolevate tehnoloogialahenduste ja 

meetmete kindlakstegemine, hindamine ja rakendamine; 

- kasvuhoonegaaside heite jälgimise ja sellega seotud aruandluse menetlused. 

 

Tõendamine: 

tõendav teave ja viited viimasel viiel aastal (võimaluse korral sarnase mahuga) rakendatud asjakohaste lepingute kohta, mis sisaldasid eespool 

loetletud elemente. 
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11.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TK1. Keskkonnajuhtimismeetmed (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Pakkujatel peab olema kirjalik menetlus, et: 

1. jälgida ja dokumenteerida teenuse kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heidet. Kasutatavad näitajad peavad olema teenuse heide ja energiakulu 

nii kokku aasta kohta kui ka reisija/tonni/ühiku transporditud kilomeetri või muu ühiku kohta, mis kajastab teenuse toimivust; 

2. rakendada heitevähendamiskava meetmetega, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heidet; 

3. hinnata heitevähendamisekava kasutamist, jälgides näitajate muutumist ja kava meetmete rakendamist praktikas; 

4. võtta kavast kõrvalekallete või näitajate suurenemise korral vajalikud meetmed nende kõrvalekallete ja suurenemiste kõrvaldamiseks ja 

edaspidiseks vältimiseks. 

 

Tõendamine: 

pakkuja peab esitama: 

1. menetluse punktis 1 loetletud näitajate jälgimiseks ja dokumenteerimiseks; 

2. heitevähendamiskava; 

3. hindamismenetluse, millega tagatakse heitevähendamiskava rakendamine; 

4. parandamismenetluse hindamisel avastatud kõrvalekallete parandamiseks ja võimaluse korral edaspidiseks vältimiseks. 

Keskkonnajuhtimissüsteemid, mis on sertifitseeritud ISO 14001 või EMASe alusel, loetakse vastavaks, kui need hõlmavad keskkonnaeesmärki 

vähendada teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heidet. Pakkuja peab esitama keskkonnapoliitika, 
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mis näitab soovi saavutada see eesmärk, koos sertifitseerimisasutuse väljastatud sertifikaadiga. 

 

Märkus: avaliku sektori hankija võib anda punkte nendele pakkumustele, milles pakutakse nende keskkonnajuhtimismeetmete märkimisväärset 

täiustamist. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

 PHK1. Määrdeõlid, hüdraulilised vedelikud ja määrdeained 

Punkte antakse nendele pakkumustele, mis hõlmavad järgmiste toodete 

kasutamist teenindussõidukite hoolduseks: 

- taasrafineeritud määrdeõlid, st on õlid, mis on saadud kasutatud 

õlidest, mis on läbinud protsessi, millega taastatakse õli esialgseks 

kasutuseks sobiv kvaliteet; 

- hüdraulilised vedelikud ja määrdeained, millel ei ole rakendamise 

ajal tervise- või keskkonnaohu märget või R-teadet (madalaim 

klassifitseerimise piirnorm määruses (EÜ) nr 1272/2008 või nõukogu 

direktiivis 99/45/EÜ). Hüdraulilistes vedelikes ja määrdeainetes 

olevate selliste ainete kumulatiivne massiprotsent, mis ei ole 

biolagunevad ega bioakumuleerivad, ei või ületada 0,1 % (w/w). 

Tõendamine: pakkuja peab esitama määrdeõlide ning hüdrauliliste 

vedelike ja määrdeainete tehnilised dokumendid. Hüdraulilised 

vedelikud ja määrdeained, mis vastavad ELi ökomärgisele või 

samaväärsele 1. tüübi ökomärgisele, mis hõlmab PHK1 all kehtestatud 

nõudeid, peetakse vastavaks. 
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11.3 Lepingu täitmise tingimused 
 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 

LTT1. Sõidukijuhtide koolitus (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Märkus: seda lepingu täitmise tingimust rakendatakse üksnes siis, kui teenus hõlmab sõidukijuhti ning kui juhtidel ei pea olema sõidukijuhi 

kutseoskuse tunnistust (juhi kutsetunnistus) kooskõlas direktiiviga 2003/59/EÜ. 

Kõiki juhte, kes osutavad teenust lepingu kehtivuse ajal, tuleb korrapäraselt koolitada tunnustatud asutuses keskkonnasäästliku sõidukijuhtimise 

teemal, et suurendada kütusetõhusust. 

 

Piisav koolitus miinimumkestusega 16 tundi tuleb tagada kõikidele uutele töötajatele, kes töötavad lepingu raames, nelja nädala jooksul alates 

tööleasumisest ning ülaltoodud punktide teemal tuleb tagada kõikidele ülejäänud töötajatele vähemalt neljatunnine täiendkoolitus kord aastas. 

Teenuseosutaja peab dokumenteerima ja teatama avaliku sektori hankijale kord aastas igale lepingu raames töötavale töötajale pakutud koolituste 

(tundide) summa ja teema. 

 

Kõiki 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 leppetrahvide kohaldamise eeskirjad mittevastavuse korral. 

LTT2. Keskkonnajuhtimismeetmed (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Teenuseosutaja peab lepingu täitmise ajal dokumenteerima alljärgneva ja esitama selle kohta aruanded: 

– näitajate seire tulemused ning 
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– hindamise tulemused ning vajaduse korral parandus- ja ennetusmeetmed; 

seda tuleb teha vastavalt esitatud kirjalikule menetlusele, millega kontrollitakse TK1 „Keskkonnajuhtimismeetmed“ järgimist. 

Need aruanded peavad olema avaliku sektori hankijale kontrollimiseks kättesaadavad. 

Avaliku sektori hankija võib kehtestada leppetrahvide kohaldamise eeskirjad mittevastavuse korral ning preemiad heitevähendamiskavaga 

kehtestatud eesmärkide ületamise korral. 
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LTT3. Väikese viskoossusega määrdeõlid (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

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. 

LTT4. Sõidukite rehvid – veeretakistus (samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

(Ei või kasutada, kui ohutusega seotud põhjustel on vaja suurima märjal pinnal nakkuvuse, lume- või jäärehve.) 

Töövõtja peab asendama teenust osutavate sõidukite kulunud rehvid järgmisega: 

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, 

VÕI 

b) protekteeritud rehvidega. 

Töövõtja hoiab alles dokumente, mis peavad olema hankijale kättesaadavad. 

Märkus: määrus (EÜ) nr 1222/2009 on praegu läbivaatamisel ja selle protsessi osana on Euroopa Komisjon esitanud ettepaneku COM(2018) 296. 

Seda kriteeriumit tuleb ajakohastada uute õigusaktide alusel, kui need jõustuvad. 

 

 

 LTT5. Rehvimüra 

(ei või kasutada, kui ohutusega seotud põhjustel on vaja suurima 

märjal pinnal nakkuvuse, lume- või jäärehve) 

 

Töövõtja peab asendama teenust osutavate sõidukite kulunud rehvid 
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järgmisega: 

a) 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), 

 

VÕI 

b) protekteeritud rehvidega. 

 

Rehvimudeli rehvi sõidumüra peab olema katsetatud kooskõlas 

määruse (EÜ) nr 1222/2009 I lisaga. 

Töövõtja hoiab alles dokumente, mis peavad olema hankijale 

kättesaadavad. 

Märkus: määrus (EÜ) nr 1222/2009 on praegu läbivaatamisel ja selle 

protsessi osana on Euroopa Komisjon esitanud ettepaneku COM(2018) 

296. Seda kriteeriumit tuleb ajakohastada uute õigusaktide alusel, kui 

need jõustuvad. 

 

 

 

 

11.4 Selgitavad märkused 

Selgitavad märkused 
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LTT3. Väikese viskoossusega määrdeõlid, LTT4. Sõidukite rehvid – veeretakistus ja LTT5. Rehvimüra 

Avaliku sektori hankija võib lisada need kriteeriumid sõiduki hooldusteenuste pakkumismenetlusse. Samas hõlmavad need kriteeriumid üksnes 

väikest osa hooldustegevusest ja neid ei saa käsitada ELi KHRi kriteeriumidena sõidukite hooldusteenuste puhul. 

Avaliku sektori hankija võib kehtestada leppetrahvide kohaldamise eeskirjad erinevatele lepingu täitmise tingimustele mittevastavuse korral. 
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LTT4. Sõidukite rehvid — veeretakistus 

Energiatõhususe direktiivi (2012/27/EL) artiklis 6 ja III lisas, mis tuli siseriiklikku 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 välise veeremismüra 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)
1
.
 

määrus (EÜ) nr 1222/2009 on praegu läbivaatamisel ja selle protsessi osana on Euroopa Komisjon esitanud ettepaneku COM(2018) 296. Seda 

lepingu täitmise kriteeriumit tuleb ajakohastada uute õigusaktide alusel, kui need jõustuvad. 

 

Sõidukipargi ülesehituse nõuded 

Kui avaliku sektori hankija nõuab, et teenuseosutaja kasutaks sellist sõidukiparki, kus teatav protsentuaalne osa sõidukeid vastab CO2 heite või 

õhusaasteainete heite kriteeriumidele, peaks ta kaaluma kontrollivahendeid. Töövõtja jaoks võib olla koormav esitada ja ametiasutuse jaoks 

kontrollida teavet selle kohta, milliseid sõidukeid milliste vahemaade puhul ja mis päevadel kasutati, ning arvutada selle keskmine. Seega kui ei 

peeta mõistlikuks lasta kõikidel sõidukitel vastata nõudele, võib avaliku sektori hankija määrata kindlaks, et konkreetsetel marsruutidel võib 

kasutada üksnes nõuetele vastavaid sõidukeid (nt õhukvaliteediprobleemidega piirkondades) või et üks või mitu sõidukite kategooriat peavad 

vastama nõuetele. Need küsimused võivad olla vähem asjakohased ühistranspordi bussiteenuste ja jäätmekogumisteenuste allhangete puhul, kus 

teenuste planeerimine ja jälgimine hõlbustab selle sõidukipargi tulemuslikkuse kontrollimist, mida kasutatakse teenuste osutamiseks. 
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12 OLELUSRINGI KULUDE ARVESTAMINE 
 

Olelusringi kulude analüüs on meetod, millega hinnatakse vaadeldava tooterühma või teenusega seotud kogukulu. Selles võetakse arvesse kõiki 

kulusid, mis on seotud ostu, kasutamise ja hooldusega ning tekitatud jäätmete kõrvaldamisega. Olelusringi kulude meetodiga hinnatakse projekti kõigi 

teostamisvõimaluste kogukulusid, et nende alusel valida teostamisvõimalus, millega tagatakse ost ja/või teenus, millega kaasnevad kõige väiksemad 

üldkulud, aga säilib selle kvaliteet ja otstarve. Olelusringi kulusid tuleks hinnata hanke alguses. 

Olelusringi kulude meetodi kasutamine KHRis aitab pakkumuste hindamiseks välja selgitada väikseimad kulud. Tegelikult ei ole olelusringi kulude 

arvestamisest hankijale kasu mitte ainult toote või teenuse ostmise kulude (nt tooraine- ja tootmiskulud), vaid ka teiste selliste kulude hindamisel, mille 

väljaselgitamine ja kokkuarvutamine on tavaliselt ostja ülesanne (nt hoolduskulud, jooksvad kulud, kõrvaldamise ja ringlussevõtu kulud). Et teada 

saada kõik toote või teenuse olelusringi kulud, tuleks sellised kulud lisada müügihinnale. 

Peale selle arvestatakse olelusringi kulude arvestamisel ka toote või teenuse olelusringi keskkonnamõjuga, kui seda on võimalik rahas väljendada. 

Olelusringi kulude meetodiga võib saada põhjalikuma ülevaate teenuse kuludest selle olelusringi eri etappides, nt mitte ainult kulutarvikute, 

lisatarvikute ja masinate kuludest, vaid ka teenuse osutamisega seotud kuludest (nt energiatarbimine tegevuse ajal) ja tööjõukuludest. 

Riigihankedirektiivis 2014/24/EL on sätestatud, milliste kuludega tuleb hanke majanduslikus analüüsis arvestada. Lisateavet saab tehnilisest aruandest. 

Ametiasutused saavad keskkonnahoidlike riigihangetega ergutada ettevõtjaid arendama keskkonnahoidlikku tehnoloogiat. Mõnes teenusvaldkonnas 

võib selle mõju olla eriti märkimisväärne, sest avaliku sektori hanked moodustavad suure osa turust (nt energiatõhusad hooned, ühistransport, rajatiste 

haldamine). Kui arvestatakse lepinguga seotud kogu olelusringi kuludega, saab keskkonnahoidliku riigihankega raha kokku hoida ja ühtlasi säästa ka 

keskkonda. Kui hange on läbimõeldud, saab hoida kokku materjali ja energiat, tekitada vähem jäätmeid ja saastet ning soodustada säästvust. 

Maanteetranspordi korral hinnati olelusringi kulusid eri juhtumiuuringute puhul, kasutades osa ELi KHRi kriteeriumidest: 

- juhtumiuuring 1: sõiduautode ost rangete CO2 heite nõuete alusel; 

- juhtumiuuring 2: elektribusside ja muude alternatiivsete tehnoloogialahendustega busside ost diiselbusside asemel teatava osa sõidukipargi 

puhul; 
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- juhtumiuuring 3: keskkonnasäästliku sõidukijuhtimise koolitus posti- ja kulleriteenuse sõidukite juhtidele. 

Nende juhtumiuuringute kulusid võrreldi praeguste suundumuste jätkumise stsenaariumiga, mille korral ELi KHRi kriteeriume ei kasutata. 

Hinnati järgmist liiki kulusid: 

 

a) omamise kogukulud: 

- soetamiskulud, 

- kütusekulud, 

- hoolduskulud, 

- kindlustus, 

- maksud; 

b) välismõjude kulud: CO2 heide ning lämmastikoksiidide (NOx), mitte-metaansete süsivesinike ja tahkete osakeste (PM) heide, mis on hõlmatud 

puhaste sõidukite direktiiviga (direktiiv 2009/33/EÜ). 

 

Nende juhtumiuuringute puhul tehtud olelusringi kulude hindamine võimaldab teha järgmised järeldused (vt üksikasjalikumat teavet tehnilisest 

aruandest). 

Juhtumiuuring 1: sõiduautode ost rangete CO2 heite nõuete alusel — tulemused näitavad, et soetamiskulud on suuremad kütusetõhusamate autode 

puhul, aga ka seda, et kütusekulud on väiksemad nende autode olelusringi ajal. Välismõjude kulud vähenevad proportsionaalselt kütusetõhusamate 

sõidukitega. Lisakulu (sealhulgas maksud) tasub end ära kütusesäästuna ja välismõjude kuludena, kui läbisõit ületab 20 000 km aastas. 

Juhtumiuuring 2a: elektribusside ost diiselbusside asemel sõidukipargi teatava osa puhul — analüüs näitab, et kütusemaksudel on suur mõju 

olelusringi kulude arvutamisele. Kui makse võetakse arvesse olelusringi kulude arvestamisel, siis on elektribusside kogukulu koos välismõjude 

kuludega samal tasemel või väiksem kui diiselbussidel. Investeerimiskulud on võrreldes ülejäänud kuludega suhteliselt suured. Hoolduskulud on 

eelduste kohaselt väiksemad elektrisõidukite korral, sest mootoris on vähem liikuvaid osi, vähem kulumist ja vähem komponente, mis purunevad. 
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Samas kuna elektribusside tehnoloogia on alles arenemas, võib eeldada teatavaid tehnilisi rikkeid. Välismõjude kulud, mis hõlmavad elektrienergia 

tootmisest tulenevat heidet, vähenevad märkimisväärselt. Peale selle väärib märkimist, et õhusaasteained, mida tekitavad varustavad elektrijaamad, 

eralduvad tavaliselt märkimisväärsel kõrgusel ja sageli väheasustatud aladel. Heide on segatud suurte õhukogustega ja selle mõju õhukvaliteedi 

probleemidele linnapiirkondades on suhteliselt väike. Seevastu on liikluse tekitatud heide ümbritseva õhu kihis madalal tasemel ning see on 

linnapiirkondades peamine saasteallikas. Kuna elektrisõidukid ei tekita summutitoru heitgaase, suudavad need parandada linnade õhukvaliteeti. Lisaks 

väheneb elektrienergia tootmisega seotud kasvuhoonegaaside heide ja õhusaaste lähematel aastakümnetel veelgi tänu ELi eri allikatest elektrienergia 

tootmise CO2 heite vähendamisele. 

Juhtumiuuring 2b: alternatiivsete tehnoloogialahendustega busside ost diiselbusside asemel sõidukipargi teatava osa puhul — tulemused 

näitavad, et surumaagaasi ja biokütustesse investeerimise kulud on võrreldavad diiselbusside omadega, aga vesinikkütusega bussid on palju kallimad, 

mh taristukulude tõttu. Lisaks on vesinikkütuse kulud palju suuremad kui ülejäänud kütustel. Biometaani kasutamine maagaasiga töötavatel bussidel 

vähendab märkimisväärselt välismõjude kulusid. 

Juhtumiuuring 3: keskkonnasäästliku sõidukijuhtimise koolitus posti- ja kulleriteenuste sõidukite juhtidele — tulemused näitavad, et koolitus 

on kulude kokkuhoiuga võrreldes suhteliselt kallis tulenevalt koolitaja tasust ja töötundide kaotusest. Suurema läbisõidu korral on kriteerium soodsam 

ning lisaks on positiivse asjaoluna tõenäoline, et juhid parandavad oma sõidukäitumist, kui nad kasutavad oma eraautosid. 
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12.1 Mõne väljapakutud kriteeriumi kulumõjud 

 

Uued KHRi kriteeriumid Hinnanguline mõju soetamiskuludele 
Hinnanguline mõju olelusringi kuludele 

sõiduki või teenuse korral 

Sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid, 

millele on seatud ranged CO2 heite nõuded 

Ostukulud on ligikaudu 5–15 % suuremad 

olenevalt sõiduki suurusest ja kütusest. 

Sõiduki olelusringi kulud vähenevad ligikaudu 

15–20 % (maksud k.a) tulenevalt 

kütusetarbimise ja välismõjude kulude 

vähenemisest. Kui maksud välja arvata, siis 

saavutatakse olelusringi kulude kokkuhoid 

üksnes juhul, kui aastane läbisõit on suurem kui 

30 000 km. 
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Elektribussid 

TNO ja Civitase aruande „Puhtad bussid teie 

linnale“ („Clean buses for your city“) kohaselt 

(TNO Civitas, 2013)
1
 on elektribussi investeerimise 

kulu ligikaudu 80 % suurem kui diiselbussi oma. 

See puudutab üksnes sõiduki kulusid. TNO ja 

Civitas hindasid vahelaadimistaristu kuluks 10 000 

eurot bussi kohta, mis hõlmab bussidepoodes ja 

bussipeatuste marsruutidel asuvaid laadimiskohti.  

Samas sõltuvad tegelikud kulud mitmest tegurist, 

sealhulgas kohalikest tingimustest, taristu liigist 

ning sama taristut kasutavate busside arvust. Lisaks 

vähenevad aja jooksul akukulud ning mõne 

analüüsi kohaselt saavutatakse hindade võrdsus 

diislikütuse omadega üsna pea (Bloomberg, 2018) 
2
 

Sõiduki olelusringi kulud vähenevad ligikaudu 

2,5–6 % tulenevalt energiakulude ja 

välismõjude kulude vähenemisest. Kui maksud 

välja jätta, siis ei säästeta elektribussidega 

olelusringi kulusid. 

Keskkonnasäästliku sõidukijuhtimise 

koolitus posti- ja kulleriteenuse sõidukite 

juhtidele 

Sõidukursuse hinnanguline kulu on 300–1 000 

eurot juhi kohta koos nii õpetaja tasuga kui ka 

töötundide kaoga. 

Teenuse olelusringi kulud vähenevad ligikaudu 

0,5 % ja 2 % tulenevalt kütusetarbimise ja 

välismõjude kulude vähenemisest, kui maksud 

on kaasa arvatud. 

(Täpsem info tehnilises aruandes.) 

 

                                                           
1 
http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an_web.pdf 

2 
https://bnef.turtl.co/story/evo2018?utm_source=blpblog&utm_medium=web

 


