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MÕISTED 

 

Käesolevas pakkumuse esitamise ettepanekus kasutatakse järgmisi mõisteid:  

 

 

− kasvuhoonegaaside heite kompenseerimine – arvestusühikute ostmine mujal tekitatud 

heitkoguste tasakaalustamiseks; 

− CO2 arvestusühik – sääst 1 CO2 ekvivalenttonn; 

− EMAS (keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem) – keskkonnajuhtimissüsteem, 

mille aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus 

(EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse 

keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse 

kehtetuks määrus (EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 

2006/193/EÜ; 

− ELi HKS – Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem; 

− ITL – rahvusvaheline tehingulogi: kõiki projekte, mida osalised soovivad registreerida 

ÜRO andmebaasis, tuleb kontrollida, et tagada nende vastavus Kyoto protokolli raames 

kokku lepitud eeskirjadele. Pärast kontrolli saab projekt ITL-numbri ja registreeritakse 

andmebaasis;  

− KHG – kasvuhoonegaasid. 

 

 

1. Euroopa Liidu institutsioonide keskkonnajuhtimissüsteemid 

 

Hankemenetluses osalevad Euroopa Liidu institutsioonid rakendavad 

keskkonnajuhtimissüsteemi kooskõlas EMASi standardiga. Kõik institutsioonid mõõdavad 

oma tegevuse keskkonnamõju ning koguvad muu hulgas andmeid kasvuhoonegaaside 

heitkoguste, ressursside tarbimise, jäätmetekke ja -käitluse, taastuvenergia ning muude 

asjaomaste keskkonnaaspektide kohta. 

 

 

2. CO2 heite reguleerimine osalevates institutsioonides 

 

Iga osalev institutsioon reguleerib oma keskkonnajuhtimissüsteemi kohaselt oma 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid lõppeesmärgiga vähendada neid nii palju kui võimalik. Iga 

institutsiooni puhul hõlmab kasvuhoonegaaside heite reguleerimine institutsiooni CO2 jalajälje 

arvutamist igal aastal1, vähendamiseesmärkide ja/või -meetmete elluviimist ning tegevuskava 

haldamist.  

 

Kõigi osalevate institutsioonide prioriteet on vältida CO2 heidet igal pool, kus see on võimalik, 

ja piirata heidet valdkondades, kus seda ei saa vältida. Kuna mõnel juhul ei saa heidet rohkem 

piirata, ja arvestades, et on võimatu vähendada CO2 heidet nullini, leppisid kõik osalevad 

institutsioonid vastastikuse mõistmise memorandumis kokku, et nad kompenseerivad ühiselt 

                                                 
1 Oma tegevusega mõjutavad ettevõtted ja organisatsioonid reaalselt globaalset soojenemist. Nende CO2 jalajälje 

abil saab seda mõju kvantifitseerida, selgitades välja kõik tegevusega tekitatud kasvuhoonegaasid. Globaalset 

soojenemist põhjustavad eelkõige kuus gaasi, mida CO2 jalajäljes väljendatakse nende CO2 

ekvivalenttonnidena. Ettevõtte või organisatsiooni CO2 jalajälje määravad kindlaks tema tegevuse põhjustatud 

otsene ja kaudne heide. 
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oma 2019. aasta CO2 heite, mida ei saa vähendada. Kompenseerimise tingimused on määratud 

kindlaks Euroopa Parlamendi juhatuse 7. oktoobri 2015. aasta otsuses, millega antakse 

volitused kompensatsioonisüsteemi rakendamiseks eesmärgiga kompenseerida parlamendi 

vähendamatu CO2 heite koguhulk. 
 

Euroopa Parlamendi juhatus tegi 7. oktoobril 2015. aastal järgmised otsused: 

„ 

 leppis kokku, et kompenseeritakse parlamendi süsinikuheite koguhulk, sealhulgas igal 

aastal päritoluriigi ning Brüsseli ja Strasbourgi vahel toimuvate parlamendiliikmete 

lendudega seotud heite koguhulk [...]; 

 

 andis loa projektidele Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide 

rühmas (AKV riikide rühm) või juhul, kui selliseid projekte ei ole, Euroopa 

naabruspoliitikaga hõlmatud riikides riiklike tegevuskavade projektide raames, või 

riikides, mis on hõlmatud Euroopa – Vahemere piirkonna partnerlusega / Vahemere 

Liiduga, ELiga ühinemise kandidaatriikides või ELi liikmesriikides; 

 leppis kokku laialdaselt tunnustatud kuldstandardi kui kvaliteedistandardi 

rakendamises süsinikuheite tasakaalustamise projektide puhul arenguriikides.“ 

 

Käesoleva pakkumuse esitamise ettepaneku eesmärk on rakendada kompensatsioonisüsteemi, 

mida kohaldatakse osalevate institutsioonide 2019. aasta koguheite suhtes.  

 

3. Miinimumnõuded 

Euroopa Parlament esitab pakkumuse esitamise ettepaneku selleks, et allkirjastada otseleping 

kasvuhoonegaaside heite kompensatsiooni ühikute ostmiseks vastavalt käesolevate hanke 

tingimuste sätetele.  

Osalevad Euroopa Liidu institutsioonid soovivad kompenseerida oma 2019. aasta vältimatu 

CO2 heite koguhulga. See on arvutuste kohaselt 188 000 tonni. Kompensatsiooniühikute kogus 

kavatsetakse osta käesoleva lepingu alusel ühe tehinguna. 

 

Pakkuja pakutavad kasvuhoonegaaside heite kompensatsiooni ühikud peavad vastama 

KÕIGILE järgmistele kriteeriumidele: 

 

1) Pakkuja peab pakkuma 188 000 CO2 heite kompensatsiooni ühikut, mis on saadud kolmest 

vähemalt kahte eri liiki projektist2. Ühest projektist ei või tulla rohkem kui 70% pakutavatest 

arvestusühikutest. 

 

                                                 
2 Tuul, jõevoolu kasutav hüdroenergia, biomass, biogaas, päike, ulatuslik hüdroenergia, puude istutamine, 

täiustatud metsamajandamine, prügilate metaan jne.  
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2) Arengumaades3 aset leidvad projektid peavad olema Gold Standardi või Gold Standardi 

CDMi projektid4 ja kõigil juhtudel eelistatakse Gold Standardi projekte kindlalt muudele 

projektidele. Eesmärk on kompenseerida kõikide osalevate Euroopa Liidu institutsioonide 

vältimatu CO2 heite koguhulk.  

 

3) Esitatavad projektid tuleb ellu viia eranditult järgmistes riikides: 

 

 ühes või mitmes Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide 

(AKV riikide) rühma riigis5 või, kui sellised projektid ei ole kasutatavad, 

 ühes või mitmes Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riigis riiklike 

tegevuskavade projektide raames6 

 või ühes või mitmes Euroopa – Vahemere piirkonna partnerlusega (EuroMed) / 

Vahemere Liiduga hõlmatud riigis7 

 või ühes või mitmes ELi kandidaatriigis8 

 või ühes või mitmes ELi liikmesriigis9. 

                                                 
3 Käesolevate hanke tingimuste kohaldamisel loetakse „arengumaaks“ iga riiki, mis ei ole loetletud Kyoto 

protokolli lisas B. Sellest tulenevalt hõlmab see kategooria kõiki riike, välja arvatud järgmised 38: Austraalia, 

Austria, Belgia, Bulgaaria, Kanada, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, 

Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Monaco, 

Madalmaad, Uus-Meremaa, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Vene Föderatsioon, Slovakkia, Sloveenia, 

Hispaania, Rootsi, Šveits, Ukraina, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid. 

4 Gold Standard on standard kõrge kvaliteediga heitkoguste vähendamise projektide loomiseks puhta arengu 

mehhanismi (CDM), ühisrakenduse ja vabatahtliku CO2 turu raames. Selle eesmärk on tagada, et CO2 

arvestusühikud ei ole mitte ainult reaalsed ja kontrollitavad, vaid annavad kogu maailmas mõõdetava panuse 

kestlikku arengusse. Gold Standard on arvukate valitsuste, hargmaiste ettevõtjate ja ÜRO eelistatud standard 

ning ainus sertifitseerimisstandard, mida usaldab ja toetab enam kui 80 valitsusvälist organisatsiooni kogu 

maailmas. Gold Standardi lõid 2003. aastal WWF ja teised rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid 

kui parima tava standardi, millega tagada projektid CO2 heite vähendamiseks ÜRO puhta arengu mehhanismi 

raames. Gold Standardi sihtasutuse peakorter asub Genfis. See on registreeritud Šveitsi õiguse alusel 

mittetulundusliku sihtasutusena: http://www.goldstandard.org/ 

5 AKV riikide rühma kuulub praegu 79 liikmesriiki, kes kõik on kirjutanud alla Cotonou lepingule, mis seob neid 

Euroopa Liiduga: 48 riiki Sahara-tagusest Aafrikast, 16 Kariibi mere ja 15 Vaikse ookeani piirkonnast: 

Angola, Antigua ja Barbuda, Belize, Roheneemesaared, Komoorid, Bahama, Barbados, Benin, Botswana, 

Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kesk-Aafrika Vabariik, Tšaad, Kongo, Kongo DV, Cooki saared, Côte 

d’Ivoire, Kuuba, Djibouti, Dominica, Dominikaani Vabariik, Eritrea, Etioopia, Fidži, Gabon, Gambia, Ghana, 

Grenada, Guinea Vabariik, Guinea-Bissau, Ekvatoriaal-Guinea, Guyana, Haiti, Jamaica, Keenia, Kiribati, 

Lesotho, Libeeria, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshalli saared, Mauritaania, Mauritius, Mikroneesia, 

Mosambiik, Namiibia, Nauru, Niger, Nigeeria, Niue, Belau, Paapua Uus-Guinea, Rwanda, Saint Kitts ja 

Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinid, Saalomoni saared, Samoa, São Tomé ja Príncipe, Senegal, 

Seišellid, Sierra Leone, Somaalia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Sudaan, Suriname, Svaasimaa, Tansaania, Timor-

Leste, Togo, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Sambia, Zimbabwe. 

6 Armeenia, Aserbaidžaan, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Moldova, Maroko, Palestiina, Tuneesia, 

Ukraina. 

7 Albaania, Alžeeria, Bosnia ja Hertsegoviina, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Mauritaania, Monaco 

Vürstiriik, Montenegro, Maroko, Palestiina, Tuneesia, Türgi. 

8 Albaania, Põhja-Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia, Türgi. 

9 Pärast ELi ja Ühendkuningriigi vahelise väljaastumislepingu, eriti selle artikli 127 lõike 6 ning artiklite 137 ja 

138 jõustumist 1. veebruaril 2020 käsitatakse viiteid Euroopa Liidu liikmesriigis elavatele või asutatud 
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4) Tuleb esitada tõend arvestusühikute lõpliku tühistamise kohta asjaomases registris. Iga 

osaleva Euroopa Liidu institutsiooni ostetud arvestusühikute koguarv tuleb selgelt välja tuua. 

Arvestusühikute tühistamise ametlikku registrisse tuleb märkida kõigi nende osalevate 

Euroopa Liidu institutsioonide täielik nimi, kelle nimel arvestusühikud osteti ja tühistati. 

 

5) Pakkujad peavad esitama üksikasjaliku projektikirjelduse, milles on märgitud projekti täpne 

asukoht ja välja toodud sellest saadav keskkonnakasu. 

 

6) Gold Standardi projektide puhul tuleb esitada tõend projekti Gold Standardi alusel 

sertifitseerimise kohta. Gold Standardi CDMi projektide puhul peavad pakkujad esitama ka 

projekti tunnusnumbri ITLis (rahvusvaheline tehingulogi) ja lingi ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni veebisaidile, mis sisaldab projekti registreerimisnumbrit, tehnilist 

dokumentatsiooni ja projekti kirjeldust. Muude standardite puhul peavad pakkujad esitama 

asjakohase tõendi projekti sertifitseerimise kohta. 

 

7) Need peavad olema juba olemas, s.t heitkoguste vähendamine peab olema juba toimunud, 

kui arvestusühik ostetakse. Konkreetsemalt peab CO2 arvestusühiku aluseks olev heitkoguste 

vähendamine olema toimunud ajavahemikus 1. jaanuar 2014 – 31. detsember 2019 (pärinema 

aastatest 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ja 2019). 

 

Käesolevas lepingus jäetakse kõrvale arvestusühikud, mis on saadud tööstusgaaside (eriti 

NOx ja HFCd) hävitamise, tuumajaamade, söeküttel töötavate elektrijaamade ja üle 20 

MW tootvate hüdroelektrijaamadega seotud projektidest.  
 

Pakkumuse esitamisel peab pakkuja esitama kõik tõendid, mis on vajalikud näitamaks, et 

projekt või projektid vastavad käesolevas pakkumuse esitamise ettepanekus kehtestatud 

miinimumnõuetele. 

 

Euroopa Parlament jätab endale õiguse teha kontrolli, mida ta peab vajalikuks, 

sealhulgas kohapealset järelkontrolli. 

 

 

4. Dokumendid ja aruandlus 

Töövõtja peab saatma Euroopa Parlamendi EMASi üksuse juhatajale 30 tööpäeva jooksul 

pärast lepingu allkirjastamise kuupäeva järgmised dokumentaalsed tõendid:  

 

1. tõend pealkirjaga „Euroopa Parlamendi, Euroopa Keskpanga, Euroopa Liidu Kohtu, 

Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Regioonide 

Komitee 2019. aasta kasvuhoonegaaside heite ühine kompenseerimine“. Tõendil peab 

olema ühtlasi ära näidatud kompenseeritud CO2 ekvivalenttonnide arv kokku ja iga 

osaleva institutsiooni kaupa, makstud summa ning kasutatud projekti(de) nimi ja asukoht 

ning Gold Standardi projektide puhul lisatud järgmine tekst: „Projektil on Gold Standardi 

tõend, mis vastab kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise projektide kõige 

kõrgemale standardile ning on kooskõlas ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega 

kauplemise süsteemiga.“; 

                                                 
füüsilistele või juriidilistele isikutele viidetena ka Ühendkuningriigis elavatele või asutatud füüsilistele või 

juriidilistele isikutele. Seetõttu võivad Ühendkuningriigi elanikud ja üksused selles hankes osaleda. 
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2. kasutatud arvestusühikute konkreetne identifitseerimistunnus (nt seerianumber) ja 

vajalikud tõendid asjakohastes registrites, et näidata, et iga ühik on täielikult jälgitav. 

Arvestusühikud tuleb Euroopa Parlamendi, Euroopa Keskpanga, Euroopa Liidu Kohtu, 

Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Regioonide 

Komitee nimel täies mahus ja lõplikult tühistada ja turult kõrvaldada. Töövõtja peab 

esitama eespool nimetatud registrites tõendi selle kohta, et see tegevus on lõpule viidud. 

Euroopa Parlament või tema poolt määratud organisatsioon võivad korraldada 

kohapealse auditi, et kontrollida arvestusühikute jälgitavust ja tühistamist; 

 

3. projekti(de) kirjeldus ja üksikasjalik tutvustus, millele tuleb lisada 

 

– aruanne ostetud arvestusühikutega ning ülalnimetatud Euroopa Liidu institutsioonide 

ostetud projekti(de)ga seotud keskkonnakasu kohta;  

 

– vähemalt 10 elektroonilisel kujul fotot (JPG- või sellega ühilduvas formaadis, 

miinimummõõtmetega 5000 x 5000 pikslit). Euroopa Parlament jätab endale õiguse fotod 

vastu võtta või tagasi lükata ning nõuda uusi fotosid, kui esitatud fotode kvaliteet leitakse 

olevat ebapiisav; 

 

– elektroonilisel kujul (MPEG4- või sellega ühilduvas formaadis) 2–5 minuti pikkune 

videofail, milles tutvustatakse ja selgitatakse projekti positiivset mõju kliimale ning 

kestlikule arengule. Tutvustuses tuleb otsesõnu nimetada Euroopa Parlamenti, Euroopa 

Keskpanka, Euroopa Liidu Kohut, Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteed ning Euroopa Regioonide Komiteed ning kirjeldada selgelt nende 

rahalise toetuse ja vastutustundliku tegutsemise keskkonnaalast ja sotsiaalset kasu. 

Euroopa Parlament jätab endale õiguse video vastu võtta või tagasi lükata ning nõuda uut 

videot, kui selle kvaliteet leitakse olevat ebapiisav. 

 

Kõik hankega seoses esitatavad dokumendid ja materjalid lähevad üle Euroopa Parlamendile. 

 

Euroopa Parlamendi EMASi üksuse juhatajal on seejärel seitse tööpäeva aega nõuda 

lisatõendeid või teenused kirjalikus vormis lõplikult vastu võtta.  

 

Lisateabe nõudmise korral on töövõtjal viis tööpäeva aega esitada uued dokumendid, võttes 

arvesse märkusi.  

 

Kui Euroopa Parlament on töövõtjat teenuste lõplikust vastuvõtmisest kirjalikult teavitanud, 

esitab töövõtja vastavalt lepingu tingimustele arve. 


