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DEFINĪCIJAS 

 

Šajā uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu izmanto šādas definīcijas.  

 

 

- Siltumnīcefekta gāzu emisiju izlīdzināšana — oglekļa emisiju izlīdzināšanas vienību 

iegāde nolūkā kompensēt citur radītās emisijas. 

- Oglekļa emisiju izlīdzināšanas vienība — 1 tonnas CO2 ekvivalenta emisijas 

ietaupījums. 

- EMAS (vides vadības un audita sistēma) — vides vadības sistēma, kas balstīta uz 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju 

brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par 

Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK 

atcelšanu. 

- ES ETS — Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma. 

- ITL — starptautisko darījumu žurnāls: jebkurš projekts, ko kāda no pusēm vēlas 

reģistrēt Apvienoto Nāciju Organizācijas datubāzē, ir jāpārbauda, lai nodrošinātu tā 

atbilstību noteikumiem, par kuriem panākta vienošanās Kioto protokolā. Pēc tam, kad 

pārbaude ir veikta, projektam piešķir ITL numuru un projektu reģistrē datubāzē.   

- SEG — siltumnīcefekta gāzes. 

 

 

1. Eiropas Savienības iestāžu vides vadības sistēmas (EMS) 

 

ES iestādes, kas piedalās šajā iepirkuma procedūrā, īsteno vides vadības sistēmu (EMS) 

saskaņā ar EMAS standartu. Visas iestādes novērtē savu darbību ietekmi uz vidi, cita starpā 

vācot datus par svarīgiem vides aspektiem, piemēram, siltumnīcefekta gāzu emisiju, resursu 

patēriņu, atkritumu radīšanu un apsaimniekošanu, atjaunojamo energoresursu enerģiju u. c. 

 

 

2. Oglekļa emisiju pārvaldība dalībiestādēs 

 

Saskaņā ar to attiecīgajām EMS visu dalībiestāžu siltumnīcefekta gāzu emisija tiek pārvaldīta 

ar galīgo mērķi to pēc iespējas samazināt. Katras dalībiestādes siltumnīcefekta gāzu emisijas 

pārvaldība ietver iestādes oglekļa pēdas ikgadējo aprēķināšanu1, samazināšanas mērķu un/vai 

pasākumu īstenošanu un rīcības plāna pārvaldību.  

 

Visu dalībiestāžu prioritāte ir pēc iespējas nepieļaut oglekļa emisijas un ierobežot emisijas 

jomās, kur no tām nav iespējams izvairīties. Tā kā dažos gadījumos emisijas nevar vēl vairāk 

ierobežot un ņemot vērā to, ka oglekļa emisijas nav iespējams samazināt līdz nullei, visas 

dalībiestādes ar saprašanās memorandu vienojās kopīgi izlīdzināt to nesamazināmās emisijas, 

kas radītas 2019. gadā. Šīs kopīgās izlīdzināšanas nosacījumi ir izklāstīti Eiropas Parlamenta 

                                                 
1 Uzņēmumu un organizāciju darbība reāli ietekmē globālo sasilšanu. To oglekļa pēda ļauj šo ietekmi izteikt 

skaitļos, identificējot visas siltumnīcefekta gāzes, ko radījusi to darbība. Globālo sasilšanu galvenokārt izraisa 

sešas galvenās gāzes, un oglekļa pēdas aprēķinā tās tiek izteiktas CO2 ekvivalenta tonnās. Uzņēmuma vai 

organizācijas oglekļa pēdu nosaka uzņēmuma vai organizācijas darbības rezultātā radušās tiešās un netiešās 

emisijas. 
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Prezidija 2015. gada 7. oktobra lēmumā, ar ko tiek uzdots īstenot kompensēšanas shēmu, kuras 

mērķis ir izlīdzināt Parlamenta nesamazināmo oglekļa emisiju kopējo apjomu. 
 

Eiropas Parlamenta Prezidijs 2015. gada 7. oktobrī pieņēma šādus lēmumus: 

“ 

 piekrita katru gadu kompensēt visas Parlamenta oglekļa emisijas, tostarp emisijas, kas 

radītas deputātu izmantotajos lidojumos starp viņu izcelsmes valsti, Briseli un 

Strasbūru [..]; 

 

 atļāva īstenot projektus Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna grupas valstīs 

(ĀKK valstīs) vai, ja šādi projekti nav pieejami, tad Kaimiņattiecību politikas (ENP) 

valstīs, kurās ir izstrādāti valsts rīcības plāna projekti, Eiropas un Vidusjūras reģiona 

partnerības / Savienības Vidusjūrai valstīs, ES kandidātvalstīs vai ES dalībvalstīs; 

 vienojās par oglekļa kompensācijas projektu kvalitātes standartu jaunattīstības valstīs 

izmantot plaši atzīto “Gold Standard”.” 

 

Šā uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu mērķis ir īstenot šo izlīdzināšanas shēmu, ko piemēro 

dalībiestāžu kopējām emisijām, kuras radītas 2019. gadā.  

 

3. Minimālās īpašās prasības 

Eiropas Parlaments izsludina šo uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, lai noslēgtu tiešu līgumu 

par siltumnīcefekta gāzu emisiju izlīdzināšanas vienību iegādi saskaņā ar šo specifikāciju 

noteikumiem.  

Iesaistītās Eiropas Savienības iestādes vēlas izlīdzināt to 2019. gadā radīto nenovēršamo CO2 

emisiju kopējo apjomu. Saskaņā ar aplēsēm šo emisiju apjoms ir 188 000 tonnu. Šo 

izlīdzināšanas vienību daudzumu iegādājas, veicot vienu pirkšanas operāciju saskaņā ar šo 

līgumu. 

 

Pretendenta piedāvātajām siltumnīcefekta gāzu emisiju izlīdzināšanas vienībām ir jāatbilst 

VISIEM turpmāk norādītajiem kritērijiem. 

 

1) Pretendentam ir jāpiedāvā 188 000 oglekļa emisiju izlīdzināšanas vienību, kas iegūtas 

trijos vismaz divu dažādu veidu projektos2. Ar vienu projektu drīkst nodrošināt ne vairāk kā 

70 % piedāvāto izlīdzināšanas vienību. 

 

                                                 
2 Vēja enerģija, upju hidroenerģija, biomasa, biogāze, saules enerģija, lieli hidroenerģijas projekti, koku stādīšana, 

labāka mežu apsaimniekošana, poligonu metāna reģenerācija u. c.  
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2) Jaunattīstības valstīs3 īstenotajiem projektiem ir jābūt “Gold Standard” vai “Gold 

Standard CDM” projektiem4, un priekšroka jebkurā gadījumā noteikti tiek dota “Gold 

Standard” projektiem, nevis projektiem, kas neatbilst minētajam standartam. Mērķis ir 

izlīdzināt visu iesaistīto Eiropas Savienības iestāžu nenovēršamo oglekļa emisiju kopējo 

apjomu.  

 

3) Piedāvāto projektu norises vietai ir jāatrodas tikai un vienīgi kādā no šīm valstīm: 

 

 vienā vai vairākās Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīs5 

(ĀKK valstis) vai, ja šādi projekti nav pieejami, 

 vai nu vienā vai vairākās valstīs, uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību 

politika (EKP) un kurās ir izstrādāti valsts rīcības plāna projekti6; 

 vai vienā vai vairākās Eiropas un Vidusjūras reģiona partnerības / Savienības 

Vidusjūrai valstīs7; 

 vai vienā vai vairākās ES kandidātvalstīs8; 

                                                 
3 Šajās konkursa specifikācijās par jaunattīstības valsti uzskata jebkuru valsti, kas nav iekļauta Kioto protokola 

B pielikumā. Līdz ar to šajā kategorijā ietilpst visas valstis, izņemot turpmāk norādītās 38 valstis: Apvienotā 

Karaliste, ASV, Austrālija, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, 

Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Krievijas Federācija, Latvija, Lietuva, 

Lihtenšteina, Luksemburga, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, 

Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ukraina, Ungārija, Vācija, Zviedrija. 

4 “Gold Standard” ir standarts, pēc kura izstrādā augsti kvalitatīvus emisiju samazināšanas projektus, izmantojot 

tīras attīstības mehānismu (CDM), kopīgu īstenošanu (JI) un brīvprātīgo oglekļa tirgu. Tas tika izstrādāts, lai 

nodrošinātu, ka oglekļa emisiju izlīdzināšanas vienības ir ne vien reālas un pārbaudāmas, bet arī sniedz 

izmērāmu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā visā pasaulē. “Gold Standard” ir standarts, kuram priekšroku dod 

daudzas valdības, daudznacionāli uzņēmumi un Apvienoto Nāciju Organizācija, un vienīgais sertifikācijas 

standarts, kam uzticas un ko apstiprina vairāk nekā 80 NVO visā pasaulē. “Gold Standard” 2003. gadā 

izveidoja Pasaules Dabas fonds un citas starptautiskas organizācijas kā labākās prakses standartu projektiem, 

ar ko samazina oglekļa emisijas saskaņā ar ANO tīras attīstības mehānismu (CDM). “Gold Standard” fonda 

galvenā mītne atrodas Ženēvā. Fonds saskaņā ar Šveices tiesību aktiem ir reģistrēts kā bezpeļņas organizācija: 

http://www.goldstandard.org/ 

5 ĀKK valstu grupā pašlaik ir 79 dalībvalstis, un visas šīs valstis ir parakstījušas Kotonū nolīgumu, kas tās saista 

ar Eiropas Savienību, proti, 48 valstis Subsahāras Āfrikā, 16 valstis Karību jūras reģionā un 15 valstis Klusā 

okeāna reģionā: Angola, Antigva un Barbuda, Beliza, Kaboverde, Komoru salas, Bahamu salas, Barbadosa, 

Benina, Botsvāna, Burkinafaso, Burundi, Kamerūna, Centrālāfrikas Republika, Čada, Kongo (Brazavila), 

Kongo (Kinšasa), Kuka salas, Kotdivuāra, Kuba, Džibutija, Dominika, Dominikānas Republika, Eritreja, 

Etiopija, Fidži, Gabona, Gambija, Gana, Grenāda, Gvinejas Republika, Gvineja-Bisava, Ekvatoriālā Gvineja, 

Gajāna, Haiti, Jamaika, Kenija, Kiribati, Lesoto, Libērija, Madagaskara, Malāvija, Mali, Māršala salas, 

Mauritānija, Maurīcija, Mikronēzija, Mozambika, Namībija, Nauru, Nigēra, Nigērija, Niue, Palau, Papua-

Jaungvineja, Ruanda, Sentkitsa un Nevisa, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Zālamana salas, Samoa, 

Santome un Prinsipi, Senegāla, Seišela salas, Sjerraleone, Somālija, Dienvidāfrika, Sudāna, Surinama, 

Svazilenda, Tanzānija, Austrumtimora, Togo, Tonga, Trinidāda un Tobāgo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, 

Zambija, Zimbabve. 

6 Armēnija, Azerbaidžāna, Ēģipte, Gruzija, Izraēla, Jordānija, Libāna, Moldova, Maroka, Palestīna, Tunisija, 

Ukraina. 

7 Albānija, Alžīrija, Bosnija un Hercegovina, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Libāna, Mauritānija, Monako Firstiste, 

Melnkalne, Maroka, Palestīna, Tunisija, Turcija. 

8 Albānija, Ziemeļmaķedonijas Republika, Melnkalne, Serbija, Turcija. 
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 vai vienā vai vairākās ES dalībvalstīs9. 

 

4) Jāsniedz pierādījums par izlīdzināšanas vienību izņemšanu (galīgu dzēšanu) no 

attiecīgā reģistra. Skaidri jānorāda iegādāto izlīdzināšanas vienību kopskaits un katras 

iesaistītās Eiropas Savienības iestādes iegādāto izlīdzināšanas vienību skaits. Oficiālajā 

dokumentā par izlīdzināšanas vienību izņemšanu ir jānorāda to visu iesaistīto Eiropas 

Savienības iestāžu pilnie nosaukumi, kuru vārdā ir iegādātas un izņemtas izlīdzināšanas 

vienības. 

 

5) Pretendentiem ir jāsniedz sīks projekta apraksts, precīzi norādot vietu, kur projekts 

norisinājies, un uzsverot ieguvumus vides jomā. 

 

6) “Gold Standard” projektu gadījumā ir jāsniedz pierādījums par projektam piešķirto 

“Gold Standard” sertifikātu. “Gold Standard CDM” projektu gadījumā pretendentiem arī 

jānorāda projekta identifikācijas numurs ITL (starptautiskais darījumu žurnāls) un jānorāda 

saite uz UNFCCC (Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata 

pārmaiņām) vietni, kurā atrodams projekta reģistrācijas numurs, tehniskā dokumentācija un 

projekta apraksts.  Jebkādu citu standartu gadījumā pretendentiem jāsniedz atbilstīgs 

pierādījums par projekta sertifikāciju. 

 

7) Izlīdzināšanas vienībām ir jābūt jau izsniegtām, t. i., izlīdzināšanas vienību iegādes 

brīdī emisiju samazināšanai jau jābūt notikušai. Konkrētāk, emisiju samazināšanai, kas bijusi 

par pamatu oglekļa emisiju izlīdzināšanas vienību izsniegšanai, jābūt notikušai laikposmā no 

2014. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim (izlīdzināšanas vienības 

izsniegtas/radītas 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. vai 2019. gadā). 

 

Šis līgums liedz izmantot izlīdzināšanas vienības, kas iegūtas projektos, kuri saistīti ar 

rūpniecisko gāzu (jo īpaši NOx un fluorogļūdeņražu) likvidēšanu, kodolelektrostacijām, 

ogļu elektrostacijām un hidroelektrostacijām, kas ražo vairāk nekā 20 MW.  
 

Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, jāsniedz visi nepieciešamie pierādījumi, kas apliecina, 

ka projekts vai projekti atbilst minimālajām prasībām, kuras izklāstītas šajā uzaicinājumā 

iesniegt piedāvājumu. 

 

Eiropas Parlamentam ir tiesības veikt jebkādus kontroles pasākumus, ko tas uzskata par 

vajadzīgiem, tostarp attiecīgā gadījumā ex post pārbaudes uz vietas. 

 

 

4. Izpildes rezultāti un ziņošana 

Darbuzņēmējam 30 darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ir jānosūta Eiropas Parlamenta 

EMAS nodaļas vadītājam turpmāk norādītie dokumentārie pierādījumi.  

 

                                                 
9 Lūdzam ņemt vērā, ka pēc ES un Apvienotās Karalistes izstāšanās līguma un jo īpaši tā 127. panta 6. punkta, 

137. un 138. panta stāšanās spēkā 2020. gada 1. februārī atsauces uz fiziskām vai juridiskām personām, kas 

dzīvo vai veic uzņēmējdarbību kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir jāsaprot kā atsauces, kuras ietver 

fiziskas vai juridiskas personas, kas dzīvo vai veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē. Līdz ar to 

Apvienotās Karalistes iedzīvotāji un subjekti ir tiesīgi piedalīties šajā piedāvājumu konkursā. 
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1. Sertifikāts ar norādi “Eiropas Parlamenta, Eiropas Centrālās bankas, Eiropas Savienības 

Tiesas, Eiropas Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un 

Eiropas Reģionu komitejas veikta 2019. gada siltumnīcefekta gāzu emisiju 

izlīdzināšana”. Sertifikātā ir arī jāiekļauj kompensēto CO2 ekvivalenta tonnu skaits kopā 

un par katru dalībiestādi atsevišķi, samaksātā summa, izmantoto projektu nosaukums un 

norises vieta un “Gold Standard” projekta(-u) gadījumā jānorāda: “Projektam ir izsniegts 

“Gold Standard” sertifikāts, kas atbilst augstākajam standartam attiecībā uz projektiem, 

kuru mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, un kas ir saderīgs ar Eiropas 

siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu.” 

 

2. Izmantoto izlīdzināšanas vienību konkrēta identifikācija (piemēram, ar kārtas numuru) 

un nepieciešamais apliecinājums no attiecīgajiem reģistriem, lai pierādītu, ka ikviena 

izlīdzināšanas vienība ir pilnībā izsekojama. Izlīdzināšanas vienībām ir jābūt pilnīgi un 

galīgi dzēstām un izņemtām no tirgus Eiropas Parlamenta, Eiropas Centrālās bankas, 

Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejas un Eiropas Reģionu komitejas vārdā. Darbuzņēmējam ir jāiesniedz no 

iepriekšminētajiem reģistriem iegūts pierādījums par to, ka šīs darbības ir veiktas. Eiropas 

Parlaments vai tā norīkota organizācija var veikt revīziju uz vietas, lai pārbaudītu 

izlīdzināšanas vienību izsekojamību un atcelšanas darbības. 

 

3. Projekta(-u) apraksts un sīks izklāsts, kam pievieno: 

 

- ziņojumu par ieguvumu videi saistībā ar iepriekš minēto Eiropas Savienības iestāžu 

iegādātajām izlīdzināšanas vienībām un projektu(-iem);  

 

- vismaz 10 fotogrāfijas elektroniskā formātā (JPG vai saderīgs formāts, minimālie 

izmēri 5000 x 5000 pikseļi). Eiropas Parlamentam ir tiesības pieņemt vai noraidīt 

fotogrāfijas un pieprasīt jaunas, ja tās netiek atzītas par pietiekami kvalitatīvām; 

 

- videodatni elektroniskā formātā (mpeg4 vai saderīgs formāts), kuras ilgums ir ne mazāk 

kā 2 minūtes un ne vairāk kā 5 minūtes un kurā ir sniegta informācija un paskaidrojumi 

par projekta darbībām, kas pozitīvi ietekmē klimatu un ilgtspējīgu attīstību. Izklāstā ir 

skaidri jāatsaucas uz Eiropas Parlamentu, Eiropas Centrālo banku, Eiropas Savienības 

Tiesu, Eiropas Revīzijas palātu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Eiropas 

Reģionu komiteju un skaidri jāapraksta iestāžu finansiālā atbalsta un atbildīgās saistību 

uzņemšanās nodrošinātais ieguvums vides un sociālajā jomā. Eiropas Parlamentam ir 

tiesības pieņemt vai noraidīt video un pieprasīt jaunu, ja tas netiek atzīts par pietiekami 

kvalitatīvu. 

 

Visi dokumenti un materiāli, kas iesniegti saistībā ar šo līgumu, ir Eiropas Parlamenta īpašums. 

 

Eiropas Parlamenta EMAS nodaļas vadītājam septiņu darba dienu laikā pēc šo materiālu 

saņemšanas ir vai nu jāpieprasa papildu pierādījumi, vai rakstiski jāsniedz galīgais 

apstiprinājums par pakalpojumu pieņemšanu.  

 

Ja tiek pieprasīta papildu informācija, Darbuzņēmējam piecu darba dienu laikā ir jāiesniedz 

jauni dokumenti, ņemot vērā piezīmes.  

 

Pēc tam, kad Eiropas Parlaments ir rakstiski paziņojis par pakalpojumu galīgo pieņemšanu, 

Darbuzņēmējs iesniedz rēķinu saskaņā ar līguma nosacījumiem. 


