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TERMINŲ APIBRĖŽTYS 

 

Šiame konkurse vartojamų terminų apibrėžtys:  

 

 

– Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kompensavimas – anglies dioksido 

kreditų pirkimas siekiant kompensuoti kitoje vietoje išmestą teršalų kiekį. 

– Anglies dioksido kreditas – vieną toną CO2 atitinkanti sumažinta išmetamo teršalų 

kiekio dalis. 

– EMAS (aplinkosaugos vadybos ir audito sistema) – aplinkos vadybos sistema, paremta 

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 

dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos 

(EMAS) taikymo, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 761/2006 ir Komisijos 

sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB. 

– ATLPS – ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema. 

– TSŽ – tarptautinis sandorių žurnalas. Bet koks projektas, kurį atitinkama šalis nori 

užregistruoti Jungtinių Tautų duomenų bazėje, turi būti patikrintas siekiant užtikrinti, 

ar jis atitinka taisykles, dėl kurių susitarta pagal Kioto protokolą. Atlikus patikrinimą 

projektui suteikiamas TSŽ numeris ir jis įrašomas į duomenų bazę.  

– ŠESD – šiltnamio efektą sukeliančios dujos. 

 

 

1. Europos Sąjungos institucijų aplinkosaugos vadybos sistemos (EMS) 

 

Viešojo pirkimo procedūroje dalyvaujančios Europos Sąjungos institucijos įgyvendina 

aplinkosaugos vadybos sistemą (EMS), vadovaudamosi EMAS standartu. Visos institucijos 

vertina savo veiklos poveikį aplinkai, taip pat renka duomenis apie atitinkamus aplinkosaugos 

aspektus, pavyzdžiui, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išteklių naudojimą, atliekų 

gamybą ir valdymą, atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir pan. 

 

 

2. Išmetamo anglies dioksido kiekio valdymas dalyvaujančiose institucijose 

 

Visos dalyvaujančios institucijos pagal atitinkamą EMS valdo savo išmetamą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį ir turi išsikėlusios svarbiausią tikslą – kuo labiau sumažinti šį kiekį. 

Kiekvienos dalyvaujančios institucijos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

valdymo procesas apima metinį institucijų anglies dioksido išmetimo rodiklio apskaičiavimą1, 

išmetamo kiekio mažinimo tikslų ir (arba) priemonių įgyvendinimą ir veiksmų plano valdymą.  

 

Visos dalyvaujančios institucijos teikia pirmenybę išmetamo anglies dioksido kiekio 

prevencijai, jei tai įmanoma, ir išmetamo kiekio ribojimui srityse, kuriose jo išvengti negalima. 

Kadangi kai kuriais atvejais išmetamo dujų kiekio daugiau riboti nebegalima ir atsižvelgiant į 

tai, kad išmetamo anglies dioksido kiekio sumažinti iki nulio neįmanoma, visos dalyvaujančios 

                                                 
1 Įmonės ir organizacijos dėl savo veiklos daro realų poveikį visuotiniam atšilimui. Jų anglies dioksido išmetimo 

rodiklis leidžia kiekybiškai įvertinti šį poveikį, nustatant visas tos veiklos generuojamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujas. Visuotinį atšilimą sukelia šešių pagrindinių rūšių dujos ir anglies dioksido išmetimo rodiklyje 

jos išreiškiamos CO2 ekvivalento tonomis. Įmonės ar organizacijos anglies dioksido išmetimo rodiklis 

nustatomas pagal dėl jos veiklos tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą dujų kiekį. 
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institucijos, priėmusios susitarimo memorandumą, susitarė nuo 2019 m. bendrai kompensuoti 

savo išmetamą anglies dioksido kiekį, kurio nebegalima sumažinti. Šio bendro kompensavimo 

sąlygos nustatytos 2015 m. spalio 7 d. Europos Parlamento biuro sprendime, kuriame 

suteikiami įgaliojimai įgyvendinti kompensavimo sistemą, kuria siekiama kompensuoti visą 

Parlamento išmetamą anglies dioksido kiekį, kurio sumažinti negalima. 
 

2015 m. spalio 7 d. Europos Parlamento biuras priėmė šiuos sprendimus: 

„ 

 susitarė dėl bendros Parlamento išmetamo CO2 kiekio, įskaitant išmetamą dujų kiekį 

EP nariams skrendant iš savo kilmės šalies į Briuselį ir Strasbūrą ir atvirkščiai, sumos 

kompensavimo kasmet [...]; 

 

 leido vykdyti projektus Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės šalyse 

arba, jei tokių projektų nenumatyta, šalyse, kuriose pagal Europos kaimynystės 

politiką numatyti nacionalinio veiksmų plano projektai, arba šalyse, kurias apima 

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystė ir (arba) Viduržemio jūros 

sąjunga, ES šalyse kandidatėse arba ES valstybėse narėse; 

 susitarė, kad besivystančiose šalyse rengiant kompensavimo projektus bus taikomas 

plačiai pripažintas aukso standartas kaip kokybės standartas.“ 

 

Šiuo konkursu siekiama įgyvendinti šią kompensavimo sistemą, taikomą visam 2019 m. 

dalyvaujančių institucijų išmestam teršalų kiekiui.  

 

3. Minimalūs specifiniai reikalavimai 

Europos Parlamentas skelbia šį konkursą siekdamas pasirašyti tiesioginę išmetamo šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekio kompensavimo kreditų pirkimo pagal šių specifikacijų nuostatas 

sutartį.  

Dalyvaujančios Europos Sąjungos institucijos pageidauja kompensuoti visą savo 2019 m. 

išmestą CO2 kiekį, kurio sumažinti nebegalima. Apskaičiuota, kad šis išmestų teršalų kiekis 

siekė 188 000 tonų. Toks kompensavimo kreditų kiekis bus perkamas atliekant vieną operaciją 

pagal šią sutartį. 

 

Konkurso dalyvio pasiūlyti išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kompensavimo 

kreditai turi atitikti VISUS toliau nurodytus kriterijus: 

 

1) Konkurso dalyvis turi pasiūlyti 188 000 anglies dioksido kompensavimo kreditų, gautų 

vykdant tris projektus, apimančius bent dvi skirtingas projektų rūšis2. Iš vieno projekto gali 

būti gaunama ne daugiau kaip 70 proc. kreditų; 

 

                                                 
2 Vėjo jėgainės, tekančio vandens srauto hidroelektrinės, biomasė, biodujos, didelės hidroelektrinės, medžių 

sodinimas, pagerinta miškotvarka, sąvartynų metanas ir kt.  
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2) projektai besivystančiose šalyse3 turi būti aukso standarto arba tvarios plėtros mechanizmo 

aukso standarto projektai4 ir visais atvejais aukso standarto projektams teikiama gerokai 

didesnė pirmenybė nei ne aukso standarto projektams. Tikslas – kompensuoti bendrą visų 

dalyvaujančių Europos Sąjungos institucijų išmetamą anglies dioksido kiekį, kurio nebegalima 

sumažinti;  

 

3) siūlomi projektai turi būti vykdomi tik šiose šalyse: 

 

 vienoje ar daugiau Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės 

šalių (AKR šalys)5 arba, jei tokių projektų nėra, 

 vienoje ar daugiau šalių, kuriose pagal Europos kaimynystės politiką (EKP) 

numatyti nacionalinio veiksmų plano projektai6, 

 arba vienoje ar daugiau šalių, kurias apima Europos ir Viduržemio jūros regiono 

valstybių partnerystė (EUROMED) ir (arba) Viduržemio jūros sąjunga (VJS)7; 

 arba vienoje ar daugiau šalių kandidačių, siekiančių narystės ES8, 

                                                 
3 Bet kokia šalis, kuri nėra įtraukta į Kioto protokolo B priedą, šių specifikacijų tikslais yra laikoma besivystančia 

šalimi. Taigi, šiai kategorijai priklauso visos šalys, išskyrus toliau nurodytas 38 šalis: Airija, Australija, 

Austrija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Italija, Japonija, Jungtinė Karalystė, Jungtinės 

Amerikos Valstijos, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Monako, Naujoji Zelandija, 

Nyderlandai, Norvegija, Kanada, Kroatija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusijos Federacija, Slovakija, 

Suomija, Šveicarija, Ukraina, Vengrija, Vokietija. 

4 Aukso standartas yra standartas, kurio vadovaujantis kuriami švarios plėtros mechanizmo (angl. CDM), bendrojo 

įgyvendinimo (angl. JI) ir savanoriškos anglies dioksido rinkos aukštos kokybės išmetamų teršalų kiekio 

mažinimo projektai. Jis buvo parengtas siekiant užtikrinti, kad anglies dioksido kreditai ne tik būtų tikri ir juo 

būtų įmanoma patikrinti, bet ir kad jais būtų apčiuopiamai prisidedama prie tvarios plėtros visame pasaulyje. 

Aukso standartas yra standartas, kuriam pirmenybę teikia daug vyriausybių, daugiašalių įmonių ir Jungtinės 

tautos, ir vienintelis sertifikavimo standartas, kuriuo pasitiki ir kurį naudoti skatina daugiau nei 80 NVO 

visame pasaulyje. Aukso standartą, kaip geriausios patirties standartą 2003 m. sukūrė organizacija WWF ir 

kitos tarptautinės NVO, siekdamos užtikrinti projektų, kuriais būtų mažinamas išmetamas anglies dvideginio 

kiekis pagal JT švarios plėtros mechanizmą, vykdymas. Aukso standarto fondo būstinė yra Ženevoje. Jis yra 

registruotas kaip nepelno organizacija pagal Šveicarijos teisę: http://www.goldstandard.org/ 

5 AKR šalių grupę šiuo metu sudaro 79 valstybės narės, kurios visos yra pasirašiusios Kotonu susitarimą, kuris 

jas sieja su Europos Sąjunga – 48 Užsachario Afrikos šalys, 16 Karibų šalių ir 15 Ramiojo vandenyno šalių: 

Angola, Antigva ir Barbuda, Belizas, Bahamos, Beninas, Bisau Gvinėja, Botsvana, Burkina Fasas, Burundis, 

Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Dramblio Kaulo Krantas, Džibutis, Dominika, Dominikos Respublika, 

Eritrėja, Etiopija, Fidžis, Gabonas, Gambija, Gana, Grenada, Gvinėja, Gajana, Haitis, Jamaika, Kamerūnas, 

Kenija, Kiribatis, Komorai, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Kuba, Kuko Salos, Lesotas, Liberija, 

Madagaskaras, Malavis, Malis, Maršalo Salos, Mauricijus, Mauritanija, Mikronezija, Mozambikas, 

Namibija, Nauru, Nigerija, Nigeris, Niujė, Palau, Papua Naujoji Gvinėja, Pietų Afrika, Pusiaujo Gvinėja, 

Rytų Timoras, Ruanda, Saliamono Salos, Samoa, San Tomė ir Prinsipė, Seišeliai, Senegalas, Sent Kitsas ir 

Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Surinamas, Svazilandas, 

Tanzanija, Togas, Tonga, Trinidadas ir Tobagas, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambija, Zimbabvė, Žaliasis 

Kyšulys. 

6 Armėnija, Azerbaidžanas, Egiptas, Gruzija, Izraelis, Jordanija, Libanas, Marokas, Moldova, Palestina, Tunisas, 

Ukraina. 

7 Albanija, Alžyras, Bosnija ir Hercegovina, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Juodkalnija, Libanas, Mauritanija, 

Marokas, Monakas, Palestina, Tunisas, Turkija. 

8 Albanija, Šiaurės Makedonijos Respublika, Juodkalnija, Serbija, Turkija. 
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 arba vienoje ar daugiau ES valstybių narių9; 

 

4) turi būti pateikti kreditų išbraukimo iš atitinkamo registro (galutinio panaikinimo) 

patvirtinamieji dokumentai. Turi būti aiškiai nurodytas bendras įsigytų kreditų skaičius ir 

kiekvienos dalyvaujančios Europos Sąjungos institucijos įsigytų kreditų skaičius. Oficialiame 

kreditų išbraukimo iš registro dokumente turi būti nurodyti tikslūs visų dalyvaujančių Europos 

institucijų, kurių vardu kreditai buvo įsigyti ir išbraukti iš registro, pavadinimai; 

 

5) dalyviai privalo pateikti išsamų projekto aprašymą, nurodydami tikslią projekto vietą ir 

naudą aplinkai; 

 

6) aukso standarto projektų atveju turi būti pateiktas projekto aukso standarto sertifikato 

patvirtinamasis dokumentas. Tvarios plėtros mechanizmo aukso standarto projektų atveju 

dalyviai taip pat privalo pateikti tarptautinių sandorių žurnalo (TSŽ) identifikacinį numerį ir 

nuorodą į JTBKKK (Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos) interneto 

svetainę, kurioje būtų nurodytas projekto registracijos numeris, techniniai dokumentai ir 

projekto aprašas. Visų kitų standartų atvejais dalyviai privalo pateikti atitinkamus projekto 

sertifikavimo patvirtinamuosius dokumentus; 

 

7) šie numeriai jau turi būti suteikti, t. y. išmetamas dujų kiekis jau turi būti sumažintas tuo 

metu, kai perkamas kreditas. Tiksliau, išmetamų dujų kiekio sumažinimas, suteikiantis teisę į 

anglies dioksido kreditą, turi būti atliktas laikotarpiu nuo 2014 sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 

31 d. (kredito pirminio sukūrimo laikotarpis – 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ir 2019 m.). 

 

Į šią sutartį negali būti įtraukti kreditai, gauti iš projektų, susijusių su pramoninių dujų 

(visų pirma NOx ir hidrofluorangliavandenilių) pašalinimu, atominėmis elektrinėmis, 

anglimi kūrenamomis elektrinėmis ir daugiau nei 20 MW galios hidroelektrinėmis.  
 

Pateikdamas pasiūlymą šiam konkursui dalyvis privalo pateikti visą patvirtinamąją medžiagą, 

kurios reikia siekiant įrodyti, kad projektas ar projektai atitinka minimalius šio konkurso 

reikalavimus. 

 

Europos Parlamentas pasilieka teisę atlikti patikrinimą, jei mano, kad to reikia, įskaitant 

ex post patikrinimus vietoje. 

 

 

4. Rezultatai ir ataskaitų teikimas 

Paslaugų teikėjas per 30 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo datos Europos Parlamento 

EMAS skyriaus vadovui turi atsiųsti šią dokumentais pagrįstą patvirtinamąją medžiagą:  

 

1. sertifikatą pavadinimu „Europos Parlamento, Europos Centrinio Banko, Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komiteto ir Europos regionų komiteto 2019 m. išmesto šiltnamio efektą 

                                                 
9 Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2020 m. vasario 1 d. įsigaliojus ES ir JK susitarimui dėl išstojimo, visų pirma jo 

127 straipsnio 6 daliai, 137 ir 138 straipsniams, laikoma, kad nuorodos į Europos Sąjungos valstybėje narėje 

gyvenančius arba įsisteigusius fizinius arba juridinius asmenis apima ir Jungtinėje Karalystėje gyvenančius 

arba įsisteigusius fizinius arba juridinius asmenis. Todėl Jungtinės Karalystės gyventojai ir subjektai gali 

dalyvauti šiame konkurse. 
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sukeliančių dujų kiekio bendras kompensavimas“. Sertifikate taip pat turi būti nurodytas 

kompensuotas bendras ir kiekvienai dalyvaujančiai institucijai tenkantis CO2 tonų 

skaičius, sumokėta suma ir tam panaudotų projektų pavadinimai ir vietos ir, aukso 

standarto projektų atveju, nurodyta: „Projektui suteiktas aukso standarto sertifikatas, 

atitinkantis aukščiausią standartą, taikomą išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio mažinimo projektams, ir jis yra suderinamas su ES šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema“ (angl. „The project has Gold Standard 

certification, which corresponds to the highest standard of projects to reduce greenhouse 

gas emissions and is compatible with the European greenhouse gas emissions trading 

system“); 

 

2. panaudotų kreditų konkretų identifikavimą (pvz., serijos numerį) ir reikalaujamus 

įrodymus atitinkamuose registruose, siekiant parodyti, kad kiekvieną kreditą galima 

visiškai atsekti. Kreditai turi būti visiškai ir galutinai panaikinti ir išimti iš rinkos 

priskiriant juos Europos Parlamentui, Europos Centriniam Bankui, Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismui, Europos Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetui ir Europos regionų komitetui. Paslaugų teikėjas pirmiau nurodytuose 

registruose privalo pateikti įrodymus, kad ta veikla buvo atlikta. Europos Parlamentas 

arba jo įpareigota organizacija gali surengti auditą vietoje, siekiant patikrinti kredito 

atsekamumą ir panaikinimą; 

 

3. Projekto (-ų) aprašą ir išsamų pristatymą, prie kurių turi būti pridėta: 

 

– privaloma ataskaita apie naudą aplinkai, susijusią su minėtųjų Europos Sąjungos 

institucijų įsigytais kreditais ir projektu (-ais).  

 

– mažiausiai 10 fotografijų elektroniniu formatu (JPG arba su JPG suderinamu formatu, 

mažiausias fotografijos dydis – 5000x5000 pikselių). Europos Parlamentas pasilieka teisę 

priimti ar atmesti fotografijas ir, jei laiko, kad jų kokybė yra netinkama, paprašyti pateikti 

naujas; 

 

– vaizdo įrašo failas elektroniniu formatu (mpeg4 ar su mpeg4 suderinamu formatu), 

kurio mažiausia trukmė turi būti 2 minutės, o didžiausia – 5 minutės, kuriame pristatomi 

ir paaiškinami projekto klimatui ir tvariam vystymuisi palankūs veiksmai. Pristatyme turi 

būti aiškiai nurodomas Europos Parlamentas, Europos Centrinis Bankas, Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismas, Europos Audito Rūmai, Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetas bei Europos regionų komitetas ir aiškiai apibūdinama jų 

finansinės paramos nauda aplinkai ir socialinė nauda bei atsakingas įsipareigojimas. 

Europos Parlamentas pasilieka teisę priimti ar atmesti vaizdo įrašą ir, jei mano, kad jo 

kokybė yra netinkama, paprašyti pateikti naują failą. 

 

Visi dokumentai ir medžiaga, pateikti pagal šią sutartį, tampa Europos Parlamento nuosavybe. 

 

Tada Europos Parlamento EMAS skyriaus vadovas per septynias darbo dienas arba paprašys 

pateikti papildomos patvirtinamosios medžiagos, arba suteiks galutinį rašytinį patvirtinimą, 

kad paslaugos priimamos.  

 

Jei jis paprašys pateikti daugiau informacijos, paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į pastabas, per 

penkias darbo dienas turi pateikti naujus dokumentus.  
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Gavęs Europos Parlamento tarnybų rašytinį pranešimą apie galutinį paslaugų priėmimą, 

paslaugų teikėjas pagal sutarties sąlygas pateikia savo sąskaitą faktūrą. 


