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Kopēšanas un grafiskais papīrs 
Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) preču un pakalpojumu lapa 
 

Šī preču un pakalpojumu lapa ir Eiropas Komisijas ZPI mācību materiālu komplekta daļa, ko 
var lejupielādēt ZPI tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/ZPI/toolkit_en.htm. 
Līdzīgas preču un pakalpojumu lapas ir izveidotas 10 citām preču un pakalpojumu grupām. 
Papildinformācija par šo kritēriju izvēles iemesliem ir atrodama tīmekļa vietnē pieejamajā 
pamatziņojumā.  
Katrā preču / pakalpojumu grupā tiek piedāvātas divas kritēriju grupas: 
• ZPI pamatkritēriji attiecas uz  visnozīmīgākiem vidi ietekmējošiem faktoriem, un šie 

kritēriji veidoti tā, lai to izmantošanai nevajadzētu papildus pārbaudes darbības vai 
papildus izmaksas. 

• Izvērstie ZPI kritēriji ir paredzēti iestādēm, kas vēlas iegādāties videi visnekaitīgākos 
tirgū pieejamos ražojumus, un, izmantojot šos kritērijus, iespējams, būs jāveic vairāk 
administratīvu darbību un jāparedz lielākas izmaksas nekā gadījumā ar citiem 
ražojumiem, kas pilda tās pašas funkcijas. 

 

1. Darbības joma 
 
Šī lapa attiecas uz kopēšanas un grafiskā papīra iepirkumu. Tas ietver loksnēs vai ruļļos 
nopērkamu neapdrukātu papīru rakstīšanai, drukāšanai un kopēšanai (līdz 170 g/m2).  
Šī lapa neattiecas uz gataviem papīra izstrādājumiem, piemēram, piezīmju blokiem, 
zīmēšanas burtnīcām, kalendāriem, rokasgrāmatām.  
Kritēriji ir aizgūti no Eiropas ekomarķējuma (EU Ecolabel/ European Ecolabel)1 , Ziemeļu 
Gulbja (Nordic Swan)2 un Zilā Eņģeļa (Blue Angel)3 marķēšanas programmām.  
 
Atšķirīgas kritēriju grupas tiek piedāvātas: 

• papīram, kura izgatavošanas pamatā ir reģenerētas papīra šķiedras, otrreizēji pārstrādāts 
papīrs (Zilā Eņģeļa marķēšanas programmas darbības joma), un 

• papīram, kura izgatavošanas pamatā ir neapstrādāta šķiedra (Eiropas ekomarķējuma un 
Ziemeļu Gulbja marķēšanas programmas darbības joma). 

Lai pastiprinātu konkurenci un novērstu diskrimināciju, līgumslēdzējām iestādēm ir ieteicams 
norādīt abas kritēriju grupas, ņemot vērā, ka pastāv dažādi videi draudzīga papīra iepirkuma 
risinājumi.  
 
 

                                                 
1 Sk. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm  
2 Sk. http://www.svanen.nu/; kritēriji pieejami http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44 
3 Sk. http://www.blauer-engel.de/index.htm; kritēriji pieejami http://www.blauer-

engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf un http://www.blauer-
engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/electricity_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://www.svanen.nu/
http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44
http://www.blauer-engel.de/index.htm
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
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2. Būtiskās ietekmes uz vidi 
 

Ietekme  ZPI pieeja 
• Mežu iznīcināšana un iespējama 

bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās. 

• Celulozes un papīra ražošanas 
procesā radītā emisija gaisā un 
ūdenī. 

• Enerģijas un ūdens patēriņš 
ražošanas procesā. 

• Ķīmisko vielu patēriņš ražošanas 
procesā. 

• Ražošanas procesā radītie atkritumi, 
piemēram, brāķi un notekūdeņu 
dūņas. 

→  

• Papīra iepirkums, kura izgatavošanas 
pamatā ir izlietotas, reģenerētas papīra 
šķiedras (otrreizēji pārstrādāts papīrs) 
vai likumīgi un/vai ilgtspējīgā veidā 
iegūtas neapstrādātas šķiedras. 

• Papīra iepirkums, kura ražošanā patērēts 
neliels enerģijas daudzums un radīts 
neliels izmešu daudzums. 

• Atsevišķu vielu neizmantošana papīra 
ražošanā un balināšanā. 

 

 

3. Papīrs, kura izgatavošanas pamatā ir reģenerētas šķiedras – ZPI 
kritēriji  

3.1. Otrreizēji pārstrādāta papīra izvēle – ZPI pamatkritēriji  
Piezīme: ja kritēriji profesionālai drukāšanai paredzētam papīram atšķiras, tas ir norādīts 
tabulas otrajā slejā. 
Kopēšanas un grafiskais papīrs parastai 
izmantošanai birojā 

Papīrs profesionālām 
vajadzībām 

Līguma priekšmets 

Pilnībā no reģenerētām šķiedrām izgatavota otrreizēji 
pārstrādāta biroja papīra iepirkums. 

Otrreizēji pārstrādāta biroja 
papīra iepirkums, kura 
izgatavošanā reģenerētu papīra 
šķiedru īpatsvars no kopējā 
šķiedru apjoma ir bijis vismaz 
75 %. 

Tehniskās specifikācijas 
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1. Papīram ir jābūt pilnībā izgatavotam no 
reģenerētām papīra šķiedrām.  
Reģenerētās papīra šķiedras ir gan izlietotās, 
otrreizēji pārstrādātās šķiedras, gan neizlietotās, 
otrreizēji pārstrādātās šķiedras no papīrfabrikās 
izbrāķētā papīra. Izlietoto, otrreizēji pārstrādāto 
šķiedru piegādātāji var būt patērētāji, biroji, 
tipogrāfijas, grāmatsējēji vai līdzīgi piegādātāji. 
Verifikācija: Par atbilstīgiem uzskatāmi visi 
izstrādājumi, kam ir piešķirts kāds no I tipa 
ekomarķējumiem, piemēram, ES ekomarķējums, ja 
vien ir norādīts, ka papīrs ir pilnībā izgatavots no 
reģenerētām papīra šķiedrām. Tiks pieņemts arī 
cits atbilstošs apliecinājums, piemēram, ražotāja 
sagatavota tehniskā dokumentācija vai atzītas 
iestādes izsniegts pārbaudes ziņojums. 

1. No papīra izgatavošanā 
izmantotajām šķiedrām 75 % ir 
jābūt reģenerētām šķiedrām. 
Reģenerētās papīra šķiedras ir 
gan izlietotās, otrreizēji 
pārstrādātās šķiedras, gan 
neizlietotās, otrreizēji 
pārstrādātās šķiedras no 
papīrfabrikās izbrāķētā papīra. 
Izlietoto, otrreizēji pārstrādāto 
šķiedru piegādātāji var būt 
patērētāji, biroji, tipogrāfijas, 
grāmatsējēji vai līdzīgi 
piegādātāji. 
Verifikācija: Tāpat 

2. Papīrs vismaz nedrīkst saturēt elementāro hloru 
(ECF, angliski Elementary Chlorine Free). Tiks 
pieņemts arī hloru un tā savienojumus nesaturošs 
(TCF, angliski Totally Chlorine Free) papīrs. 
Verifikācija: Par atbilstīgiem tiks uzskatīti visi 
izstrādājumi, kam piešķirts ES ekomarķējums. Var 
tikt pieņemti arī citi valsts I tipa ekomarķējumi, 
kas atbilst iepriekš minētajam kritērijam. Tiks 
pieņemts arī cits atbilstošs apliecinājums, 
piemēram, ražotāja sagatavota tehniskā 
dokumentācija vai atzītas iestādes izsniegts 
pārbaudes ziņojums. 

Tāpat 

3. Lai nodrošinātu biroja iekārtām piedāvātā papīra 
atbilstību, ir jāiesniedz iestādei izstrādājuma 
paraugs, lai tā varētu veikt kvalitātes pārbaudes.  

Tāpat 

 

 

3.2. Otrreizēji pārstrādāta papīra izvēle – ZPI izvērstie kritēriji  
Piezīme: ja kritēriji profesionālai drukāšanai paredzētam papīram atšķiras, tas ir norādīts 
tabulas otrajā slejā. 
Kopēšanas un grafiskais papīrs parastai 
izmantošanai birojā 

Papīrs profesionālām 
vajadzībām 

Līguma priekšmets 

Pilnībā no reģenerētām šķiedrām izgatavota otrreizēji 
pārstrādāta biroja papīra iepirkums. 

Otrreizēji pārstrādāta papīra 
iepirkums, kura izgatavošanā 
reģenerētu papīra šķiedru 
īpatsvars no kopējā šķiedru 
apjoma ir bijis vismaz 75 %. 

Tehniskās specifikācijas 
1. Papīram ir jābūt pilnībā izgatavotam no 100 % 

reģenerētām papīra šķiedrām, no kurām vismaz 
65 % ir jābūt izlietotām, otrreizēji pārstrādātām 

1. No papīra izgatavošanā 
izmantotajām šķiedrām 75 % ir 
jābūt reģenerētām papīra 
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šķiedrām.  
Reģenerētās papīra šķiedras ir gan izlietotās, 
otrreizēji pārstrādātās šķiedras, gan neizlietotās, 
otrreizēji pārstrādātās šķiedras no papīrfabrikās 
izbrāķētā papīra. Izlietoto, otrreizēji pārstrādāto 
šķiedru piegādātāji var būt patērētāji, biroji, 
tipogrāfijas, grāmatsējēji vai līdzīgi piegādātāji. 
Verifikācija: Par atbilstīgiem uzskatāmi visi 
izstrādājumi, kam ir piešķirts kāds no I tipa 
ekomarķējumiem, piemēram, ES ekomarķējums, ja 
vien ir norādīts, ka papīrs ir pilnībā izgatavots no 
reģenerētām papīra šķiedrām. Tiks pieņemts arī 
cits atbilstošs apliecinājums, piemēram, ražotāja 
sagatavota tehniskā dokumentācija vai atzītas 
iestādes izsniegts pārbaudes ziņojums. 

šķiedrām, no kurām vismaz 80 % 
ir izlietotas, otrreizēji pārstrādātas 
šķiedras. 
Reģenerētās papīra šķiedras ir 
gan izlietotās, otrreizēji 
pārstrādātās šķiedras, gan 
neizlietotās, otrreizēji 
pārstrādātās šķiedras no 
papīrfabrikās izbrāķētā papīra. 
Izlietoto, otrreizēji pārstrādāto 
šķiedru piegādātāji var būt 
patērētāji, biroji, tipogrāfijas, 
grāmatsējēji vai līdzīgi 
piegādātāji. 
Verifikācija: Tāpat 
 

2. Jāizpilda ES ekomarķējuma vai citu I tipa 
nacionālo ekomarķējumu kritēriji, kas tieši attiecas 
uz papīra ražošanu (nevis uz fabrikas vadības 
praksi). Visa dokumentācija par kritērijiem ir 
pieejama tīmekļa vietnēs: 
• ES ekomarķējumam 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/p
g_copyingpaper_en.htm. 
• Ziemeļu Gulbim 
http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn
=44 
• Zilajam Eņģelim 
http://www.blauer-
engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-
014.pdf 
Verifikācija: Par atbilstīgiem tiks uzskatīti visi 
izstrādājumi, kam piešķirts ES ekomarķējums. Var 
tikt pieņemti arī citi nacionālie I tipa 
ekomarķējumi, kas atbilst minētajiem kritērijiem. 
Tiks pieņemts arī cits atbilstošs apliecinājums, 
piemēram, ražotāja sagatavota tehniskā 
dokumentācija vai atzītas iestādes izsniegts 
pārbaudes ziņojums. 

Tāpat, izņemot atbilstošos Zilā 
Eņģeļa kritērijus, dokuments 
pieejams: 
http://www.blauer-

engel.de/englisch/vergabe/dow
nload_uz_e/e-UZ-072.pdf 

 

3. Lai nodrošinātu biroja iekārtām piedāvātā papīra 
atbilstību, ir jāiesniedz iestādei izstrādājuma 
paraugs, lai tā varētu veikt kvalitātes pārbaudes.  

Tāpat 

 

3.3. Otrreizēji pārstrādāta papīra izvēlne – Padomi ieviešanai 

Padomi ieviešanai 
• Baltuma pakāpe: Iestāde var izvēlēties baltuma pakāpi, kas ir zemāka par 90. Lai 

sasniegtu baltuma pakāpi virs 90, papīrs būtu jāapstrādā ar optiskās dzidrināšanas 
līdzekļiem. Ikdienas lietošanai birojā piemērots būs arī papīrs, kura baltuma pakāpe ir 60, 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44
http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
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taču šis ir jau jautājums par to, kādam papīram patērētājs dod priekšroku. 

• Ekomarķējuma kritēriji: Atbilstību noteikta ekomarķējuma kritērijiem var pieprasīt, ja 
šie kritēriji ir piemēroti un atbilstoši attiecīgajam izstrādājumam un tiek pieņemti arī citu 
veidu atbilstības apliecinājumi. Sīkāka informācija pieejama Datu lapā par 
ekomarķējumu izmantošanu publiskajā iepirkumā. 

• Sīki izstrādātu kritēriju ievietošana: Visi kritēriji ir norādīti izstrādājuma 
pamatziņojumā. 

• Specifikācija vai vērtēšanas kritēriji: Ja līgumslēdzēja iestāde nav pārliecināta par to, 
vai tirgū ir pieejami ar ekomarķējumu marķēti izstrādājumi, iepriekš minētās 
specifikācijas var izmantot kā vērtēšanas kritērijus. Ja izmanto punktu vērtēšanas sistēmu, 
šo kritēriju īpatsvars gala vērtējumā var būt, piemēram, 15 %. Lai noteiktu izstrādājumu 
pieejamību tirgū, var veikt arī sākotnējo tirgus izpēti. 

 

4. Papīrs, kura izgatavošanas pamatā ir ilgtspējīgi un/vai likumīgi iegūta 
neapstrādāta šķiedra – ZPI kritēriji  

4.1. Ilgtspējīgi un/vai likumīgi iegūtas šķiedras izvēle – ZPI pamatkritēriji  
 
Kopēšanas un grafiskais papīrs 
Līguma priekšmets 
Papīra iepirkums, kura izgatavošanas pamatā ir ilgtspējīgā veidā un/vai likumīgi iegūta 
neapstrādāta šķiedra (papīrs var saturēt arī noteiktu daudzumu reģenerētu šķiedru). 
Tehniskās specifikācijas 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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1. Neapstrādātajām koksnes šķiedrām, ko izmanto celulozes ražošanā, ir jābūt iegūtām no 
likumīgiem avotiem.   

Verifikācija: Atbilstības apliecināšanai ir derīgi tādi koksnes šķiedru uzraudzības ķēžu 
sertifikāti kā FSC 4, PEFC5 vai citi līdzvērtīgi apliecinājumi. Par koksnes likumīgu 
izcelsmi ir iespējams pārliecināties arī tad, ja ir ieviesta izsekošanas sistēma. Šīs 
brīvprātīgās sistēmas var būt sertificējusi kāda trešā puse, parasti ISO 9001:2008 un/vai 
ISO 14001:2004 vai EMAS vadības sistēmas ietvaros.  
Ja koksnes izcelsmes valsts ir parakstījusi brīvprātīgo partnerības līgumu (BPL) ar ES, tad 
kā likumības apliecinājumu var izmantot FLEGT licenci 6 . 
Attiecībā uz nesertificētu neapstrādātu šķiedru pretendentiem ir jānorāda celulozes un 
papīra ražošanā izmantotās šķiedras veids (suga), daudzums un izcelsme, kā arī jāapliecina 
tās likumība. Tādējādi šķiedras būs iespējams izsekot visā ražošanas ķēdē no koka 
nociršanas mežā līdz izstrādājuma izgatavošanai.  
Noteiktos gadījumos, kad sniegtie pierādījumi nepietiekami apliecina atbilstību 
tehniskajām specifikācijām, līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt piegādātājiem sīkākus 
paskaidrojumus vai apliecinājumus. 

2. Papīrs vismaz nedrīkst saturēt elementāro hloru (ECF).  
Verifikācija: Kā apliecinājumu var izmantot ražotāja tehnisko dokumentāciju. 
Vērtēšanas kritēriji 

Papildus punkti tiks piešķirti par: 

                                                 
4 FSC (Mežu uzraudzības padome , angliski Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en   
5" PEFC (Mežu sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma, angliski Programme for the Endorsement of 
Forest Certification)http://www.pefc.org/internet/html   
6 FLEGT (Mežu tiesībaizsardzības pārvaldība un tirdzniecība , angliski Forest Law Enforcement Governance 

and Trade) rīcības plānu ES pieņēma 2003. gadā. Rīcības plānā ir ietverta virkne pasākumu nelikumīgas 
mežistrādes apkarošanai attīstības valstīs. Plāns nosaka kokmateriālu licencēšanas sistēmu, lai garantētu 
importēto koksnes izstrādājumu likumību. Lai saņemtu licenci, starp kokmateriālus ražojošām valstīm un ES ir 
jābūt parakstītiem brīvprātīgajiem partnerības līgumiem (BPL). BPL partnervalstīs likumīgi ražotu 
kokmateriālu ražošanas likumība tiks apstiprināta ar licenci; papildinformācija: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

http://www.fsc.org/en/
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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Ilgtspējīgi mežsaimniecības avoti  
1. Papildpunkti tiks piešķirti proporcionāli tādu neapstrādātu koksnes šķiedru apjomam 
celulozes ražošanā, kas iegūtas pārbaudītos mežos, kuru apsaimniekošanā tiek īstenoti 
ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi un pasākumi, ja vien šie kritēriji raksturo 
attiecīgo izstrādājumu un attiecas uz to. Eiropā šiem principiem un pasākumiem ir vismaz 
jāatbilst Eiropas kopējām darbības pamatnostādnēm mežu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, 
kas apstiprinātas Lisabonas ministru konferencē par mežu aizsardzību Eiropā (1998. gada 
2.– 4. jūnijs). Ārpus Eiropas tiem ir vismaz atbilst ANO Konferences par vidi un attīstību 
Mežsaimniecības principiem (Riodežaneiro, 1992. gada jūnijs) un attiecīgā gadījumā 
ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas kritērijiem vai pamatnostādnēm, kas pieņemtas 
saskaņā ar attiecīgām starptautiskām un reģionu iniciatīvām (Starptautiskā Tropu mežu 
organizācija, Monreālas process, Tarapoto process, ANO vides programmas/FAO Āfrikas 
sauso apgabalu iniciatīva). 
Verifikācija: Par atbilstīgiem tiks uzskatīti visi izstrādājumi, kam piešķirts ES 
ekomarķējums. Var tikt pieņemti arī citi valsts I tipa ekomarķējumi, kas atbilst minētajiem 
kritērijiem. Atbilstības apliecināšanai ir derīgi tādi koksnes šķiedru izsekojamības 
sertifikāti kā FSC, PEFC vai citi līdzvērtīgi apliecinājumi. Tiks pieņemts arī cits atbilstošs 
apliecinājums, piemēram, ražotāja sagatavota tehniskā dokumentācija vai atzītas iestādes 
izsniegts pārbaudes ziņojums. 

 

4.2. Ilgtspējīgi un/vai likumīgi iegūtas šķiedras izvēle – ZPI izvērstie kritēriji 
 
Kopēšanas un grafiskais papīrs 
Līguma priekšmets 
Papīra iepirkums, kura izgatavošanas pamatā ir ilgtspējīgā veidā un/vai likumīgi iegūta 
neapstrādāta šķiedra (papīrs var saturēt arī noteiktu daudzumu reģenerētu šķiedru). 
Tehniskās specifikācijas 

1. Neapstrādātajām koksnes šķiedrām, ko izmanto celulozes ražošanā, ir jābūt iegūtām no 
likumīgiem avotiem.  

Verifikācija: Atbilstības apliecināšanai ir derīgi tādi koksnes šķiedru uzraudzības ķēžu 
sertifikāti kā FSC 7, PEFC8 vai citi līdzvērtīgi apliecinājumi. Par koksnes likumīgu 
izcelsmi ir iespējams pārliecināties arī tad, ja ir ieviesta izsekošanas sistēma. Šīs 
brīvprātīgās sistēmas var būt sertificējusi kāda trešā puse, parasti ISO 9001:2008 un/vai 
ISO 14001:2004 vai EMAS vadības sistēmas ietvaros.  
Ja koksnes izcelsmes valsts ir parakstījusi brīvprātīgo partnerības līgumu (BPL) ar ES, tad 
kā likumības apliecinājumu var izmantot FLEGT licenci 9 . 
Attiecībā uz nesertificētu neapstrādātu šķiedru pretendentiem ir jānorāda celulozes un 

                                                 
7 FSC (Mežu uzraudzības padome , angliski Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en   
8" PEFC (Mežu sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma, angliski Programme for the Endorsement of 
Forest Certification) http://www.pefc.org/internet/html   
9 FLEGT (Tiesību aktu izpilde, pārvaldība un tirdzniecība mežsaimniecības nozarē (Forest Law Enforcement 

Governance and Trade)) rīcības plānu ES pieņēma 2003. gadā. Rīcības plānā ir ietverta virkne pasākumu 
nelikumīgas mežistrādes apkarošanai attīstības valstīs. Plāns nosaka kokmateriālu licencēšanas sistēmu, lai 
garantētu importēto koksnes izstrādājumu likumību. Lai saņemtu licenci, starp kokmateriālus ražojošām 
valstīm un ES ir jābūt parakstītiem brīvprātīgajiem partnerības līgumiem (BPL). BPL partnervalstīs likumīgi 
ražotu kokmateriālu ražošanas likumība tiks apstiprināta ar licenci; papildinformācija: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

http://www.fsc.org/en/
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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papīra ražošanā izmantotās šķiedras veids (suga), daudzums un izcelsme, kā arī jāapliecina 
tās likumība. Tādējādi šķiedras būs iespējams izsekot visā ražošanas ķēdē no koka 
nociršanas mežā līdz izstrādājuma izgatavošanai.  
Noteiktos gadījumos, kad sniegtie pierādījumi nepietiekami apliecina atbilstību 
tehniskajām specifikācijām, līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt piegādātājiem sīkākus 
paskaidrojumus vai apliecinājumus. 
2. Papīrs nedrīkst saturēt vismaz elementāro hloru (ECF). Tiks pieņemts arī hloru un tā 
savienojumus nesaturošs (TCF) papīrs. 
Verifikācija: Kā apliecinājumu var izmantot ražotāja tehnisko dokumentāciju. 
Vērtēšanas kritēriji  
Papildus punkti tiks piešķirti par: 

Ilgtspējīgi mežsaimniecības avoti  
1. Papildpunkti tiks piešķirti proporcionāli tādu neapstrādātu koksnes šķiedru apjomam 
celulozes ražošanā, kas iegūtas pārbaudītos mežos, kuru apsaimniekošanā tiek īstenoti 
ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi un pasākumi, ja vien šie kritēriji raksturo 
attiecīgo izstrādājumu un attiecas uz to. Eiropā šiem principiem un pasākumiem ir vismaz 
jāatbilst Eiropas kopējām darbības pamatnostādnēm mežu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, 
kas apstiprinātas Lisabonas ministru konferencē par mežu aizsardzību Eiropā (1998. gada 
2.– 4. jūnijs). Ārpus Eiropas tiem ir vismaz atbilst ANO Konferences par vidi un attīstību 
Mežsaimniecības principiem (Riodežaneiro, 1992. gada jūnijs) un attiecīgā gadījumā 
ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas kritērijiem vai pamatnostādnēm, kas pieņemtas 
saskaņā ar attiecīgām starptautiskām un reģionu iniciatīvām (Starptautiskā Tropu mežu 
organizācija, Monreālas process, Tarapoto process, ANO vides programmas/FAO Āfrikas 
sauso apgabalu iniciatīva). 
Verifikācija: Par atbilstīgiem tiks uzskatīti visi izstrādājumi, kam piešķirts ES 
ekomarķējums. Var tikt pieņemti arī citi valsts I tipa ekomarķējumi, kas atbilst minētajiem 
kritērijiem. Atbilstības apliecināšanai ir derīgi tādi koksnes šķiedru izsekojamības 
sertifikāti kā FSC, PEFC vai citi līdzvērtīgi apliecinājumi. Tiks pieņemts arī cits atbilstošs 
apliecinājums, piemēram, ražotāja sagatavota tehniskā dokumentācija vai atzītas iestādes 
izsniegts pārbaudes ziņojums. 
Ekomarķējuma kritēriji  
2. Izstrādājumi, kas atbilst ES ekomarķējuma ekoloģiskajiem kritērijiem, kas tieši attiecas 
uz papīra ražošanu (nevis uz fabrikas vadības praksi).  
Visa dokumentācija par kritērijiem ir pieejama ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm 
Verifikācija: Par atbilstīgiem tiks uzskatīti visi izstrādājumi, kam piešķirts ES 
ekomarķējums. Var tikt pieņemts arī cits nacionālais I tipa ekomarķējums, kas atbilst 
minētajiem kritērijiem. Tiks pieņemts arī cits atbilstošs apliecinājums, piemēram, ražotāja 
sagatavota tehniskā dokumentācija vai atzītas iestādes izsniegts pārbaudes ziņojums. 

 

4.3. Ilgtspējīgi un/vai likumīgi iegūtas šķiedras izvēle – Padomi ieviešanai  
Padomi ieviešanai 
• Papīrs, kura izgatavošanas pamatā ir neapstrādāta šķiedra: Daudzos gadījumos tirgū 

pieejamais papīrs var nebūt pilnībā izgatavots no otrreizēji pārstrādātām vai 
neapstrādātām šķiedrām, bet gan no jauktām izejvielām. Tāpēc līguma priekšmetā netiek 
norādīts papīrs, kas izgatavots no neapstrādātas šķiedras, bet gan papīrs, kura 
izgatavošanas pamatā ir neapstrādāta šķiedra, tādējādi pieļaujot otrreizēji pārstrādātu 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
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šķiedru izmantošanu papīra ražošanā, ja vien tiek nodrošināta atbilstība iepriekš 
norādītajām specifikācijām. 

• Procentuālā īpatsvara paaugstināšana: ES ekomarķējuma programmā noteikts, ka 
vismaz 10 % neapstrādātās šķiedras ir jābūt iegūtiem no sertificētiem, ilgtspējīgi 
apsaimniekotiem mežiem, savukārt Ziemeļu Gulbja programmā – vismaz 20 %. FSC un 
PEFC var noteikt arī augstāku procentuālo īpatsvaru, kas mainās saskaņā ar stingriem 
noteikumiem. Sīkāka informācija par šīm programmām un marķējumu izmantošanas 
nosacījumiem ir pieejama pamatziņojuma 6. iedaļā. 

Vērtēšanas posmā līgumslēdzējas iestādes var noteikt papildu īpatsvaru papīram ar 
augstāku sertificētas, no ilgtspējīgiem avotiem iegūtas neapstrādātas šķiedras īpatsvaru 
un/vai ar augstāku reģenerētas šķiedras īpatsvaru. 

• Ekomarķējuma kritēriji: Atbilstību noteikta ekomarķējuma kritērijiem var pieprasīt, ja 
šie kritēriji ir piemēroti un atbilstoši attiecīgajam izstrādājumam un tiek pieņemti arī citu 
veidu atbilstības apliecinājumi. Sīkāka informācija pieejama Datu lapā par 
ekomarķējumu izmantošanu publiskajā iepirkumā. 

• Sīki izstrādātu kritēriju ievietošana: Visi kritēriji ir norādīti izstrādājuma 
pamatziņojumā.  

• Vērtēšanas kritēriji: Paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos līgumslēdzējām 
iestādēm būs jānorāda papildpunktu skaits, ko ir iespējams iegūt par katru piešķiršanas 
kritēriju. Vides kritērijiem kopā vajadzētu veidot vismaz 10 – 15 % no kopējā punktu 
skaita. 

 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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