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DEFINICE 

 

Pro účely této výzvy k podání nabídky se uplatňují tyto definice:  

 

 

- kompenzace emisí skleníkových plynů: nákup uhlíkových kreditů pro účely 

neutralizace emisí, které vznikly jinde. 

- uhlíkový kredit: úspora ekvivalentu 1 tuny CO2. 

- EMAS (systém pro environmentální řízení podniků a audit): systém pro 

environmentální řízení založený na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému 

Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení 

Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES. 

- EUETS: systém Evropské unie pro obchodování s emisemi (European Union Emission 

Trading Scheme). 

- ITL: mezinárodní evidence transakcí (International Transaction Log): jakýkoli projekt, 

který si určitý subjekt přeje zaregistrovat do databáze OSN, musí být ověřen, aby se 

zajistilo, že je v souladu s pravidly dohodnutými v rámci Kjótského protokolu. Jakmile 

bylo toto ověření provedeno, projektu se přidělí číslo ITL a zaregistruje se do databáze.  

- GHG: skleníkové plyny. 

 

 

1. Systém environmentálního řízení (EMS) evropských orgánů 

 

Evropské orgány, které se účastní tohoto zadávacího řízení, uplatňují systém 

environmentálního řízení (EMS) v souladu s normami EMAS. Všechny orgány měří 

environmentální vlivy svých činností včetně sběru údajů o relevantních environmentálních 

aspektech, jako jsou emise skleníkových plynů, spotřeba zdrojů, produkce odpadu a nakládání 

s ním, obnovitelná energie atd. 

 

 

2. Řízení emisí uhlíku orgánů, které se řízení účastní 

 

Všechny zúčastněné orgány spravují v rámci svých EMS své emise skleníkových plynů 

s konečným cílem jejich co největšího snížení. Řízení emisí skleníkových plynů každého 

zúčastněného orgánu zahrnuje roční výpočet uhlíkové stopy orgánů1, plnění cílů snižování 

emisí a řízení akčního plánu.  

 

Prioritou všech zúčastněných orgánů je předcházení vzniku emisí uhlíku kdykoli je to možné 

a omezování emisí v oblastech, v nichž jim nelze předejít. Vzhledem k tomu, že v některých 

případech není možné emise dále omezovat a že není možné snížit emise uhlíku na nulu, 

všechny zúčastněné orgány se prostřednictvím memoranda o porozumění dohodly, že společně 

vykompenzují svoje neredukovatelné emise uhlíku od roku 2019. Podmínky této společné 

                                                 
1 Vzhledem k jejich aktivitám mají podniky a jiné organizace skutečné dopady v oblasti globálního oteplování. 

Výpočet jejich uhlíkové stopy umožňuje tento dopad kvantifikovat díky vymezení všech skleníkových plynů, 

které tyto aktivity produkují. Hlavními faktory globálního oteplování je šest hlavních plynů, které jsou v rámci 

uhlíkové stopy vyjádřeny v tunách ekvivalentu CO2. Uhlíková stopa daného podniku či organizace je vymezena 

prostřednictvím přímých a nepřímých emisí způsobených jejich aktivitou. 
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kompenzace jsou stanoveny v rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze 7. října 

2015, v němž se stanoví zavedení systému kompenzace zaměřeného na kompenzaci celkového 

množství neredukovatelných emisí uhlíku Parlamentu. 
 

Dne 7. října 2015 přijalo předsednictvo Evropského parlamentu následující rozhodnutí: 

„ 

 schvaluje kompenzaci všech emisí CO2 Parlamentu, včetně emisí z leteckých cest 

poslanců EP mezi jejich zemí původu a Bruselem a Štrasburkem, na ročním základě 

[...]; 

 

 povoluje projekty ve skupině afrických, karibských a tichomořských států (země AKT) 

nebo, pokud tyto projekty nebudou k dispozici, buď v zemích integrovaných v rámci 

evropské politiky sousedství s připravenými návrhy národních akčních plánů, či 

v zemích integrovaných v rámci evropsko-středomořského partnerství (Euromed) / 

Unie pro Středomoří, v kandidátských zemích na přistoupení k EU nebo v členských 

státech EU; 

 schvaluje všeobecně uznávaný zlatý standard jakožto normu kvality pro projekty 

kompenzace v rozvojových zemích.“ 

 

Cílem této výzvy k podání nabídky je zavést tento systém kompenzací, který je uplatněn na 

celkové emise zúčastněných orgánů v roce 2019.  

 

3. Minimální specifické požadavky 

Evropský parlament zahájil tuto výzvu k podání nabídky s cílem uzavřít bezprostřední smlouvu 

o nákupu kompenzačních kreditů za emise skleníkových plynů v souladu s ustanoveními této 

zadávací dokumentace.  

Zúčastněné evropské orgány si přejí vykompenzovat své celkové nevyhnutelné emise CO2 za 

rok 2018. Výpočtem bylo množství těchto emisí stanoveno na 188 000 tun. Toto množství 

kompenzačních kreditů bude zakoupeno na základě uvedené smlouvy v rámci jediné operace. 

 

Kompenzační kredity za emise skleníkových plynů nabízené uchazečem musí být v souladu se 

VŠEMI níže uvedenými kritérii: 

 

1) Uchazeč musí nabídnout 188 000 kompenzačních kreditů za emise uhlíku získaných ze tří 

projektů alespoň dvou různých typů2. Za jeden projekt nelze získat více než 70 % nabízených 

kreditů. 

 

                                                 
2 Vítr, energie z průtočných vodních elektráren, biomasa, bioplyn, solární energie, rozsáhlé projekty v oblasti 

vodní energie, výsadba stromů, zlepšení obhospodařování lesů, metan ze skládek odpadů atd.  



 

Strana 4 / 6 
 

2) Projekty v rozvojových zemích3 musí být označeny jako Gold Standard nebo se musí jednat 

o projekty Gold Standard v rámci mechanismu čistého rozvoje4 a v každém případě jsou 

projekty označené jako Gold Standard upřednostňovány před ostatními projekty. Cílem je 

kompenzovat celkové množství uhlíkových emisí zúčastněných evropských orgánů.  

 

3) Navrhované projekty se musí nacházet výhradně v následujících zemích: 

 

 v jedné nebo více zemích skupiny afrických, karibských a tichomořských 

států5(země AKT) nebo, pokud tyto projekty nebudou k dispozici, 

 v jedné nebo více zemích integrovaných v rámci evropské politiky sousedství 

(EPS) s připravenými návrhy národních akčních plánů6; 

 nebo v jedné nebo více zemích integrovaných v rámci evropsko-

středomořského partnerství (Euromed) / Unie pro Středomoří7; 

 nebo v jedné či více kandidátských zemích na přistoupení k EU8; 

                                                 
3 Všechny země, které nejsou uvedeny v příloze B Kjótského protokolu, je třeba považovat pro účely těchto 

specifikací za „rozvojové země“. Tato kategorie tedy zahrnuje všechny země s výjimkou těchto 38 zemí: 

Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kanada, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, 

Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Japonsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, 

Lucembursko, Monako, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská 

federace, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Spojené království, Spojené státy 

americké. 

4 Gold Standard (zlatý standard) je standardem pro realizaci vysoce kvalitních projektů na snižování emisí v rámci 

mechanismu čistého rozvoje (CDM), společné realizace (Joint Implementation) a dobrovolného trhu s 

uhlíkem (Voluntary Carbon Market). Byl zaveden proto, aby bylo možné zaručit, že uhlíkové kredity jsou 

nejen skutečné a ověřitelné, ale že také mají měřitelný přínos pro celosvětový udržitelný rozvoj. Gold 

Standard je obzvláště vyhledávaným standardem, který využívají četné vlády, nadnárodní společnosti a 

Organizace spojených národů, a je také jediným certifikačním standardem, kterému důvěřuje a který schválilo 

více než 80 nevládních společností na světě. Gold Standard zavedly v roce 2003 WWF a další mezinárodní 

nevládní organizace jakožto standard pro osvědčené postupy s cílem zajistit snižování emisí v projektech v 

rámci mechanismu čistého rozvoje OSN. Nadace Gold Standard sídlí v Ženevě. Je zaregistrována jakožto 

nezisková nadace podle švýcarského práva: http://www.goldstandard.org/ 

5 Skupina zemí AKT má v současnosti členských 79 států, které jsou signatáři Dohody z Cotonou, která je spojuje 

s Evropskou unií: 48 zemí ze subsaharské Afriky, 16 z Karibiku a 15 z Tichomoří: Angola – Antigua a 

Barbuda – Belize – Kapverdy – Komory – Bahamy – Barbados – Benin – Botswana – Burkina Faso – Burundi 

– Kamerun – Středoafrická republika – Čad – Kongo (Brazzaville) – Kongo (Kinshasa) – Cookovy ostrovy 

– Pobřeží slonoviny – Kuba – Džibutsko – Dominické společenství – Dominikánská republika – Eritrea – 

Etiopie – Fidži – Gabon – Gambie – Ghana – Grenada – Guinejská republika – Guinea-Bissau – Rovníková 

Guinea – Guyana – Haiti – Jamajka – Keňa – Kiribati – Lesotho – Libérie – Madagaskar – Malawi – Mali – 

Marshallovy ostrovy – Mauritánie – Mauricius – Mikronésie – Mosambik – Namibie – Nauru – Niger – 

Nigérie – Niue – Palau – Papua-Nová Guinea – Rwanda – Svatý Kryštof a Nevis – Svatá Lucie - Svatý 

Vincenc a Grenadiny – Šalamounovy ostrovy – Samoa – Svatý Tomáš a Princův ostrov – Senegal – Seychely 

– Sierra Leone – Somálsko – Jižní Afrika – Súdán – Surinam – Svazijsko – Tanzanie – Východní Timor – 

Togo – Tonga – Trinidad a Tobago – Tuvalu – Uganda – Vanuatu – Zambie – Zimbabwe. 

6 Arménie, Ázerbájdžán, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Moldavsko, Maroko, Palestina, Tunisko, 

Ukrajina 

7 Albánie, Alžírsko, Bosna-Hercegovina, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Mauritánie, Monacké knížectví, 

Černá Hora, Maroko, Palestina, Tunisko, Turecko. 

8 Albánie, Republika Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Turecko 
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 nebo v jednom či několika členských státech EU.9. 

 

4) Je třeba předložit doklad o stažení (konečném vyškrtnutí) kreditů z příslušného rejstříku. 

Musí na něm být jednoznačně uveden celkový počet kreditů, které zakoupil každý ze 

zúčastněných evropských orgánů. Úřední záznam o stažení kreditů musí uvádět úplná jména 

všech zúčastněných evropských orgánů, jejichž jménem byly kredity zakoupeny nebo staženy. 

 

5) Uchazeči musí poskytnout podrobný popis projektu, v němž uvedou přesné umístění 

projektu a poukážou na jeho environmentální přínosy. 

 

6) U projektů označených Gold Standard musí být předložen doklad o osvědčení Gold 

Standard. U projektů Gold Standard v rámci mechanismu čistého rozvoje musí uchazeči 

rovněž poskytnout identifikační číslo projektu v ITL (mezinárodní evidenci transakcí) a odkaz 

na webové stránky Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu 

(UNFCCC) uvádějící registrační číslo projektu, technickou dokumentaci a popis projektu. 

U projektů odpovídajících jakýmkoli jiným standardům musí uchazeči poskytnout náležitý 

doklad o osvědčení standardu, jemuž projekt odpovídá. 

 

7) Kredity již musí být vydány, tj. v době, kdy byl kredit zakoupen, již muselo dojít ke snížení 

emisí. Ke snížení emisí, na jehož základě vznikl uhlíkový kredit, muselo konkrétně dojít mezi 

1. lednem 2014 a 31. prosincem 2019 (rok původu kreditu 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

a 2019). 

 

Z oblasti působnosti této smlouvy jsou vyloučeny kredity získané z projektů, jež se týkají 

likvidace technických plynů (zejména NOx a fluorovaných uhlovodíků), jaderných 

elektráren, uhelných elektráren a vodních elektráren, které vyrábějí více než 20 MW.  
 

Při předložení své nabídky musí uchazeč dodat veškerou nutnou dokumentaci, která dokládá, 

že daný projekt nebo projekty splňují minimální požadavky stanovené v této výzvě k podání 

nabídky. 

 

EP si vyhrazuje právo provádět veškerou kontrolu, kterou považuje za potřebnou, včetně 

ex-post kontrol na místě. 

 

 

4. Výstupy a podávání zpráv 

Poskytovatel musí do 30 pracovních dnů od data podpisu smlouvy zaslat vedoucímu oddělení 

EMAS Evropského parlamentu níže uvedené doklady:  

 

1. Certifikát označený „Kompenzace emisí skleníkových plynů ze strany Evropského 

parlamentu, Evropské centrální banky, Soudního dvora Evropské unie, Evropského 

účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů za rok 

2019“. Tento certifikát musí rovněž zahrnovat kompenzaci vyjádřenou v tunách 

                                                 
9 Mějte prosím na vědomí, že poté, do dne 1. února 2020 vstoupí v platnost Dohoda o vystoupení Spojeného 

království z EU, a zejména s ohledem na čl. 127 odst. 6, články 137 a 138, se odkazy na fyzické nebo 

právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo v členském státě Evropské unie, považují za odkazy na 

fyzické nebo právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo ve Spojeném království. Rezidenti a subjekty 

ze Spojeného království se proto mohou účastnit této výzvy k podání nabídek. 
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ekvivalentu CO2, a to celkem a pro každý zúčastněný orgán, vyplacenou částku a název 

a místo použitého projektu (projektů), a v případě, že se jedná o projekt/projekty 

s označením Gold Standard, uvádět: „Tento projekt má / tyto projekty mají osvědčení 

Gold Standard, které odpovídá nejvyššímu standardu projektů usilujících o snížení emisí 

skleníkových plynů a je v souladu s evropským systémem obchodování s emisemi 

skleníkových plynů.“ 

 

2. Konkrétní identifikaci (např. sériové číslo) použitých kreditů a nezbytný doklad 

v odpovídajících rejstřících, který dokazuje, že je každý kredit plně dohledatelný. Kredity 

musí být v plném rozsahu a s konečnou platností zrušeny a staženy z trhu jménem 

Evropského parlamentu, Evropské centrální banky, Soudního dvora Evropské unie, 

Evropského účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru 

regionů. Poskytovatel musí v rámci výše uvedených rejstříků poskytnout důkazy o tom, 

že tyto činnosti byly provedeny. Evropský parlament nebo organizace, kterou tím pověří, 

může nechat provést audit na místě za účelem prověření dohledatelnosti kreditů i rušících 

aktivit. 

 

3. Popis a podrobnou prezentaci projektu (projektů) doplněné o: 

 

– zprávu o environmentálních přínosech zakoupených kreditů a projektu/projektů 

zakoupených výše uvedenými evropskými orgány, kterou je nutno dodat;  

 

– nejméně 10 fotografií v elektronickém formátu (JPG nebo kompatibilní formát, 

minimální rozměr 5 000 x 5 000 pixelů). Evropský parlament si vyhrazuje právo tyto 

fotografie přijmout nebo zamítnout a požádat o nové, pokud není jejich kvalita shledána 

jako dostatečná; 

 

– videosoubor v elektronickém formátu (mpeg4 nebo kompatibilní formát) s minimální 

délkou 2 minuty a maximální délkou 5 minut, v němž budou u projektu prezentovány 

a vysvětleny pozitivní kroky v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje. Prezentace musí 

výslovně uvádět Evropský parlament, Evropskou centrální banku, Soudní dvůr Evropské 

unie, Evropský účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů 

a jasně popsat environmentální a sociální přínosy jeho finanční podpory a odpovědného 

závazku. Evropský parlament si vyhrazuje právo tento soubor přijmout nebo zamítnout 

a požádat o nový, pokud nebude jeho kvalita shledána jako dostatečná. 

 

Všechny dokumenty a materiály poskytnuté v souvislosti s touto smlouvou jsou majetkem 

Evropského parlamentu. 

 

Vedoucí oddělení EMAS Evropského parlamentu má poté sedm pracovních dnů na to, aby buď 

požádal o doplňující doklady, nebo poskytl písemné vyrozumění o konečném přijetí služeb.  

 

Jsou-li požadovány další informace, má poskytovatel pět pracovních dnů na to, aby předložil 

novou dokumentaci zohledňující vznesené připomínky.  

 

Poté, co poskytovatel obdrží písemné vyrozumění o konečném přijetí služeb Evropským 

parlamentem, vystaví v souladu s podmínkami smlouvy svou fakturu. 

 


