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DEFINITIES 

 

In deze aanbesteding wordt verstaan onder:  

 

 

- Compenseren van broeikasgasemissies: aankoop van koolstofkredieten om elders 

geproduceerde emissies te neutraliseren. 

- Koolstofkrediet: 1 ton CO2-equivalent besparingen. 

- EMAS (milieubeheer- en milieuauditsysteem): Milieubeheersysteem gebaseerd op 

Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees parlement en de Raad van 

25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een 

communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 

2006/193/EG van de Commissie. 

- EU-ETS: Regeling voor de handel in emissierechten van de Europese Unie. 

- ITL: Internationaal transactielogboek: Ieder project dat een partij wenst te laten 

registeren in de databank van de Verenigde Naties moet worden gecontroleerd op 

conformiteit met de regels die zijn overeengekomen in het kader van het Kyotoprotocol. 

Zodra deze controle is uitgevoerd wordt het project voorzien van een ITL-nummer en 

geregistreerd in de databank.   

- BKG: Broeikasgassen. 

 

 

1. Het milieubeheersysteem van de Europese instellingen 

 

De Europese instellingen die aan deze aanbestedingsprocedure meedoen, implementeren een 

milieubeheersysteem in overeenstemming met de EMAS-norm. Alle instellingen meten de 

milieugevolgen van hun activiteiten, waaronder gegevensverzamelingen over relevante 

milieuaspecten, zoals broeikasgasemissies, verbruik van hulpbronnen, productie en beheer van 

afvalstoffen, hernieuwbare energie, enz. 

 

 

2. Beheer van koolstofemissies door de deelnemende instellingen 

 

In het kader van hun respectieve milieubeheersystemen beheren alle deelnemende instellingen 

hun broeikasgasemissies, met als ultiem doel het zoveel mogelijk reduceren daarvan. Het 

beheer van broeikasgasemissies van alle deelnemende instellingen omvat onder meer de 

jaarlijkse berekening van de koolstofvoetafdruk van de instellingen1, de uitvoering van 

reductiedoelstellingen en/of maatregelen en het beheer van een actieplan.  

 

De prioriteit van alle deelnemende instellingen bestaat uit de voorkoming waar mogelijk van 

koolstofemissies en beperking van de emissies op gebieden waar zij onvermijdelijk zijn. 

                                                 
1 De activiteiten van bedrijven en organisaties hebben een reële impact op de opwarming van de aarde. Hun 

koolstofvoetafdruk maakt het mogelijk deze impact te kwantificeren, door alle broeikasgassen die deze 

activiteiten genereren aan te duiden. Zes belangrijke gassen liggen aan de basis van de opwarming van de aarde 

en worden in de koolstofvoetafdruk in de vorm van hun hoeveelheid in ton CO2-equivalent aangeduid. De 

koolstofvoetafdruk van een bedrijf of organisatie wordt gedefinieerd aan de hand van directe en indirecte 

emissies als gevolg van hun activiteiten. 
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Gezien het feit dat in sommige gevallen emissies niet verder kunnen worden beperkt en 

terugdringing van koolstofemissies tot nul onmogelijk is, zijn alle deelnemende instellingen 

overeengekomen, via een memorandum van overeenstemming, hun onvermijdelijke 

koolstofemissies in het jaar 2019, gezamenlijk te compenseren. De voorwaarden voor deze 

gezamenlijke compensatie zijn uiteengezet in het besluit van het Bureau van het Europees 

Parlement van 7 oktober 2015, waarin toestemming wordt gegeven voor de uitvoering van een 

compensatiesysteem gericht op compensatie van de totale hoeveelheid onvermijdelijke 

koolstofemissies van het Parlement. 
 

Op 7 oktober 2015 heeft het Bureau van het Europees Parlement het volgende besluit genomen: 

‘ 

 komt overeen om de totale hoeveelheid CO2-uitstoot van het Parlement op jaarbasis 

te compenseren, met inbegrip van emissies als gevolg van vluchten van 

parlementsleden tussen hun land van herkomst en Brussel en Straatsburg [...]; 

 

 verleent toestemming voor projecten in de groep van staten in Afrika, het Caribisch 

gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) of als dergelijke projecten niet beschikbaar 

zijn, hetzij in landen die vallen onder het Europees nabuurschapsbeleid met op poten 

gezette projecten in het kader van nationale actieplannen, hetzij in landen die behoren 

tot het Europees-mediterrane partnerschap (EuroMed)/de Unie voor het Middellandse 

Zeegebied (UMZ), in kandidaat-lidstaten voor EU-toetreding of in EU-lidstaten; 

 wordt het eens over de in brede kring erkende "Gold Standard" als een kwaliteitsnorm 

ter compensatie van projecten in ontwikkelingslanden." 

 

Deze aanbesteding beoogt de implementatie van dit compensatiesysteem, toe te passen op de 

totale hoeveelheid emissies van de deelnemende instellingen in 2019.  

 

3. Specifieke minimumeisen 

Het Europees Parlement gaat over tot deze aanbesteding met het oog op de ondertekening van 

een rechtstreekse overeenkomst voor de aankoop van compensatiekredieten voor 

broeikasgasemissies overeenkomstig de bepalingen van dit bestek.  

De deelnemende Europese instellingen willen de totale hoeveelheid van hun onvermijdelijke 

CO2-emissies van 2019 compenseren. De berekende hoeveelheid van deze emissies bedraagt 

188 000 ton. Deze hoeveelheid compensatiekredieten wordt met dit contract in één keer 

aangekocht. 

 

De inschrijving van de inschrijver voor de compensatiekredieten voor de emissies van 

broeikasgassen voldoet aan ALLE hieronder vermelde voorwaarden: 
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1) De inschrijver moet 188 000 compensatiekredieten voor koolstofemissies aanbieden, 

verkregen van drie projecten van ten minste twee verschillende projectsoorten2. Maximum 

70 % van de aangeboden kredieten mag afkomstig zijn van één project. 

 

2) Projecten in ontwikkelingslanden3 moeten "Gold Standard"-projecten of CDM-projecten 

met een "Gold Standard"-rating4 zijn en in elk geval krijgen "Gold Standard"-projecten sterk 

de voorkeur boven projecten zonder "Gold Standard". Het doel is het compenseren van de 

totale hoeveelheid onvermijdelijke koolstofemissies van alle deelnemende Europese 

instellingen.  

 

3) Voorgestelde projecten zijn bij uitsluiting gesitueerd in de volgende landen: 

 

 in een of meer landen in de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied 

en de Stille Oceaan5 (ACS-landen), of als dergelijke projecten niet beschikbaar 

zijn 

 hetzij in een of meer landen die vallen onder het Europees nabuurschapsbeleid 

(ENB), met op poten gezette projecten in het kader van nationale actieplannen6; 

                                                 
2 Wind, waterkracht uit een riviercentrale, biomassa, biogas, zonne-energie, groot waterkrachtproject, aanplanting 

van bomen, verbeterd bosbeheer, methaan uit een stortplaats enz.  

3 Elk land dat niet is opgenomen in bijlage B bij het Kyotoprotocol moet voor de specificaties van dit bestek 

worden beschouwd als ontwikkelingsland. Deze categorie omvat bijgevolg alle landen behalve de volgende 

38: Australië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Canada, Kroatië, de Tsjechische Republiek, Denemarken, 

Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ĳsland, Ierland, Italië, Japan, Letland, 

Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Monaco, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, 

Roemenië, de Russische Federatie, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Oekraïne, het 

Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten 

4 De rating "Gold Standard" is een norm voor de ontwikkeling van hoogwaardige emissiereductieprojecten van 

het type Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implementation (JI) en Voluntary Carbon Market. De 

norm is opgesteld om ervoor te zorgen dat koolstofkredieten niet alleen feitelijk en controleerbaar zijn maar 

ook een meetbare bijdrage leveren aan een wereldwijde duurzame ontwikkeling. De "Gold Standard" is de 

norm die gebruikt wordt door talrijke regeringen, multinationals en de Verenigde Naties en is de enige 

betrouwbaar geachte certificeringsnorm die door meer dan 80 ngo's in de hele wereld wordt onderschreven. 

De "Gold Standard" is in 2003 vastgesteld door de WWF en andere internationale ngo's als een norm voor 

optimale praktijken van projecten ter vermindering van koolstofemissies uit hoofde van het CDM (Clean 

Development Mechanism) van de VN. De stichting "Gold Standard" is gevestigd in Genève. Zij is 

geregistreerd als stichting zonder winstoogmerk onder Zwitsers recht: http://www.goldstandard.org/ 

5 De ACS bestaat momenteel uit 79 lidstaten die alle de Cotonou-overeenkomst hebben ondertekend die hen met 

de Europese Unie verbindt: 48 landen in Afrika ten zuiden van de Sahara, 16 in het Caribisch gebied en 15 

in de Stille Oceaan: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren, 

Democratische Republiek Kongo, Djibouti, Ethiopië, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Gambia, Guinee, Guinee-

Bissau, Haïti, Kaapverdië, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritanië, Mozambique, 

Niger, Oeganda, Rwanda, Salomonseilanden, Samoa, Sao Tomé en Príncipe, Sierra Leone, Soedan, Somalië, 

Tanzania, Togo, Tsjaad, Tuvalu, Vanuatu, Zambia Antigua en Barbuda, Bahama's, Barbados, Belize, 

Botswana, Cuba, Congo-Brazzaville, de Cook-eilanden, Dominica, Dominicaanse Republiek, Fiji, Gabon, 

Ghana, Grenada, Guyana, Ivoorkust, Jamaica, Kameroen, Kenia, Marshalleilanden, Mauritius, Federale 

staten van Micronesië, Namibië, Nauru, Nigeria, Niue, Oost-Timor, Palau, Papoea Nieuw Guinea, Saint Kitts 

en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Senegal, de Seychellen, Suriname, Swaziland, Tonga, 

Trinidad en Tobago, Zimbabwe, Zuid-Afrika. 

6 Armenië, Azerbeidzjan, Egypte, Georgië, Israël, Jordanië, Libanon, Moldavië, Marokko, Oekraïne, de 

Palestijnse Autoriteit, Tunesië. 
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 hetzij in een of meer landen die behoren tot het Europees-mediterrane 

partnerschap (EuroMed)/de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ)7; 

 hetzij in een of meer kandidaat-lidstaten voor EU-toetreding8; 

 hetzij in een of meer EU-lidstaten9. 

 

4) Een bewijs van verwijdering van de kredieten uit het register in kwestie (definitieve 

schrapping) moet worden verstrekt. Er moet duidelijk worden vermeld wat het totale aantal 

gekochte kredieten is en wat het totale aantal door elk van de deelnemende Europese 

instellingen gekochte kredieten is. In het officiële register van van de markt genomen kredieten 

moet de volledige naam worden vermeld van alle deelnemende Europese instellingen namens 

wie de kredieten gekocht en van de markt zijn genomen. 

 

5) De inschrijvers moeten een gedetailleerde omschrijving van het project leveren met 

vermelding van de exacte locatie van het project en een toelichting op de milieuvoordelen. 

 

6) Voor "Gold Standard"-projecten moet een bewijs van de "Gold Standard"-certificering voor 

het project worden verstrekt. Voor CDM-projecten met een "Gold Standard"-rating moeten de 

inschrijvers het identificatienummer vermelden van het project in het internationaal 

transactielogboek (ITL) en de link naar de website van het UNFCCC (United Nations 

Framework Convention on Climate Change) met het registratienummer van het project, 

technische documentatie en de omschrijving van het project.  Voor alle andere normen moeten 

de inschrijvers passend bewijs van de certificering van het project verstrekken. 

 

7) De kredieten moeten al zijn afgegeven, d.w.z. de emissiereductie moet al hebben 

plaatsgevonden hebben op het moment van de aankoop van het krediet. Concreet moeten de 

emissiereducties die tot het koolstofkrediet hebben geleid plaatsgevonden hebben tussen 1 

januari 2014 en 31 december 2019 (oorsprong 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2018). 

 

Van dit contract zijn uitgesloten kredieten die zijn verkregen uit projecten in verband 

met de afbraak van industriële gassen (met name NOx en HFK's), kernenergiecentrales, 

kolengestookte elektriciteitscentrales en hydro-elektrische installaties van meer dan 20 

MW.  
 

Bij de indiening van zijn inschrijving moet de inschrijver al het nodige bewijs leveren om aan 

te tonen dat het project of de projecten voldoet/voldoen aan de minimumeisen die in deze 

aanbesteding zijn opgenomen. 

 

Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om iedere noodzakelijk geachte 

controle uit te voeren, met inbegrip van controles achteraf ter plaatse. 

 

                                                 
7 Albanië, Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Mauritanië, Monaco, 

Montenegro, Marokko, de Palestijnse Autoriteit, Syrië, Tunesië, Turkije. 

8 Albanië, Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië, Turkije 

9 Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK op 1 februari 

2020, en met name de artikelen 127, lid 6, 137 en 138 daarvan, moeten onder natuurlijke of rechtspersonen 

met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat van de Europese Unie ook natuurlijke of rechtspersonen 

met verblijfplaats of statutaire zetel in het VK worden verstaan. Personen met verblijfplaats of statutaire zetel 

in het VK kunnen derhalve aan deze aanbesteding deelnemen. 
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4. Resultaten en rapportering 

De contractant moet de volgende schriftelijke bewijzen zenden aan het hoofd van de afdeling 

EMAS van het Europees Parlement binnen 30 werkdagen na ondertekening van het contract:  

 

1. Een certificaat getiteld “Compensatie van de broeikasgasemissies van het Europees 

Parlement, de Europese Centrale Bank, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de 

Europese Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Europees 

Comité van de Regio’s in het jaar 2019”. Het certificaat moet ook het aantal ton 

gecompenseerde CO2-equivalent bevatten, in totaal en per deelnemende instelling, het 

betaalde bedrag en de naam en de locatie van de gebruikte projecten, alsook, in het geval 

van een “Gold Standard”-project (“Gold Standard”-projecten): "Het project (de 

projecten) beschikt (beschikken) over "Gold Standard"-certificering, wat overeenkomt 

met de hoogste norm van projecten ter vermindering van de emissies van broeikasgassen 

en is verenigbaar met regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de EU". 

 

2. Concrete identificatie (bijvoorbeeld door serienummer) van de gebruikte kredieten en de 

nodige bewijzen uit de toepasselijke registers waarmee aangetoond wordt dat elk krediet 

volledig traceerbaar is. De kredieten moeten volledig en definitief geannuleerd en van de 

markt worden genomen namens het Europees Parlement, de Europese Centrale Bank, het 

Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Rekenkamer, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Europees Comité van de Regio’s. De contractant 

moet bewijs leveren uit de voormelde registers dat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Het Europees Parlement, of een organisatie in opdracht van het EP, kan een controle ter 

plaatse houden om de traceerbaarheid van het krediet en de annuleringsactiviteiten te 

controleren. 

 

3. Een omschrijving en gedetailleerde presentatie van het project (projecten) vergezeld van: 

 

- een rapport over de milieuvoordelen die de door de hierboven vermelde Europese 

instellingen gekochte kredieten en projecten bieden;  

 

- ten minste 10 foto's in elektronisch formaat (jpg of compatibel formaat, minimale 

afmetingen 5 000 x 5 000 pixels). Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor 

om foto's te weigeren en nieuwe te verzoeken als foto's geacht worden niet van voldoende 

kwaliteit te zijn; 

 

- een videobestand in elektronisch formaat (mpeg4 of compatibel formaat) met een 

minimale duur van 2 minuten en een maximale duur van 5 minuten waarin voor het 

project de positieve maatregelen met betrekking tot het klimaat en duurzame 

ontwikkeling worden gepresenteerd en uitgelegd. In de presentatie moeten het Europees 

Parlement, de Europese Centrale Bank, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de 

Europese Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Europees 

Comité van de Regio’s expliciet worden vermeld, en duidelijk worden aangegeven welke 

milieu- en de sociale voordelen hun financiële steun en betrokkenheid opleveren. Het 

Europees Parlement behoudt zich het recht voor de video te weigeren en een nieuwe video 

te verzoeken als deze geacht wordt niet van voldoende kwaliteit te zijn. 
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Alle in verband met dit contract geleverde documenten en materialen worden het eigendom 

van het Europees Parlement. 

 

Het hoofd van de afdeling EMAS van het Europees Parlement heeft vervolgens een periode 

van zeven werkdagen om ofwel aanvullende bewijsstukken te verzoeken dan wel de diensten 

definitief schriftelijk te aanvaarden.  

 

Wanneer aanvullende informatie wordt verzocht heeft de contractant vijf werkdagen om 

nieuwe schriftelijke stukken in te dienen waarin met de opmerkingen rekening wordt gehouden.  

 

Na schriftelijke kennisgeving van de definitieve ontvangst van de diensten door het Europees 

Parlement dient de contractant zijn factuur in, overeenkomstig de voorwaarden van het 

contract. 


