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DEFINICJE 

 

Do celów niniejszego przetargu stosuje się następujące definicje:  

 

 

- Kompensacja emisji gazów cieplarnianych: zakup jednostek emisji w celu neutralizacji 

emisji wyprodukowanych gdzie indziej. 

- Jednostka emisji: zaoszczędzona 1 tona ekwiwalentu CO2. 

- EMAS (system ekozarządzania i audytu): system zarządzania środowiskowego oparty 

na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1221/2009 z dnia 25 

listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 

ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającym rozporządzenie (WE) 

nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE. 

- UE ETS: unijny system handlu uprawnieniami do emisji. 

- ITL: międzynarodowy dziennik transakcji: każdy projekt, jaki strona chce 

zarejestrować w bazie danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, musi zostać 

sprawdzony, aby zagwarantować, że jest zgodny z przepisami uzgodnionymi na mocy 

protokołu z Kioto. Po dokonaniu tej weryfikacji projektowi przyznaje się numer ITL i 

rejestruje się go w bazie danych.   

- GHG: gazy cieplarniane. 

 

 

1. Systemy zarządzania środowiskowego (EMS) w instytucjach europejskich 

 

Instytucje europejskie uczestniczące w niniejszym przetargu stosują system zarządzania 

środowiskowego (EMS) zgodnie ze standardami EMAS. Wszystkie instytucje dokonują 

pomiaru wpływu swojej działalności na środowisko, co obejmuje gromadzenie danych 

dotyczących odnośnych aspektów środowiskowych, takich jak emisja gazów cieplarnianych, 

zużycie zasobów, wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nimi, energia odnawialna itp. 

 

 

2. Zarządzanie emisjami dwutlenku węgla w instytucjach uczestniczących 

 

W ramach swoich EMS wszystkie instytucje uczestniczące zarządzają emisjami gazów 

cieplarnianych, dążąc ostatecznie do ograniczenia ich w możliwie największym stopniu. 

Zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych w każdej z uczestniczących instytucji obejmuje 

coroczne obliczanie ich śladu węglowego1, wdrażanie celów w zakresie zmniejszenia oraz 

zarządzanie planem działań.  

 

Priorytetem wszystkich instytucji uczestniczących jest zapobieganie emisjom dwutlenku 

węgla, gdziekolwiek to możliwe, i ograniczenie emisji w obszarach, w których nie można ich 

zmniejszyć. Biorąc pod uwagę, że w niektórych przypadkach emisji nie można bardziej 

ograniczyć oraz z uwagi na fakt, że nie da się zmniejszyć emisji dwutlenku węgla do zera, 

                                                 
1 Z uwagi na swoją działalność przedsiębiorstwa i organizacje mają realny wpływ na globalne ocieplenie. Ich ślad 

węglowy umożliwia obliczenie tego oddziaływania dzięki zidentyfikowaniu wszystkich emisji gazów 

cieplarnianych wytwarzanych w związku z działalnością. Sześć głównych gazów leży u podstaw globalnego 

ocieplenia i są one wyrażone w śladzie węglowym w tonach ekwiwalentu CO2.. Ślad węglowy przedsiębiorstw 

lub organizacji jest określany poprzez bezpośrednie i pośrednie emisje powodowane ich działalnością. 
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wszystkie instytucje uczestniczące uzgodniły w protokole ustaleń wspólną kompensację 

swoich nieredukowalnych emisji dwutlenku węgla od 2019 r. Warunki takiej wspólnej 

kompensacji określono w decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 

2015 r., która upoważnia do stosowania systemu kompensacji mającego na celu kompensację 

ogółu nieredukowalnych emisji dwutlenku węgla przez Parlament. 
 

W dniu 7 października 2015 r. Prezydium Parlamentu Europejskiego podjęło następujące 

decyzje: 

„ 

 zgodziło się na kompensację ogółu emisji CO2 Parlamentu, w tym emisji z lotów 

odbywanych przez posłów pomiędzy krajem pochodzenia a Brukselą i Strasburgiem, 

w skali roku, [...]; 

 

 zezwoliło na realizację projektów w państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (krajach 

AKP) lub, gdyby projekty takie byłyby niedostępne, w krajach objętych europejską 

polityką sąsiedztwa (EPS) posiadających krajowe plany działania lub w krajach 

objętych partnerstwem eurośródziemnomorskim (EuroMed) / należących do Unii dla 

Śródziemnomorza, w krajach kandydujących do członkostwa w UE lub w państwach 

członkowskich; 

 zgodziło się na przyjęcie powszechnie uznanego złotego standardu za normę jakości 

projektów kompensacyjnych w krajach rozwijających się.” 

 

Niniejszy przetarg ma na celu doprowadzenie do rzeczywistego zastosowania tego systemu 

kompensacji do ogółu emisji instytucji uczestniczących w 2019 r.  

 

3. Minimalne wymogi szczególne 

Parlament Europejski ogłasza niniejszy przetarg na podpisanie bezpośredniej umowy 

dotyczącej zakupu jednostek kompensacji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 

postanowieniami niniejszej specyfikacji.  

Europejskie instytucje uczestniczące chcą skompensować ogół swoich nieuniknionych emisji 

CO2 za 2019 r. Obliczona suma tych emisji wynosi 188 000 ton. Ta ilość jednostek 

kompensacji emisji ma zostać zakupiona jednorazowo w ramach niniejszego zamówienia. 

 

Jednostki kompensacji emisji gazów cieplarnianych oferowane przez oferenta muszą spełniać 

WSZYSTKIE następujące kryteria: 

 

1) Oferent musi zaoferować 188 000 jednostek kompensacji emisji dwutlenku węgla, które 

będą pochodzić z trzech projektów należących do co najmniej dwóch rodzajów2. Z jednego 

projektu może pochodzić maksymalnie 70 % jednostek. 

 

                                                 
2 Elektrownia wiatrowa, elektrownia wodna przepływowa, biomasa, biogaz, elektrownia słoneczna, duża 

hydroelektrownia, zalesianie, lepsze gospodarowanie lasami, odzysk metanu ze składowisk odpadów itp.  



 

Strona 4 z 7 
 

2) Projekty realizowane w krajach rozwijających się3 muszą spełniać kryteria złotego standardu 

lub złotego standardu CDM4; w każdym razie zdecydowanie preferowane są projekty 

spełniające kryteria złotego standardu. Celem jest skompensowanie ogółu nieuniknionych 

emisji dwutlenku węgla wszystkich europejskich instytucji uczestniczących.  

 

3) Proponowane projekty muszą być usytuowane wyłącznie w następujących krajach: 

 

 w co najmniej jednym kraju z grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku5 

(krajów AKP) lub, jeżeli takie projekty nie są dostępne, 

 w co najmniej jednym kraju objętym europejską polityką sąsiedztwa (EPS) 

posiadającym krajowy plan działania6; 

 lub w co najmniej jednym kraju objętym partnerstwem 

eurośródziemnomorskim (EuroMed) / należącym do Unii dla 

Śródziemnomorza7; 

                                                 
3 Każdy kraj niewymieniony w załączniku B do protokołu z Kioto należy uznać za „kraj rozwijający się” do celów 

niniejszych specyfikacji zamówienia. Tak więc ta kategoria obejmuje wszystkie kraje poza poniższymi 38: 

Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada, Chorwacja, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, 

Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Japonia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, 

Luksemburg, Monaco, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Federacja 

Rosyjska, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Zjednoczone Królestwo, Stany 

Zjednoczone 

4 Gold Standard (złoty standard) to norma opracowywania wysokiej jakości projektów w dziedzinie redukcji 

emisji w ramach mechanizmu czystego rozwoju (CDM), wspólnego wdrażania oraz rynku dobrowolnego 

handlu uprawnieniami do emisji. Powstał on w celu dopilnowania, by jednostki emisji były nie tylko 

rzeczywiste i możliwe do zweryfikowania, ale również żeby w wymiernym stopniu przyczyniały się do 

zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Złoty standard jest normą wybieraną przez rządy, 

przedsiębiorstwa wielonarodowe, a także przez ONZ, i jest to jedyna norma certyfikacji, którą obdarza 

zaufaniem i stosuje ponad 80 organizacji pozarządowych na świecie. Złoty standard powstał w 2003 r. z 

inicjatywy Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF) oraz innych międzynarodowych organizacji 

pozarządowych jako norma wzorcowa gwarantująca projekty przyczyniające się do redukcji dwutlenku 

węgla w ramach mechanizmu czystego rozwoju ONZ. Fundacja Gold Standard ma siedzibę w Genewie. 

Została ona zarejestrowana jako organizacja niekomercyjna na mocy prawa szwajcarskiego: 

http://www.goldstandard.org/ 

5 Grupa państw AKP składa się obecnie z 79 państw członkowskich, z których wszystkie są sygnatariuszami 

umowy z Kotonu, która wiąże je z Unią Europejską: 48 krajów Afryki Subsaharyjskiej, 16 z Karaibów i 15 

z Pacyfiku: Angola – Antigua i Barbuda – Belize – Bahamy – Barbados – Benin – Botswana – Burkina Faso 

– Burundi – Czad – Dżibuti – Dominika – Dominikana – Erytrea – Etiopia – Fidżi – Gabon – Gambia – 

Ghana – Grenada – Gwinea – Gwinea Bissau – Gwinea Równikowa – Gujana – Haiti – Jamajka – Kamerun 

– Kenia – Kiribati – Komory – Kongo (Brazaville) – Kongo (Kinszasa) – Kuba – Lesotho – Liberia – 

Madagaskar – Malawi – Mali – Mauretania – Mauritius – Mikronezja – Mozambik – Namibia – Nauru – 

Niger – Nigeria – Niue – Palau – Papua-Nowa Gwinea – Republika Południowej Afryki – Republika 

Środkowoafrykańska – Republika Zielonego Przylądka – Rwanda – Saint Kitts i Nevis – Saint Lucia – Saint 

Vincent i Grenadyny – Samoa – Sao Tome – Senegal – Seszele – Sierra Leone – Somalia – Sudan – Surinam 

– Suazi – Tanzania – Timor Wschodni – Togo – Tonga – Trynidad i Tobago – Tuvalu – Uganda – Vanuatu 

– Wybrzeże Kości Słoniowej – Wyspy Cooka – Wyspy Marshalla – Wyspy Salomona – Zambia – Zimbabwe 

6 Armenia, Azerbejdżan, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Mołdawia, Maroko, Palestyna, Tunezja, Ukraina 

7 Albania, Algieria, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Izrael, Jordania, Księstwo Monako, Liban, 

Mauretania, Palestyna, Tunezja, Turcja 
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 lub w co najmniej jednym kraju kandydującym do członkostwa w UE8; 

 lub w co najmniej jednym państwie członkowskim UE9. 

 

4) Należy dostarczyć dowód usunięcia (ostatecznej anulacji) jednostek z odnośnego rejestru. 

Należy wyraźnie wskazać całkowitą liczbę jednostek zakupionych oraz liczbę jednostek 

zakupionych przez każdą z europejskich instytucji uczestniczących. Oficjalny rejestr 

usuniętych jednostek musi wskazywać pełną nazwę wszystkich europejskich instytucji 

uczestniczących, w których imieniu zakupiono i usunięto jednostki. 

 

5) Oferent musi dostarczyć szczegółowy opis projektu z podaniem jego dokładnej lokalizacji 

oraz określeniem korzyści dla środowiska. 

 

6) W przypadku projektów spełniających kryteria złotego standardu należy dostarczyć dowód 

potwierdzający uzyskanie certyfikatu Gold Standard. W przypadku projektów spełniających 

kryteria złotego standardu CDM oferenci muszą przedstawić numer identyfikacyjny projektu 

w międzynarodowym dzienniku transakcji (ITL) oraz link do strony UNFCCC (Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu), gdzie znajduje się numer 

rejestracyjny projektu, jego dokumentacja techniczna oraz opis.  W przypadku wszystkich 

innych standardów oferenci muszą przedstawić odpowiedni dowód certyfikacji projektu. 

 

7) Jednostki muszą być już wygenerowane, tzn. redukcja emisji nastąpiła, zanim zakupiono 

daną jednostkę. Konkretniej redukcje emisji uprawniające do wystawienia jednostek 

kompensacji emisji musiały mieć miejsce między 1 stycznia 2014 r. a 31 grudnia 2019 r. 

(pochodzenie z 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 r.). 

 

Niniejsze zamówienie wyklucza jednostki uzyskane z projektów związanych z destrukcją 

gazów przemysłowych (zwłaszcza NOx i HFC), z elektrowniami jądrowymi, z 

elektrowniami węglowymi i z hydroelektrowniami o mocy ponad 20 MW.  
 

Przy przedstawianiu oferty oferent musi przedłożyć wszystkie dowody niezbędne do 

wykazania, że projekt lub projekty spełniają minimalne wymogi określone w niniejszym 

przetargu. 

 

Parlament Europejski zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich kontroli 

uznanych za konieczne, w tym kontroli ex post na miejscu. 

 

 

4. Rezultaty i sprawozdawczość 

Wykonawca musi przesłać kierownikowi działu EMAS Parlamentu Europejskiego następujące 

dokumenty poświadczające w terminie 30 dni roboczych od daty podpisania umowy:  

 

                                                 
8 Albania, Republika Macedonii Północnej, Czarnogóra, Serbia, Turcja 

9 Przypomina się, że w następstwie wejścia w życie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE w 

dniu 1 lutego 2020 r., zwłaszcza jej art. 127 ust. 6, art. 137 i 138, odniesienie do osób fizycznych lub prawnych 

mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej należy rozumieć 

jako uwzględniające osoby fizyczne lub prawne mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Zjednoczonym 

Królestwie. Osoby mające miejsce zamieszkania lub jednostki mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie 

mogą zatem brać udział w niniejszym zamówieniu. 
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1. Certyfikat z nagłówkiem: „Wspólna kompensacja emisji gazów cieplarnianych 

Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Banku Centralnego, Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów za 2019 r.“ 

Certyfikat musi zawierać również liczbę skompensowanych ton ekwiwalentu CO2, 

ogółem i w rozbiciu na poszczególne instytucje uczestniczące, zapłaconą kwotę oraz 

nazwę i lokalizację wykorzystanych projektów, a także w przypadku projektu 

(projektów) złotego standardu stwierdzenie, że: „Projekt posiada (projekty posiadają) 

certyfikat Gold Standard, odpowiadający najwyższym standardom projektów służących 

redukcji emisji gazów cieplarnianych i jest zgodny z europejskim systemem handlu 

emisjami gazów cieplarnianych”. 

 

2. Konkretną identyfikację (np. numer seryjny) wykorzystanych jednostek i wymagane 

potwierdzenie z odpowiednich rejestrów w celu wykazania, że każda jednostka jest w 

pełni możliwa do prześledzenia. Jednostki muszą być w pełni i ostateczne anulowane i 

wycofane z rynku na poczet Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Banku 

Centralnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 

Regionów. Wykonawca musi dostarczyć potwierdzenie ze wspomnianych rejestrów, że 

działania te zostały wykonane. Parlament Europejski lub wyznaczona przez niego 

organizacja może przeprowadzić audyt na miejscu w celu sprawdzenia 

identyfikowalności jednostek i działań związanych z ich anulowaniem. 

 

3. Opis i szczegółową prezentację projektu(-ów) wraz z: 

 

– sprawozdaniem na temat korzyści środowiskowych związanych z nabytymi przez ww. 

instytucje europejskie jednostkami i projektem (projektami);  

 

– co najmniej 10 fotografiami w formacie elektronicznym (JPG lub format kompatybilny, 

minimalne rozmiary 5 000 x 5 000 pikseli). Parlament Europejski zastrzega sobie prawo 

do przyjęcia lub odrzucenia fotografii i zażądania nowych, jeżeli uzna, iż nie mają one 

wystarczającej jakości; 

 

– plikiem wideo w formacie elektronicznym (mpeg4 lub format kompatybilny) 

trwającym co najmniej 2 minuty i nie dłużej niż 5 minut, przedstawiającym i 

wyjaśniającym pozytywne oddziaływanie projektu na klimat i zrównoważony rozwój. 

Prezentacja musi wyraźnie wspominać o Parlamencie Europejskim, Europejskim Banku 

Centralnym, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunale 

Obrachunkowym, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym i Komitecie 

Regionów oraz jasno opisywać korzyści środowiskowe i społeczne ich wsparcia 

finansowego oraz odpowiedzialnego zaangażowania. Parlament Europejski zastrzega 

sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia nagrania wideo i zażądania nowego, jeżeli uzna, 

iż nie ma on wystarczającej jakości. 

 

Wszystkie dokumenty i materiały przedłożone w związku z niniejszym zamówieniem stają się 

własnością Parlamentu Europejskiego. 

 

Kierownik działu EMAS w Parlamencie Europejskim ma następnie siedem dni roboczych na 

zwrócenie się o dodatkowe dowody lub na dokonanie ostatecznego pisemnego odbioru usług.  
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Jeżeli zażądane zostaną dodatkowe informacje, wykonawca ma pięć dni roboczych na 

przedstawienie nowej dokumentacji z uwzględnieniem komentarzy.  

 

Po zawiadomieniu o ostatecznym pisemnym odbiorze usług przez Parlament Europejski 

wykonawca przedstawia fakturę zgodnie z warunkami umowy. 


