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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 

Odprti postopek 

Skupna izravnava emisij toplogrednih plinov v Evropskem parlamentu, Evropski 
centralni banki, Sodišču Evropske unije, Evropskem računskem sodišču, 
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OPREDELITVE 

 

Za namene tega povabila k oddaji ponudb se uporabljajo naslednje opredelitve:  

 

 

- Izravnava emisij toplogrednih plinov: nakup dobropisov za ogljik za nevtraliziranje 

emisij, nastalih drugje. 

- Dobropis za ogljik: prihranki v višini ene tone ekvivalenta CO2. 

- EMAS (sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo): sistem za okoljsko ravnanje, 

ki temelji na Uredbi (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 

novembra 2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za 

okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter 

odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES. 

- EU ETS: sistem EU za trgovanje z emisijami. 

- ITL: mednarodna evidenca transakcij: vsak projekt, ki ga želi pogodbena stranka 

registrirati v podatkovni zbirki Združenih narodov, je treba preveriti, da se zagotovi 

njegova skladnost s pravili, dogovorjenimi na podlagi Kjotskega protokola. Po 

opravljenem preverjanju se projektu dodeli številka ITL, nato pa se projekt zabeleži v 

podatkovni zbirki.   

- GHG: toplogredni plini. 

 

 

1. Sistemi okoljskega upravljanja (EMS) v evropskih institucijah 

 

Evropske institucije, ki sodelujejo v tem postopku javnega naročanja, izvajajo sistem 

okoljskega upravljanja (EMS) v skladu s standardom EMAS. Vse institucije merijo vpliv svojih 

dejavnosti na okolje, vključno z zbiranjem podatkov o ustreznih okoljskih vidikih, kot so 

emisije toplogrednih plinov, poraba virov, nastajanje odpadkov in ravnanje z njimi, energija iz 

obnovljivih virov itd. 

 

 

2. Ravnanje z emisijami ogljika v sodelujočih institucijah 

 

V okviru svojih sistemov okoljskega upravljanja vse sodelujoče institucije upravljajo s svojimi 

emisijami toplogrednih plinov, da bi jih zmanjšale, kolikor je mogoče. Upravljanje emisij 

toplogrednih plinov v vseh sodelujočih institucijah vključuje vsakoletni izračun ogljičnega 

odtisa institucij1, uresničevanje ciljev in/ali ukrepov zmanjšanja emisij in upravljanje 

akcijskega načrta.  

 

Prednostni cilj vseh sodelujočih institucij je preprečiti emisije ogljika, povsod, kjer je mogoče, 

in jih omejiti, kjer to ni mogoče. Ker jih v nekaterih primerih ni mogoče še bolj omejiti in 

upoštevajoč dejstvo, da jih ni mogoče popolnoma odpraviti, so vse sodelujoče institucije z 

memorandumom o soglasju sklenile dogovor, da skupaj izravnajo svoje neizogibne emisije 

                                                 
1 Podjetja in organizacije zaradi svojih dejavnosti konkretno vplivajo na globalno segrevanje ozračja. Na podlagi 

njihovega ogljičnega odtisa je mogoče ta vpliv izmeriti in ugotoviti, kateri toplogredni plini nastanejo pri teh 

dejavnostih. Glavnino globalnega segrevanja povzroča šest plinov, ki so v ogljičnem odtisu izraženi v tonah 

ekvivalenta CO2. Ogljični odtis podjetij ali organizacij se določi na podlagi neposrednih ali posrednih emisij, ki 

jih povzročajo njihove dejavnosti. 
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ogljika iz leta 2019. Pogoji za to skupno izravnavo so določeni v sklepu predsedstva 

Evropskega parlamenta z dne 7. oktobra 2015, ki nalaga izvajanje sistema za izravnavo celotne 

količine neizogibnih emisij ogljika Evropskega parlamenta. 
 

Predsedstvo Evropskega parlamenta je 7. oktobra 2015 sprejelo naslednje sklepe: 

„ 

 se je strinjalo z vsakoletnim zmanjšanjem skupnih emisij ogljikovega dioksida v okviru 

Parlamenta, vključno z emisijami iz letov poslancev od njihove matične države do 

Bruslja in Strasbourga [...]; 

 

 je odobrilo projekte v skupini afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP) 

oziroma, če ti projekti niso na voljo, bodisi projekte v državah, vključenih v evropsko 

sosedsko politiko (ESP), kjer že potekajo projekti nacionalnih akcijskih načrtov, bodisi 

v državah evro-sredozemskega partnerstva/Unije za Sredozemlje, v državah 

kandidatkah za pristop k EU ali v državah članicah EU; 

 se je strinjalo s splošno priznanim zlatim standardom kot standardom kakovosti za 

projekte zmanjševanja ogljikovih emisij v državah v razvoju.“ 

 

Namen tega povabila k oddaji ponudb je izvajanje tega sistema za izravnavo, in sicer za vse 

emisije sodelujočih institucij iz leta 2019.  

 

3. Minimalne posebne zahteve 

Evropski parlament želi s tem povabilom k oddaji ponudb skleniti neposredno pogodbo o 

nakupu dobropisov za izravnavo emisij toplogrednih plinov v skladu z določbami teh razpisnih 

zahtev.  

Sodelujoče evropske institucije želijo izravnati skupno količino svojih neizogibnih emisij CO2 

za leto 2019. Izračunana količina teh emisij znaša 188 000 ton. Nakup količine dobropisov za 

ogljično izravnavo po tej pogodbi se izvede enkrat. 

 

Dobropisi za izravnavo emisij toplogrednih plinov, ki jih ponudi ponudnik, morajo biti skladni 

z VSEMI naslednjimi merili: 

 

1) Ponudnik mora ponuditi 188 100 dobropisov nadomestil za emisije ogljika, ki izvirajo iz 

treh projektov in najmanj dveh vrst projektov2. Iz posameznega projekta je lahko največ 70 % 

ponujenih dobropisov. 

 

                                                 
2 Veter, pretočne hidroelektrarne, biomasa, bioplin, sončna energija, velike hidroelektrarne, drevesni nasadi, 

boljše gospodarjenje z gozdovi, metan z odlagališč itd.  
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2) Projekti v državah v razvoju3 morajo biti projekti zlatega standarda ali projekti mehanizma 

čistega razvoja4, skladni z zlatim standardom, v vsakem primeru pa imajo projekti zlatega 

standarda prednost pred tistimi, ki niso skladni z zlatim standardom. Cilj je izravnati skupno 

količino neizogibnih emisij ogljika vseh sodelujočih evropskih institucij.  

 

3) Predlagani projekti se morajo izvajati izključno v naslednjih državah: 

 

 v eni ali več držav skupine afriških, karibskih in pacifiških držav5 (države 

AKP) ali, če ti projekti niso na voljo, 

 v eni ali več državah, vključenih v evropsko sosedsko politiko (ESP), kjer že 

potekajo projekti v okviru nacionalnih akcijskih načrtov6; 

 v eni ali več državah evro-sredozemskega partnerstva oziroma Unije za 

Sredozemlje7; 

 ali v eni ali več državah kandidatkah za pristop k Evropski uniji8; 

 ali v eni ali več državah članicah Evropske unije9. 

                                                 
3 Države, ki niso navedene v Prilogi B h Kjotskemu protokolu, za namene teh razpisnih zahtev veljajo kot „države 

v razvoju“. Zato ta kategorija zajema vse države, razen naslednjih 38: Avstralija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, 

Kanada, Hrvaška, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, 

Islandija, Irska, Italija, Japonska, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Monako, Nizozemska, Nova 

Zelandija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Ruska federacija, Slovaška, Slovenija, Španija, 

Švedska, Švica, Ukrajina, Združeno kraljestvo, Združene države. 

4 Zlati standard je standard za oblikovanje kakovostnih projektov za zmanjšanje emisij v okviru mehanizma 

čistega razvoja, skupnega izvajanja in prostovoljnega trga emisij ogljika. Njegov namen je zagotoviti, da so 

dobropisi za ogljik dejanski in preverljivi ter merljivo prispevajo k trajnostnemu razvoju po vsem svetu. Zlati 

standard je izbirni standard za številne vlade, multinacionalna podjetja in Združene narode ter edini standard 

certificiranja, ki mu zaupa in ga je potrdilo več kot 80 nevladnih organizacij po vsem svetu. Leta 2003 so ga 

vzpostavili Svetovni sklad za naravo in druge mednarodne nevladne organizacije kot standard dobre prakse 

za zagotavljanje projektov, s katerimi se v okviru mehanizma čistega razvoja, ki so ga oblikovali Združeni 

narodi, zmanjšujejo emisije ogljika. Fundacija Gold Standard ima sedež v Ženevi. Registrirana je kot 

neprofitna fundacija v skladu s švicarskim pravom: http://www.goldstandard.org/ 

5 Skupino držav AKP trenutno sestavlja 79 držav članic, ki so vse podpisnice Sporazuma iz Cotonouja, prek 

katerega so povezane z Evropsko unijo: 48 držav iz podsaharske Afrike, 16 karibskih in 15 pacifiških držav: 

Angola, Antigva in Barbuda, Belize, Zelenortski otoki, Komori, Bahami, Barbados, Benin, Bocvana, Burkina 

Faso, Burundi, Kamerun, Srednjeafriška republika, Čad, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinšasa), Cookovi 

otoki, Slonokoščena obala, Kuba, Džibuti, Dominika, Dominikanska Republika, Eritreja, Etiopija, Fidži, 

Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Republika Gvineja, Gvineja Bissau, Ekvatorialna Gvineja, Gvajana, Haiti, 

Jamajka, Kenija, Kiribati, Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Marshallovi otoki, Mavretanija, 

Mauritius, Mikronezija, Mozambik, Namibija, Nauru, Niger, Nigerija, Niue, Palau, Papua Nova Gvineja, 

Ruanda, Saint Kitts in Nevis, Sveta Lucija, Saint Vincent in Grenadine, Salomonovi otoki, Samoa, Sao Tome 

in Principe, Senegal, Sejšeli, Sierra Leone, Somalija, Južna Afrika, Sudan, Surinam, Svazi, Tanzanija, 

Vzhodni Timor, Togo, Tonga, Trinidad in Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambija, Zimbabve. 

6 Armenija, Azerbajdžan, Egipt, Gruzija, Izrael, Jordanija, Libanon, Maroko, Moldavija, Palestina, Tunizija, 

Ukrajina. 

7 Albanija, Alžirija, Bosna in Hercegovina, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Mavretanija, Kneževina Monako, 

Črna gora, Maroko, Palestina, Tunizija, Turčija 

8 Albanija, Republika Severna Makedonija, Črna gora, Srbija, Turčija 

9 Po začetku veljavnosti sporazuma o izstopu med EU in Združenim kraljestvom 1. februarja 2020 ter zlasti člena 

127(6), člena 137 in člena 138 se razume, da sklicevanje na fizične ali pravne osebe, ki prebivajo v državi 

članici Evropske unije ali imajo v njej sedež, vključuje fizične ali pravne osebe, ki prebivajo v Združenem 
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4) Predložiti je treba dokazilo, da so bili dobropisi črtani iz ustrezne evidence (dokončno 

izbrisani). Jasno mora biti navedeno skupno število dobropisov in število dobropisov, ki jih 

pridobi vsaka sodelujoča evropska institucija. Uradna evidenca o črtanju dobropisov  mora 

vsebovati polno ime vseh sodelujočih evropskih institucij, v imenu katerih so bili dobropisi 

kupljeni ali črtani. 

 

5) Ponudniki morajo predložiti podroben opis projekta in natančno navesti kraj, kjer se bo 

izvajal, ter poudariti okoljske koristi. 

 

6) Za projekte zlatega standarda je treba predložiti dokazilo o pridobitvi potrdila za zlasti 

standard. Ponudniki morajo za projekte mehanizma čistega razvoja, skladnih z zlatim 

standardom, predložiti identifikacijsko številko projekta iz mednarodne evidence transakcij in 

povezavo na spletno mesto Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, ki 

vsebuje registracijsko številko projekta, tehnično dokumentacijo in opis projekta.  Za vse druge 

standarde morajo ponudniki predložiti ustrezno dokazilo o certifikaciji projekta. 

 

7)  Ob nakupu dobropisov morajo biti potrdila že izdana, kar pomeni, da morajo biti emisije že 

zmanjšane oziroma natančneje, do zmanjšanja emisij, ki omogoča nakup dobropisov za ogljik, 

je moralo priti v obdobju med 1. januarjem 2014 in 31. decembrom 2019 (leto dobropisa/izvor 

leta 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019). 

 

V tej pogodbi niso zajeti dobropisi iz projektov, povezanih z uničenjem industrijskih 

plinov (zlasti dušikovih oksidov in fluoriranih ogljikovodikov), jedrskimi elektrarnami, 

obrati za proizvodnjo električne energije na premog in hidroelektrarnami, ki proizvedejo 

več kot 20 MW električne energije.  
 

Ponudniki morajo ob predložitvi ponudbe zagotoviti vsa potrebna dokazila, da je projekt 

oziroma da so projekti skladni z minimalnimi zahtevami iz tega povabila k oddaji ponudb. 

 

Evropski parlament si pridržuje pravico, da opravi vse preglede, za katere meni, da so 

potrebni, vključno z naknadnim nadzorom na kraju samem. 

 

 

4. Dokazila in poročanje 

Izvajalec mora v 30 delovnih dneh po podpisu pogodbe poslati vodji oddelka EMAS 

Evropskega parlamenta naslednja dokazila:  

 

1. Certifikat z navedbo „Skupna izravnava emisij toplogrednih plinov v Evropskem 

parlamentu, Evropski centralni banki, Sodišču Evropske unije, Evropskem računskem 

sodišču, Evropskem ekonomsko-socialnem odboru in Evropskem odboru regij za leto 

2019“. Certifikat mora vsebovati tudi skupno količino izravnave v tonah ekvivalenta CO2 

in količino za vsako sodelujočo institucijo, plačani znesek, ime in kraj uporabljenih 

projektov ter v primeru projektov z zlatim standardom naslednje besedilo: „Projekt(i) 

ima(jo) certifikat zlatega standarda, ki ustreza najvišjemu standardu projektov za 

                                                 
kraljestvu ali imajo v njem sedež. Rezidenti in subjekti iz Združenega kraljestva so zato upravičeni do 

sodelovanja na tem razpisu. 
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zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in je združljiv s sistemom EU za trgovanje z 

emisijami toplogrednih plinov“; 

 

2. konkretno identifikacijo (na primer s serijsko številko) uporabljenih dobropisov in 

potrebna dokazila v ustreznih registrih, da so vsi dobropisi popolnoma sledljivi. 

Dobropisi morajo biti v celoti in dokončno preklicani in umaknjeni s trga v imenu 

Evropskega parlamenta, Evropske centralne banke, Sodišča Evropske unije, Evropskega 

računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Evropskega odbora 

regij. Izvajalec mora v zgornjih registrih dokazati, da so bile te dejavnosti izvedene. 

Evropski parlament ali organizacija, ki jo ta pooblasti, lahko organizira revizijo na kraju 

samem, da preveri sledljivost dobropisov in dejavnosti preklica. 

 

3. Opis in podrobna predstavitev projekta oziroma projektov, kateri se priloži: 

 

– poročilo o tem, kakšne okoljske koristi bodo nakup dobropisov in projekti prinesli 

zgoraj navedenim evropskim institucijam;  

 

– najmanj deset fotografij v elektronski obliki (JPG ali združljiv format, najmanjše 

velikosti 5000 x 5000 slikovnih pik). Evropski parlament si pridržuje pravico, da 

fotografije sprejme ali zavrne in zahteva nove, če meni, da niso ustrezne kakovosti; 

 

– videoposnetek v elektronskem formatu (mpeg4 ali združljiv format), ki traja najmanj 

dve minuti in največ pet minut in v katerem predstavi in razloži, kako bo projekt pozitivno 

vplival na podnebje in trajnostni razvoj. V predstavitvi morajo biti izrecno omenjeni 

Evropski parlament, Evropska centralna banka, Sodišče Evropske unije, Evropsko 

računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Evropski odbor regij, jasno pa 

morajo biti opisane tudi okoljske in družbene koristi njihove finančne podpore in njihovo 

odgovorno prevzemanje zavez. Evropski parlament si pridržuje pravico, da 

videoposnetek sprejme ali zavrne ter zahteva novega, če meni, da ni ustrezne kakovosti. 

 

Vsi dokumenti in materiali, dobavljeni v zvezi s to pogodbo, so last Evropskega parlamenta. 

 

Vodja oddelka EMAS Evropskega parlamenta lahko nato v sedmih delovnih dneh zahteva 

dodatna dokazila ali storitve dokončno pisno prevzame.  

 

Če so zahtevane dodatne informacije, izvajalec v petih delovnih dneh predloži novo 

dokumentacijo, v kateri je upošteval pripombe.  

 

Potem ko Evropski parlament storitve dokončno pisno prevzame, izvajalec predloži račun v 

skladu s pogoji pogodbe. 


