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DEFINITIONER 

 

I denna inbjudan att lämna anbud gäller följande definitioner:  

 

 

- Kompensation av växthusgasutsläpp: förvärv av utsläppskrediter för att neutralisera 

utsläpp som genererats på annan plats. 

- Utsläppskredit: inbesparing av 1 ton koldioxidekvivalenter. 

- Emas (EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning): ett miljöledningssystem 

baserat på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 

25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens 

miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning 

(EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG. 

- EU ETS: EU:s utsläppshandelssystem. 

- ITL: internationell transaktionsförteckning: Varje projekt som en part önskar få 

registrerat i FN:s databas måste kontrolleras så att projektet överensstämmer med de 

regler som fastställts inom ramen för Kyotoprotokollet. När denna kontroll gjorts 

tilldelas projektet ett ITL-nummer och införs i databasen.  

- GHG: växthusgaser. 

 

 

1. EU-institutionernas miljöledningssystem (EMS) 

 

De EU-institutioner som deltar i detta upphandlingsförfarande tillämpar ett 

miljöledningssystem (EMS) i enlighet med Emas-standarden. Alla institutionerna mäter vilken 

miljöpåverkan deras verksamheter har, bland annat genom insamling av data om relevanta 

miljöaspekter, såsom växthusgasutsläpp, resursförbrukning, avfallsproduktion och 

avfallshantering, förnybar energi osv. 

 

 

2. De deltagande institutionernas hantering av koldioxidutsläpp  

 

Alla deltagande institutioner hanterar sina växthusgasutsläpp inom ramen för sina respektive 

miljöledningssystem, med det slutgiltiga målet att minska dem så mycket som möjligt. Inom 

varje deltagande institution ingår det i hanteringen av växthusgasutsläpp att man gör en årlig 

beräkning av institutionens koldioxidavtryck1, förverkligar minskningsmål och/eller genomför 

minskningsåtgärder och förvaltar en handlingsplan.  

 

Alla de deltagande institutionerna prioriterar i möjligaste mån förebyggandet av 

koldioxidutsläpp och strävar efter att begränsa utsläppen inom sådana områden där de inte kan 

undvikas. I vissa fall är det omöjligt att uppnå ytterligare utsläppsbegränsningar, och det går 

inte heller att minska koldioxidutsläppen till noll. Därför enades alla de deltagande 

institutionerna, genom ett samförståndsavtal, om att gemensamt kompensera för sina 

                                                 
1 Företag och organisationer har på grund av sin verksamhet en verklig inverkan på den globala uppvärmningen. 

Med hjälp av deras koldioxidavtryck kan denna inverkan kvantifieras genom att man identifierar alla 

växthusgaser som genereras i samband med verksamheten. Sex huvudsakliga gaser är roten till den globala 

uppvärmningen och uttrycks i koldioxidavtrycket som ton koldioxidekvivalenter. Ett företags eller en 

organisations koldioxidavtryck definieras som de direkta och indirekta utsläpp som dess verksamhet förorsakar. 



 

Page 3 of 6 
 

oundvikliga koldioxidutsläpp från 2019. Villkoren för denna gemensamma kompensation 

fastställs i beslutet av Europaparlamentets presidium av den 7 oktober 2015, i vilket man 

godkänner genomförandet av ett kompensationssystem med syftet att kompensera för 

Europaparlamentets totala oundvikliga koldioxidutsläpp. 
 

Den 7 oktober 2015 fattade Europaparlamentets presidium följande beslut: 

  

 enades om att på årsbasis kompensera för parlamentets totala koldioxidutsläpp, 

inklusive utsläppen från ledamöternas flygresor mellan deras respektive hemländer 

och Bryssel och Strasbourg [...], 

 

 gav tillstånd för projekt i AVS-länderna eller, om sådana projekt saknas, i länder som 

omfattas av den europeiska grannskapspolitiken (EGP) och som har nationella 

handlingsplaner respektive projekt i länder som omfattas av 

EuropaMedelhavspartnerskapet (Euromed)/unionen för Medelhavsområdet, i 

kandidatländer för anslutning till EU eller i EU-medlemsstater, 

 enades om att följa de erkända Gold Standard-kriterierna som kvalitetsstandard för 

koldioxidkompensationsprojekt i utvecklingsländer. 

 

Denna inbjudan att lämna anbud syftar till att förverkliga genomförandet av detta 

kompensationssystem, som ska tillämpas på alla de deltagande institutionernas totala utsläpp 

från 2019.  

 

3. Specifika minimikrav 

Europaparlamentet utfärdar denna inbjudan att lämna anbud i syfte att ingå ett direktavtal om 

förvärv av utsläppskrediter för växthusgasutsläpp i enlighet med vad som föreskrivs i dessa 

specifikationer.  

De deltagande EU-institutionerna vill kompensera för alla sina oundvikliga koldioxidutsläpp 

från 2019. Den beräknade mängden utsläpp är 188 000 ton. Denna mängd utsläppskrediter ska 

förvärvas i en enda transaktion med stöd av detta avtal. 

 

De utsläppskrediter för växthusgasutsläpp som anbudsgivaren erbjuder måste uppfylla 

SAMTLIGA av följande kriterier: 

 

1) Anbudsgivaren måste erbjuda 188 000 utsläppskrediter för koldioxidutsläpp, vilka 

förvärvats från tre projekt av minst två olika projekttyper2. Högst 70 procent av de erbjudna 

krediterna får komma från ett enskilt projekt. 

 

                                                 
2 Vind, strömkraftverk, biomassa, biogas, solenergi, stora vattenkraftsprojekt, trädplantering, förbättrad 

skogsförvaltning, metan från deponier m.m.  
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2) Projekt i utvecklingsländer3 måste vara Gold Standard-projekt eller CDM Gold Standard-

projekt4. Under alla omständigheter är Gold Standard-projekt starkt att föredra framför andra 

projekt. Målet är att kompensera för alla de deltagande EU-institutionernas totala oundvikliga 

koldioxidutsläpp.  

 

3) De projekt som föreslås måste vara förlagda uteslutande 

 

 i ett eller flera länder i gruppen av stater i Afrika, Västindien och 

Stillahavsområdet5 (AVS-länderna), eller, om inga sådana projekt finns att 

tillgå, 

 antingen i ett eller flera länder som omfattas av den europeiska 

grannskapspolitiken och som har fastställda projekt enligt nationella 

handlingsplaner6, 

 eller i ett eller flera länder som omfattas av Europa–Medelhavspartnerskapet 

(Euromed)/unionen för Medelhavsområdet7, 

 eller i ett eller flera kandidatländer för anslutning till EU8, 

                                                 
3 Alla länder som inte finns med i förteckningen i bilaga B till Kyotoprotokollet ska betraktas som 

utvecklingsländer i dessa kravspecifikationer. Därför omfattar denna kategori alla länder utom följande 38: 

Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Förenta staterna, 

Grekland, Island, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 

Monaco, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, 

Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike. 

4 Gold Standard-kriterierna är en standard för skapandet av utsläppsminskningsprojekt av hög kvalitet inom ramen 

för mekanismen för ren utveckling, gemensamt genomförande och den frivilliga koldioxidmarknaden. De 

utformades för att säkerställa att utsläppskrediter inte bara är genuina och verifierbara, utan också avsevärt bidrar 

till hållbar utveckling runt om i världen. Gold Standard-kriterierna är den standard som i första hand väljs av 

flertalet regeringar och multinationella bolag och av FN och den enda certifieringsstandard som över 80 icke-

statliga organisationer runt om i världen litar på och ställer sig bakom. Gold Standard-kriterierna fastställdes 

2003 av WWF och andra icke-statliga organisationer som en standard för bästa praxis i syfte att säkerställa att 

det inom ramen för FN:s mekanism för ren utveckling fanns projekt som minskade koldioxidutsläppen. 

Stiftelsen Gold Standard Foundation har sitt högkvarter i Genève. Den är registrerad som en icke-vinstdrivande 

stiftelse enligt schweizisk lag: http://www.goldstandard.org/. 

5 AVS-länderna har för närvarande 79 medlemsstater, som alla undertecknat Cotonouavtalet som ger dem en 

anknytning till Europeiska unionen: 48 länder från Afrika söder om Sahara, 16 från Västindien och 15 från 

Stillahavsområdet: Angola – Antigua och Barbuda – Belize – Bahamas – Barbados – Benin – Botswana – 

Burkina Faso – Burundi – Centralafrikanska republiken – Cooköarna – Djibouti – Dominica – Dominikanska 

republiken – Elfenbenskusten – Ekvatorialguinea – Eritrea – Etiopien – Fiji – Gabon – Gambia – Ghana – 

Grenada – Guinea – Guinea-Bissau – Guyana – Haiti – Jamaica – Kamerun – Kap Verde – Kenya – Kiribati – 

Komorerna – Kongo (Brazzaville) – Kongo (Kinshasa) – Kuba – Lesotho – Liberia – Madagaskar – Malawi – 

Mali – Marshallöarna – Mauretanien – Mauritius – Mikronesien – Moçambique – Namibia – Nauru – Niger – 

Nigeria – Niue – Palau – Papua Nya Guinea – Rwanda – Saint Kitts och Nevis – Saint Lucia – Saint Vincent 

och Grenadinerna – Salomonöarna – Samoa – São Tomé och Príncipe – Senegal – Seychellerna – Sierra Leone 

– Somalia – Sudan – Surinam – Swaziland – Sydafrika –Tanzania – Tchad – Togo – Tonga – Trinidad och 

Tobago – Tuvalu – Uganda – Vanuatu – Zambia – Zimbabwe – Östtimor. 

6 Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Moldavien, Palestina, 

Tunisien, Ukraina. 

7 Albanien, Algeriet, Bosnien och Hercegovina, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Mauretanien, 

Monaco, Montenegro, Palestina, Tunisien, Turkiet. 

8 Albanien, Republiken Nordmakedonien, Montenegro, Serbien, Turkiet. 
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 eller i en eller flera EU-medlemsstater9. 

 

4) Det ska lämnas bevis på att krediterna strukits ur det relevanta registret (slutgiltig 

annullering). Det totala antalet krediter som förvärvats och antalet krediter som förvärvats av 

var och en av de deltagande EU-institutionerna ska anges klart och tydligt. Den officiella 

dokumentationen över de strukna krediterna måste innehålla fullständiga namn på alla 

deltagande EU-institutioner för vars räkning krediterna har förvärvats och strukits. 

 

5) Anbudsgivarna ska ge en ingående beskrivning av projektet, ange exakt var det är beläget 

och framhålla de miljömässiga fördelarna. 

 

6) När det gäller Gold Standard-projekt ska det lämnas bevis på Gold Standard-certifiering för 

projektet. I fråga om CDM Gold Standard-projekt ska anbudsgivarna också ange projektets 

identifieringsnummer enligt ITL samt länken till webbplatsen för FN:s ramkonvention om 

klimatförändringar (UNFCCC), där man kan hitta projektets registreringsnummer, teknisk 

dokumentation och en beskrivning av projektet. När det gäller andra standarder ska 

anbudsgivarna lämna lämpliga bevis på projektcertifiering. 

 

7) Krediterna ska redan ha utfärdats, vilket innebär att utsläppsminskningen redan ska ha skett 

när krediten förvärvas. Närmare bestämt ska de utsläppsminskningar som ger upphov till 

utsläppskrediter ha skett mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2019 (krediternas 

årgång/ursprung 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 eller 2019). 

 

Detta projekt omfattar inte krediter som förvärvats med hjälp av projekt för destruering 

av industrigaser (framför allt kväveoxider och fluorkolväten), kärnkraftverk, koleldade 

elkraftverk och vattenkraftverk med större effekt än 20 MW.  
 

Anbudsgivaren ska vid anbudslämnandet tillhandahålla alla bevis som krävs för att påvisa att 

projektet eller projekten uppfyller minimikraven i denna inbjudan att lämna anbud. 

 

Europaparlamentet förbehåller sig rätten att utföra alla kontroller som det anser 

nödvändiga, inbegripet efterhandskontroller på plats. 

 

 

4. Resultat och rapportering 

Uppdragstagaren ska skicka följande styrkande handlingar till chefen för Europaparlamentets 

enhet för miljölednings- och miljörevisionsordningen (Emas) inom 30 arbetsdagar från och 

med den dag då avtalet undertecknats:  

 

1. Ett intyg märkt med ”Kompensation av Europaparlamentets, Europeiska centralbankens, 

Europeiska unionens domstols, Europeiska revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommitténs och Regionkommitténs växthusgasutsläpp 2019”. Av intyget ska det 

också framgå hur många ton koldioxidekvivalenter som omfattas av kompensationen, 

                                                 
9 Observera att efter ikraftträdandet av avtalet om utträde mellan EU och Förenade kungariket den 1 februari 2020, 

särskilt artiklarna 127.6, 137 och 138, ska hänvisningarna till fysiska eller juridiska personer som är bosatta eller 

etablerade i en medlemsstat i Europeiska unionen anses inbegripa fysiska eller juridiska personer som är bosatta 

respektive etablerade i Förenade kungariket. Brittiska invånare och juridiska personer har därför rätt att delta i 

detta anbudsförfarande. 
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totalt och för varje deltagande institution, samt vilket belopp som betalats och projektens 

namn och belägenhet, och följande ska anges när det rör sig om Gold Standard-projekt: 

”Projektet/projekten är certifierat/certifierade enligt Gold Standard-kriterierna, vilket 

motsvarar den högsta standarden för projekt som syftar till att minska växthusgasutsläpp 

och är förenligt med EU:s utsläppshandelssystem”. 

 

2. Konkret identifiering (exempelvis med hjälp av serienummer) av de använda krediterna 

och nödvändiga intyg i relevanta register, för att påvisa att varje kredit är fullständigt 

spårbar. Krediterna ska fullständigt och slutgiltigt ha annullerats och dragits tillbaka från 

marknaden för Europaparlamentets, Europeiska centralbankens, Europeiska unionens 

domstols, Europeiska revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 

och Regionkommitténs räkning. Uppdragstagaren ska tillhandahålla bevis från de 

ovannämnda registren på att detta gjorts. Europaparlamentet eller en organisation som 

agerar för Europaparlamentets räkning får ordna en granskning på plats för att kontrollera 

krediternas spårbarhet och annulleringen av dem. 

 

3. En beskrivning och detaljerad presentation av projektet eller projekten, åtföljda av 

följande: 

 

– En rapport om de miljömässiga fördelarna med de krediter och projekt som de 

ovannämnda EU-institutionerna förvärvat.  

 

– Minst 10 fotografier i elektroniskt format (jpg eller kompatibelt format, med 

minimistorleken 5 000 x 5 000 pixlar). Europaparlamentet förbehåller sig rätten att 

godkänna eller förkasta fotografierna och kräva nya fotografier om de inte anses hålla 

tillräckligt god kvalitet. 

 

– En videofil i elektroniskt format (mpeg4 eller kompatibelt format) på minst 2 minuter 

och högst 5 minuter, där man visar och förklarar respektive projekts nytta för klimatet 

och en hållbar utveckling. I presentationen ska Europaparlamentet, Europeiska 

centralbanken, Europeiska unionens domstol, Revisionsrätten, Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén och Regionkommittén uttryckligen omnämnas och de 

miljömässiga och sociala fördelarna av deras ekonomiska stöd och ansvarstagande 

beskrivas utförligt. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta 

videofilen och kräva en ny fil om den inte anses hålla tillräckligt god kvalitet. 

 

Alla handlingar och allt material som skickas in i samband med detta avtal blir 

Europaparlamentets egendom. 

 

Chefen för Europaparlamentets enhet för miljölednings- och miljörevisionsordningen (Emas) 

ska sedan inom sju arbetsdagar antingen begära ytterligare styrkande handlingar eller slutgiltigt 

godkänna tjänsterna i skriftlig form.  

 

Om ytterligare uppgifter begärs ska uppdragstagaren inom fem arbetsdagar skicka in den nya 

dokumentationen, med beaktande av de framförda synpunkterna.  

 

Efter det att Europaparlamentet skriftligen tillkännagett att tjänsterna godkänts ska 

uppdragstagaren översända sin faktura i enlighet med avtalsvillkoren. 


