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DEFINITIONER 

 

I forbindelse med dette udbud forstås ved:  

 

 

- Udligning af drivhusgasemissioner: køb af CO2-kompensationskreditter til 

neutralisering af emissioner, som er produceret andre steder. 

- CO2-kompensationskredit: besparelse på 1 ton CO2-ækvivalent. 

- EMAS (fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision): Miljøledelsessystem, 

som er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 

25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for 

miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) 

nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF. 

- EU ETS: EU's emissionshandelssystem. 

- ITL: international transaktionsjournal: ethvert projekt, som en part ønsker registreret i 

FN-databasen, skal verificeres med henblik på at sikre, at det er i overensstemmelse 

med Kyotoprotokollens bestemmelser. Efter gennemførelsen af denne kontrol tildeles 

projektet et ITL-nummer og registreres i databasen.   

- GHG: Drivhusgasser. 

 

 

1. EU-institutionernes miljøledelsessystemer (EMS) 

 

De EU-institutioner, der deltager i denne udbudsprocedure, anvender et miljøledelsessystem 

(EMS), som er i overensstemmelse med EMAS' standarder. Alle institutionerne måler de 

miljømæssige virkninger af deres aktiviteter, herunder gennem indsamling af oplysninger om 

relevante miljøaspekter, eksempelvis drivhusgasemissioner, ressourceforbrug, 

affaldsproduktion og -håndtering, vedvarende energi osv. 

 

 

2. Håndtering af CO2-emissioner i de deltagende institutioner 

 

Inden for rammerne af deres respektive miljøledelsessystemer håndterer alle de deltagende 

institutioner deres drivhusgasemissioner med henblik på det ultimative mål om at nedbringe 

dem så meget som muligt. For alle de deltagende institutioner omfatter håndteringen af deres 

drivhusgasemissioner en årlig beregning af deres CO2-aftryk1, iværksættelse af reduktionsmål 

og/eller -foranstaltninger og forvaltning af en handlingsplan.  

 

Alle de deltagende institutioner stræber efter så vidt muligt at undgå CO2-emissioner og 

begrænse dem på områder, hvor dette ikke er muligt. Da det i nogle tilfælde ikke er muligt at 

begrænse emissionerne yderligere, og i betragtning af at det ikke er muligt at nedbringe CO2-

emissionerne til nul, er alle de deltagende institutioner gennem et aftalememorandum enedes 

om fælles udligning af den del af deres CO2-emissioner, som ikke kan nedbringes, fra 2019. 

                                                 
1Virksomheder og organisationer har som følge af deres aktiviteter en reel indvirkning på den globale opvarmning. 

Ved hjælp af CO2-aftryk kan denne indvirkning kvantificeres ved at identificere alle de drivhusgasser, som disse 

aktiviteter genererer. Den globale opvarmning forårsages primært af seks gasser, som i CO2-aftrykket er udtrykt 

i ton CO2-ækvivalent. En virksomheds eller organisations CO2-aftryk defineres ved de direkte og indirekte 

emissioner, som dens aktiviteter medfører. 
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Vilkårene for denne fælles udligning er fastsat i Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 

7. oktober 2015, hvori der gives tilladelse til gennemførelse af en udligningsordning med 

henblik på en fuldstændig udligning af Parlamentets ikke-nedbringelige CO2-emissioner. 
 

Den 7. oktober 2015 besluttede Europa-Parlamentets Præsidium følgende: 

" 

 vedtog at udligne den samlede mængde af Parlamentets CO2-emissioner, herunder 

emissionerne fra medlemmernes flyvninger mellem deres hjemland og Bruxelles og 

Strasbourg på årsbasis [...]; 

 

 godkendte projekter i Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet 

(AVS-landene), og, hvis der ikke var projekter dér, enten i lande, som var omfattet af 

den europæiske naboskabspolitik med etablerede nationale handlingsplansprojekter 

eller i lande, som var omfattet af Euro-Middelhavspartnerskabet/Middelhavsunionen, 

i kandidatlande til tiltrædelse af EU eller i EU-medlemsstater; 

 vedtog den generelt anerkendte Gold Standard som kvalitetsstandard for 

udligningsprojekter i udviklingslandene." 

 

Denne udbudsprocedure sigter mod realisering af gennemførelsen af denne udligningsordning 

og anvendelsen af den på de deltagende institutioners samlede emissioner i 2019.  

 

3. Specifikke minimumskrav 

Europa-Parlamentet indleder denne udbudsprocedure om undertegnelse af en direkte kontrakt 

om køb af kompensationskreditter for emission af drivhusgasser i overensstemmelse med 

bestemmelserne i nærværende udbudsbetingelser.  

De deltagende EU-institutioner ønsker at udligne den samlede mængde af deres uundgåelige 

CO2-emissioner for 2019. Mængden af disse emissioner er beregnet til 188 000 ton. Denne 

mængde kompensationskreditter skal købes gennem én enkelt transaktion i henhold til 

nærværende kontrakt. 

 

De kompensationskreditter for emission af drivhusgasser, som tilbudsgiveren tilbyder, skal 

opfylde ALLE de følgende kriterier: 

 

1) Tilbudsgiveren skal tilbyde 188 000 kompensationskreditter for CO2-emissioner hidrørende 

fra tre projekter, som tilhører mindst to forskellige projekttyper2. Højst 70 % af de tilbudte 

kreditter må stamme fra ét projekt. 

 

                                                 
2Vind, strømkraftværk, biomasse, biogas, solenergi, store vandkraftværker, træplantning, forbedret 

skovforvaltning, metan fra deponeringsanlæg osv.  
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2) Projekter i udviklingslande3 skal være Gold Standard- eller CDM Gold Standard-projekter4, 

og i alle tilfælde foretrækkes Gold Standard-projekter stærkt frem for projekter, som ikke er 

Gold Standard-certificerede. Målet er at udligne den samlede mængde af alle de deltagende 

EU-institutioners uundgåelige CO2-emissioner.  

 

3) Foreslåede projekter skal udelukkende være beliggende i følgende lande: 

 

 I ét eller flere lande i Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet5 

(AVS-landene) eller, hvis der ikke er projekter dér, 

 enten i ét eller flere lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik 

(ENP), med etablerede nationale handlingsplaner6 

 eller i ét eller flere lande, der er omfattet af Euro-Middelhavs-

Partnerskabet/Middelhavsunionen7 

 eller i ét eller flere EU-kandidatlande8 

 eller i én eller flere EU-medlemsstater9. 

                                                 
3Ethvert land, der ikke er opført i bilag B til Kyotoprotokollen, skal betragtes som et "udviklingsland" i forbindelse 

med disse udbudsbetingelser. Denne kategori omfatter derfor alle lande undtagen følgende 38: Australien, 

Østrig, Belgien, Bulgarien, Canada, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, 

Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Japan, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Monaco, 

Nederlandene, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Den Russiske Føderation, Slovakiet, 

Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Ukraine, Det Forenede Kongerige, USA. 

4Gold Standard er en standard for skabelse af emissionsreducerende projekter af høj kvalitet inden for mekanismen 

for bæredygtig udvikling (CDM), fælles gennemførelse (JI) og det frivillige CO2-marked. Den blev udformet 

med henblik på at sikre, at CO2-kreditter ikke blot er reelle og kan verificeres, men bidrager målbart til 

bæredygtig udvikling på verdensplan. Gold Standard er standardvalget for mange regeringer, multinationale 

selskaber og De Forenede Nationer og den eneste certificeringsstandard, som over 80 NGO'er på verdensplan 

har tillid til og godkender. Gold Standard blev etableret i 2003 af WWF og andre internationale NGO'er som 

en standard for bedste praksis for projekter til nedbringelse af CO2-emissioner inden for rammerne af FN's 

mekanisme for bæredygtig udvikling (CDM). Gold Standard Foundation har hovedkvarter i Genève. Den er 

registreret som en nonprofitorganisation i henhold til schweizisk lovgivning: http://www.goldstandard.org/ 

5AVS-gruppen består i øjeblikket af 79 medlemsstater, der alle har undertegnet Cotonouaftalen, som knytter dem 

til Den Europæiske Union: 48 lande fra Afrika syd for Sahara, 16 fra Caribien og 15 fra Stillehavsområdet: 

Angola – Antigua og Barbuda – Belize – Kap Verde – Comorerne – Bahamas – Barbados – Benin – Botswana 

– Burkina Faso – Burundi – Cameroun – Den Centralafrikanske Republik – Tchad – Congo (Brazzaville) – 

Congo (Kinshasa) – Cookøerne – Elfenbenskysten – Cuba – Djibouti – Dominica – Den Dominikanske 

Republik – Eritrea – Etiopien – Fiji – Gabon – Gambia – Ghana – Grenada – Republikken Guinea – Guinea-

Bissau – Ækvatorialguinea – Guyana – Haiti – Jamaica – Kenya – Kiribati – Lesotho – Liberia – Madagaskar 

– Malawi – Mali – Marshalløerne – Mauretanien – Mauritius – Mikronesien – Mozambique – Namibia – 

Nauru – Niger – Nigeria – Niue – Palau – Papua Ny Guinea – Rwanda – Saint Kitts og Nevis – Saint Lucia 

– Saint Vincent og Grenadinerne – Salomonøerne – Samoa – São Tomé og Príncipe – Senegal – Seychellerne 

– Sierra Leone – Somalia – Sydafrika – Sudan – Surinam – Swaziland – Tanzania – Timor Leste – Togo – 

Tonga – Trinidad og Tobago – Tuvalu – Uganda – Vanuatu – Zambia – Zimbabwe. 

6 Armenien, Aserbajdsjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordan, Libanon, Moldova, Marokko, Palæstina, Tunesien, 

Ukraine. 

7 Albanien, Algeriet, Bosnien-Hercegovina, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Mauretanien, Fyrstendømmet 

Monaco, Montenegro, Marokko, Palæstina, Tunesien, Tyrkiet. 

8 Albanien, Republikken Nordmakedonien, Montenegro, Serbien, Tyrkiet. 

9 Efter ikrafttrædelsen af udtrædelsesaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige den 1. februar 2020, særlig 

artikel 127, stk. 6, artikel 137 og artikel 138, skal henvisninger til fysiske eller juridiske personer, der har 



Page 5 of 6 
 

 

4) Der skal fremlægges dokumentation for, at kreditterne er trukket ud af det relevante register 

(endelig annullering). Det samlede antal kreditter, der er købt, og det antal kreditter, som hver 

af de deltagende EU-institutioner har købt, skal være klart angivet. Det officielle register over 

kreditter, der er trukket ud, skal indeholde de fulde navne på alle de deltagende EU-

institutioner, på hvis vegne kreditterne er købt og trukket ud. 

 

5) Tilbudsgiverne skal fremlægge en detaljeret projektbeskrivelse med angivelse af projektets 

nøjagtige placering og miljøfordelene ved det. 

 

6) Ved Gold Standard-projekter skal der fremlægges bevis for certificeringen som Gold 

Standard. Ved CDM Gold Standard-projekter skal tilbudsgiverne også angive projektets 

identifikationsnummer i den internationale transaktionsjournal (ITL) og linket til webstedet for 

UNFCCC (De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer), der indeholder 

projektets registreringsnummer, en teknisk dokumentation samt en beskrivelse af projektet.  

Ved andre standarder skal tilbudsgiverne fremlægge passende bevis for projektcertificering. 

 

7) Kreditterne skal allerede være udstedt, dvs. at emissionsreduktionen allerede skal have 

fundet sted, når kreditterne bliver købt. Mere specifikt skal de emissionsreduktioner, der giver 

anledning til CO2-emissionskreditten, have fundet sted mellem den 1. januar 2014 og den 31. 

december 2019 (kreditter fra 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019). 

 

Denne kontrakt udelukker kreditter, der hidrører fra projekter vedrørende destruktion 

af industrigasser (navnlig NOx og HFC), kernekraftværker, kulkraftværker og 

vandkraftværker, som producerer over 20 MW.  
 

Tilbudsgiveren skal ved afgivelsen af sit bud fremlægge alle de oplysninger, som er fornødne 

med henblik på at godtgøre, om projektet eller projekterne opfylder de minimumskrav, der er 

fastsat i denne udbudsprocedure. 

 

Europa-Parlamentet forbeholder sig retten til at udføre alle kontroller, som det skønner 

nødvendige, herunder efterfølgende kontrol på stedet. 

 

 

4. Resultater og rapportering 

Kontrahenten skal senest 30 arbejdsdage efter underskrivelsen af kontrakten fremsende 

følgende dokumentation til chefen for EMAS-enheden i Europa-Parlamentet:  

 

1. Et certifikat mærket "Udligning af  Europa-Parlamentets, Den Europæiske Centralbanks, 

Den Europæiske Unions Domstols, Den Europæiske Revisionsrets, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalgs og Det Europæiske Regionsudvalgs 

drivhusgasemissioner for 2019". Certifikatet skal desuden indeholde oplysninger om 

antallet af ton CO2-ækvivalent, som udlignes – samlet og for hver af de deltagende 

institutioner – størrelsen af det betalte beløb samt navn og adresse på de anvendte 

projekter, og er der tale om et Gold Standard-projekt/Gold Standard-projekter, anføres 

                                                 
ophold i eller er etableret i en EU-medlemsstat, forstås således, at de omfatter fysiske eller juridiske personer, 

der har ophold i eller er etableret i Det Forenede Kongerige. Britiske borgere og enheder kan derfor deltage i 

dette udbud. 
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følgende: "Projektet/projekterne er Gold Standard-certificeret/-certificerede, hvilket 

svarer til den højeste standard for projekter til reduktion af drivhusgasemissioner, og er 

foreneligt/forenelige med EU’s ordning for handel med drivhusgasemissioner". 

 

2. Konkret identifikation (f.eks. ved angivelse af serienummer) af de anvendte kreditter og 

de fornødne beviser fra relevante registre med henblik på at dokumentere, at hver enkelt 

kredit er fuldt sporbar. Kreditterne skal være fuldstændigt og endeligt annulleret og 

trukket ud af markedet på vegne af Europa-Parlamentet, Den Europæiske Centralbank, 

Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Revisionsret, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og Det Europæiske Regionsudvalg. Kontrahenten skal i 

de ovennævnte registre dokumentere, at disse transaktioner er blevet gennemført. 

Europa-Parlamentet eller en organisation, som det har udpeget hertil, kan foranledige, at 

der gennemføres en revision på stedet for at kontrollere sporbarheden af kreditterne og 

annulleringstransaktionerne. 

 

3. En beskrivelse og detaljeret præsentation af projektet/projekterne ledsaget af: 

 

– en rapport om de miljømæssige fordele, som knytter sig til de kreditter og projekter, 

som de ovennævnte EU-institutioner har købt  

 

– mindst 10 billeder i elektronisk format (JPG eller et kompatibelt format, i mindst 5.000 

x 5.000 pixel); Europa-Parlamentet forbeholder sig retten til at godtage eller afvise 

billederne og kræve nye, hvis de ikke anses for at være af tilstrækkeligt god kvalitet 

 

– en videofil i elektronisk format (mpeg4 eller et kompatibelt format) af en varighed på 

mindst to minutter og højst fem minutter, hvori den positive indvirkning på klima og 

bæredygtig udvikling, som det pågældende projekt indebærer, præsenteres og forklares; 

præsentationen skal udtrykkeligt henvise til Europa-Parlamentet, Den Europæiske 

Centralbank, Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Revisionsret, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Det Europæiske Regionsudvalg og klart 

beskrive de miljømæssige og sociale fordele ved deres finansielle støtte og ansvarlige 

engagement. Europa-Parlamentet forbeholder sig retten til at godtage eller afvise videoen 

og kræve en ny, hvis den ikke anses for at være af tilstrækkeligt god kvalitet. 

 

Alle dokumenter og alt materiale, der indgives i forbindelse med denne kontrakt, tilhører 

Europa-Parlamentet. 

 

Chefen for EMAS-enheden i Europa-Parlamentet har derefter en frist på syv arbejdsdage til 

enten at anmode om supplerende dokumentation eller give sin endelige skriftlige accept af 

tjenesteydelserne.  

 

Anmodes der om yderligere oplysninger, har kontrahenten en frist på fem arbejdsdage til at 

forelægge den nye dokumentation under hensyntagen til bemærkningerne.  

 

Efter Europa-Parlamentet skriftligt har underrettet kontrahenten om den endelige godkendelse 

af tjenesteydelserne, fremsender denne sin faktura i overensstemmelse med kontraktens vilkår 

og betingelser. 


