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MÄÄRITELMÄT 

 

Tässä tarjouskilpailussa käytetään seuraavia määritelmiä:  

 

 

‒ kasvihuonekaasupäästöjen kompensointi: päästöhyvitysten ostaminen muualla 

aiheutettujen päästöjen neutraloimiseksi 

‒ päästöhyvitys: säästö, joka vastaa yhtä hiilidioksidiekvivalenttitonnia 

‒ EMAS (Eco-Management and Audit Scheme – ympäristöasioiden hallinta- ja 

auditointijärjestelmä): organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 

ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen 

(EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY 

kumoamisesta 25. marraskuuta 2009 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseen (EY) N:o 1221/2009 perustuva ympäristöjärjestelmä 

‒ EU ETS: European Union Emission Trading Scheme – Euroopan unionin 

päästökauppajärjestelmä 

‒ ITL: International Transaction Log – kansainvälinen tapahtumaloki: kaikki hankkeet, 

jotka jokin osapuoli haluaa rekisteröidä Yhdistyneiden kansakuntien tietokantaan, on 

tarkistettava, jotta varmistetaan, että ne ovat Kioton pöytäkirjassa sovittujen sääntöjen 

mukaisia; tarkistuksen jälkeen hankkeille annetaan ITL-numero ja ne kirjataan 

tietokantaan  

‒ GHG: Greenhouse gases – kasvihuonekaasut. 

 

 

1. Euroopan unionin toimielinten ympäristöjärjestelmät 

 

Tähän hankintamenettelyyn osallistuvat unionin toimielimet soveltavat ympäristöjärjestelmää 

EMAS-standardin mukaisesti. Kaikki toimielimet mittaavat toimintansa ympäristövaikutuksia, 

mihin kuuluu muun muassa tietojen kerääminen asiaankuuluvista ympäristönäkökohdista, joita 

ovat muun muassa kasvihuonekaasupäästöt, resurssien kulutus, jätteen syntyminen ja 

jätehuolto sekä uusiutuva energia. 

 

 

2. Hiilipäästöjen hallinta hankintamenettelyyn osallistuvissa toimielimissä  

 

Ympäristöjärjestelmiensä mukaisesti hankintamenettelyyn osallistuvat toimielimet 

hallinnoivat kasvihuonekaasupäästöjään lopullisena tavoitteenaan niiden mahdollisimman 

suuri vähentäminen. Kunkin toimielimen kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan kuuluvat 

toimielimen hiilijalanjäljen vuotuinen laskeminen1, vähentämistä koskevien tavoitteiden ja/tai 

toimenpiteiden täytäntöönpano ja toimintasuunnitelman hallinnointi.  

 

Kaikkien hankintamenettelyyn osallistuvien toimielinten ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä 

hiilipäästöjä aina kun se on mahdollista ja rajoittaa päästöjä, jotka eivät ole vältettävissä. Kun 

                                                 
1  Yritysten ja organisaatioiden toiminnalla on todellista vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. Niiden 

hiilijalanjäljen avulla tämä vaikutus voidaan ilmoittaa määrällisesti määrittämällä kaikki kasvihuonekaasut, joita 

niiden toiminnasta syntyy. Ilmaston lämpenemisen taustalla on kuusi keskeistä kaasua, jotka ilmaistaan 

hiilijalanjäljessä hiilidioksidiekvivalenttitonneina. Yrityksen tai organisaation hiilijalanjälki määritellään sen 

toiminnasta aiheutuvien välittömien tai välillisten päästöjen avulla. 
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otetaan huomioon, että joissakin tapauksissa päästöjä ei voida rajoittaa enempää, ja pidetään 

mielessä, että hiilipäästöjen vähentäminen nollaan on mahdotonta, hankintamenettelyyn 

osallistuvat toimielimet sopivat yhteisymmärryspöytäkirjassa, että ne kompensoivat yhdessä 

vuoden 2019 hiilipäästöjään, joita ei voida vähentää. Tällaisen yhteisen 

kompensointijärjestelmän edellytykset vahvistettiin Euroopan parlamentin puhemiehistön 

7. lokakuuta 2015 tekemässä päätöksessä, jossa hyväksyttiin sellaisen 

kompensointijärjestelmän käyttöönotto, jolla pyritään kompensoimaan kaikki Euroopan 

parlamentin hiilipäästöt, joita ei voida vähentää. 
 

Kokouksessaan 7. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin puhemiehistö 

” 

 sopi parlamentin kaikkien hiilipäästöjen kompensoimisesta, mukaan luettuina 

parlamentin jäsenten kotipaikan ja Brysselin ja Strasbourgin välisistä lennoista 

aiheutuvat päästöt [...]; 

 

 hyväksyi mukaan otettaviksi hankkeita, jotka toteutetaan Afrikan, Karibian ja 

Tyynenmeren valtioissa (AKT-maat) – tai jos tällaisia hankkeita ei ole – joko Euroopan 

naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa maissa, joissa on käynnissä kansallisen 

toimintasuunnitelman mukaisia hankkeita, Euro–Välimeri-kumppanuuden (Euromed) 

tai Välimeren unionin piiriin kuuluvissa maissa, unionin ehdokasmaissa taikka unionin 

jäsenvaltioissa; 

 sopi yleisesti tunnustetun Gold Standard -hyväksynnän soveltamisesta kehitysmaissa 

toteutettavien päästökompensointihankkeiden laatustandardina.” 

 

Tällä tarjouspyynnöllä pyritään panemaan täytäntöön tämä kompensointijärjestelmä, jota 

sovelletaan siihen osallistuvien toimielinten vuoden 2019 kokonaispäästöihin.  

 

3. Vähimmäisvaatimukset 

Euroopan parlamentti käynnistää tämän tarjouskilpailun voidakseen tehdä suoran sopimuksen 

päästöhyvitysten ostamisesta kasvihuonekaasupäästöjen kompensoimiseksi tämän 

tarjouseritelmän mukaisesti.  

Tarjouskilpailuun osallistuvat unionin toimielimet haluavat kompensoida kaikki ne 

hiilidioksidipäästönsä, jotka eivät olleet vältettävissä vuonna 2019. Näiden päästöjen laskettu 

määrä on 188 000 tonnia. Tämä päästöhyvitysten määrä ostetaan tämän sopimuksen mukaisesti 

yhdellä kertaa. 

 

Tarjoajan tarjoamien kasvihuonekaasupäästöhyvitysten on täytettävä KAIKKI seuraavassa 

esitetyt kriteerit: 
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1) Tarjoajan on tarjottava 188 000 hiilidioksidipäästöhyvitystä, jotka on saatu kolmesta, 

vähintään kahta erilaista hanketyyppiä edustavasta hankkeesta2. Yhden hankkeen osuus 

tarjotuista hyvityksistä voi olla enintään 70 prosenttia. 

 

2) Kehitysmaissa3 toteutettavien hankkeiden on oltava Gold Standard -hyväksynnän saaneita 

tai puhtaan kehityksen mekanismin mukaisia Gold Standard -hankkeita4, ja Gold 

Standard -hankkeita pidetään joka tapauksessa selvästi parempina kuin muita kuin Gold 

Standard -hankkeita. Tavoitteena on kompensoida hankintamenettelyyn osallistuvien unionin 

toimielinten kaikki hiilipäästöt, jotka eivät ole vältettävissä.  

 

3) Ehdotettujen hankkeiden on sijaittava yksinomaan seuraavissa maissa: 

 

 yhdessä tai useammassa Afrikan, Karibian tai Tyynenmeren valtiossa5 

(AKT-maat) tai, jos tällaisia hankkeita ei ole 

 joko yhdessä tai useammassa Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvassa 

maassa, jossa on käynnissä kansallisen toimintasuunnitelman mukaisia 

hankkeita6 

                                                 
2  Tuulivoima, jokivoimalaitokset, biomassa, biokaasu, aurinkovoima, suuret vesivoimalaitokset, puiden 

istuttaminen, metsänhoitokäytäntöjen parantaminen, metaanin talteenotto kaatopaikalta jne.  

3  Maata, jota ei ole lueteltu Kioton pöytäkirjan liitteessä B, on pidettävä ”kehitysmaana” tätä tarjouseritelmää 

sovellettaessa. Näin ollen tämä kategoria kattaa kaikki maat lukuun ottamatta seuraavia 38:a maata: 

Alankomaat, Australia, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kreikka, 

Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Monaco, Norja, Puola, Portugali, Ranska, Romania, 

Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Ukraina, Unkari, Uusi-Seelanti, 

Venäjän federaatio, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat. 

4  Gold Standard -hyväksyntä on standardi, jota sovelletaan laadukkaiden päästövähennyshankkeiden 

käynnistämiseen puhtaan kehityksen mekanismissa (CDM), yhteistoteutukseen perustuvina hankkeina ja 

vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla. Hyväksynnän avulla varmistetaan, että päästöhyvitykset ovat todellisia ja 

todennettavissa, ja että ne edistävät mitattavissa olevalla tavalla kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti. Gold 

Standard on monien hallitusten, monikansallisten yhtiöiden ja YK:n valitsema standardi ja ainoa 

sertifiointistandardi, johon luottaa ja jonka on hyväksynyt yli 80 kansalaisjärjestöä eri puolilla maailmaa. 

Gold Standard -hyväksynnän perustivat vuonna 2003 Maailman luonnonsäätiö WWF ja muut kansainväliset 

kansalaisjärjestöt parhaan käytänteen standardina, jolla varmistetaan hiilipäästöjen väheneminen YK:n 

puhtaan kehityksen mekanismin mukaisesti. Gold Standard -säätiön päämaja on Genevessä. Se on rekisteröity 

voittoa tavoittelemattomaksi säätiöksi Sveitsin lain nojalla: http://www.goldstandard.org/ 

5  AKT-maiden ryhmässä on nykyisin 79 jäsenvaltiota, jotka ovat kaikki allekirjoittaneet Cotonoun 

sopimuksen, joka sitoo ne Euroopan unioniin: 48 Saharan eteläpuolisen Afrikan maata, 16 Karibian alueen 

maata ja 15 Tyynenmeren alueen maata: Angola, Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cookinsaaret, Djibouti, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Eritrea, 

Etelä-Afrikka, Etiopia, Fidži, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Itä-

Timor, Jamaika, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Keski-Afrikan tasavalta, Kiribati, Komorit, Kongon 

demokraattinen tasavalta, Kongon tasavalta, Kuuba, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, 

Marshallinsaaret, Mauritania, Mauritius, Mikronesia, Mosambik, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, 

Norsunluurannikko, Palau, Papua-Uusi-Guinea, Päiväntasaajan Guinea, Ruanda, Saint Kitts ja Nevis, Saint 

Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Salomonsaaret, Sambia, Samoa, São Tomé ja Príncipe, Senegal, 

Seychellit, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Swazimaa, Tansania, Togo, Tonga, Trinidad ja Tobago, 

Tšad, Tuvalu, Uganda, Vanuatu ja Zimbabwe. 

6  Armenia, Azerbaidžan, Egypti, Georgia, Israel, Jordania, Libanon, Moldova, Marokko, Palestiina, Tunisia ja 

Ukraina. 
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 tai yhdessä tai useammassa Euro–Välimeri-kumppanuuden (Euromed) tai 

Välimeren unionin piiriin kuuluvassa maassa7 

 tai yhdessä tai useammassa unionin ehdokasmaassa8 

 taikka yhdessä tai useammassa unionin jäsenvaltiossa9. 

 

4) Hyvitysten poistaminen asianomaisesta rekisteristä (lopullinen peruutus) on todistettava. 

Ostettujen hyvitysten kokonaismäärä ja kunkin hankintamenettelyyn osallistuvan unionin 

toimielimen ostamien hyvitysten määrä on ilmoitettava selkeästi. Todistusvoimaisessa 

asiakirjassa hyvitysten poistamisesta on ilmoitettava kaikkien niiden hankintamenettelyyn 

osallistuvien unionin toimielinten koko nimet, joiden lukuun hyvityksiä ostettiin ja poistettiin. 

 

5) Tarjoajien on esitettävä yksityiskohtainen hankekuvaus, jossa ilmoitetaan hankkeen tarkka 

toteutuspaikka ja tuodaan esille sen ympäristöhyödyt. 

 

6) Gold Standard -hankkeiden osalta on toimitettava todiste hankkeelle myönnetystä Gold 

Standard -hyväksynnästä. Kun on kyse puhtaan kehityksen mekanismin mukaisista Gold 

Standard -hankkeista, tarjoajien on ilmoitettava myös hankkeen numero kansainvälisessä 

tapahtumalokissa (ITL) ja linkki ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen 

(UNFCCC) verkkosivustoon, jossa on hankkeen rekisterinumero ja tekniset asiakirjat sekä 

kuvaus hankkeesta. Muiden standardien osalta tarjoajien on toimitettava asianmukainen todiste 

hankkeen sertifioinnista. 

 

7) Hankkeiden on oltava jo käynnistetty eli päästövähennyksen on täytynyt jo toteutua, kun 

hyvitys ostetaan. Tarkemmin sanottuna päästövähennysten, joista hiilihyvityksiä syntyy, on 

täytynyt toteutua 1. tammikuuta 2014 – 31. joulukuuta 2019 (niiden on oltava peräisin vuosilta 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ja 2019). 

 

Tämän hankinnan ulkopuolelle suljetaan hyvitykset, jotka on saatu hankkeista, jotka 

liittyvät teollisuuskaasujen (erityisesti typen oksidien (NOx) ja fluorihiilivetyjen (HFC)) 

hävittämiseen sekä ydinvoimalaitoksiin, hiilivoimalaitoksiin ja vesivoimalaitoksiin, jotka 

tuottavat yli 20 MW.  
 

Tarjousta jättäessään tarjoajan on toimitettava kaikki tarvittavat todisteet osoittaakseen, että 

hanke täyttää tai hankkeet täyttävät tässä tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. 

 

Euroopan parlamentti pidättää oikeuden suorittaa tarpeellisiksi katsomiaan 

tarkastuksia, mukaan lukien paikan päällä toimitettava jälkitarkastukset. 

 

 

                                                 
7  Albania, Algeria, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Marokko, Mauritania, Monacon 

ruhtinaskunta, Montenegro, Palestiina, Tunisia ja Turkki. 

8  Albania, Pohjois-Makedonian tasavalta, Montenegro, Serbia ja Turkki 

9  Kun EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen erosopimus ja erityisesti 127 artiklan 6 kohta ja 137 ja 

138 artikla ovat tulleet voimaan 1. helmikuuta 2020, viittauksia Euroopan unionin jäsenvaltiossa oleskeleviin 

luonnollisiin henkilöihin tai sijaitseviin oikeushenkilöihin on pidettävä viittauksina myös Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa oleskeleviin luonnollisiin henkilöihin ja sijaitseviin oikeushenkilöihin. Näin ollen 

Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaat ja yhteisöt voivat osallistua tähän tarjouskilpailuun. 
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4. Toimitettavat asiakirjat ja raportointi 

Toimeksisaajan on lähetettävä Euroopan parlamentin EMAS-yksikön yksikönpäällikölle 

seuraavat asiakirjatodisteet 30 työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona sopimus on 

allekirjoitettu:  

 

1. Todistus Euroopan parlamentin, Euroopan keskuspankin, Euroopan unionin 

tuomioistuimen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean ja Euroopan alueiden komitean vuoden 2019 kasvihuonekaasupäästöjen 

kompensoimisesta. Todistuksessa on myös mainittava kompensoitujen 

hiilidioksidiekvivalenttitonnien määrä kokonaisuudessaan ja kunkin 

hankintamenettelyyn osallistuvan toimielimen osalta, maksettu summa ja käytettyjen 

hankkeiden nimi ja toteutuspaikka, ja siinä on oltava Gold 

Standard -hankkeen/hankkeiden osalta seuraava maininta: ”The project(s) has/have Gold 

Standard certification, which corresponds to the highest standard of projects to reduce 

greenhouse gas emissions and is compatible with the European greenhouse gas emissions 

trading system”. (Hankkeella/Hankkeilla on Gold Standard -hyväksyntä, joka vastaa 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien hankkeiden korkeinta standardia, ja 

hanke on Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän mukainen.) 

 

2. Käytettyjen hyvitysten konkreettiset tunnistetiedot (esimerkiksi sarjanumero) ja 

asiaankuuluvista rekistereistä tarpeelliset todisteet, joilla osoitetaan, että jokainen hyvitys 

on täysin jäljitettävissä. Hyvitykset on peruutettava täysimääräisesti ja lopullisesti ja 

poistettava markkinoilta Euroopan parlamentin, Euroopan keskuspankin, Euroopan 

unionin tuomioistuimen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean ja Euroopan alueiden komitean lukuun. Toimeksisaajan on toimitettava 

edellä mainituista rekistereistä saadut todisteet siitä, että nämä toimet on toteutettu. 

Euroopan parlamentti tai sen valtuuttama organisaatio voi toimittaa paikan päällä 

tarkastuksen tarkastaakseen hyvityksen jäljitettävyyden ja peruuttamista koskevien 

toimien toteuttamisen. 

 

3. Hankkeen/Hankkeiden kuvaus ja yksityiskohtainen esittely, johon sisältyy 

 

– raportti hankkeeseen/hankkeisiin ja edellä mainittujen unionin toimielinten ostamiin 

hyvityksiin liittyvistä ympäristöhyödyistä  

 

– vähintään 10 valokuvaa sähköisessä muodossa (JPG tai yhteensopiva muoto, 

vähimmäiskoko 5 000 x 5 000 pikseliä); Euroopan parlamentti pidättää oikeuden 

hyväksyä tai hylätä valokuvat ja pyytää uusia valokuvia, jos niiden ei katsota olevan 

riittävän laadukkaita; 

 

– sähköisessä muodossa (mpeg4 tai yhteensopiva muoto) oleva video, jonka 

vähimmäiskesto on kaksi minuuttia ja enimmäiskesto viisi minuuttia ja jossa esitellään ja 

selostetaan hankkeen myönteiset vaikutukset ilmastoon ja kestävään kehitykseen. 

Esittelyssä on nimenomaisesti mainittava Euroopan parlamentti, Euroopan 

keskuspankki, Euroopan unionin tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja Euroopan alueiden komitea ja esiteltävä selvästi 

niiden taloudellisesta tuesta ja vastuullisesta sitoutumisesta ympäristölle ja 

yhteiskunnalle koituvat hyödyt. Euroopan parlamentti pidättää oikeuden hyväksyä tai 

hylätä video ja vaatia uutta videota, jos sen ei katsota olevan riittävän laadukas. 
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Kaikista tämän hankinnan yhteydessä toimitetuista asiakirjoista ja materiaaleista tulee 

Euroopan parlamentin omaisuutta. 

 

Euroopan parlamentin EMAS-yksikön yksikönpäällikön on seitsemän työpäivän kuluessa joko 

pyydettävä lisätodisteita tai ilmoitettava kirjallisesti palvelujen lopullisesta vastaanottamisesta.  

 

Jos lisätietoja pyydetään, toimeksisaajan on toimitettava uudet asiakirjat viiden työpäivän 

kuluessa ja otettava huomioon esitetyt huomautukset.  

 

Euroopan parlamentin ilmoitettua palvelujen lopullisesta vastaanottamisesta kirjallisesti 

toimeksisaaja toimittaa laskunsa sopimusehtojen mukaisesti. 


