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Nyílt eljárás 
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Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók 

Európai Bizottsága 2019. évi üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak közös 
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MEGHATÁROZÁSOK 

 

Ezen ajánlattételi felhívás céljaira a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:  

 

 

- üvegházhatásúgáz-kibocsátások ellentételezése: szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó 

kibocsátáskompenzációs egységek beszerzése másutt okozott kibocsátások 

semlegesítése céljából. 

- szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó kibocsátáskompenzációs egység: 1 tonna CO2-nek 

megfelelő megtakarítások. 

- EMAS (közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer): a szervezeteknek 

a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való 

önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK 

bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 25-i 

1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján létrehozott 

környezetközpontú irányítási rendszer. 

- EUETS: uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer. 

- ITL: nemzetközi ügyleti jegyzőkönyv: valamely fél által az ENSZ adatbázisába 

felvenni kívánt bármely projektet ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy 

összhangban álljon az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez 

csatolt Kiotói Jegyzőkönyvben elfogadott szabályokkal. Mihelyt ezen ellenőrzésre sor 

került, a projektet ITL-számmal látják el, és felveszik az adatbázisba.   

- ÜHG: üvegházhatású gázok. 

 

 

1. Az európai intézmények környezetközpontú irányítási rendszerei (EMS) 

 

A jelen közbeszerzési eljárásban részt vevő uniós intézmények környezetközpontú irányítási 

rendszert (EMS) alkalmaznak az EMAS standardjaival összhangban. Valamennyi intézmény 

felméri tevékenységeinek környezeti hatását, ideértve a vonatkozó környezeti szempontokra 

irányuló adatgyűjtést is, így például az üvegházhatású gázok kibocsátására, az erőforrások 

felhasználására, a hulladéktermelésre és -kezelésre, a megújuló energiára stb. vonatkozó 

adatgyűjtést 

 

 

2. A szén-dioxid-kibocsátás kezelése a részt vevő intézményekben 

 

Környezetközpontú irányítási rendszere keretében valamennyi részt vevő intézmény kezeli 

üvegházhatásúgáz-kibocsátását, azzal a céllal, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentse 

azt. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás kezelése minden részt vevő intézmény esetében magában 

foglalja az intézmény szénlábnyomának évenkénti kiszámítását1, valamint a 

kibocsátáscsökkentési célok és/vagy egy cselekvési terv végrehajtását.  

                                                 
1 Az üzleti vállalkozások és a szervezetek tevékenységeikből fakadóan valós hatást gyakorolnak a globális 

felmelegedésre. A tevékenységeik során gerjesztett üvegházhatásúgáz-kibocsátás teljes mennyiségének 

azonosítása révén a szénlábnyomuk lehetővé teszi e hatás számszerűsítését. A globális felmelegedésért főként 

hat gáz felelős, amelyek hatása a szénlábnyomban „tonna szén-dioxid-egyenérték” egységben jut kifejezésre. 

Valamely üzleti vállalkozás vagy szervezet szénlábnyomát a tevékenységei által okozott közvetlen vagy 

közvetett kibocsátások szerint határozzák meg. 
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Valamennyi részt vevő intézmény prioritása a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése mindenütt, 

ahol csak lehetséges, valamint a kibocsátások korlátozása azokon a területeken, amelyeken a 

csökkentés nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a kibocsátások bizonyos esetekben nem 

korlátozhatók tovább, és szem előtt tartva, hogy a szén-dioxid-kibocsátást nullára csökkenteni 

lehetetlen, a részt vevő intézmények egyetértési megállapodást kötöttek arról, hogy 2019-től 

kezdődően közösen ellentételezik a nem csökkenthető szén-dioxid-kibocsátásukat. A közös 

ellentételezés feltételeit az Európai Parlament Elnökségének 2015. október 7-i határozata 

tartalmazza, amely felhatalmaz egy, a Parlament elkerülhetetlen széndioxid-kibocsátása teljes 

mennyiségének ellentételezésére szolgáló kompenzációs rendszer végrehajtására. 
 

Az Európai Parlament Elnöksége 2015. október 7-én a következő határozatokat hozta: 

„ 

 megállapodik a Parlament szén-dioxid-kibocsátása teljes mennyiségének 

ellentételezésében, beleértve az EP-képviselők repülőútjait származási országuk, 

illetve Brüsszel és Strasbourg között, éves alapon [...]; 

 

 jóváhagy e célból az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjában (AKCS-

országok) végrehajtandó projekteket, illetve – amennyiben ilyenek nem állnak 

rendelkezésre – vagy az európai szomszédságpolitika által lefedett, a nemzeti 

cselekvési tervek keretében kialakított projektekkel rendelkező országokban, vagy az 

euromediterrán partnerség (EuroMed)/Unió a Mediterrán Térségért (UfM) által 

lefedett országokban, uniós tagjelölt országokban vagy uniós tagállamokban 

végrehajtandó projekteket; 

 megállapodik a széles körben elismert „Gold Standardˮ kijelölésében a fejlődő 

országokban megvalósítandó ellentételezési projektek minőségi szabványaként.” 

 

Jelen ajánlattételi felhívás célja, hogy megvalósítsa ezt a kompenzációs rendszert, melyet a 

részt vevő intézmények összes 2019. évi kibocsátására alkalmaznak.  

 

3. Egyedi minimumkövetelmények 

Az Európai Parlament azzal a céllal bocsátja ki ezt az ajánlattételi felhívást, hogy az ezen 

ajánlattételi dokumentációban foglalt rendelkezésekkel összhangban közvetlen szerződést 

írjon alá az üvegházhatásúgáz-kibocsátását ellentételező kibocsátáskompenzációs egységek 

beszerzése tekintetében.  

A részt vevő uniós intézmények ellentételezni kívánják elkerülhetetlen szén-dioxid-

kibocsátásaik összesített mennyiségét 2019-ben. E kibocsátások számított mennyisége 188 000 

tonna. A kibocsátáskompenzációs egységek e mennyiségének beszerzését a jelen szerződés 

keretében, egyszeri műveletként kell megvalósítani. 

 

Az ajánlattevő által az üvegházhatásúgáz-kibocsátás ellentételezéseképpen felkínált 

kibocsátáskompenzációs egységeknek meg kell felelniük MINDEN alábbi feltételnek: 

 

1) Az ajánlattevőnek 188 000  tonna szén-dioxid-kibocsátásnak megfelelő 

kibocsátáskompenzációs egységet kell felkínálnia, amelyek legalább két különböző 
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projekttípushoz tartozó három projektből származnak2 A felkínált kibocsátáskompenzációs 

egységek legfeljebb 70%-a származhat egyetlen projektből. 

 

2) A fejlődő országokban3 zajló projekteknek „Gold Standard” vagy „Gold Standard CDM” 

projekteknek4 kell lenniük, és a Gold Standard projektek minden esetben fokozottan 

elsőbbséget éveznek a nem Gold Standard projektekkel szemben. A cél az összes részt vevő 

uniós intézmény elkerülhetetlen szén-dioxid-kibocsátásának teljes mértékű ellentételezése.  

 

3) Az ajánlat tárgyát képező projektek kizárólag az alábbi országokban folyhatnak: 

 

 az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportja egy vagy több 

országában5 (az AKCS-országokban), illetve, ha ilyen projektek nem állnak 

rendelkezésre, 

 vagy az európai szomszédságpolitikához tartozó, elfogadott nemzeti cselekvési 

terv keretében projektekkel rendelkező egy vagy több országban6; 

                                                 
2 szél, folyami vízerőmű, biomassza, biogáz, napenergia, nagy vízerőmű, faültetés, javított erdőgazdálkodás, 

hulladéklerakó-metán stb.  

3 A Kiotói Jegyzőkönyv B. mellékletében fel nem sorolt minden országot „fejlődő országnak” kell tekinteni a 

jelen ajánlati dokumentáció alkalmazásában. Ez a kategória ezért a következő 38 kivételével minden országot 

magában foglal: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Államok, 

Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, 

Írország, Japán, Kanada, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, 

Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszországi Föderáció, Portugália, Románia, 

Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Új-Zéland 

4 A Gold Standard magas színvonalú kibocsátáscsökkentési projektek létrehozását célzó szabvány a „tiszta 

fejlesztési mechanizmus” (Clean Development Mechanism, CDM), az együttes végrehajtás (Joint 

Implementation, JI) és az önkéntes alapon működő szén-dioxid-piac (Voluntary Carbon Market) keretében. 

Rendeltetése annak biztosítása, hogy a kibocsátáskompenzációs egységek ne csupán valósak és 

ellenőrizhetők legyenek, hanem mérhetően hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez világszerte. A Gold 

Standard számos kormány, nemzetközi vállalat és az ENSZ választott szabványa, és az egyetlen olyan 

minősítési szabvány, amelyben világszerte több mint 80 civil szervezet is megbízik és támogatja azt. A Gold 

Standardot a WWF és más nemzetközi nem kormányzati szervezetek 2003-ban hozták létre a bevált 

gyakorlatok standardjaként olyan projektek kialakítása érdekében, amelyek csökkentik a szén-dioxid-

kibocsátást az ENSZ tiszta fejlesztési mechanizmusa keretében. A Gold Standard Alapítvány székhelye Genf. 

A Gold Standard Svájcban bejegyzett non-profit alapítvány: http://www.goldstandard.org/ 

5 Az AKCS-csoportnak jelenleg 79 tagállama van (valamennyi aláírta az Európai Unióval kapcsolatokat biztosító 

Cotonoui Megállapodást): 48 ország Szubszaharai-Afrikából, 16 a karibi térségből és 25 a csendes-óceáni 

övezetből: Angola - Antigua és Barbuda - Bahama-szigetek - Barbados - Belize - Benin - Bissau-Guinea - 

Botswana - Burkina Faso - Burundi - Comore-szigetek - Cook-szigetek - Csád - Dél-Afrika - Dominikai 

Köztársaság - Dzsibuti - Egyenlítői-Guinea - Elefántcsontpart - Eritrea - Etiópia - Fidzsi - Gabon - Gambia - 

Ghána - Grenada - Guineai Köztársaság - Guyana - Haiti - Jamaica - Kamerun - Kelet-Timor - Kenya - 

Kiribati - Kongó (Brazzaville) - Kongó (Kinshasa) - Közép-afrikai Köztársaság - Kuba - Lesotho - Libéria - 

Madagaszkár - Malawi - Mali - Marshall-szigetek - Mauritánia - Mauritius - Mikronézia - Mozambik - 

Namíbia - Nauru - Niger - Nigéria - Niue - Palau - Pápua Új-Guinea - Ruanda - Saint Kitts és Nevis - Saint 

Lucia - Saint Vincent és Grenadine-szigetek - Salamon-szigetek - São Tomé és Príncipe - Seychelle-szigetek 

- Sierra Leone - Suriname - Szamoa - Szenegál - Szomália - Szudán - Szváziföld - Tanzánia - Togo - Tonga 

- Trinidad és Tobago - Tuvalu - Uganda - Vanuatu - Zambia - Zimbabwe - Zöld-foki-szigetek 

6 Azerbajdzsán, Egyiptom, Grúzia, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Moldova, Örményország, Palesztina, 

Tunézia, Ukrajna 
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 vagy az euromediterrán partnerséghez / „Unió a Mediterrán Térségért” unióhoz 

tartozó egy vagy több országban7; 

 vagy egy vagy több uniós tagjelölt országban8; 

 vagy az EU egy vagy több tagállamában9. 

 

4) Bizonyítékot kell szolgáltatni a kibocsátáskompenzációs egységeknek a megfelelő 

nyilvántartásból való kivonására (végleges törlésére). Egyértelműen meg kell jelölni a vásárolt 

kibocsátáskompenzációs egységek összesített számát, valamint az egyes részt vevő uniós 

intézmények által vásárolt kibocsátáskompenzációs egységek számát. A 

kibocsátáskompenzációs egységek hivatalos nyilvántartásában fel kell tüntetni azon részt vevő 

uniós intézmények teljes nevét, amelyek nevében a kibocsátáskompenzációs egységeket 

megvásárolták és kivonták. 

 

5) Az ajánlattevőknek részletesen ismertetniük kell a projektet, megjelölve annak pontos 

helyszínét, és kiemelve környezetvédelmi előnyeit. 

 

6) A Gold Standard projektekhez be kell nyújtani a projekt Gold Standard tanúsítványát. A 

Gold Standard CDM projektekhez az ajánlattevőknek meg kell adniuk a nemzetközi ügyleti 

jegyzőkönyvben (ITL) szereplő projektazonosítási számot és az UNFCCC (az ENSZ Éghajlat-

változási Keretegyezménye) honlapjára mutató linket a projekt nyilvántartási számával, 

műszaki dokumentációjával és leírásával együtt.  Az egyéb standardokhoz az ajánlattevőknek 

megfelelően igazolniuk kell a projekt tanúsítványát. 

 

7) A kibocsátáskompenzációs egységek megvásárlásának időpontjában a projekteknek már be 

kell fejeződniük, azaz addigra a kibocsátáscsökkenésnek meg kell valósulnia. Pontosabban, a 

szén-dioxid-kibocsátási kibocsátáskompenzációs egységek létrejöttének alapját képező 

kibocsátáscsökkentéseknek a 2014. január 1. és 2019. december 31. közé eső időszakban 

teljesülniük kell (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi eredet/évjárat). 

 

E szerződés kizárja az ipari gázok (főleg a nitrogén-oxidok és a hidro-fluor-

szénhidrogének) lebontásával, az atomerőművekkel, a széntüzelésű villamosenergia-

termelő erőművekkel és a 20 MW termelési kapacitást meghaladó vízerőművekkel 

kapcsolatos projektekből származó kibocsátáskompenzációs egységeket.  
 

Az ajánlattevő az ajánlata benyújtásakor köteles minden bizonyítékot rendelkezésre bocsátani 

annak bemutatására, hogy a projekt vagy projektek megfelel(nek) az ezen ajánlattételi 

felhívásban előírt minimumkövetelményeknek. 

 

                                                 
7 Albánia, Algéria, Bosznia-Hercegovina, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Mauritánia, Monacói 

Hercegség, Montenegró, Palesztina, Törökország, Tunézia 

8 Albánia, Észak-macedón Köztársaság, Montenegró, Szerbia, Törökország 

9 Felhívjuk figyelmét, hogy az EU és az Egyesült Királyság közötti kilépési megállapodás 2020. február 1-jei 

hatálybalépését követően és különösen annak 127. cikke (6) bekezdése, valamint 137. és 138. cikke 

értelmében az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező természetes 

vagy jogi személyekre való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy azok magukban foglalják az Egyesült 

Királyságban lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyeket is. Az Egyesült 

Királyság lakosai és jogalanyai tehát jogosultak részt venni ezen az ajánlattételi felhíváson. 
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Az Európai Parlament fenntartja a jogot arra, hogy elvégezzen bármilyen, általa 

szükségesnek ítélt ellenőrzést, ideértve a helyszínen történő utólagos ellenőrzéseket is. 

 

 

4. Rendelkezésre bocsátandó dokumentumok és jelentéstétel 

A szerződő fél a szerződés aláírását követő 30 munkanapon belül köteles megküldeni az 

Európai Parlament EMAS osztályvezetője számára az alábbi igazoló dokumentumokat:  

 

1. Tanúsítvány, az alábbi szöveggel: „Az Európai Parlament, az Európai Központi Bank, az 

Európai Unió Bírósága, az Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság és a Régiók Európai Bizottsága 2019. évi üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak 

közös ellentételezése” A tanúsítványnak magában kell foglalnia összesítve, és a részt 

vevő intézményenkénti bontásban az ellentételezett szén-dioxid-egyenérték tonnában 

kifejezett mennyiségét, a kifizetett árat, valamint a projektek megnevezését és helyszínét, 

továbbá a Gold Standard projekt(ek) esetében az alábbi nyilatkozatot: „A projekt(ek) 

Gold Standard tanúsítvánnyal rendelkezik/rendelkeznek, ami az üvegházhatásúgáz-

kibocsátások csökkentését célzó projektek legmagasabb szabványa, és összhangban áll 

az üvegházhatású gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerével.” 

 

2. A felhasznált kibocsátáskompenzációs egységek konkrét azonosítása (például 

sorozatszám alapján), valamint a megfelelő nyilvántartásban való szereplés bizonyítása 

annak bemutatása érdekében, hogy minden egyes kibocsátáskompenzációs egység 

maradéktalanul nyomon követhető. A kibocsátáskompenzációs egységeket teljes 

mértékben és véglegesen törölni kell és ki kell vonni a piacról az Európai Parlament, az 

Európai Központi Bank, az Európai Unió Bírósága, az Európai Számvevőszék, az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Európai Bizottsága nevében. A 

szerződő félnek bizonyítékot kell szolgáltatnia a fent említett nyilvántartásokban arra 

vonatkozóan, hogy a szóban forgó tevékenységek elvégzésre kerültek. Az Európai 

Parlament vagy a megbízásából fellépő szervezet helyszíni szemlét tarthat, ellenőrizve a 

projektek nyomon követhetőségét és a kibocsátáskompenzációs egységek törlésével 

kapcsolatos tevékenységeket. 

 

3. A projekt(ek) leírása és részletes ismertetése, amelyhez csatolandók az alábbiak: 

 

- a vásárolt kibocsátáskompenzációs egységekhez és a fent említett uniós intézmények 

által beszerzett projekt(ek)hez kapcsolódó környezeti előnyökről szóló jelentés;  

 

- legalább 10 fénykép, elektronikus formátumban (JPG vagy azzal kompatibilis 

formátum, legalább 5000 x 5000 pixel felbontással). Az Európai Parlament fenntartja a 

jogot a fényképek elfogadására vagy elutasítására és újabb fényképek bekérésére, 

amennyiben megítélése szerint azok nem felelnek meg a megkívánt minőségnek; 

 

- egy legalább 2 perc és legfeljebb 5 perc időtartamú videofájl elektronikus formátumban 

(mpeg4 vagy azzal kompatibilis formátum), amely ismerteti és kifejti a projekt pozitív 

hatását az éghajlatra és a fenntartható fejlődésre. Az ismertetőnek kifejezetten meg kell 

említenie az Európai Parlamentet, az Európai Központi Bankot, az Európai Unió 

Bíróságát, az Európai Számvevőszéket, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot és 

a Régiók Európai Bizottságát, és világosan ki kell fejtenie az említett intézmények által 

a projekthez nyújtott pénzügyi támogatásból származó környezetvédelmi és társadalmi 
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előnyöket, valamint az intézmények felelős kötelezettségvállalását. Az Európai 

Parlament fenntartja a jogot a video elfogadására vagy elutasítására és újabb video 

bekérésére, amennyiben megítélése szerint az nem felel meg a megkívánt minőségnek. 

 

A szerződéssel kapcsolatban benyújtott minden dokumentum és anyag az Európai Parlament 

tulajdonát képezi. 

 

Az Európai Parlament EMAS osztályvezetőjének hét munkanap áll a rendelkezésére ahhoz, 

hogy vagy további bizonyítékokat kérjen, vagy megadja a szolgáltatáshoz a végleges, írásos 

hozzájárulását.  

 

Amennyiben további információkat kér, a szerződő félnek öt munkanap áll a rendelkezésére 

ahhoz, hogy az észrevételek figyelembevételével benyújtsa az új dokumentációt.  

 

A szerződő fél, miután az Európai Parlamenttől megkapta a szolgáltatásokra vonatkozó 

végleges, írásbeli hozzájárulást, a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően benyújtja a 

számlát. 


