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VYMEDZENIE POJMOV 

 

Na účely tejto výzvy na predloženie ponuky sa uplatňujú tieto definície:  

 

 

- Kompenzácia emisií skleníkových plynov: nákup uhlíkových kreditov s cieľom 

neutralizovať emisie vzniknuté na inom mieste. 

- Uhlíkový kredit: Úspory jednej tony ekvivalentu CO2. 

- EMAS (schéma pre environmentálne manažérstvo a audit): schéma pre 

environmentálne manažérstvo založená na nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme 

Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje 

nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES. 

- EU ETS: systém Európskej únie na obchodovanie s emisiami 

- ITL: medzinárodný protokol transakcií (International Transaction Log): každý projekt, 

ktorý chce strana zaregistrovať v databáze OSN, sa musí preveriť s cieľom zabezpečiť 

súlad s pravidlami Kjótskeho protokolu. Po preverení sa projektu pridelí číslo ITL a 

projekt sa zaregistruje v databáze.   

- GHG: skleníkové plyny (Greenhouse gases). 

 

 

1. Systémy environmentálneho riadenia (EMS) európskych inštitúcií 

 

Európske inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na tomto postupe verejného obstarávania, uplatňujú 

systém environmentálneho riadenia (EMS) v súlade s normou EMAS. Všetky inštitúcie merajú 

environmentálne vplyvy svojich činností vrátane zberu údajov o relevantných 

environmentálnych aspektoch, ako sú emisie skleníkových plynov, spotreba zdrojov, 

produkcia odpadu a nakladanie s ním, obnoviteľná energia atď. 

 

 

2. Riadenie emisií uhlíka v zúčastnených inštitúciách 

 

Všetky zúčastnené inštitúcie riadia svoje emisie skleníkových plynov v rámci príslušných 

systémov EMS, pričom konečným cieľom je čo najviac tieto emisie znížiť. Riadenie emisií 

skleníkových plynov každej zúčastnenej inštitúcie zahŕňa ročný výpočet uhlíkovej stopy 

inštitúcie,1 plnenie cieľov a alebo opatrení na znižovanie emisií a riadenie akčného plánu.  

 

Prioritou všetkých zúčastnených inštitúcií je znižovanie emisií CO2 vždy, keď je to možné, 

a obmedzovanie emisií v oblastiach, v ktorých sa nemôžu znížiť. Keďže v niektorých 

prípadoch nemožno emisie ďalej obmedzovať a vzhľadom na to, že nie je možné znížiť emisie 

uhlíka na nulu, všetky zúčastnené inštitúcie sa prostredníctvom memoranda o porozumení 

dohodli, že spoločne vykompenzujú svoje neznížiteľné emisie uhlíka z roku 2019. Podmienky 

tejto spoločnej kompenzácie sú stanovené v rozhodnutí Predsedníctva Európskeho parlamentu 

                                                 
1 Podniky a organizácie majú vzhľadom na svoju činnosť reálny vplyv na globálne otepľovanie. Ich uhlíková 

stopa umožňuje tento vplyv kvantifikovať, a to určením všetkých skleníkových plynov vytvorených týmito 

činnosťami. Príčinou globálneho otepľovania je šesť hlavných plynov. Sú vyjadrené uhlíkovou stopou v tonách 

ekvivalentu CO2. Uhlíková stopa podniku alebo organizácie sa vymedzuje priamymi a nepriamymi emisiami 

spôsobenými ich činnosťou. 
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zo 7. októbra 2015, v ktorom sa stanovuje zavedenie systému kompenzácie zameraného na 

kompenzáciu celkového množstva neznížiteľných emisií uhlíka v Parlamente. 
 

Predsedníctvo Európskeho parlamentu prijalo 7. októbra 2015 tieto rozhodnutia: 

„ 

 súhlasilo s kompenzáciou celkového množstva emisií uhlíka Parlamentu vrátane emisií 

z letov poslancov EP medzi ich krajinou pôvodu a Bruselom a Štrasburgom, na ročnom 

základe [...]; 

 

 povolilo projekty v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT) alebo, v 

prípade že takéto projekty neexistujú, buď v krajinách, na ktoré sa vzťahuje európska 

susedská politika (ESP) a ktoré majú zavedené projekty v rámci národného akčného 

plánu, alebo v krajinách, ktoré patria do euro-stredozemského partnerstva 

(EuroMed)/Únie pre Stredozemie (UfM), v kandidátskych krajinách na vstup do EÚ 

alebo v členských štátoch EÚ; 

 súhlasilo so všeobecne uznávanou normou Gold Standard ako normou kvality pre 

projekty kompenzácie emisií v rozvojových krajinách.“ 

 

Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je zaviesť tento systém kompenzácií, ktorý sa 

uplatňuje na celkové emisie zúčastnených inštitúcií za rok 2019.  

 

3. Minimálne špecifické požiadavky 

Európsky parlament vydáva túto výzvu na predkladanie ponúk na účel uzatvorenia priamej 

zmluvy o nákupe kreditov za kompenzáciu emisií skleníkových plynov v súlade 

s ustanoveniami týchto špecifikácií.  

Zúčastnené európske inštitúcie si želajú kompenzovať svoje celkové nevyhnutné emisie CO2 

za rok 2019. Výpočtom bolo množstvo týchto emisií stanovené na 188 000 ton. Toto množstvo 

kompenzačných kreditov sa zakúpi jedinou operáciou podľa tejto zmluvy. 

 

Kredity za kompenzáciu emisií skleníkových plynových plynov, ktoré ponúkne uchádzač, 

musia spĺňať VŠETKY tieto kritériá: 

 

1. uchádzač musí ponúknuť 188 000 kompenzačných kreditov za emisie uhlíka získaných z 

troch projektov aspoň dvoch rôznych druhov2. Z jedného projektu môže pochádzať maximálne 

70 % ponúkaných kreditov. 

 

                                                 
2Veterná energia, prietoková vodná energia, biomasa, bioplyn, solárna energia, veľké vodné elektrárne, výsadba 

stromov, zlepšené obhospodarovanie lesov, metán zo skládok atď.  
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2. Projekty v rozvojových krajinách3 musia byť projektmi Gold Standard alebo musia byť 

projektmi Gold Standard mechanizmu čistého rozvoja4, a v každom prípade sú projekty Gold 

Standard jednoznačne uprednostňované pred projektmi, ktoré nie sú Gold Standard. Cieľom je 

kompenzovať celkové nevyhnutné emisie uhlíka všetkých zúčastnených európskych inštitúcií.  

 

3. Navrhované projekty sa musia nachádzať výlučne v týchto krajinách: 

 

 v jednej alebo viacerých krajinách skupiny afrických, karibských 

a tichomorských štátov5 (krajiny AKT) alebo, ak takéto projekty nie sú 

dostupné, 

 buď v jednej alebo viacerých krajinách, na ktoré sa vzťahuje európska susedská 

politika (ESP) a ktoré majú zavedené projekty v rámci národného akčného 

plánu6, 

 alebo v jednej či viacerých krajinách, ktoré patria do euro-stredozemského 

partnerstva (EuroMed)/Únie pre Stredozemie (UfM)7, 

 alebo v jednej či viacerých kandidátskych krajinách na pristúpenie k EÚ8, 

                                                 
3 Na účely týchto špecifikácií sa všetky krajiny, ktoré nie sú uvedené v prílohe B ku Kjótskemu protokolu, 

považujú za „rozvojové krajiny“. Táto kategória preto zahŕňa všetky krajiny s výnimkou týchto 38 krajín: 

Austrália, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 

Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Japonsko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, 

Litva, Luxembursko, Monako, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská 

federácia, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo, USA. 

4 Norma Gold Standard je norma vytvárania kvalitných projektov na znižovanie emisií v rámci mechanizmu 

čistého rozvoja (CDM), spoločného plnenia (JI) a dobrovoľného trhu s uhlíkom. Bola navrhnutá na 

zabezpečenie toho, aby uhlíkové kredity boli nielen skutočné a overiteľné, ale predstavovali aj merateľný 

prínos k udržateľnému rozvoju na celom svete. Gold Standard je norma, pre ktorú sa rozhodli mnohé vlády, 

nadnárodné spoločnosti a Organizácia Spojených národov, a je jedinou certifikačnou normou, ktorú považujú 

za dôveryhodnú a ktorú schválilo viac ako 80 mimovládnych organizácií na celom svete. Gold Standard v 

roku 2003 založili WWF a ďalšie medzinárodné MVO ako normu osvedčeného postupu s cieľom zabezpečiť 

projekty, ktoré znižujú emisie uhlíka v rámci mechanizmu OSN pre čistý rozvoj (CDM). Nadácia Gold 

Standard má sídlo v Ženeve. Je registrovaná ako nezisková nadácia pôsobiaca podľa švajčiarskeho práva: 

http://www.goldstandard.org/ 

5 Skupinu štátov AKT tvorí 79 členských štátov, ktoré všetky podpísali Dohodu z Cotonou, ktorá ich spája s 

Európskou úniou: 48 krajín zo subsaharskej Afriky, 16 z Karibiku a 15 z Tichomoria: Angola - Antigua a 

Barbuda - Belize - Kapverdy - Komory - Bahamy - Barbados - Benin - Botswana - Burkina Faso - Burundi - 

Kamerun - Stredoafrická republika - Čad - Kongo - Konžská demokratická republika - Cookove ostrovy - 

Pobrežie Slonoviny - Kuba - Džibuti - Dominika - Dominikánska republika - Eritrea - Etiópia - Fidži - Gabon 

- Gambia - Ghana - Grenada - Guinejská republika - Guinea-Bissau - Rovníková Guinea - Guyana - Haiti - 

Jamajka - Keňa - Kiribati - Lesotho - Libéria - Madagaskar - Malawi - Mali - Marshallove ostrovy - 

Mauritánia - Maurícius - Mikronézia - Mozambik - Namíbia - Nauru - Niger - Nigéria - Niue - Palau - Papua-

Nová Guinea - Rwanda - Svätý Krištof a Nevis - Svätá Lucia - Svätý Vincent a Grenadíny - Šalamúnove 

ostrovy - Samoa - Svätý Tomáš a Princov ostrov - Senegal - Seychely - Sierra Leone - Somálsko - Južná 

Afrika - Sudán - Surinam - Svazijsko - Tanzánia - Východný Timor - Togo - Tonga - Trinidad a Tobago - 

Tuvalu - Uganda - Vanuatu - Zambia - Zimbabwe. 

6 Arménsko, Azerbajdžan, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Libanon, Moldavsko, Maroko, Palestína, Tunisko, 

Ukrajina. 

7 Albánsko, Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Mauritánia, Monacké kniežatstvo, 

Čierna Hora, Maroko, Palestína, Tunisko, Turecko. 

8 Albánsko, Severomacedónska republika, Čierna Hora, Srbsko, Turecko 
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 alebo v jednom či viacerých členských štátoch EÚ9. 

 

4. Je nutné predložiť dôkaz o stiahnutí (konečnom vyškrtnutí) kreditov z príslušného registra. 

Musí sa jasne uviesť celkový počet kreditov, ktoré zakúpila každá zo zúčastnených európskych 

inštitúcií. V úradnom zázname o stiahnutí kreditov sa musia uviesť úplné názvy všetkých 

zúčastnených európskych inštitúcií, v ktorých mene boli kredity zakúpené alebo stiahnuté. 

 

5. Uchádzači musia predložiť podrobný opis projektu, pričom sa uvedie presné umiestnenie 

projektu a zdôrazní sa prínos pre životné prostredie. 

 

6. Pokiaľ ide o projekty Gold Standard, musí sa predložiť doklad o certifikáte normy Gold 

Standard. Pokiaľ ide o projekty Gold Standard mechanizmu čistého rozvoja, uchádzači musia 

poskytnúť aj identifikačné číslo projektu v medzinárodnom protokole transakcií (ITL) a odkaz 

na webové sídlo UNFCCC (rámcový dohovor OSN o zmene klímy), na ktorom sa nachádza 

registračné číslo projektu, technická dokumentácia a opis projektu.  Pokiaľ ide o všetky ďalšie 

normy, uchádzači musia predložiť zodpovedajúci doklad o certifikácii projektu. 

 

7. Kredity už musia byť vydané, t. j. je nutné, aby v čase, keď sa zakupuje kredit, už nastalo 

zníženie emisií. Konkrétnejšie, k zníženiu emisií vedúcemu k uhlíkovým kreditom muselo 

dôjsť medzi 1. januárom 2014 a 31. decembrom 2019 (pôvod kreditu v rokoch 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 a 2019). 

 

Touto zmluvou sa vylučujú kredity získané z projektov vzťahujúcich sa na 

zneškodňovanie priemyselných plynov (najmä NOx a HFC), jadrové elektrárne, uhoľné 

tepelné elektrárne a vodné elektrárne s kapacitou viac ako 20 MW.  
 

Pri predkladaní ponuky musí uchádzač poskytnúť všetky dôkazy potrebné na preukázanie toho, 

že projekt alebo projekty spĺňajú minimálne požiadavky stanovené v tejto výzve na predloženie 

ponuky. 

 

Európsky parlament si vyhradzuje právo vykonať akúkoľvek kontrolu, ktorú považuje 

za potrebnú, vrátane ex-post kontrol na mieste. 

 

 

4. Výstupy a podávanie správ 

Poskytovateľ musí do 30 pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy poslať tieto listinné 

dôkazy vedúcemu oddelenia EMAS Európskeho parlamentu:  

 

1. Certifikát označený „Kompenzácie emisií skleníkových plynov Európskeho parlamentu, 

Európskej centrálnej banky, Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho dvora audítorov, 

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Európskeho výboru regiónov za rok 

2019“. Tento certifikát musí zahŕňať aj kompenzáciu vyjadrenú v tonách ekvivalentu 

CO2, a to celkom a za každú zúčastnenú inštitúciu, vyplatenú sumu a názov a miesto 

                                                 
9 Upozorňujeme, že po nadobudnutí platnosti dohody o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom 1. februára 

2020, a najmä v článkov 127 ods. 6, 137 a 138, sa odkazy na fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú 

bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Európskej únie, považujú za odkazy zahŕňajúce fyzické alebo 

právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v Spojenom kráľovstve. Obyvatelia a subjekty 

Spojeného kráľovstva sú preto oprávnení zúčastniť sa na tomto verejnom obstarávaní. 
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použitých projektov, a v prípade, že ide projekt/projekty s označením Gold Standard, 

musí sa uviesť: „Projekt/projekty má/majú certifikát normy Gold Standard, ktorá 

zodpovedá norme najvyššej úrovne, pokiaľ ide o projekty na znižovanie emisií 

skleníkových plynov, a je/sú kompatibilný/kompatibilné so systémom EÚ na 

obchodovanie s emisiami skleníkových plynov“. 

 

2. Konkrétna identifikácia (napr. sériové číslo) použitých kreditov a požadovaný dôkaz 

v príslušnom registri, aby sa preukázalo, že každý kredit je úplne vysledovateľný. Kredity 

musia byť v plnom rozsahu a s konečnou platnosťou zrušené a stiahnuté z trhu v mene 

Európskeho parlamentu, Európskej centrálnej banky, Súdneho dvora Európskej únie, 

Európskeho dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a 

Európskeho výboru regiónov. Poskytovateľ musí v uvedených registroch poskytnúť 

dôkaz o tom, že sa tieto činnosti vykonali. Európsky parlament alebo organizácia, ktorú 

poverí, môže organizovať audit na mieste zameraný na preverenie vysledovateľnosti 

kreditu a činnosti týkajúcej sa zrušenia kreditu. 

 

3. Opis a podrobná prezentácia projektu/projektov, ku ktorým sa priložia: 

 

— správa o environmentálnych prínosoch zakúpených kreditov a projekte/projektoch 

zakúpených uvedenými európskymi inštitúciami;  

 

—  minimálne desať fotografií v elektronickom formáte (JPG alebo kompatibilnom 

formáte, s minimálnymi rozmermi 5 000 x 5 000 pixelov). Európsky parlament si 

vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť fotografie a vyžiadať si nové, ak ich kvalitu 

nepovažuje za primeranú; 

 

— videozáznam v elektronickom formáte (mpeg4 alebo kompatibilnom formáte) v trvaní 

minimálne 2 minúty a maximálne 5 minút, ktorý pre každý projekt predstavuje 

a vysvetľuje opatrenia prínosné pre klímu a trvalo udržateľný rozvoj. V prezentácii sa 

musí výslovne uviesť Európsky parlament, Európska centrálna banka, Súdny dvor 

Európskej únie, Európsky dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a 

Európsky výbor regiónov a jasne opisovať environmentálne a sociálne prínosy ich 

finančnej podpory a zodpovedného záväzku. Európsky parlament si vyhradzuje právo 

prijať alebo odmietnuť videozáznam a vyžiadať si nový, ak jeho kvalitu nepovažuje za 

primeranú. 

 

Všetky dokumenty a materiály poskytnuté v súvislosti s touto zmluvou sú majetkom 

Európskeho parlamentu. 

 

Vedúci oddelenia EMAS Európskeho parlamentu má následne k dispozícii obdobie siedmich 

pracovných dní, počas ktorého si buď vyžiada doplňujúce dôkazy, alebo vystaví konečné 

písomné prevzatie služieb.  

 

Ak sa požadujú ďalšie informácie, poskytovateľ má päť pracovných dní na predloženie novej 

dokumentácie s prihliadnutím na pripomienky.  

 

Po písomnom oznámení konečného prevzatia služieb Európskym parlamentom poskytovateľ 

predloží faktúru v súlade s podmienkami zmluvy. 


