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PŘEDSEDNICTVO

Schůze konaná v pondělí 9. května 2005 ve Štrasburku

ZÁPIS ZE SCHŮZE

(...)

Environmentální politika Evropského parlamentu: pokračování procesu EMAS 
(systém řízení podniků a auditu ve Společenství z hlediska ochrany životního 
prostředí) - vytvoření programu řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí - sdělení generálního tajemníka

Předsednictvo

- vzalo na vědomí výše zmíněné sdělení generálního tajemníka ze dne 3. 
května 2005 na téma "Fáze 2 vnitřní politiky Parlamentu týkající se řízení z 
hlediska ochrany životního prostředí a směřující k registraci v systému řízení 
podniků a auditu ve Společenství z hlediska ochrany životního prostředí 
EMAS (PE 356.150 a přílohy)";

(...)

- schválilo cíle pro oblast životního prostředí, vytýčené v příloze sdělení
generálního tajemníka;

- vyzvalo generálního tajemníka, aby k dosažení těchto cílů navrhl a uvedl v 
činnost program řízení z hlediska ochrany životního prostředí a aby rovněž 
vytvořil systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí, který je pro tento 
účel nezbytný, a

- pověřilo generálního tajemníka, aby přijal všechna nezbytná opatření k 
tomu, aby řízení Parlamentu splňovalo z hlediska ochrany životního prostředí 
normy stanovené v nařízení EMAS s cílem přistoupit, až usoudí, že toho bylo 
dosaženo, k různým krokům, které nařízení stanoví k formální registraci řízení 
Parlamentu z hlediska ochrany životního prostředí.

(...)
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Sdělení členům předsednictva

Věc: Fáze 2 vnitřní politiky Parlamentu týkající se řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí a směřující k registraci v systému řízení podniků a 
auditu z hlediska ochrany životního prostředí, EMAS: vytvoření 
programu řízení z hlediska ochrany životního prostředí a závazek 
k účasti ve formálnímu procesu registrace do EMAS

Souhrn

Konkrétní kroky k provádění politiky životního prostředí Parlamentu se začaly podnikat od 
19. dubna 2004, kdy předsednictvo tuto politiku schválilo. Smluvní dodavatel Parlamentu, 
poradenská firma COMASE, v návaznosti na své první přezkoumání stavu životního prostředí 
stanovil soubor cílů v oblasti ochrany životního prostředí, které by měly zlepšit vliv Parlamentu 
na životní prostředí (v příloze). Tato fáze procesu je požadována nařízením EMAS. 

Další fáze procesu registrace vyžaduje, aby Parlament své cíle schválil a rozhodl o programu 
opatření k jejich dosažení a o systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí, který bude 
k tomuto účelu nezbytný.

Předsednictvo se proto vyzývá, aby
1) schválilo cíle v oblasti ochrany životního prostředí,
2) vyzvalo generálního tajemníka, aby vypracoval a prováděl program opatření pro 
řízení z hlediska ochrany životního prostředí k dosažení těchto cílů a aby vytvořil systém 
řízení z hlediska ochrany životního prostředí, který bude k tomuto účelu nezbytný, a
3) pověřilo generálního tajemníka, aby přijal všechna nezbytná opatření k tomu, aby 
řízení Parlamentu splňovalo z hlediska ochrany životního prostředí normy stanovené 
v nařízení EMAS s cílem přistoupit, až usoudí, že toho bylo dosaženo, k různým 
krokům, které nařízení stanoví k formální registraci řízení Parlamentu z hlediska ochrany 
životního prostředí.

Současná situace
  

1 Viz rovněž sdělení členům předsednictva ze dne 6. dubna 2004 [04-0214; CABSG(04)D/15678].



Na své schůzi dne 19. dubna 2004 schválilo předsednictvo formální prohlášení o 
politice životního prostředí Evropského parlamentu a pověřilo Parlament úkolem 
pokračovat v úsilí o dosažení procesu EMAS [Nařízení (ES) č. 761/2001], který 
umožňuje organizacím dobrovolnou účast v systému řízení podniků a auditu z 
hlediska ochrany životního prostředí].

Současně předsednictvo „schválilo dočasné převedení jednoho pracovního místa do 
oddělení zdraví a bezpečnosti za účelem koordinace vypracování akčních programů a 
nástrojů auditu a dohodlo se na tom, že přezkoumá dočasnou povahu tohoto převodu 
po uplynutí přiměřené doby k získaní zkušeností“. 

První přezkoumání aspektů životního prostředí a dopadů činností Parlamentu na 
životní prostředí bylo zahájeno v roce 2003 a ukončeno v roce 2004. Toto 
přezkoumání, které je požadavkem EMAS, prováděla dodavatelská firma COMASE 
ve spolupráci s odděleními Parlamentu. Na základě přezkoumání stanovil dodavatel 
soubor specifických cílů ke zlepšení vlivu činnosti Parlamentu na životní prostředí (v 
příloze).

Mezitím byly podniknuty dva významné kroky k provádění politiky životního 
prostředí přijaté předsednictvem dne 19. dubna 2004:

1. bylo obsazeno dočasně převedené místo v oddělení zdraví a bezpečnosti a 
příslušný úředník absolvoval externí školení;

2. bylo vytvořeno nové oddělení prevence a dobrých podmínek na pracovišti, do 
něhož bylo začleněno oddělení zdraví a bezpečnosti, okruh činnosti EMAS a jiné 
logicky související činnosti.

Další kroky: Cíle, programy a systém řízení

Dalším krokem je schválení cílů Parlamentu v oblasti životního prostředí. Potom musí 
být vypracován a zaveden program řízení z hlediska ochrany životního prostředí 
k dosažení těchto cílů. To je třeba provést v rámci přesně definovaného „Řízení 
podniků z hlediska ochrany životního prostředí“. Požadavky na systém, včetně 
programu, jsou uvedeny v příloze 1 nařízení EMAS2.

Navrhovaný postup v této fázi je, že předsednictvo by mělo

1) schválit cíle v oblasti ochrany životního prostředí,
2) vyzvat generálního tajemníka, aby vypracoval a uplatňoval opatření 
programu řízení z hlediska ochrany životního prostředí k dosažení těchto cílů 
a aby vytvořil systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí, který bude 
k tomuto účelu nezbytný, a
3) pověřit generálního tajemníka, aby přijal všechna nezbytná opatření k tomu, 
aby řízení Parlamentu splňovalo z hlediska ochrany životního prostředí normy 
stanovené v nařízení EMAS s cílem přistoupit, až usoudí, že toho bylo 

  
2 Nařízení (ES) č. 761/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. března 2001 o dobrovolné 
účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS).



dosaženo, k různým krokům, které nařízení stanoví k formální registraci řízení 
Parlamentu z hlediska ochrany životního prostředí.

Hlavní dodatečné zatížení rozpočtu Parlamentu v důsledku procesu EMAS, které se 
v této fázi předpokládá, jsou pravděpodobně v roce 2006 náklady na smlouvu o 
vypracování auditu Parlamentu z hlediska ochrany životního prostředí Parlamentu. 
Tyto náklady budou vynaloženy v případě, že se Parlament rozhodne pokračovat v 
procesu EMAS až do úplného závěru a požádat o formální registraci účasti v 
programu EMAS.

Cíl „registrace' v EMAS?

„Registrace v EMAS“ je termín používaný pro fázi certifikace, k níž může dojít na 
konci celého procesu. Je nutné stanovit pro Parlament povinnost registrace? Každá 
organizace se může kdykoli rozhodnout zlepšit vliv své činnosti na životní prostředí 
tím, že sníží emise znečišťujících plynů, vypouštění tekutých odpadů, produkci 
papírového odpadu atd. Některé organizace se toho snaží dosáhnout bez vytvoření 
specifického „řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí“ (EMS). Ne 
všechny z organizací, které takový systém skutečně vytvoří, se dostanou až k tomu, 
že předloží svůj systém k externímu schválení vnějším certifikačním orgánem. I 
v Evropě pouze malý počet organizací aspiruje na vytvoření EMS schváleného 
některým z mezinárodních systémů. Ty potom mají obvykle možnost volby mezi 
normou ISO 14001 a systémem EMAS.

EMAS je však obecně považován za náročnější. To byl významný důvod, který měla 
EU při zakládání EMAS a rozšíření jeho působnosti v roce 2001. Parlament systém 
podpořil. Nyní má příležitost jít příkladem. 

Bod odůvodnění (21) nařízení EMAS navíc výslovně stanoví, že 

Evropské instituce by měly usilovat o přijetí zásad podle tohoto nařízení.

Ve svém rozhodnutí ze dne 19. dubna 2004 již předsednictvo rozhodlo „zapojit svou 
správu do procesu uplatňování nařízení EMAS“. Bude-li tento proces doveden ke 
zdárnému konci, Parlament bude díky tomu způsobilý k získání registrace. Navrhuje 
se proto tato strategie: předsednictvo pověří generálního tajemníka, aby v Parlamentu 
dál pokračoval v uplatňování EMAS a aby se, až to bude považovat za vhodné, obrátil 
na předsednictvo s návrhem zapojit se do závěrečné fáze ověřování a schvalování, 
které jsou posledním podmínkou registrace. 

K získání registrace nemusí organizace prokázat, že již dosáhla celé řady přísných 
norem vlivu činnosti organizace na životní prostředí. Spíše musí ukázat, že zavedla 
systém, který může v průběhu času vést k neustálému zlepšování vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí, což je podstatou koncepce EMAS. To bylo cílem, 
který si Parlament sám o sobě stanovil v rozhodnutí předsednictva a prohlášení o 
politice životního prostředí ze dne 19. dubna 2004.

Julian PRIESTLEY Příloha
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Příloha

EVROPSKÝ PARLAMENT – PROJEKT EMAS
____________________________________________________________________________________________________________________

ETAPA PŘEZKOUMÁNÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Č. Oblast/tématika Popis cíle Oblasti, ve kterých mají být prováděna opatření Místa
1 Právní aspekty Dodržování právních předpisů Seznam právních předpisů: určení a aktualizace používaných 

zákonů a pravidel.
Aktualizace složek:  environementální povolení, různá 
povolení, častost aktualizace úrovní (emise CO2). 
Dodržování norem: halonové hasicí přístroje v místnostech 
vybavených výpočetní technikou, chladicí plyn do 
technických zařízení, nebezpečné odpady z tiskáren ...

Všechna
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Č. Oblast/tématika Popis cíle Oblasti, ve kterých mají být prováděna opatření Místa
2 Dlouhodobé školení 

zaměstnanců a provádění 
osvěty týkající se správné 
praxe v oblasti životního 
prostředí

Podpora racionálního využívání 
energie, zdrojů, správné 
nakládání s odpady, odpovědné 
chování spotřebitele

Dlouhodobé osvětové a školicí programy (obecné i 
specifické pro technické a odborné pracovníky).
Průvodce správné praxe: jak správně používat termostat? 
Jak správně používat výpočetní a kancelářskou techniku? 
Průvodce pro správné používání elektrických přístrojů v 
kanceláři (kávovary, kancelářské lampy, ventilátory ...), 
racionální využívání energie v kuchyni.   
Školení pracovníků oddělení výpočetní techniky.
Informace o pokynech pro zhasínání světel v kancelářích a 
ostatních místnostech (ostraha, pracovníci úklidu, 
zaměstnanci pracující v jednotlivých místnostech ...).
SEN: osvěta zaměstnanců SEN.
Prostředky: internetové stránky.

Všechna
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Č. Oblast/tématika Popis cíle Oblasti, ve kterých mají být prováděna opatření Místa
3 Odpady (množství, oblasti) Zkvalitnění nakládání s běžnými 

odpady
Průvodce pro správnou praxi nakládání s odpady v 
kancelářích.  
Průvodce pro správnou praxi nakládání s odpady v kuchyni.
Zákaz konzumace v kancelářích (teplá jídla, jídla přinesená z 
restaurací ...).
Osvětová a informační kampaň, propracování standardních 
piktogramů + vybavit pracovnice provádějící úklid 
informačními kartičkami, které mohou umístit na stůl 
pracovníka v případě, že netřídí odpad. Poznámka: trojdílné 
odpadkové koše nejsou příliš praktické. Měly by se místo 
nich používat spíše kartonové krabice. 
Hledání nejvhodnějších postupů na podporu opakovaného 
použití, recyklace nebo využití odpadů.
Pokyny pro nakládání s odpady u subdodavatelů a 
zaměstnanců, kteří nenáleží k institucím.

Všechna

4 S Energie3 (osvětlení) Snížení spotřeby elektrické 
energie spojené s osvětlením

Systematické vyhledávání a rušení zbytečného osvětlení: 
místnosti pro umístění zavazadel, kuchyně, jídelny, zóny s 
nočním provozem, garáže a parkoviště, chodby a průchozí 
prostory.
Slavnostní osvětlení (trvání, intenzita...).
Osvětlení pro návštěvy.

Štrasburk

4 L Energie (osvětlení) Snížení spotřeby elektrické 
energie spojené s osvětlením

Systematické vyhledávání a rušení zbytečného osvětlení: 
kuchyně, restaurace, parkoviště ...

Lucemburk

  
3 Oddělení správy budov musí rovněž uvést v soulad měřicí a výpočetní metody, aby usnadnilo určování koeficientů, referenčních hodnot a ukazatelů.  Je to průřezová 
činnost takřka sama o sobě, která je nutná k dosažení ostatních cílů v oblasti energie. Viz rovněž provádění směrnice GŘ TREN o hodnocení energetické náročnosti budov.
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Č. Oblast/tématika Popis cíle Oblasti, ve kterých mají být prováděna opatření Místa
4 B Energie (osvětlení) Snížené spotřeby elektrické 

energie spojené s osvětlením
Systematické vyhledávání a vyřazování zbytečného 
osvětlení: kuchyně, restaurace, parkoviště ...
Studie proveditelnosti nového systému osvětlení s použitím 
co nejlepších dostupných technik.
Zhodnocení optimálního fungování CTM.

Brusel

5 S Energie (HVAC) Snížení spotřeby energie na 
vytápění a klimatizaci

Odpovídající klimatizace na správném místě a ve správný 
čas (racionální využívání místností pro návštěvy).
Optimalizace výkonu GP (určit): variabilní rychlost v 
závislosti na obsazenosti, kontrola za pomoci detektorů.
Uspořádat „stále“ obsazené kanceláře v závislosti na 
technických omezeních (vyřazení části budov z provozu v 
období mimo zasedání).
Optimalizace výroby tepla/chlazení (provoz klimatizačních 
jednotek, omezení plýtvání kaloriemi/frigoriemi/vodou z 
podzemních zdrojů).

Štrasburk

5 L Energie (HVAC) Omezení spotřeby energie na 
vytápění a klimatizaci

Optimalizace/snížení objemu CTM (určit) variabilní rychlost v 
závislosti na obsazenosti, kontrola za pomoci detektorů.
Snížení teploty vzduchu vypouštěného z klimatizačních 
jednotek ...

Lucemburk

5 B Energie (HVAC) Omezení spotřeby energie na  
vytápění a klimatizaci

Zhodnocení optimálního provozu GTC.
Přehodnocení časového rozvrhu schůzí skupin.
Schválení norem komfortu (vlhkost a teplota, které je třeba 
zajistit v závislosti na ročním období a na vnějších 
podmínkách) a výkonu klimatizace.

Brusel
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Č. Oblast/tématika Popis cíle Oblasti, ve kterých mají být prováděna opatření Místa
6 Veřejné zakázky Stanovit a používat v rámci 

postupů pro nákup zboží kritéria 
ochrany životního prostředí: 
nákup vybavení, služeb a prací 
pro Evropský parlament

Podpořit ekoznačku (evropskou ekologickou značku)
Vybavit „pracovníky nákupu“: jak začlenit kritéria ochrany 
životního prostředí do postupů pro nákup zboží, která 
kritéria zvolit, jakým způsobem upřednostňovat společnosti 
s ISO14001 nebo EMAS ...
Dosáhnout dodržování stejného závazku i ze strany 
subdodavatelů (spoludodavatelů).

Všechna

7 Racionální využití zdrojů 
(legionelóza)

Dlouhodobá kontrola dopadů, 
které má na životní prostředí 
řízení hygienických rizik 
souvisejících s legionelou

Účelnost zachování samostatných sprch v kancelářích 
poslanců? Podmínky zachování sprch.
GT a Výbor pro legionelu: průvodce správné praxe, nejlepší 
technologická řešení – řídit riziko legionely za cenu 
přijatelnou pro životní prostředí. 

Všechna

8 Racionální využití zdrojů 
(papír) 

Snížení celkové spotřeby papíru Osvěta, rozvoj a uplatňování nejlepších komunikačních 
technologií

Všechna

9 Plán dopravy Vypracovat plán dopravy pro 
zaměstnance a pro poslance

Analýza mobility, zjištění dostupnosti městskou hromadnou 
dopravou (mapa), snížení počtu parkovacích míst

Všechna

10 Vertikální doprava Snížení spotřeby energie Výtahy, eskalátory Štrasburk
11 Doprava/rozvod elektrické 

energie
Optimalizace výkonu systému a 
celkových nákladů na energii

Odběrná místa (předplatní systém prodeje), transformace, 
vibrátory

Štrasburk, 
Brusel

12 Používání elektrických a 
elektromagnetických 
zařízení

Zhodnocení rizik, která 
zaměstnancům přinášejí 
elektrická a magnetická pole  

Přijetí opatření ( průběžná aktualizace, doplňky ...) a 
inventář zdrojů.
Odborné posouzení a hodnocení.

Všechna
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Č. Oblast/tématika Popis cíle Oblasti, ve kterých mají být prováděna opatření Místa
13 Racionální využití 

kancelářských prostor

Zlepšení koeficientu 
kancelářských prostor na 
úředníka

Omezit prostorové rozptýlení úředníků v budovách.
Přehodnotit prostory přidělené každému úředníkovi.
Zkoumat možnost kanceláří obsazených více osobami.

Všechna

____________________________________________________________________________________________________________________
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EVROPSKÉ PRÁVNÍ TEXTY, O KTERÉ SE NAVRHOVANÝ PROGRAM NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPÍRÁ

O PRÁVNÍ ASPEKTY

• Směrnice Rady  ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
(85/337/EHS)

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska 
ochrany životního prostředí (EMAS)

• Rozhodnutí Komise ze dne 7. září 2001 o pokynech pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001  
o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS)

O ODPADY

• Směrnice Rady ze dne 15. července 1975 o odpadech (75/442/EHS)
• Směrnice Rady ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech (91/689/EHS)
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (Úřední 

věstník L 37, 13.2.2003)
• Sdělení Komise: K tematické strategii prevence a recyklace odpadů (KOM 2003 - konečné znění ze dne 27. 5. 2003)

O ENERGIE

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kogenerace na základě poptávky po užitečném 
teple na vnitřním trhu s energií

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov (Úř. věst. 4.1.2003)
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• Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1230/2003/ES ze dne 26. června 2003, kterým se přijímá víceletý program činnosti v 
oblasti energie: program „Inteligentní energie pro Evropu“ (2003–2006) (Úřední věstník L 176, 15.7.2003)

• Rozhodnutí Rady 1999/170/ES ze dne 25. ledna 1999, kterým se přijímá specifický program výzkumu, technologického vývoje a 
provádění zkoušek v oblasti „Energie, životního prostředí a udržitelného rozvoje“ (1998–2002) (Úřední věstník L 64, 12.3.1999)

O NÁKUP A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství pro 
udělování ekoznačky (Úřední věstník L 237, 21.9.2002)

• Vysvětlovací sdělení Komise o právu Společenství platném pro nabídková řízení a o možnosti začlenit do těchto řízení požadavky na 
ochranu životního prostředí (KOM 2001 – 274 konečné znění ze dne 4. července 2001)

• Pracovní dokument Komise: Být zelený! Příručka pro nabídková řízení v oblasti životního prostředí (SEC(2004) 1050, 18.8.2004)

O PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

• Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o Šestém akčním programu Společenství pro 
životní prostředí (Úř. věst. L 242, 10.9.2002)

• Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 1. října 2003: Směrem k tematické strategii pro udržitelné využívání přírodních 
zdrojů (KOM 2003 – 572 konečné znění)

• Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 28. ledna 2004: Podporovat technologie ve službách udržitelného rozvoje: Akční 
plán Evropské unie pro ekotechnologie (KOM(2004) – 38 konečné znění)
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