
   

 
 

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
 
 
Evropský parlament uznává, že musí pozitivním způsobem přispívat k trvale udržitelnému 
rozvoji jakožto dlouhodobému cíli, a to nikoli pouze ze své úlohy v politickém životě 
a v legislativním procesu, nýbrž také v kontextu svého fungování a svých rozhodnutí, která 
musí každodenně přijímat.   
 
V důsledku toho je rozhodnutím Evropského parlamentu zapojit svou správu do provádění 
normy EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), a to s cílem dosáhnout trvalého 
zlepšení v jejích environmentálních výsledcích, pokud jde o činnosti, produkty a služby.  
 
Evropský parlament se tudíž zavazuje: 
 
 snížit své emise oxidu uhličitého  

 podněcovat účinné využívání energie, vody a papíru 

 zavést osvědčené postupy v oblasti řízení odpadů 

 začlenit do řízení souvisejících s veřejnými zakázkami environmentální zásady 

 podporovat prostřednictvím vzdělávání, informování a zvyšování povědomí veškerého 
svého personálu, poslanců a jejich asistentů zodpovědné a vhodné chování v oblasti 
činností spojených s životním prostředím 

 přijmout preventivní opatření proti znečištění 

 zajistit dodržování podmínek stanovených právními a jinými předpisy týkajícími se 
životního prostředí  

 zajistit, aby se všichni, kdo náleží k Evropskému parlamentu, cítili zavázáni dodržovat 
EMAS a opatření ke zlepšení životního prostředí, která z této normy vyplývají 

 stanovit přiměřené zdroje pro systém řízení z hlediska životního prostředí a příbuzných 
činností v rámci Evropského parlamentu  

 podporovat transparentnost v komunikaci a dialogu se zúčastněnými subjekty, a to jak ve 
vnitřní, tak ve vnější rovině  

 
Evropský parlament se zavazuje popsat, zavést a provádět svou environmentální politiku, 
seznámit s ní své poslance, zaměstnance, smluvní partnery a veškeré další zúčastněné 
subjekty a zpřístupnit ji veřejnosti.    
 
Environmentální politika Evropského parlamentu se provádí prostřednictvím vlastního 
systému řízení situace v oblasti životního prostředí.  Environmentální politika a uvedený 
systém řízení životního prostředí pokrývají přímo i nepřímo zásadní environmentální aspekty, 
jakož i jejich dopad na dotčená místa, a umožňují stanovení odpovídajících cílů.  
 
 
 
 

 
Jerzy BUZEK, předseda              Klaus WELLE, generální tajemník 
Brusel, 28. září 2010                  Brusel, 28. září 2010  
 



 
   

Ochrana životního prostředí (EMAS) 
v budovách Evropského parlamentu 

                                                                 Určeno zaměstnancům a podnikům pracujícím pro Evropský parlament 
 

 
Co to je EMAS? 
EMAS je systém, který používá Evropský parlament (EP) za účelem snížení dopadu svých činností na životní 
prostředí. EMAS je systém řízení z hlediska životního prostředí (SŘHŽP) založený na normě ISO 14001:2004 a 
nařízení EMAS 1221/2009. Parlament zahájil používání systému EMAS z rozhodnutí svého předsednictva v roce 2004. 
  
Předseda a generální tajemník EP podepsali politiku EMAS. Tento dokument zavazuje EP k soustavnému snižování 
svého environmentálního dopadu v oblastech, jako je produkce kancelářského a kuchyňského odpadu, manipulace 
s nebezpečnými látkami, emise oxidu uhličitého, boj proti oteplování planety, spotřeba energie, vody a papíru, 
dodržování právních předpisů týkajících se životního prostředí, vzdělávání zaměstnanců. 
 
Jak může můj podnik přispět ke zlepšení životního prostředí v Evropském parlamentu? 
Přispějete k němu, budete-li dodržovat platné právní předpisy týkající se životního prostředí, jakož i veškeré pokyny a postupy týkající 
se životního prostředí. Vaše společnost by se měla ujistit, že všechny osoby, které vykonávají činnosti s významným environmentálním 
dopadem, mají nezbytné vzdělání. Vaší společnosti tedy náleží zásadní úloha ve zlepšování kvality životního prostředí v EP. 
 
Naše závazky v oblasti životního prostředí jsou rovněž uvedeny v našich nových smlouvách: „Smluvní partner se zavazuje dodržovat (...) 
environmentální charakteristiky zakázky a veškeré ostatní podmínky stejné povahy, které stanoví zadávací dokumentace a které jsou popřípadě 
specifikovány v nabídce smluvního partnera. Evropský parlament si vyhrazuje právo vykovávat přímo u smluvního partnera nezbytná 
ověření a kontroly, aby se ujistil, že jsou dodržovány stanovené environmentální požadavky (...). Jakýkoli zjištěný nedostatek týkající 
se stanovených environmentálních povinností ze strany smluvního partnera, jakož i jakékoli odmítnutí kontroly či ověření ze strany 
Evropského parlamentu nebo jím pověřeného subjektu opravňuje Evropský parlament vypovědět smlouvu“. 
 
Používáte-li látky nebezpečné pro životní prostředí, jste povinni dodržovat platné právní 
předpisy a seznámit se s postupy EP týkajícími se životního prostředí. Potřebujete-li další 
informace, kontaktujte prosím svého referenta v Evropském parlamentu. 

 
 

Pokud se nacházíte v jedné z našich budov a zjistíte nehodu s významnými environmentálními důsledky (jako např. 
požár, výbuch, únik vody, mazutu, plynu, oleje či jiných nebezpečných látek), sdělte to prosím bezpečnostní službě  
(      85112). Toto číslo lze použít také v případech vyžadujících naléhavý zásah lékaře. 

 
 

Děkujeme společnostem, které jsou dodavateli a subdodavateli Evropského parlamentu, za jejich 
cennou spolupráci při třídění, skladování a recyklaci našich odpadů. Připomínáme vám, že je 
důležité dodržovat třídění a prosíme vás, abyste své spolupracovníky upozorňovali na to, jak 
významná je vaše úloha v péči o životní prostředí. 
 

A jak by mohla postupovat má společnost, pokud svým jednáním vyvolá další dopady na životní prostředí? 
Pokud činnosti, které vykonává váš podnik pro Evropský parlament, vyvolají další dopady na životní prostředí (spotřeba papíru, 
paliva, elektřiny, vody, produkce jiných typů odpadu...), můžete kontaktovat svého referenta v Evropském parlamentu a pokusit se 
zlepšit environmentální výkon vašeho podniku (k dispozici vám je rovněž koordinační tým pro systém EMAS). 
 
Pár drobných rad pro každý den: 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co konkrétního již Evropský parlament učinil pro životní prostředí? EP již dlouho pracuje na zlepšování životního prostředí. Zde je 
několik příkladů konkrétních počinů: 
 
– EP se zavázal snížit do roku 2020 své emise o 20 %. 
- Parlament třídí a recykluje svůj odpad a klade obzvláštní důraz na nebezpečné produkty. 
- Parlament používá elektřinu pocházející ze 100 % z obnovitelných zdrojů, a to na všech třech pracovištích  
- EP zahrnuje do veřejných zakázek environmentální doložky.  

 
Věděli jste, že EP obdržel osvědčení EMAS a ISO 14001:2004? Každý rok tak budou provedeny 
externí audity a taktéž bude vyhodnoceno vaše zapojení do environmentálního systému.  
 
 
 

 
EMAS jste vy! 

 
 

 

 
EMAS-214 

 
                
 

 
Vaše návrhy a připomínky zasílejte na adresu emas@europarl.europa.eu ;     (+352.4300) 22500. 

Šetřete energii. Zhasínejte, když není nezbytné svítit, a 
šetřete elektřinu. 

Šetřete vodu. Zavírejte správně kohoutek a pokud zjistíte, že 
z něj stále kape, upozorněte na to odpovědné pracovníky 

Choďte raději po schodech. Je to lepší pro vaše zdraví a je to 
ekologičtější! 

Při přepravě dávejte přednost veřejné dopravě. Doprava 
je jedním z největších zdrojů emisí oxidu uhličitého. 

Podpis Politiky EMAS 
dne 28. září 2010 

 

Recyklujte odpady. Sbírejte po sobě odpadky a 
používejte příslušné koše. Odpad, který není správně 
roztříděn, nelze recyklovat! 
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