
   

 
 

EUROPA-PARLAMENTETS MILJØPOLITIK 
 
 
Europa-Parlamentet anerkender sit ansvar med hensyn til at bidrage positivt til bæredygtig 
udvikling som et mål på lang sigt, ikke blot gennem dets rolle i forbindelse med politik og 
lovgivningsprocedure, men også igennem dets aktiviteter og de beslutninger, det dagligt skal 
træffe.  
 
Europa-Parlamentet beslutter derfor, at dets administration skal påbegynde fuld 
gennemførelse af EMAS (Fællesskabets ordning for miljøledelse og miljørevision) for 
konstant at forbedre de miljømæssige resultater, hvad angår aktiviteter, varer og 
tjenesteydelser. 
 
For at gennemføre dette forpligter Europa-Parlamentet sig til at: 
 
 reducere sine CO2-emissioner  

 stimulere en effektiv energi- vand- og papiranvendelse 

 indføre bedste praksis for affaldshåndtering 

 indarbejde miljømæssige retningslinjer i procedurerne vedrørende offentlige indkøb 

 fremme ansvarlig og passende adfærd gennem uddannelse, oplysning og bevidstgørelse 
af alle ansatte, medlemmer og assistenter vedrørende Parlamentets aktiviteter på 
miljøområdet 

 træffe foranstaltninger med henblik på at forebygge forurening 

 sikre, at betingelserne i lovgivningen og miljøbestemmelserne overholdes  

 gøre en indsats for, at alle i Parlamentet forpligter sig til EMAS samt til de målsætninger 
om forbedring af miljøet, som følger af ordningen 

 afsætter tilstrækkelige ressourcer til fællesskabsordningen for miljøledelse og de dertil 
hørende aktiviteter  

 fremme gennemsigtighed i kommunikationen og dialogen med interesserede parter, såvel 
internt som eksternt  

 
Europa-Parlamentet forpligter sig til at beskrive, gennemføre og fortsætte sin miljøpolitik og 
til at fremlægge den for medlemmer, ansatte, kontrahenter og for alle andre interesserede 
parter samt at gøre den tilgængelig for offentligheden.    
 
Europa-Parlamentets fører sin miljøpolitik gennem fællesskabsordningen for miljøledelse. 
Miljøpolitikken og den såkaldte ordning for miljøledelse dækker både direkte og indirekte 
over væsentlige miljømæssige aspekter samt deres indvirkning på de berørte områder og giver 
mulighed for at fastsætte relevante mål. 
 
 
 
 

 
Jerzy BUZEK, formand  Klaus WELLE, generalsekretær  
Bruxelles, den 28. september 2010    Bruxelles, den 28. september 2010           



 
   

Beskyttelse af miljøet (EMAS)  
i Europa-Parlamentets bygninger 

Til personalet i de virksomheder, der arbejder for Europa-Parlamentet 

 
Hvad er EMAS? 

EMAS er den ordning, som anvendes af Europa-Parlamentet til at mindske indvirkningen af Europa-Parlamentets 
aktiviteter på miljøet. EMAS er e n miljøstyringsordning b aseret på ISO  14001: 2004-standarderne og EMAS-
forordning (EF) nr.1221/2009. Parlamentets Præsidium besluttede at iværksætte EMAS i 2004. 
 
Europa-Parlamentets formand og genera lsekretær ha r under skrevet et doku ment om EMAS-politikken. I  
henhold t il det te dokument e r Par lamentet f orpligtet ti l lø bende a t m indske Par lamentets miljøvirkninger på  
områder som f.eks. produktion af kont or- og køkkenaffald, hånd tering af farl ige stoffer, CO 2-udledning med 
henblik på b ekæmpelse af  den globa le opvarmning,  br ug af energi, vand og  papir, over holdelse af 
miljølovgivningen, uddannelse af personale… 
 
Hvordan kan min virksomhed være med til at forbedre miljøet i Europa-Parlamentet? 
Din v irksomhed kan b idrage ved a t over holde d en gæ ldende milj ølovgivning og  all e mi ljøforskrifter og - procedurer. Din 
virksomhed bør si kre, a t a lle, d er udfører  opgaver, d er har en v æsentlig miljøpåvirkning, har modtaget den n ødvendige 
uddannelse. Din virksomhed spiller således en afgørende rolle for forbedringen af miljøkvaliteten i Europa-Parlamentet. 
 
Europa-Parlamentets miljøforpligtelse fremgår ligeledes af de krav, som indgår i dets nye kontrakter: "Kontrahenten forpligter sig 
til at opfylde (...) markedets miljømæssige karakteristika og enhver anden betingelse af samme karakter i henhold til udbudsbetingelserne og i 
påkommende tilfælde nærmere angivet i kontrahentens bud. Europa-Parlamentet forbeholder sig ret til at føre tilsyn og kontrol i nødvendigt 
omfang direkte over for kontrahenten for at sikre, at de stillede miljøkrav opfyldes (...) Hvis det konstateres, at kontrahenten ikke overholder de 
stillede miljøkrav, og hvis Europa-Parlamentet eller et organ med behørigt mandat hertil nægtes adgang til at føre tilsyn, kan Europa-Parlamentet 
ophæve kontrakten." 
 
Hvis du anv ender m iljøfarlige sto ffer, er  du f orpligtet til a t o verholde gæ ldende 
lovgivning o g hav e k endskab t il Europa-Parlamentets m iljøprocedurer. Yd erligere 
oplysninger fås ved henvendelse til din kontaktperson i Europa-Parlamentet. 

 
 
Hvis du under opholdet i Europa-Parlamentets bygninger opdager en ulykke, der har væsentlige miljøvirkninger 
(f.eks. brand , eksplosion, udslip af va nd, f yringsolie, gas, olie el ler andre farlige stoffer), bedes du underre tte 
Sikkerhedstjenesten (      85112). Dette nummer kan også anvendes i tilfælde af akut behov for lægehjælp. 
 

 
Europa-Parlamentet takker sin e kontrahenter og under leverandører f or deres vær difulde 
bidrag til sortering , op lagring og genbrug  af  affal d. Det und erstreger betydni ngen af, at 
kravet om aff aldssortering o verholdes, og be der dig gør e din e kolleger opmærkso mme på  
den store rolle, din virksomhed spiller for miljøet. 

 
Hvad kan min virksomhed gøre, hvis den har andre miljøvirkninger? 
Hvis de aktiviteter, som din virksomhed udøver for Europ a-Parlamentet, har an dre miljøvirkninger (herunder brug af papir , 
brændstof, elektricitet, vand , pr oduktion af andre former for affal d), k an du  h envende dig til din kontaktperson i  Europa -
Parlamentet for at forsøge at forbedre din miljøpræstation (du kan ligeledes henvende dig til EMAS-koordinationsteamet). 
 
Nogle små tips i dagligdagen: 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har Europa-Parlamentet allerede truffet konkrete tiltag til forbedring af miljøet? Parlamentet har gennem lang tid arbejd et på a t 
forbedre miljøet. Nedenfor en række konkrete tiltag: 
 
- Europa-Parlamentet har forpligtet sig til at reducere sin CO2 -udledning med 30 % inden 2020. 
- Europa-Parlamentet sorterer og genanvender sit affald og er særlig opmærksom på farlige stoffer. 
- Europa-Parlamentet bruger udelukkende elektricitet fra vedvarende energikilder på alle tre arbejdssteder. 
- Europa-Parlamentet indføjer miljøklausuler i sine offentlige kontrakter.  

 
Vidste du, at Parlamentet er EMAS- og ISO 14001: 2004-certificeret? Der v il således bli ve 
foretaget ek stern r evision h vert år , o g d in indv irkning på mi ljøordningen v il ligeledes b live 
evalueret. 

 
EMAS vedrører også dig! 
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Vi ser frem til at modtage dine forslag på følgende e-mail-adresse: emas@europarl.europa.eu        (+352.4300) 22500. 

Spar på energien. Sluk lyset, når det ikke er nødvendigt, 
og spar på elektriciteten. 

Spar på vandet. L uk han en he lt og underret de n 
ansvarlige tjeneste, hvis du opdager et udslip.

Tag hellere trappen. Det er bedre for di t hel bred og for 
miljøet! 

Brug hellere offentlig transport, når du  ska l rund t. 
Transport er en af de s tørste k ilder t il CO 2-
udledning. 

Underskrivelse af 
dokumentet om EMAS-

politikken den 28. 
september 2010

Genanvend affald. Indsaml dit affa ld, og  brug  
egnede skral despande. Affa ld, der i kke sorteres 
ordentligt, kan ikke genanvendes! 


