
ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕТО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Европейският парламент признава задължението си да допринася по положителен начин за
устойчивото развитие като дългосрочна цел не само чрез ролята си в областта на
политиката и законодателния процес, но и в контекста на работата и решенията, които
трябва да взема ежедневно.

Следователно Европейският парламент реши да насочи администрацията си по пътя на
прилагането на нормата EMAS (Схема за управление по околна среда и одит), с цел
постигане на трайно подобрение на екологичните показатели при своята дейност, продукти
и услуги.

Като действа по този начин, Европейският парламент с настоящото се ангажира:

 да намали емисиите си на въглероден двуокис
 да стимулира ефикасно използване на енергията, водата и хартията
 да въведе най-добри практики в областта на управлението на отпадъците
 да включи ръководни насоки в областта на околната среда в процедурите, отнасящи

се до възлагане на обществени поръчки
 да насърчава отговорното и правилно поведение чрез обучение, информация и

повишаване на осведомеността на целия си персонал, на членовете на ЕП и на
техните лични сътрудници относно свързаните с опазването на околната среда
аспекти от тяхната дейност

 да вземе мерки за предотвратяване на замърсяването
 да гарантира спазването на изискванията на законодателството и нормативната

уредба, отнасящи се до околната среда
 да осигури ангажимент на всички лица в рамките на Парламента да спазват нормите

EMAS и всички произлизащи от тях мерки за подобряване на състоянието на
околната среда

 да предвиди достатъчни ресурси за своята система за управление на околната среда
и свързаните с това дейности

 да насърчава прозрачността в комуникацията и диалога със заинтересованите
страни, както във вътрешен, така и във външен план.

Европейският парламент се задължава да описва, прилага и следва политиката си в
областта на опазването на околната среда, както и да информира за това своите членове,
персонал, изпълнители на поръчки и всички други заинтересовани страни и да осигури
публичен достъп до нея.

Политиката на Европейския парламент в областта на опазването на околната среда се
прилага чрез неговата система за управление на околната среда. Политиката в областта на
опазването на околната среда и Схемата за управление по околна среда обхващат пряко и
непряко основните екологични аспекти, както и тяхното въздействие върху засегнатите
обекти, като така позволяват определянето на съответните цели.

Йежи БУЗЕК, председател
Брюксел, 28 септември 2010 г.

Клаус ВЕЛЕ, генерален секретар
Брюксел, 28 септември 2010 г.



Опазване на околната среда (EMAS)
в сградите на Европейския парламент

Предназначено за персонала на дружествата, работещи за Европейския парламент

Какво представлява EMAS?
EMAS е системата, използвана от Европейския парламент за намаляване на въздействието от неговите
дейности върху околната среда. EMAS е схема за управление на околната среда (EMS), основаваща се на
стандарта ISO 14001:2004 и Регламента за EMAS 1221/2009. Парламентът започна да прилага EMAS
вследствие решение на Бюрото от 2004 г.

Председателят и генералният секретар на ЕП са се подписали под политиката EMAS. Този документ
задължава ЕП да намалява постоянно своето въздействие върху околната среда в области като генерирането
на канцеларски и битови отпадъци, боравенето с опасни вещества, емисиите на CO2 с оглед борба с
глобалното затопляне, потреблението на енергия, вода и хартия, спазването на законодателството относно
опазването на околната среда, обучението на персонал и др.

Как може моето дружество да допринесе за подобряване на средата в Европейския парламент?
Можете да допринесете за това, като спазвате действащото законодателство в областта на опазването на
околната среда, както и всички напътствия и процедури в областта на опазването на околната среда. Вашето
дружество следва да гарантира, че целият персонал, изпълняващ задачи със значително въздействие върху
околната среда, е преминал необходимото обучение. Следователно вашето дружество играе съществена роля
за подобряване на качеството на средата в ЕП.

Нашият ангажимент към околната среда е изразен и в задълженията, вписани в новите ни договори:
„Изпълнителят се задължава да спазва (...) екологичните характеристики на договора и всяко друго условие от
същия характер, посочено в спецификациите и обяснено при необходимост в офертата на изпълнителя.
Европейският парламент си запазва правото да осъществява необходимия пряк контрол и проверки върху
работата на изпълнителя с оглед гарантиране на спазването на изискванията, свързани с опазването на
околната среда (…) При неизпълнение от страна на изпълнителя на наложените задължения в областта на
околната среда, както и при отказ на същия за допускане на проверка от страна на Европейския парламент
или надлежно упълномощен от него орган, Европейският парламент може да прекрати настоящия договор.“

Ако използвате вещества, опасни за околната среда, вие сте длъжни да спазвате действащото законодателство
и да познавате процедурите на ЕП в областта на опазването на околната среда. За повече информация можете
да се обърнете към определеното ви лице за контакти от ЕП.

Ако се намирате в някоя от нашите сгради и станете свидетел на произшествие със значителни последици за
околната среда (като пожар, експлозия, изтичане на вода, гориво, газ, масло или други опасни вещества),
моля, информирайте за това Службата за охрана ( 85112). Същият номер може да бъде използван и в случай
на нужда от спешна медицинска помощ.

Благодарим на изпълнителите и фирмите — подизпълнители на Европейския парламент, за ценния им принос
в разделното събиране, съхраняването и рециклирането на отпадъците. Припомняме ви значението на
правилното разделно събиране и ви молим да обърнете внимание и информирате колегите си относно
значението на вашата роля за опазването на околната среда.

Какво може да направи моето предприятие, ако причини друг вид щети върху околната среда?
Ако дейностите, извършвани от вашето дружество за ЕП, причиняват друг вид щети върху околната среда
(потребление на хартия, гориво, електричество, вода, генериране на други видове отпадъци и др.), можете да
се свържете с определеното ви лице за контакти от ЕП, за да се опитате да подобрите екологичните си
показатели (екипът за координация EMAS също остава на ваше разположение).

Няколко полезни съвета за всеки ден:
Пестете водата. Затягайте добре кранчето за вода и предупредете отговорната служба, ако установите теч.
Рециклирайте отпадъците си. Събирайте отпадъците и използвайте съответните кошчета за боклук.
Отпадъците, които не са правилно разделени, не могат да бъдат рециклирани!
Пестете енергията. Гасете осветлението, когато то не е необходимо, и пестете електричеството.
Използвайте стълбите. Това е по-полезно за здравето ви и за околната среда!
При пътуванията си използвайте градския транспорт. Транспортът е един от най-значимите източници на
емисии на CO2.

Постигнал ли е вече ЕП същински напредък за околната среда? ЕП от дълго време работи за подобряването
на околната среда. Ето няколко конкретни негови постижения:

- ЕП се е ангажирал да намали своите емисии на CO2 с 30% до 2020 г.
- ЕП събира разделно и рециклира отпадъците си, като се отнася с особено внимание към опасните



продукти.
- И на трите си места на работа ЕП използва електричество, което е 100% с произход от

възобновяеми източници на енергия.
- ЕП включва клаузи, отнасящи се до опазването на околната среда, при възлагането на

обществени поръчки.

Знаехте ли, че Парламентът е сертифициран по EMAS и ISO 14001:2004? По този начин всяка
година ще бъде извършван външен екологичен одит и вашето участие в системата за опазване на
околната среда също ще бъде оценено.

EMAS, това сте вие!

Моля, изпращайте всякакви предложения или препоръки до emas@europarl.europa.eu или позвънете на
тел. (+352 4300) 22500.


