
 
 

HET MILIEUBELEID VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

Het Europees Parlement erkent dat het zijn plicht is om op een positieve manier mee te 
werken aan duurzame ontwikkeling op lange termijn, niet alleen in zijn beleid en 
wetgevingsprocedures, maar ook in het kader van zijn dagelijkse werking en beslissingen. 
 
Daarom heeft het Europees Parlement besloten om zijn administratie de EMAS-normen te 
laten toepassen (EMAS = milieubeheer- en milieuauditsysteem), teneinde de milieuprestatie 
van zijn activiteiten, producten en diensten gestaag te verbeteren.  
 
Het Europees Parlement heeft zich ertoe verbonden om: 
 
 zijn koolstofemissies terug te voeren 

 een efficiënt gebruik van energie, water en papier te stimuleren 

 de beste praktijken in te voeren op het gebied van afvalbeheer 

 milieuclausules op te nemen in de procedures voor overheidsopdrachten 

 verantwoord en gepast gedrag te promoten door middel van opleiding, voorlichting en 
bewustmaking van alle personeelsleden, parlementsleden en hun assistenten over de 
gevolgen van hun activiteiten op het milieu 

 preventieve maatregelen te nemen tegen vervuiling 

 ervoor te zorgen dat de door de milieuwetgeving en -regelgeving opgelegde voorwaarden 
worden nageleefd 

 ervoor te zorgen dat iedereen binnen deze instelling zich inzet voor EMAS en voor de 
daaruit voortvloeiende maatregelen die het milieu ten goede komen 

 de nodige middelen te voorzien voor het milieubeheersysteem en de acties die daarmee 
verband houden 

 een open communicatie en dialoog met de belanghebbenden te stimuleren, zowel intern 
als extern. 

 
Het Europees Parlement verbindt zich ertoe zijn milieubeleid te omschrijven, uit te voeren en 
voort te zetten, en om daarover te communiceren met de parlementsleden, het personeel, de 
contractanten en alle andere belanghebbenden en om het toegankelijk te maken voor het 
publiek.  
 
Het milieubeleid van het Europees Parlement wordt uitgevoerd door middel van het 
milieubeheersysteem. De belangrijkste milieuaspecten en de gevolgen daarvan voor de 
betrokken locaties worden rechtstreeks of indirect afgedekt in het milieubeleid en het 
betreffende systeem wat het mogelijk maakt om overeenkomstige doelstellingen vast te 
stellen.  
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Bescherming van het milieu (EMAS) in de 
gebouwen van het Europees Parlement  

 

Bestemd voor het personeel van de bedrijven die voor het Europees Parlement werken  
 

Wat is EMAS? 
 

EMAS is het systeem dat het Europees Parlement (EP) toepast om de impact van zijn activiteiten op het 
milieu te beperken. EMAS is een systeem voor mi lieubeheer en milieuaudit, gebaseerd op ISO-nor men 14 
001:2004 en EMAS-verordening 1221/2009. Het Parlement is gaan we rken met EMAS na een besluit van het 
Bureau in 2004. 
 
De Voorzi tter en de se cretaris-generaal van het E P hebb en he t EMAS -beleid ond ertekend. In d it d ocument 
verbindt h et Parlement z ich ertoe o m o p een aa ntal domeinen, zoal s he t produc eren van  kan toor- en  
keukenafval, het gebruik van gevaarlijke stoffen, de uitstoot van CO2 - teneinde de strijd aan te binden tegen 
de opwarming van de aarde -, het verbruik van energie, water en papier, de naleving van de milieuwetgeving, 
de opleiding van het personeel…constant inspanningen te leveren om de impact op het milieu te beperken.  
 
Hoe kan mijn bedrijf helpen om het milieu in het EP te verbeteren? 
Door de g eldende milieuwetgeving na te leven, ev enals all e milieuvoorschriften e n – procedures. Uw bedrijf moet ervoor  
zorgen dat iedereen die een taak heeft die een aanzienlijke impact heeft op het milieu, de nodige informatie heeft ontvangen. 
Uw bedrijf speelt dus een essentiële rol bij het verbeteren van de kwaliteit van het milieu in het EP.  
 
Onze verb intenissen op het vlak van d e milieubescherming zi jn ook vastgelegd in onze nieuwe contracten: “De contractant 
verbindt zi ch ertoe de milieuaspecten va n d eze op dracht n a t e le ven, e venals i edere a ndere in  he t b estek op genomen 
voorwaarde o p dit geb ied en n ader uitgewerkt, i n voorkomend gev al, i n de offerte va n de  co ntractant. Het Europees 
Parlement behoudt zich het recht voor om rechtstreeks bij de contractant de nodige verificaties en controles uit te voeren om 
na te gaan o f wo rdt v oldaan aan de o pgelegde m ilieueisen (… ).Het E uropees Parl ement i s gere chtigd he t co ntract o p te  
zeggen wanneer is vastgesteld da t de contractant de opgelegde milieueisen niet in acht neemt dan wel weigert het Europees 
Parlement of een naar behoren gevolmachtigd orgaan verificaties te laten verrichten.” 
 
Als u stoffen gebruikt die g evaarlijk zijn voor het mili eu, be nt u v erplicht om de  
geldende wetgeving na te leven en de milieuprocedures van het EP te kennen. Voor  
meer informatie kunt u zich wenden tot uw contactpersoon in het Europees Parlement. 

 
 
Als u zich in onze gebouwen bevindt en va ststelt dat er  een ongeluk is gebeurd met aanzienlijke gevolgen voor 
het milieu (zoals een brand, ontploffing of een lek van water, stookolie, gas, olie of een andere gevaar lijke stof), 
wordt u verzocht de Dienst Veiligheid op de hoogte te brengen (     85112). U kunt op hetzelfde nummer terecht 
voor medische noodgevallen. 

 
Wij bedank en de con tractanten en d e onderaannemers van he t P arlement voor  hun  
waardevolle medewerking aan het sorteren, opslaan en hergebruiken van afval. W ij willen u 
eraan her inneren hoe belangrijk het i s om afva l te sorteren en zoude n u willen vragen uw 
collega’s bewust te maken van het belang van hun bijdrage aan het milieu. 
 

En wat zou mijn bedrijf kunnen doen als het andere gevolgen heeft voor het milieu? 
Als de activiteiten d ie door u w bedrijf voor het Eu ropees Parlement worden ui tgeoefend ander e gevolgen hebben voor het 
milieu (verbruik van papi er, brandstof, elektriciteit, water of produ ctie van een ander soort afva l …) kunt u samen met uw 
contactpersoon in het Europees Parlement bekijken hoe u kunt proberen om uw milieuprestatie te verbeteren (ook het EMAS-
team staat daarvoor te uwer beschikking). 
 

Een paar tips voor alledag: 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En wat heeft het Europees Parlement al concreet gedaan voor het milieu? Het EP is a l lang  bezig me t he t 
verbeteren van het milieu. Hier volgen een paar concrete voorbeelden:  
 
- Het EP heeft zich ertoe verbonden om tegen 2020 zijn CO2-uitstoot met 30% te verminderen. 
- Het Parlement sorteert en hergebruikt afval en heeft in het bijzonder aandacht voor gevaarlijke stoffen. 
- De elektriciteit die in Parlement wordt gebruikt is voor 100% afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen, op alle drie 

de vergaderlocaties. 
- Het EP hanteert milieuclausules bij overheidsopdrachten. 

 
Wist u dat h et Par lement in h et b ezit i s v an ee n E MAS-certificaat en ee n ISO -certificaat 
14001:2004? Zo worde n e lk jaar e xterne audit s ui tgevoerd e n ook uw aande el i n he t 
milieubeheersyteem zal worden geëvalueerd.  

 

EMAS, dat bent u! 
 

 
 
 
 

EMAS-214 
                Wij kijken uit naar uw voorstellen en suggesties: emas@europarl.europa.eu ;     (+352.4300) 22500 

Bespaar energie. Doe het licht uit als het niet nodig is 
en bespaar elektriciteit. 

Bespaar water. Draai de k raan goed dicht en licht d e 
verantwoordelijke dienst in als u een lek vaststelt. 

Neem liever de trap. Dat is beter voor uw gezondhe id 
en milieuvriendelijker!  

Geef de voorkeur aan het openbaar vervoer 
voor uw verplaatsingen. Vervoer is een van de 
grootste bronnen van CO2-uitstoot. 

De ondertekening van 
het EMAS-beleid op 
28 september 2010 

Recycle uw afval. Raap uw  afval op en gebruik  
de j uiste af valemmers. Afval da t n iet go ed 
gesorteerd werd, kan niet gerecycled worden! 


