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EMAS
• Регламент (ЕО) № 1221/2009
на Европейския парламент и
на Съвета от 25 ноември
2009 година относно
доброволното участие на
организации в Схемата на
Общността за управление по
околна среда и одит (EMAS)

Основни стъпки в прилагането на
EMAS

• Екологичен преглед
• Система за управление по околна среда в
съответствие с изискванията на EN ISO 14001
• Вътрешeн одит и преглед от ръководството
• Екологична декларация
• Одит
• Регистрация по EMAS

EN ISO 14001:2004 vs EMAS
EN ISO 14001: 2004

Допълнителни за EMAS

Приложение II на Регламент (ЕО) № 1221/2009 (EMAS)
Изисквания към системите за управление по околна среда
А.3.Планиране
А.3.1.Екологични аспекти
Организацията създава, въвежда и поддържа процедура(и):
а) за определяне на екологичните аспекти …
б) за определяне на значими екологични аспекти
Организацията гарантира, че значимите екологични аспекти
са взети предвид при създаването, въвеждането и
поддържането на нейната система за управление по околна
среда.

А.3.2.Правни и други изисквания
Организацията създава, въвежда и поддържа процедура(и):
а)за идентифициране и достъп до приложимите правни
изисквания и до други изисквания, свързани с екологичните
аспекти, които организацията е подписала да спазва; и
б)за определяне на това какво отношение имат тези
изисквания към нейните екологични аспекти.
Организацията гарантира, че тези приложими правни
изисквания и други изисквания, които организацията
документирано е приела, са взети предвид при създаването,
въвеждането и поддържането на нейната система за
управление по околна среда.
……

Б.1.Преглед на състоянието на околната среда
Организациите осъществяват първоначален преглед на
състоянието на околната среда, посочен в приложение I, с цел
определяне и оценка на екологичните си аспекти и установяване
на приложимите правни изисквания, свързани с околната среда.

Б.2.Спазване на правните изисквания
Организациите, които желаят да се регистрират в EMAS, трябва
да могат да докажат, че:
1.са установили и са наясно със задълженията на организацията,
произтичащи от всички приложими правни изисквания, свързани
с околната среда; определени по време на екологичния преглед в
съответствие с приложение I;
2. осигуряват спазване на законодателството в областта на
околната среда, включително на разрешителни и ограничения за
разрешителните; и
3.разполагат с процедури на място, които дават възможност на
организацията постоянно да спазва тези изисквания.
……….

ISO 14001 +
• Действителни екологични резултати и
непрекъснато подобряване
• Спазване на правните изисквания

• Активно участие на служители
• Прозрачност, предоставяне на конкретна
информация

Екологична декларация
• Описание на организацията
• Политика
• Значителни преки и непреки
екологични аспекти
• Екологични резултати
Основни показатели:
Енергийна ефективност
Ефективност на материалите
Води
Отпадъци
Биоразнообразие
Емисии
• Правни изисквания

Референтни документи
1.1.1. Повишаване на ефективността на използване на материалите
НДПУОС е създаването на процедури за ефективно използване на материалите, за да се намали количеството на отпадъците: доставки точно
навреме, консолидационни центрове, обратна логистика (когато е целесъобразно), добро стопанисване на оставащите материали,
интегриране в логистичната схема, най-добри практики за складиране и боравене.
Приложимост
Тази НДПУОС е приложима за всички строителни дружества, включително МСП. Благодарение на мащабите си обаче по-големите
предприятия разполагат с повече възможности за въвеждане на усъвършенствани подходи, каквито са консолидационните центрове и
обратната логистика.
Свързани показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения
Показатели за екологични резултати

Еталони за отлични постижения

i22) Количество отпадъци, генерирано на етапа на b12) За депониране в депа за отпадъци или за изгаряне без
оползотворяване на енергия се изпращат по-малко от 5 % от материалите,
строителството, измерено като тегло или обем на единица площ
които може да се използват повторно или да се рециклират.
или чрез друг представителен показател (kg/m2).
i29) Процент на отпадъците, за които е избягнато депониране в
депа за отпадъци или изгаряне без оползотворяване на енергия
(%).

Референтни документи
• Търговия на дребно
• Туризъм
• Строителство

•
•
•
•
•
•
•
•

Публична администрация
Селско стопанство
Производство на храни и напитки
Производство на електрическо и електронно оборудване
Производството на автомобили
Управление на отпадъците
Телекомуникации
Производство на изделия от метал

Регистрация
Заявление за
регистрация
Проверка и
заверка от
ПОС

Екологична
декларация
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ек.декларация
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Ръководства
Решение на ЕК от 4 март 2013 година за създаване на ръководство
за потребителя, посочващо необходимите стъпки за участие в
EMAS съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009
Решение на ЕК от 7 декември 2011 година относно ръководство по
корпоративна регистрация в ЕС, регистрация в трети държави и
глобална регистрация
НАРЕДБА № Н-2 от 02.07.2012 г. за реда за регистриране,
подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на
Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=6
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Защо?

Study on the Costs and Benefits of EMAS to Registered Organisations
by Milieu Ltd and Risk and Policy Analysis Ltd for DG Environment, October 2009
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