
 

 

 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι καλείται να συμβάλει θετικά στη βιώσιμη 
ανάπτυξη ως μακροπρόθεσμο στόχο, όχι μόνο μέσω του ρόλου του σε θέματα πολιτικής και 
νομοθετικής διαδικασίας, αλλά επίσης στο πλαίσιο της λειτουργίας του και των αποφάσεων 
που πρέπει να λαμβάνει σε καθημερινή βάση.  
 
Κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει να τάξει τη διοίκησή του στην 
εφαρμογή του προτύπου EMAS (κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 
οικολογικού ελέγχου), προκειμένου να επιφέρει συνεχείς βελτιώσεις των περιβαλλοντικών 
του αποτελεσμάτων σε επίπεδο δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών. 
 
Πράττοντας αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται: 
 
 να μειώσει τις δικές του εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα  

 να ενθαρρύνει την αποτελεσματική χρησιμοποίηση της ενέργειας, του νερού και του χαρτιού 

 να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων 

 να ενσωματώσει κατευθυντήριες γραμμές για θέματα περιβάλλοντος στις διαδικασίες που 
αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις 

 να ενθαρρύνει υπεύθυνες και προσήκουσες συμπεριφορές μέσω της κατάρτισης, της 
ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του συνόλου του προσωπικού του, των βουλευτών 
και των βοηθών τους για τις πτυχές των δραστηριοτήτων τους που συνδέονται με το 
περιβάλλον 

 να λάβει μέτρα πρόληψης της ρύπανσης 

 να διασφαλίσει τον σεβασμό των όρων που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τις 
ρυθμίσεις που αφορούν το περιβάλλον  

 να μεριμνήσει ώστε όλοι εντός του ΕΚ να δεσμευτούν υπέρ του συστήματος EMAS και των 
συνακόλουθων μέτρων βελτίωσης του περιβάλλοντος 

 να προβλέψει επαρκείς πόρους για το δικό του σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
τις συναφείς δράσεις  

 να προωθήσει τη διαφάνεια στην επικοινωνία και τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
και τούτο τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο.  

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να περιγράψει, να υλοποιήσει και να ακολουθήσει 
την περιβαλλοντική πολιτική του, καθώς και να τη γνωστοποιήσει στους βουλευτές του, στο 
προσωπικό του, στους συμβαλλόμενους και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος, καθώς και 
να την καταστήσει προσβάσιμη στο κοινό. 
 
Η περιβαλλοντική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφαρμόζεται μέσω του 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του ΕΚ. Η περιβαλλοντική πολιτική και το εν λόγω 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης καλύπτουν κατά τρόπο άμεσο και έμμεσο τις βασικές 
περιβαλλοντικές πτυχές, καθώς και τον αντίκτυπό τους στους ενδιαφερόμενους τόπους, 
επιτρέπουν δε τον καθορισμό των αντίστοιχων στόχων. 
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Προστασία του περιβάλλοντος (σύστημα EMAS)  
στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

                          Προορίζεται για το προσωπικό των επιχειρήσεων που εργάζονται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 
 
Τι είναι το EMAS; 
Το EMAS είναι το σύστημα που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) για να μειώσει τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων 
του στο περιβάλλον. Το EMAS είναι ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) που βασίζεται στα πρότυπα ISO 
14001:2004 και στους κανονισμούς EMAS 1221/2009. Το Κοινοβούλιο άρχισε να εφαρμόζει το EMAS σε συνέχεια μιας 
απόφασης του Προεδρείου το 2004. 
  
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΚ υπέγραψαν την πολιτική EMAS. Αυτό το έγγραφο δεσμεύει το Κοινοβούλιο να 
μειώνει σταθερά τον αντίκτυπό του στο περιβάλλον σε τομείς όπως η παραγωγή απορριμμάτων γραφείου και κουζίνας, ο 
χειρισμός επικίνδυνων ουσιών, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του 
πλανήτη, η κατανάλωση ενέργειας, νερού και χαρτιού, ο σεβασμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η κατάρτιση του 
προσωπικού... 
 
Πώς μπορεί να συμβάλει η επιχείρησή μου στη βελτίωση του περιβάλλοντος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; 
Θα συμβάλετε τηρώντας την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και όλες τις περιβαλλοντικές οδηγίες και διαδικασίες. Η εταιρεία σας 
πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε άτομο που εκτελεί καθήκοντα τα οποία έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχει λάβει την αναγκαία 
κατάρτιση. Η επιχείρησή σας διαδραματίζει, επομένως, βασικό ρόλο για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στο ΕΚ. 
 
Η δέσμευσή μας ως προς το περιβάλλον επαναλαμβάνεται επίσης στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις νέες συμβάσεις μας: «Ο συμβαλλόμενος 
δεσμεύεται να τηρεί (…) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της σύμβασης και όλους τους άλλους συναφείς όρους, που επιβάλλονται από τη συγγραφή υποχρεώσεων 
και αναφέρονται αναλυτικά, ενδεχομένως, στην προσφορά του συμβαλλόμενου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να πραγματοποιεί 
άμεσα τις επαληθεύσεις και τους αναγκαίους ελέγχους στον συμβαλλόμενο προκειμένου να βεβαιωθεί για την τήρηση των επιβαλλόμενων περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων (...) Κάθε διαπίστωση παράλειψης εκ μέρους του συμβαλλόμενου έναντι των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί, καθώς και κάθε 
άρνηση για έλεγχο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργανισμού θα δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να λύσει τη 
σύμβαση». 
 
 Αν χρησιμοποιείτε ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον, υποχρεούστε να τηρείτε την ισχύουσα 
νομοθεσία και να γνωρίζετε τις περιβαλλοντικές διαδικασίες του ΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνό σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 
 
Αν ευρίσκεσθε εντός των κτιρίων μας και διαπιστώσετε ένα ατύχημα με σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες (όπως πυρκαγιά, 
έκρηξη, διαρροή νερού, πετρελαίου θέρμανσης, αερίου, λαδιού ή άλλων επικίνδυνων ουσιών), παρακαλείσθε να ενημερώσετε 
σχετικά την Υπηρεσία Ασφαλείας (    85112). Ο ίδιος αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού 
περιστατικού. 

 
Ευχαριστούμε τους συμβληθέντες  με το Κοινοβούλιο και όσους  έχουν αναλάβει με υπεργολαβία εργασίες 
σε αυτό  για την πολύτιμη συμβολή τους στη διαλογή, την αποθήκευση και την αξιοποίηση των 
απορριμμάτων μας. Σας υπενθυμίζουμε τη σημασία της τήρησης της διαλογής και σας παρακαλούμε να 
ευαισθητοποιήσετε τους συναδέλφους σας για τη σημασία του ρόλου σας για το περιβάλλον. 
 

Και τι θα μπορούσε να κάνει η επιχείρησή μου, αν προκαλεί άλλες επιπτώσεις στο περιβάλλον; 
Αν οι δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρησή σας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκαλούν άλλες επιπτώσεις στο περιβάλλον (κατανάλωση 
χαρτιού, καυσίμου, ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, παραγωγή άλλου είδους απορριμμάτων...), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνό σας 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να προσπαθήσετε να βελτιώσετε την περιβαλλοντική σας απόδοση (η ομάδα συντονισμού EMAS είναι 
επίσης στη διάθεσή σας). 
 
Ορισμένες μικρές συμβουλές για την καθημερινότητα: 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έχει ήδη επιτύχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεκριμένα πράγματα για το περιβάλλον; Το ΕΚ εργάζεται επί μακρόν για τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος. Ιδού ορισμένα απτά επιτεύγματα: 
 
- Το ΕΚ δεσμεύτηκε να μειώσει τις δικές του εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% έως το 2020. 
- Το Κοινοβούλιο διαχωρίζει και αξιοποιεί τα απορρίμματά του, δίνει δε ιδιαίτερη προσοχή στα επικίνδυνα προϊόντα. 
- Το Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται σε ποσοστό 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτό     δε, και στους 
τρεις τόπους εργασίας. 
- Το ΕΚ ενσωματώνει περιβαλλοντικές ρήτρες στις δημόσιες συμβάσεις..  

 
Γνωρίζατε ότι το Κοινοβούλιο εξασφάλισε τις πιστοποιήσεις EMAS και ISO 14001:2004; Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
θα πραγματοποιούνται εξωτερικοί έλεγχοι κάθε χρόνο, θα αξιολογείται δε επίσης η δική σας συμμετοχή στο 
περιβαλλοντικό σύστημα. 

 
                                                 

                                                   Το EMAS είστε εσείς! 
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   Αναμένουμε τις προτάσεις και τις υποδείξεις σας στο emas@europarl.europa.eu. (      +352.4300) 22500 

Εξοικονομήστε ενέργεια. Σβήστε τα φώτα όταν δεν είναι 
απαραίτητα και εξοικονομήστε ηλεκτρική ενέργεια. 

Εξοικονομήστε νερό. Κλείστε καλά τη βρύση και ειδοποιήστε την 
αρμόδια υπηρεσία, αν διαπιστώσετε διαρροή. 

Προτιμήστε τις σκάλες. Είναι πιο υγιεινό και πιο οικολογικό! 

 
Προτιμήστε τις δημόσιες μεταφορές για τις μετακινήσεις 
σας. Οι μεταφορές είναι μία από τις κυριότερες πηγές 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Υπογραφή της 
Πολιτικής EMAS στις 
28 Σεπτεμβρίου 2010 

Ανακυκλώστε τα απορρίμματα. Παρακαλείσθε να συλλέγετε 
τα απορρίμματά σας και να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα 
δοχεία απορριμμάτων. Τα απορρίμματα στα οποία δεν έχει 
γίνει καλή διαλογή δεν θα μπορούν να ανακυκλωθούν! 


