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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ,
ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Συνεδρίαση της Δευτέρας 9 Μαΐου 2005 - Στρασβούργο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΑΣΗΣ

(...)

Περιβαλλοντική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: συνέχεια της διαδικασίας 
ΕΜΑS (Κοινοτικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου) - θέσπιση ενός 
Προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Σημείωμα του Γενικού Γραμματέα

Το Προεδρείο

– λαμβάνει γνώση του παραπάνω σημειώματος του Γενικού Γραμματέα με ημερομηνία 
3 Μαΐου 2005 σχετικά με την "Δεύτερη φάση της εσωτερικής πολιτικής του 
Κοινοβουλίου στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης στην κατεύθυνση της 
καταχώρησης στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 
EMAS" (PE 356.150 και παραρτήματα)·

(...)

– εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς στόχους όπως εμφαίνονται στο παράρτημα που 
προσαρτάται στο σημείωμα του Γενικού Γραμματέα·

– ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να εκπονήσει και να θέσει σε εφαρμογή ένα 
πρόγραμμα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης για την επίτευξη του στόχου αυτού 
καθώς και να θεσπίσει το αναγκαίο προς τούτο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
και

– δίδει εντολή στον Γενικό Γραμματέα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι η περιβαλλοντική διαχείριση στο Κοινοβούλιο θα ανταποκριθεί στα 
πρότυπα που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό ΕΜΑS με στόχο να προχωρήσει, όταν 
τούτο επιτευχθεί, στα διάφορα στάδια που προβλέπονται στον Κανονισμό ενόψει της 
επίσημης καταχώρησης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του 
Κοινοβουλίου.

(...)
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
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«

Ο Γενικός Γραμματέας

3-05-2005 

Ref:D(2005)205801

Σημείωμα υπόψη των μελών του Προεδρείου

Θέμα: 2η φάση της εσωτερικής πολιτικής του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
οικολογικής διαχείρισης στην κατεύθυνση της καταχώρισης στο κοινοτικό 
σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου EMAS: κατάρτιση 
Προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και δέσμευσης στην επίσημη 
διαδικασία καταχώρισης στο EMAS.

ΣΥΝΟΨΗ

Μετά την έγκριση της περιβαλλοντικής πολιτικής του Κοινοβουλίου από το Προεδρείο στις 19 
Απριλίου 2004, άρχισαν τα μέτρα για την υλοποίηση της πολιτικής. Ειδικότερα, ο εξωτερικός 
σύμβουλος του Κοινοβουλίου, η εταιρεία COMASE, μετά την Αρχική Περιβαλλοντική 
Επισκόπηση που εκπόνησε, προχώρησε στον εντοπισμό μιας δέσμης Περιβαλλοντικών Στόχων 
για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του Οργάνου (βλ. παράρτημα). Αυτό το στάδιο 
της διαδικασίας απαιτείται από τον κανονισμό EMAS.

Το επόμενο υποχρεωτικό στάδιο στη διαδικασία είναι να εγκρίνει το Όργανο τους στόχους του 
και να αποφασίσει σχετικά με ένα πρόγραμμα μέτρων για την επίτευξή τους, καθώς και σχετικά 
με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα απαιτηθεί για το σκοπό αυτό.

Κατά συνέπεια, καλείται το Προεδρείο:
(1) να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς στόχους,
(2) να καλέσει το Γενικό Γραμματέα να εκπονήσει και να θέσει σε εφαρμογή ένα 
πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης με μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, και
(3) να εξουσιοδοτήσει το Γενικό Γραμματέα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
εξασφαλίσει ότι η περιβαλλοντική διαχείριση στο Όργανο ικανοποιεί τα πρότυπα που 
εκτίθενται στον Κανονισμό EMAS, προκειμένου να προχωρήσει, όταν εκείνος κρίνει ότι 
αυτό έχει επιτευχθεί, στα διάφορα βήματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό για 
την επίσημη καταχώρηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του 
Κοινοβουλίου.

  
1 Βλ. επίσης το Σημείωμα υπόψη των μελών του Προεδρείου της 6ης Απριλίου 2004 [04-0214; 
CABSG(04)D/15678].
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Η παρούσα κατάσταση

Το Προεδρείο, κατά τη συνεδρίασή του στις 19 Απριλίου 2004, ενέκρινε την επίσημη δήλωση 
της περιβαλλοντικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και δέσμευσε το όργανο στην 
περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας EMAS [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001] η οποία 
επιτρέπει συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 
οικολογικού ελέγχου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Προεδρείο «ενέκρινε την προσωρινή αναδιάταξη μιας θέσης στην Μονάδα 
Υγείας και Ασφάλειας με στόχο το συντονισμό της ανάπτυξης των περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων δράσης  και ελεγκτικών εργαλείων, και συμφώνησε να επανεξετάσει τον 
προσωρινό χαρακτήρα αυτής της αναδιάταξης ύστερα από την παρέλευση της δέουσας περιόδου 
απόκτησης πείρας».

Μια Αρχική Περιβαλλοντική Επισκόπηση των περιβαλλοντικών πτυχών και των επιπτώσεων 
των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, η οποία άρχισε το 2003, ολοκληρώθηκε το 2004. Η 
επισκόπηση αυτή, που είναι απαίτηση του EMAS, διενεργήθηκε από έναν εξωτερικό 
αντισυμβαλλόμενο, την εταιρεία COMASE, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. 
Με βάση αυτή την επισκόπηση, ο αντισυμβαλλόμενος εντόπισε μια δέσμη συγκεκριμένων 
στόχων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Κοινοβουλίου (βλ. παράρτημα).

Στο μεταξύ, έχουν ληφθεί δύο σημαντικά διοικητικά μέτρα στην κατεύθυνση της υλοποίησης 
της περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία αποφασίστηκε από το Προεδρείο στις 19 Απριλίου 
2004:

1. Η θέση που αναδιατάχθηκε προσωρινά στην Μονάδα Υγείας και Ασφάλειας καλύφθηκε και 
ο εν λόγω υπάλληλος ολοκλήρωσε εξωτερικό κύκλο κατάρτισης·

2. Έχει δημιουργηθεί μια νέα Μονάδα για την πρόληψη και την ευεξία κατά την εργασία, η 
οποία αναδέχεται τη Μονάδα Υγείας και Ασφάλειας και τον τομέα του EMAS, καθώς και 
άλλες λογικά συναφείς δραστηριότητες.

Τα επόμενα βήματα: Στόχοι, Πρόγραμμα και Σύστημα Διαχείρισης

Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση των περιβαλλοντικών στόχων για το Κοινοβούλιο. Στη 
συνέχεια, πρέπει να εκπονηθεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να υλοποιηθεί 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Τούτο πρέπει να εκτελεσθεί στο πλαίσιο ενός κατά 
καθορισμένου «Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης». Οι απαιτήσεις του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος, εκτίθενται  στο παράρτημα 1 του Κανονισμού 
EMAS1.

Η προτεινόμενη διαδικασία, στο στάδιο αυτό, είναι το Προεδρείο

(1) να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς στόχους,

  
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για 
την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 
(EMAS).
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(2) να καλέσει το Γενικό Γραμματέα να εκπονήσει και να θέσει σε εφαρμογή ένα 
πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης με μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, και
(3) να εξουσιοδοτήσει το Γενικό Γραμματέα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
εξασφαλίσει ότι η περιβαλλοντική διαχείριση στο Όργανο ικανοποιεί τα πρότυπα που 
εκτίθενται στον Κανονισμό EMAS, προκειμένου να προχωρήσει, όταν εκείνος κρίνει ότι 
αυτό έχει επιτευχθεί, στα διάφορα βήματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό για την 
επίσημη καταχώρηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου.

Η βασική επιπλέον επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου εξαιτίας της 
διαδικασίας EMAS, που είναι δυνατόν να προβλεφθεί σε αυτό το στάδιο, αναμένεται να είναι το 
κόστος μιας σύμβασης για το έτος 2006 για την διεξαγωγή οικολογικού ελέγχου του Οργάνου. 
Το κόστος αυτό θα πραγματοποιηθεί εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει να οδηγήσει την 
διαδικασία EMAS στην έσχατη κατακλείδα της και να υποβάλει αίτηση για επίσημη 
καταχώριση βάσει του συστήματος EMAS.

Ποιός είναι ο στόχος της «Καταχώρισης» βάσει του EMAS;

Στο πλαίσιο του EMAS, «καταχώριση» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για τη φάση της 
πιστοποίησης η οποία μπορεί να λάβει χώρα στο τέλος της διαδικασίας. Είναι άραγε απαραίτητο 
να δεσμευθεί το Όργανό μας στο στόχο της καταχώρισης; Οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να 
αποφασίσει ανά πάσα στιγμή να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις, μειώνοντας τις 
εκπομπές αερίων ρύπων, τις απορρίψεις λυμάτων, την παραγωγή απορριμμάτων χαρτιών και τα 
λοιπά. Ορισμένοι οργανισμοί προσπαθούν να το επιτύχουν αυτό χωρίς να δημιουργήσουν ένα 
ειδικό «σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης». Ανάμεσα στους οργανισμούς που δημιουργούν 
ένα τέτοιο σύστημα, δεν φθάνουν όλοι στο σημείο να υποβάλουν τα συστήματά τους σε 
εξωτερική επικύρωση από αρχή πιστοποίησης. Ακόμα και στην Ευρώπη, μόνο μια μειονότητα 
οργανισμών έχουν τη φιλοδοξία να δημιουργήσουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
πιστοποιημένο από ένα από τα διεθνή συστήματα. Όσοι το κάνουν, συνήθως έχουν να διαλέξουν 
ανάμεσα στο πρότυπο ISO 14001 και στο σύστημα EMAS. Περισσότεροι οργανισμοί επιλέγουν 
το ISO 140001 παρά το EMAS.

Ωστόσο, το EMAS θεωρείται ευρέως περισσότερο απαιτητικό. Αυτό υπήρξε ισχυρό κίνητρο 
προκειμένου η ΕΕ να δημιουργήσει και να επεκτείνει, το 2001, το πεδίο εφαρμογής του EMAS. 
Το Κοινοβούλιο υποστήριξε το σύστημα αυτό και τώρα έχει την ευκαιρία να δώσει το 
παράδειγμα.

Επιπλέον, η αιτιολογική σκέψη αριθ. 21 του Κανονισμού του EMAS ορίζει ειδικά ότι:

Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσπαθήσουν να 
υιοθετήσουν τις αρχές που καθιερώνονται με τον παρόντα Κανονισμό.

Το Προεδρείο έχει ήδη αποφασίσει στην απόφασή του της 19ης Απριλίου 2004, «να δεσμεύσει 
τη διοίκησή του σε μια διαδικασία εφαρμογής του Κανονισμού του EMAS». Εάν η διαδικασία 
αυτή οδηγηθεί στο επιστέγασμά της, αποτέλεσμα θα είναι το Κοινοβούλιο να γίνει επιλέξιμο για 
καταχώριση. Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη στρατηγική είναι: το Προεδρείο να 
εξουσιοδοτήσει τον Γενικό Γραμματέα να προχωρήσει το EMAS στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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και στη συνέχεια, όταν αυτός το κρίνει σκόπιμο, να επιστρέψει στο Προεδρείο με πρόταση 
δρομολόγησης των τελικών φάσεων της επαλήθευσης και της επικύρωσης, που αποτελούν τα 
τελικά προαπαιτούμενα για την καταχώριση.

Προκειμένου να επιτύχει την καταχώρισή του, ένας οργανισμός δεν είναι υποχρεωτικό να 
αποδείξει ότι ήδη έχει εκπληρώσει μακρά σειρά αυστηρών προτύπων περιβαλλοντικών 
επιδόσεων. Αντιθέτως, πρέπει να επιδείξει ότι έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα το οποίο 
είναι σε θέση να προσφέρει, με την πάροδο του χρόνου, τη συνεχή βελτίωση των 
περιβαλλοντικών αποδόσεων, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της έννοιας του EMAS. Αυτός 
ήταν ο στόχος τον οποίο έθεσε για τον εαυτό του το Κοινοβούλιο με την απόφαση του 
Προεδρείου και τη δήλωση περιβαλλοντικής πολιτικής της 19ης Απριλίου 2004.

Julian PRIESTLEY

Παράρτημα
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Παράρτημα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - ΣΧΕΔΙΟ EMAS

ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

N° Τομέας / Θεματική Περιγραφή του στόχου Τομείς δράσης Τόποι
1 Κανονιστικές πτυχές Κανονιστική συμμόρφωση Μητρώο κανόνων: εντοπισμός των εφαρμοστέων νόμων και 

κανονισμών και ενημέρωση.
Ανασύσταση των φακέλων: περιβαλλοντική άδεια, διάφορες 
άδειες, συχνότητα, συχνότητα των αναπροσαρμογών 
(εκπομπές CO2).
Συμμόρφωση: Πυροσβεστήρες halon των αιθουσών 
πληροφορικής, ψυκτικό αέριο των τεχνικών εγκαταστάσεων, 
επικίνδυνα απορρίμματα τυπογραφείου,…

Όλοι
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N° Τομέας / Θεματική Περιγραφή του στόχου Τομείς δράσης Τόποι
2 Συνεχής κατάρτιση και 

ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού στις ορθές 
περιβαλλοντικές πρακτικές

Προώθηση της ορθολογικής 
χρήσης της ενέργειας, των 
πόρων, καλή διαχείριση των 
απορριμμάτων, συμπεριφορά του 
υπεύθυνου καταναλωτή

Συνεχή προγράμματα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης 
(γενικά και ειδικά για τεχνικούς και ειδικούς)
Οδηγοί καλών πρακτικών: πώς να χρησιμοποιείτε σωστά το 
θερμοστάτη σας; Πώς να χρησιμοποιείτε σωστά τον 
εξοπλισμό πληροφορικής και γραφείου; Καλή χρήση του 
ηλεκτρικού εξοπλισμού γραφείου (καφετιέρες με φίλτρο, 
λάμπες γραφείου, ανεμιστήρες, …), ορθολογική χρήση της 
ενέργειας στο μαγειρείο.  
Κατάρτιση μελών της υπηρεσίας πληροφορικής
Υπενθύμιση των οδηγιών για το σβήσιμο των φώτων στα 
γραφεία και άλλους χώρους (υπηρεσία ασφαλείας, 
καθαριότητα, χρήστες, …).
SEN: ευαισθητοποίηση των χρηστών του SEN
Μέσα: τόπος Intranet

Όλοι
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N° Τομέας / Θεματική Περιγραφή του στόχου Τομείς δράσης Τόποι
3 Απορρίμματα (ποσότητες, 

κλάδοι)
Βελτίωση της διαχείρισης των 
κοινότυπων απορριμμάτων

Οδηγός καλών πρακτικών διαχείρισης των απορριμμάτων 
στα γραφεία.
Οδηγός καλής πρακτικής για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων μαγειρείου.
Απαγόρευση να τρώει κανείς (ζεστό γεύμα, δίσκοι από τα 
εστιατόρια, …) στα γραφεία.
Εκστρατεία ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, ανάπτυξης 
τυποποιημένων εικονογραμμάτων + διάθεση σημειωμάτων 
στις γυναίκες των συνεργείων καθαρισμού, τα οποία θα 
αφήνουν στα γραφεία όταν δεν τηρούνται οι οδηγίες 
διαχωρισμού. Παρατήρηση: τα απορριμματοδοχεία με 3 
τμήματα δεν είναι πολύ πρακτικά. Μάλλον προτιμότερη η 
χρήση χάρτινων κουτιών.
Αναζήτηση των καλύτερων τρόπων για την προώθηση της 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή αξιοποίησης
Οδηγίες διαχείρισης των απορριμμάτων από τους 
υπεργολάβους ή τους εξωτερικούς χρήστες.

Όλοι

4 S Ενέργεια1 (φωτισμός) Μείωση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού που συνδέεται με τον 
φωτισμό

Συστηματική αναζήτηση και εξάλειψη των περιττών 
φωτισμών: χώροι μπαούλων, μαγειρεία, εστιατόρια, ζώνες 
σε χρήση το βράδυ και τη νύχτα, γκαράζ και χώροι 
στάθμευσης, διάδρομοι και δίοδοι
Φωταγωγία (διάρκεια, ένταση, …)
Φωτισμός σε περίπτωση επισκέψεων

Στρασβούργο

  
1 Η Υπηρεσία Κτηρίων πρέπει επίσης να εναρμονίσει τις μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού, προκειμένου να διευκολύνει τον εντοπισμό αναλογιών, μετρητών επίδοσης και 
δεικτών. Πρόκειται σχεδόν για αυτόνομη δράση, διαγώνιου χαρακτήρα, απαραίτητη για την υλοποίηση των άλλων στόχων στους τομείς της ενέργειας. Βλ. επίσης την εφαρμογή της 
οδηγίας της DGTREN σχετικά με την αξιολόγηση της ενεργειακής επίδοσης των κτηρίων.
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N° Τομέας / Θεματική Περιγραφή του στόχου Τομείς δράσης Τόποι
4 L Ενέργεια (φωτισμός) Μείωση της κατανάλωσης 

ηλεκτρικού που συνδέεται με τον 
φωτισμό

Συστηματική αναζήτηση και εξάλειψη των περιττών 
φωτισμών: μαγειρεία, εστιατόρια, χώροι στάθμευσης,…

Λουξεμβούργο

4 B Ενέργεια (φωτισμός) Μείωση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού που συνδέεται με τον 
φωτισμό

Συστηματική αναζήτηση και εξάλειψη των περιττών 
φωτισμών: μαγειρεία, εστιατόρια, χώροι στάθμευσης,…
Μελέτη σκοπιμότητας για αντικατάσταση του υπάρχοντος 
φωτισμού, με εφαρμογή των καλύτερων διαθέσιμων 
τεχνικών
Αξιολόγηση της βέλτιστης χρήσης της GTC

Βρυξέλλες

5 S Ενέργεια (θέρμανση-
αερισμός-κλιματισμός)

Μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας στους τομείς της 
θέρμανσης και του κλιματισμού

Ο κατάλληλος αερισμός στην κατάλληλη θέση και την 
κατάλληλη στιγμή (ορθολογική χρήση των αιθουσών που 
διατίθενται για τις επισκέψεις)
Βελτιστοποίηση των παροχών υψηλής ισχύος (προς 
εντοπισμό): μεταβλητή ταχύτητα ανάλογα με τα ποσοστά 
χρήσης, σερβοέλεγχος με συστήματα ανίχνευσης
Οργάνωση των «μόνιμων» γραφείων σε συνάρτηση με τους 
τεχνικούς περιορισμούς (θέση εκτός λειτουργίας τμημάτων 
κτηρίων όταν δεν διεξάγεται σύνοδος)
Βελτιστοποίηση της παραγωγής ζεστού / κρύου (λειτουργία 
των στοιχείων καυσίμου, μείωση της σπατάλης όσον αφορά 
τις θερμίδες / αρνητικές χιλιοθερμίδες / νερό ψύξης)

Στρασβούργο

5 L Ενέργεια (θέρμανση-
αερισμός-κλιματισμός)

Μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας στους τομείς της 
θέρμανσης και του κλιματισμού

Βελτιστοποίηση / μείωση των παροχών υψηλής ισχύος 
(προς εντοπισμό): μεταβλητή ταχύτητα ανάλογα με τα 
ποσοστά χρήσης, σερβοέλεγχος με συστήματα 
ανίχνευσης,…
Μείωση της θερμοκρασίας ώθησης,…

Λουξεμβούργο
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N° Τομέας / Θεματική Περιγραφή του στόχου Τομείς δράσης Τόποι
5 B Ενέργεια (θέρμανση-

αερισμός-κλιματισμός)
Μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας στους τομείς της 
θέρμανσης και του κλιματισμού

Αξιολόγηση της βέλτιστης λειτουργίας της GTC
Επαναξιολόγηση των ωραρίων λειτουργίας των ομάδων
Επιβεβαίωση των προδιαγραφών άνεσης (υγρασία και 
θερμοκρασίες σε συνάρτηση με τις περιόδους του έτους και 
τις εξωτερικές συνθήκες) και των παροχών αερισμού.

Βρυξέλλες

6 Δημόσιες συμβάσεις Εντοπισμός και εφαρμογή των 
περιβαλλοντικών κριτηρίων στις 
διαδικασίες αγοράς αγαθών, 
προμηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών υπέρ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου

Προώθηση του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος
Εξοπλισμός των «αγοραστών»: πώς θα προστεθούν τα 
περιβαλλοντικά κριτήρια στις διαδικασίες αγορών, ποια 
κριτήρια θα πρέπει να επιλεγούν, πώς θα προωθηθούν 
εταιρείες ISO14001 ή EMAS…
Επίτευξη της ίδιας δέσμευσης από την πλευρά των 
υπεργολάβων (συν-εργολάβων).

Όλοι

7 Ορθολογική χρήση των 
πόρων (νόσος των 
λεγεωναρίων)

Διαρκής έλεγχος των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που προκαλεί η διαχείριση του 
κινδύνου υγείας που συνδέεται 
με τη νόσο των λεγεωναρίων

Σκοπιμότητα διατήρησης ατομικών λουτρών στα γραφεία 
των βουλευτών; Συνθήκες συντήρησης των λουτρών.
Ομάδα εργασίας και Επιτροπή για τη Νόσο των 
Λεγεωναρίων: οδηγός καλών πρακτικών, οι καλύτερες 
τεχνολογικές λύσεις (καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες) –
Έλεγχος του κινδύνου της νόσου των λεγεωναρίων με 
αποδεκτό περιβαλλοντικό κόστος.

Όλοι

8 Ορθολογική χρήση των 
πόρων (χαρτί)

Μείωση της συνολικής 
κατανάλωσης χαρτιού

Ευαισθητοποίηση, ανάπτυξη και εφαρμογή των καλύτερων 
τεχνολογιών της επικοινωνίας

Όλοι

9 Σχέδιο μετακινήσεων Εκπόνηση σχεδίου μετακίνησης 
για το προσωπικό και τους 
βουλευτές

Έρευνες κινητικότητας, εντοπισμός των προσβάσεων στις 
μαζικές μεταφορές (κάρτα), μείωση του αριθμού των 
θέσεων στάθμευσης

Όλοι
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N° Τομέας / Θεματική Περιγραφή του στόχου Τομείς δράσης Τόποι
10 Κάθετη κινητικότητα Μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας 
Ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες Στρασβούργο

11 Μεταφορά / διανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας

Βελτιστοποίηση της απόδοσης 
της αλυσίδας και του τελικού 
κόστους της ενέργειας

Σημεία παράδοσης (συνδρομές), μετατροπή, αντιστροφείς Στρασβούργο
Βρυξέλλες

12 Ηλεκτρικές και 
ηλεκτρομαγνητικές χρήσεις

Αξιολόγηση των κινδύνων των 
ηλεκτρικών και μαγνητικών 
πεδίων επί του προσωπικού

Λήψη μέτρων (αναπροσαρμογή, συμπληρώσεις …) και 
καταγραφή των πηγών.
Πραγματογνωμοσύνη και αξιολόγηση

Όλοι

13 Ορθολογική χρήση του 
χώρου γραφείου

Βελτίωση της αναλογίας χώρου 
γραφείου που διατίθεται ανά 
υπάλληλο

Μείωση της διασποράς υπαλλήλων στα κτήρια
Επανεξέταση του χώρου που διατίθεται για κάθε υπάλληλο
Μελέτη της δυνατότητας κοινών γραφείων

Όλοι
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΡΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

• Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον

• Κανονισμός 761/2001, της 19ης Μαρτίου 2001, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών 
σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)

• Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
761/2001, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)

1.2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

• Οδηγία 75/442/ΕΟΚ (15/07/75) περί των στερεών αποβλήτων
• Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12/12/1991) για τα επικίνδυνα απόβλητα
• Οδηγία 94/62/ΕΚ (20/12/94) για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
• Οδηγία 2002/96/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [Επίσημη Εφημερίδα L 37 της 13.02.2003]
• Ανακοίνωση της Επιτροπής: Προς μια θεματική στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων (COM 2003 – 301 τελικό 

της 27.5.2003)

1.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

• Οδηγία 2004/8/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση της συμπαραγωγής 
ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας

• Οδηγία 2002/91/ΕΚ, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΕΕ 4.1.2003)
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• Απόφαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2003, για θέσπιση πολυετούς 
προγράμματος δράσης στο πεδίο της ενέργειας: «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη» (2003-2006) [Επίσημη Εφημερίδα L 176 της 15.07.2003]

• Απόφαση 1999/170/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης 
και επίδειξης με θέμα «Ενέργεια, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη» 1998-2002 [Επίσημη Εφημερίδα L 64 της 12.03.1999]

1.4 ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου 
κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος [Επίσημη Εφημερίδα L 237 της 21.09.2000]

• Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά το εφαρμοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις 
δυνατότητες ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών παραγόντων στις δημόσιες συμβάσεις (COM 2001 – 274 τελικό της 4ης Ιουλίου 2001)

• Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής: Buying green! A handbook on environmental public procurement (SEC(2004) 1050, 18.8.2004)

1.5 ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

• Απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου 
κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (ΕΕ L 242 της 10/9/2002)

• Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 1ης Οκτωβρίου 2003: Προς μια θεματική στρατηγική για την 
αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων (COM 2003 – 572 τελικό)

• Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 28ης Ιανουαρίου 2004: Τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της 
αειφόρου ανάπτυξης: πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2004) 38 τελικό)
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