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Κυριότερα αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου

Σήµερα, το Συµβούλιο προέβη:
•

στη θέσπιση κοινής δράσης για το διορισµό του κ. Erwan Fouéré ως νέου Ειδικού
Εντεταλµένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στην πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας·

•

στην έκδοση κανονισµού για τη θέσπιση µέτρων εφαρµογής για το κοινό σύστηµα φόρου
προστιθέµενης αξίας·

•

στην έκδοση οδηγίας για τον περιορισµό της χρήσης πολυκυκλικών αρωµατικών
υδρογονανθράκων (ΡΑΗ) στα έλαια αραίωσης και στα ελαστικά επίσωτρα στην αγορά της
ΕΕ, και

•

στην έκδοση οδηγίας για τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου σχετικά µε τις αντασφαλίσεις
στην ΕΕ.
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ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Οι Κυβερνήσεις των κρατών µελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής:
Βέλγιο:
κ. Kris PEETERS
Τσεχική ∆ηµοκρατία:
κ. Tomáš NOVOTNÝ
∆ανία:
κα Connie HEDEGAARD
Γερµανία:
κ. Jürgen TRITTIN
Εσθονία:
κ. Olavi TAMMEMÄE
Ελλάδα:
κ. Σταύρος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Φλαµανδός Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων, Ενέργειας,
Περιβάλλοντος και Φύσης
Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων
Υπουργός Περιβάλλοντος και Σκανδιναβικής
Συνεργασίας
Οµοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος, Προστασίας
της Φύσης και Ασφάλειας των Αντιδραστήρων
Υφυπουργός Περιβάλλοντος
Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων

Ισπανία:
κα Cristina NARBONA RUIZ

Υπουργός Περιβάλλοντος

Γαλλία:
κα Nelly OLIN

Υπουργός Οικολογίας και Αειφόρου Ανάπτυξης

Ιρλανδία:
κ. Dick ROCHE
Ιταλία:
κ. Altero MATTEOLI

Υπουργός Περιβάλλοντος, Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Yπουργός Περιβάλλοντος και Προστασίας Φυσικών
Πόρων

Κύπρος:
κ. Τίµος ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Λετονία
κ. Raimonds VĒJONIS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Λιθουανία:
κ. Arūnas KUNDROTAS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Λουξεµβούργο:
κ. Lucien LUX

Υπουργός Περιβάλλοντος, Υπουργός Μεταφορών

Ουγγαρία:
κ. Miklós PERSÁNYI

Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων

Μάλτα:
κ. George PULLICINO

Υπουργός Αγροτικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος

Κάτω Χώρες:
κ. Pieter van GEEL

Υφυπουργός Οικισµού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

Αυστρία:
κ. Josef PRÖLL
Πολωνία:
κ. Tomasz PODGAJNIAK
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Πορτογαλία:
κ. Francisco NUNES CORREIA

Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σλοβενία:
κ. Janez PODOBNIK

Υπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Σλοβακία:
κ. Juraj NOCIAR

Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος

Φινλανδία:
κ. Jan-Erik ENESTAM

Υπουργός Περιβάλλοντος

Σουηδία:
κα Lena SOMMESTAD

Υπουργός Περιβάλλοντος

Ηνωµένο Βασίλειο:
κ. Elliot MORLEY

Επιτροπή:
κ. Σταύρος ∆ΗΜΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Κλιµατικών Μεταβολών και
Περιβάλλοντος

Μέλος

Οι κυβερνήσεις των προσχωρούντων κρατών εκπροσωπήθηκαν ως εξής:
Boυλγαρία:
κ. Dzhevdet CHAKAROV

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ύδατος

Ρουµανία:
κα Sulfina BARBU

Υπουργός Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης Υδάτων
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (REACH)
Το Συµβούλιο προέβη σε συζήτηση προσανατολισµού όσον αφορά τα σχέδια κανονισµού και
οδηγίας για την καταχώρηση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χηµικών προϊόντων και για
τους περιορισµούς που επιβάλλονται σε αυτά (REACH), και για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων, προκειµένου να προλειανθεί το έδαφος για πολιτική συµφωνία
σχετικά µε το φάκελο κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου (Ανταγωνιστικότητα) της 28ης-29ης
Νοεµβρίου 2005.
Η πρόταση REACH για νέα πολιτική στον τοµέα των χηµικών ουσιών στην ΕΕ έχει ως στόχο να
διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος στηρίζοντας ταυτόχρονα
µια ευρωπαϊκή βιοµηχανία ανταγωνιστική, καινοτόµο και δηµιουργό θέσεων απασχόλησης καθώς
και την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Ιδιαίτερος στόχος της συζήτησης ήταν να προσδιορισθεί κατά πόσον η ευρύτερη προσέγγιση την
οποία υιοθέτησε η Προεδρία, στις προσπάθειές της να εξεύρει συµβιβαστική λύση, λαµβάνει
δεόντως υπόψη τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τις προηγούµενες συζητήσεις του Συµβουλίου.
Ασχολήθηκε επί πλέον µε δύο ζητήµατα που σχετίζονται µε τις ουσίες στα προϊόντα1:
–

Θα πρέπει ουσίες που προορίζονται να ελευθερώνονται από προϊόντα να υπόκεινται σε
ειδικό καθεστώς ή θα πρέπει να τυγχάνουν της ιδίας µεταχείρισης µε εκείνη που αφορά
οιαδήποτε άλλη ουσία ή παρασκεύασµα;

–

Θα πρέπει η απαίτηση κοινοποίησης δυνητικά επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα να
βασίζεται στην παρουσία των ουσιών που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία ή θα πρέπει, επί
πλέον, να λαµβάνεται υπόψη η έκθεση στις ουσίες αυτές;

Κατά το τέλος της συζήτησης, η Προεδρία συνόψισε την κατάσταση ως εξής:
«Εν γένει, η Προεδρία ενθαρρύνεται από τη θετική ανταπόκριση στην πρόταση
συµβιβασµού και την εποικοδοµητική συµβολή όλων των αντιπροσωπιών. Αυτή η
συζήτηση µας οδήγησε ένα βήµα πιο κοντά στην επίτευξη συµφωνίας επί αυτού του
φακέλου το Νοέµβριο.
Η Προεδρία κρίνει ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση όσον αφορά το συµβιβασµό της
Προεδρίας καθώς και αναγνώριση ότι η Προεδρία πέτυχε την κατάλληλη ισορροπία
µεταξύ της µείωσης του αντίκτυπου του προτεινόµενου κανονισµού για τη βιοµηχανία ενώ
παράλληλα διατηρείται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του
περιβάλλοντος.

1

Για την εισαγωγή της Προεδρίας στη συζήτηση καθώς και για τα εν λόγω ζητήµατα βλέπε
έγγραφο 13010/05.

12953/05 (Presse 255)

7

EL

17.X.2005
Αρκετές αντιπροσωπείες τόνισαν ότι είναι σκόπιµο να µην διαταραχθεί η ισορροπία αυτή
περαιτέρω µε τη µείωση των απαιτήσεων πληροφόρησης. Είναι σκόπιµο ο κανονισµός να
παρέχει όντως τα απαιτούµενα οφέλη από την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών
σχετικά µε τα χηµικά προϊόντα.
Πολλές αντιπροσωπείες επεσήµαναν ότι πρέπει να αποφευχθεί η µεταφορά της ευθύνης
από τη βιοµηχανία στις δηµόσιες αρχές. Η Προεδρία κρίνει ότι αυτό δεν θα αποκλείει τη
δυνατότητα του Οργανισµού να συµβάλλει στη λήψη αποφάσεων από τη βιοµηχανία.
Ορισµένες αντιπροσωπείες τόνισαν ότι είναι σκόπιµο ένα ισχυρό καθεστώς αδειοδότησης
το οποίο µεταξύ άλλων θα ενθαρρύνει κατά το δυνατόν την υποκατάσταση.
Η Προεδρία πιστεύει ότι ορισµένες αντιπροσωπείες τάσσονται υπέρ ειδικού καθεστώτος
για ουσίες που ελευθερώνονται σκόπιµα από προϊόντα.
Η Προεδρία σηµειώνει ότι ορισµένες αντιπροσωπείες θα επιθυµούσαν να
ευθυγραµµισθούν οι απαιτήσεις αυτές µε τις απαιτήσεις που ισχύουν για ουσίες σε καθαρή
µορφή ή σε παρασκευάσµατα, ιδίως συµπεριλαµβάνοντας τις ουσίες που δεν είναι ήδη
γνωστές ως επικίνδυνες.
Η Προεδρία κρίνει ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση όσον αφορά την πρότασή της να
κοινοποιούνται οι ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία, όταν είναι παρούσες σε
προϊόντα.
Η Προεδρία σηµειώνει ότι αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα απαλλαγής από την
απαίτηση κοινοποίησης όταν µπορεί να αποκλεισθεί η έκθεση ανθρώπων και του
περιβάλλοντος.
Το Συµβούλιο δίνει εντολή στην Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων να εξετάσουν
διεξοδικά τα ζητήµατα που συζητήθηκαν προκειµένου να προετοιµάσουν πολιτική
συµφωνία όσον αφορά το REACH κατά την προσεχή σύνοδο του Συµβουλίου
(Ανταγωνιστικότητα) κατά τα τέλη Νοεµβρίου 2005.
Υπενθυµίζεται ότι, στις 11 Οκτωβρίου 2005, το Συµβούλιο (Ανταγωνιστικότητα) εξέτασε τα
βασικά ζητήµατα σχετικά µε το καθεστώς καταχώρησης της πρότασης REACH. Εκφράσθηκε
ευρεία υποστήριξη όσον αφορά την πρόταση της Προεδρίας για µια στοχοθετηµένη προσέγγιση
όσον αφορά τις απαιτήσεις πληροφόρησης για την ποσοτική κατηγορία 1-10 τόνων, για τις
απαιτήσεις πληροφόρησης για την ποσοτική κατηγορία 10-100 τόνων και για την κοινοχρησία
δεδοµένων και την κοινή υποβολή πληροφοριών σύµφωνα µε την προσέγγιση1 «Μια καταχώρηση
για κάθε ουσία» (OSOR) .
Προτεινόµενη νοµική βάση: άρθρο 95 της Συνθήκης - διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης του Συµβουλίου
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε πρόταση της Επιτροπής (15409/03).

1

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε 12586/05.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1.

ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ΕΝΤΟΝΑ µετά το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε η ∆ιάσκεψη του
Exeter για τη σταθεροποίηση του κλίµατος, το Φεβρουάριο του 2005, σύµφωνα µε το
οποίο υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι επέρχεται ήδη παγκόσµια αλλαγή του κλίµατος λόγω
των ανθρωπογενών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, και ότι θα οδηγήσει σε µεταβολές
της συχνότητας, της έντασης και της διάρκειας ακραίων φαινοµένων, καθώς και για τις
ξηρασίες και τις πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη, τις πληµµύρες στην Κεντρική και την
Ανατολική Ευρώπη και άλλα ακραία καιρικά φαινόµενα που σηµειώθηκαν αυτό το
καλοκαίρι τα οποία κατέδειξαν πόσο επιζήµια από οικονοµική άποψη µπορεί να είναι τα
φαινόµενα αυτά· ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
αντιµετωπίσει το πρόβληµα των κλιµατικών µεταβολών, όπως εκφράσθηκε προσφάτως
στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2005 και το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, της 12ης Μαΐου 2005, σχετικά µε το σεµινάριο κυβερνητικών
εµπειρογνωµόνων, στο οποίο τονίζεται ότι οι κλιµατικές µεταβολές είναι πιθανόν να έχουν
σηµαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις
παγκοσµίως και ότι, για να αποφευχθούν επικίνδυνες κλιµατικές µεταβολές, η µέγιστη
συνολική αύξηση της θερµοκρασίας της επιφανείας της γης δεν θα πρέπει να υπερβεί τους
2° C άνω των επιπέδων της προβιοµηχανικής εποχής· και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη
σκοπιµότητα να καταστεί πλήρως υλοποιήσιµο το Πρωτόκολλο του Κυότο και να
επιτευχθούν οι στόχοι του ως ένα ουσιαστικό πρώτο βήµα προς το σκοπό αυτό.

2.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την προσήλωσή του στα συµπεράσµατα του
εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Συµβουλίου (Περιβάλλον).

3.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη δέσµευση που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όσον αφορά
την επίτευξη του στόχου του Πρωτοκόλλου του Κυότο, και έχοντας επίγνωση ότι το
άρθρο 3, παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου του Κυότο απαιτεί, από κάθε µέρος του
Παραρτήµατος Ι, να επιτύχει απτή πρόοδο όσον αφορά την τήρηση των δεσµεύσεών του
δυνάµει του Πρωτοκόλλου µέχρι το 2005· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι πρόσφατα δεδοµένα
καταδεικνύουν ότι οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου της ΕΕ κατά το 2003 ήταν
χαµηλότερες από το επίπεδο του έτους αναφοράς αλλά ότι οι εκποµπές κατά το 2003 σε
πολλά κράτη µέλη σηµείωσαν άνοδο σε σύγκριση µε το 2002· ΤΟΝΙΖΕΙ ότι, µε την
εφαρµογή των σχεδιαζόµενων πρόσθετων πολιτικών και µέτρων και τη χρήση των
µηχανισµών του Κυότο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη που παρατίθενται στο
Παράρτηµα Β του Πρωτοκόλλου του Κυότο εξακολουθούν να είναι ικανά να επιτύχουν
τους στόχους τους µέχρι το 2012· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ, ωστόσο, ότι απαιτούνται µεγαλύτερες
προσπάθειες προκειµένου να υλοποιηθούν οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών µελών σχετικά µε την αντιµετώπιση των κλιµατικών µεταβολών
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα· ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ, συνεπώς, την απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξετάσει περαιτέρω κοινά και συντονισµένα µέτρα
προκειµένου να τηρηθούν οι υποχρεώσεις του Πρωτοκόλλου του Κυότο, και να
δροµολογηθεί η επόµενη φάση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για τις Κλιµατικές
Μεταβολές και ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να κινήσει επειγόντως τη διαδικασία αυτή
προκειµένου να δηµοσιεύσει τα συµπεράσµατά της µέχρι τις αρχές της άνοιξης του 2006
ώστε να υποβληθεί έκθεση προόδου στο Συµβούλιο µέχρι τον Ιούνιο του 2006.
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4.

ΤΟΝΙΖΕΙ, επιπλέον, ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και τα κράτη µέλη έχουν
θεσπίσει εκτενή µέτρα για να επιτύχουν τους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κυότο που
µας αφορούν, ιδίως µέσω του Ενωσιακού Συστήµατος Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπής
Αερίων του Θερµοκηπίου (EU ETS) σε συνδυασµό µε το Μηχανισµό Καθαρής Ανάπτυξης
(CDM) και την Κοινή Εφαρµογή (JI)· ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι σκόπιµο να καταρτισθούν σχέδια
κατανοµής για την περίοδο 2008-2012 τα οποία, µαζί µε άλλα µέτρα, θα εξασφαλίσουν ότι
η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της θα ανταποκριθούν στις δεσµεύσεις τους·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι από την εφαρµογή του EU ETS αποκοµίστηκαν πολύτιµα διδάγµατα
που θα πρέπει να αναλυθούν και να ενσωµατωθούν στη µελλοντική εξέλιξη του
συστήµατος· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι το EU ETS θα παραµείνει ουσιώδες µέσο της
µεσοπρόθεσµης και της µακροπρόθεσµης πολιτικής της ΕΕ για την αντιµετώπιση των
κλιµατικών µεταβολών.

5.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη δέσµευση της ΕΕ να διασφαλίσει την αποτελεσµατική και αποδοτική
λειτουργία των ευέλικτων µηχανισµών του Πρωτοκόλλου του Κυότο, ιδίως δε του CDM,
µεταξύ άλλων διαδραµατίζοντας το ρόλο που της αναλογεί όσον αφορά την παροχή της
απαιτούµενης χρηµατοοικονοµικής στήριξης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και επαρκούς
χρηµατοδότησης το 2006 προκειµένου να εξασφαλισθεί ταχέως η λειτουργία του ∆ιεθνούς
Συστήµατος Καταγραφής Συναλλαγών· ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ να εξακολουθήσει να παρέχει
επαρκή χρηµατοοικονοµική στήριξη µέχρι το τέλος του 2008, οπότε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του CDM θα καταστεί αυτοχρηµαδοτούµενο και ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ τα λοιπά µέρη
να πράξουν παροµοίως.

6.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη δέσµευση που ανελήφθη στη Βόννη τον Ιούλιο 2001 να διατίθενται
410 εκατοµµύρια δολάρια ετησίως στις αναπτυσσόµενες χώρες για την εφαρµογή της
Σύµβασης και ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τη δέσµευση που ανέλαβαν τα κράτη µέλη να
γνωστοποιήσουν στο Μόντρεαλ την πρόοδο που έχουν σηµειώσει όσον αφορά το βαθµό
στον οποίο έχουν υλοποιήσει τη δέσµευση που τους αναλογεί.

7.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟ ΝΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ την προσέγγιση για τη
κατάρτιση µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης στρατηγικής που ορίσθηκε από το εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2005, το οποίο τονίζει ότι απαιτείται η ευρύτερη δυνατή
συνεργασία όλων των χωρών, καθώς και η συµµετοχή τους σε αποτελεσµατική και
ενδεδειγµένη διεθνή δράση στο πλαίσιο της Σύµβασης Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για
τις κλιµατικές µεταβολές (UNFCCC), και το οποίο καλεί την ΕΕ να διερευνήσει, µε άλλα
συµβαλλόµενα µέρη, στρατηγικές για να επιτευχθούν οι απαιτούµενες µειώσεις εκποµπών,
το Συµβούλιο ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ :
• το σχέδιο δράσης Gleneagles το οποίο δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή των
δεσµεύσεων για τη µεταφορά τεχνολογίας και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων των
κλιµατικών µεταβολών στο πλαίσιο της Σύµβασης Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για
τις Κλιµατικές Μεταβολές και ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στη συνεργασία µε την Οµάδα των 8 και
άλλες χώρες ώστε να εφαρµοσθούν τα µέτρα που περιλαµβάνονται στο σχέδιο,
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• τη θετική και γόνιµη συζήτηση κατά την προπαρασκευαστική σύνοδο των υπουργών
στην Οτάβα, σχετικά µε την τεχνολογία, την προσαρµογή, την ενίσχυση της
συµµετοχής, τις δυνάµεις της αγοράς και τη βιωσιµότητα,
• τη συνεδρίαση διαλόγου της Γροιλανδίας, η οποία παρέσχε τη δυνατότητα διεξαγωγής
εποικοδοµητικής ανταλλαγής απόψεων όσον αφορά πιθανούς τρόπους επίτευξης
προόδου,
• την πέµπτη σύνοδο του Φόρουµ Ιβηροαµερικανών υπουργών Περιβάλλοντος στον
Παναµά στις 21 και 22 Σεπτεµβρίου 2005,
• την εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας για τις κλιµατικές µεταβολές και την πρωτοβουλία ΕΕ
Ινδίας για την καθαρή ανάπτυξη και τις κλιµατικές µεταβολές, οι οποίες δείχνουν πώς
οικονοµίες σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης µπορούν να συνεργασθούν, µέσω της
µεταφοράς τεχνολογίας και της δηµιουργίας υποδοµών, για την αντιµετώπιση των
κλιµατικών µεταβολών,
• τη δέκατη έκτη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που καταδεικνύει τη στενή και
εντεινόµενη συνεργασία µεταξύ της ΕΕ, των κρατών µελών της και της Ρωσίας όσον
αφορά τις κλιµατικές µεταβολές, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών για την
εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Κυότο καθώς και ενεργού διαλόγου για τη συνέχιση
της διεθνούς συνεργασίας µετά από το τέλος της πρώτης περιόδου δέσµευσης του
Πρωτοκόλλου του Κυότο,
• την επικείµενη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη του Πεκίνου για τις Ανανεώσιµες Ενέργειες του
Νοεµβρίου 2005, καθότι κρίνει ότι θα αποτελέσει θετική συµβολή για την προαγωγή
της κατανόησης του τρόπου προώθησης των τεχνολογικών καινοτοµιών και της
σκοπιµότητας χρησιµοποίησης υφισταµένων τεχνολογιών προκειµένου να σηµειωθεί
πρόοδος στην πορεία για µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα,
• την απόφαση να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στις κλιµατικές µεταβολές, στο πλαίσιο
της ηµερήσιας διάταξης της συνόδου κορυφής του Καναδά, προκειµένου να
προετοιµασθούν η ενδέκατη ∆ιάσκεψη των συµβαλλόµενων µερών της Σύµβασης
πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές (COP 11) και η πρώτη
∆ιάσκεψη των συµβαλλόµενων µερών που επέχει θέση συνόδου των συµβαλλόµενων
µερών του Πρωτοκόλλου του Κυότο (COP/MOP 1) στο Μόντρεαλ το ∆εκέµβριο 2005.
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8.

TONIZEI ότι η επιτυχής δράση εξαρτάται από την ενσωµάτωση της πολιτικής σχετικά µε
τις κλιµατικές µεταβολές στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων σε καίριους συναφείς
τοµείς και ΠΡΟΣ∆ΟΚΑ να υποβάλει έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το
∆εκέµβριο 2005. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι µια παγκόσµια µελλοντική στρατηγική στον τοµέα των
κλιµατικών µεταβολών αναµένεται ότι θα προωθήσει τις τεχνολογικές καινοτοµίες,
χρησιµοποιώντας έναν βέλτιστο συνδυασµό αποτρεπτικών και προτρεπτικών πολιτικών.
Εν προκειµένω, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του
2005 κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας στο Κάρντιφ, στην
οποία σηµειώθηκε ότι το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα, µεταξύ άλλων,
οφείλει να διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο στην αντιµετώπιση περιβαλλοντικών
ζητηµάτων όπως οι κλιµατικές µεταβολές· και ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τις πληροφορίες που
υποβλήθηκαν στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Περιβάλλοντος και Γεωργίας το
Σεπτέµβριο του 2005 στο Λονδίνο, οι οποίες κατέδειξαν τις επιπτώσεις των κλιµατικών
µεταβολών στη γεωργία και τις δυνατότητές της να συµβάλει στη µείωση των εκποµπών.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την πρόσφατη δηµοσίευση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Μείωση του κλιµατικού αντίκτυπου των εκποµπών των αεροπλάνων»· ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ την
έµφαση που δίνει η Επιτροπή στην αντιµετώπιση του σοβαρού και εντεινόµενου αυτού
προβλήµατος και ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στη συζήτηση του περιεχόµενού της το ∆εκέµβριο του
2005.

9.

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ στην ιστορική πρώτη σύνοδο των συµβαλλόµενων µερών του
Πρωτοκόλλου του Κυότο και την έγκριση των συµφωνιών του Μαρακές,
συµπεριλαµβανοµένης της άµεσης έναρξης λειτουργίας του µηχανισµού συµµόρφωσης·
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις προσδοκίες των συµβαλλοµένων µερών που
διατυπώθηκαν κατά την προπαρασκευαστική σύνοδο των υπουργών στην Οτάβα·
ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για τη δέσµευση που ανελήφθη κατά τη σύνοδο
κορυφής ΕΕ-Καναδά του Ιουνίου 2005 να υπάρξει θετική έκβαση στο Μόντρεαλ.
Συνεπώς, η ΕΕ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ να υποστηρίξει πλήρως τον νέο Πρόεδρο της COP και της
COP/MOP στις προσπάθειές του να επιτύχει συµφωνία ιδίως όσον αφορά :
• την αποτελεσµατική λειτουργία του Μηχανισµού Καθαρής Ανάπτυξης,
• τη θέση σε λειτουργία του Μηχανισµού Κοινής Εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένης της
σύστασης της Εποπτικής του Επιτροπής,
• το πενταετές πρόγραµµα εργασίας σχετικά µε τις επιστηµονικές, τεχνικές και
κοινωνικοοικονοµικές πτυχές των επιπτώσεων, των τρωτών σηµείων και της
προσαρµογής στις κλιµατικές µεταβολές,
• την καθοδήγηση προς το Παγκόσµιο Ταµείο Προστασίας του Περιβάλλοντος (GEF)
όσον αφορά εκκρεµή ζητήµατα χρηµατοδότησης.
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10.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ από τις θετικές, προοδευτικές συµβολές που υποβλήθηκαν κατά τις
συζητήσεις σχετικά µε τη µελλοντική δράση για αντιµετώπιση των κλιµατικών µεταβολών
στο Σεµινάριο Κυβερνητικών Εµπειρογνωµόνων της Σύµβασης-Πλαισίου για τις
Κλιµατικές Μεταβολές το Μάιο 2005· ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τη δέσµευση των χωρών της Οµάδας
των 8 για την προώθηση της παγκόσµιας συζήτησης όσον αφορά την ανάληψη
µακροπρόθεσµης συνεργατικής δράσης για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών
κατά τη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές αλλαγές που θα
πραγµατοποιηθεί στο Μόντρεαλ το ∆εκέµβριο του 2005.

11.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι το άρθρο 3, παρ. 9 του Πρωτοκόλλου του Κυότο προβλέπει ότι, κατά
την πρώτη ∆ιάσκεψη των συµβαλλόµενων µερών που επέχει θέση συνόδου των
συµβαλλόµενων µερών του Πρωτοκόλλου, θα αρχίσει η εξέταση περαιτέρω δεσµεύσεων
που πρέπει να αναλάβουν οι ανεπτυγµένες χώρες τουλάχιστον επτά έτη πριν από το πέρας
της πρώτης περιόδου δέσµευσης· και ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η COP/MOP θα πρέπει συνεπώς να
αρχίσει την εξέταση αυτή κατά την πρώτη της σύνοδο το ∆εκέµβριο στο Μόντρεαλ·
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ επίσης ότι το άρθρο 9 προβλέπει µια πρώτη επανεξέταση του
Πρωτοκόλλου του Κυότο κατά τη δεύτερη σύνοδο της ∆ιάσκεψης των Συµβαλλοµένων
Μερών που επέχει θέση συνόδου των συµβαλλοµένων µερών του Πρωτοκόλλου, και ότι η
επανεξέταση αυτή πρέπει να συντονισθεί µε τις συναφείς επανεξετάσεις δυνάµει της
Σύµβασης Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για τις Κλιµατικές Μεταβολές.

12.

Στο πλαίσιο της προετοιµασίας της COP 11- COP/MOP 1, ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στην κίνηση
διαδικασίας µεταξύ όλων των συµβαλλόµενων µερών της Σύµβασης-Πλαισίου των
Ηνωµένων Εθνών για τις Κλιµατικές Μεταβολές προκειµένου να διερευνηθεί πώς θα
εφαρµοσθεί περαιτέρω η εν λόγω Σύµβαση ώστε να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της, µε
την κατάρτιση ρύθµισης για το 2012 και µετά, µε βάση τη µέχρι τούδε πείρα από την
αντιµετώπιση των κλιµατικών µεταβολών, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων µέσων µε
γνώµονα την αγορά, δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην περιβαλλοντική
αποτελεσµατικότητα, βελτιώνοντας την οικονοµική αποδοτικότητα, διευρύνοντας τη
συµµετοχή σύµφωνα µε κοινές αλλά διαφοροποιηµένες ευθύνες και αντίστοιχες
ικανότητες, προωθώντας αναπτυξιακούς στόχους κατά βιώσιµο τρόπο, δηµιουργώντας
παγκόσµια αγορά διοξειδίου του άνθρακα, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες των
υφιστάµενων τεχνολογιών και αναζητώντας νέες, καθώς και αντιµετωπίζοντας το θέµα της
προσαρµογής· και ΤΟΝΙΖΕΙ ότι απαιτείται σαφές χρονοδιάγραµµα για τη διαδικασία
αυτή, καθώς και ένας µηχανισµός για την προώθησή της, λαµβάνοντας υπόψη τον
επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος και την ανάγκη να υπάρχει βεβαιότητα για τις ιδιωτικές
και τις δηµόσιες επενδύσεις.»
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Το Συµβούλιο διεξήγαγε δηµόσια συζήτηση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η βελτίωση της
νοµοθεσίας µπορεί να συµβάλει σε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της πολιτικής στον τοµέα του
περιβάλλοντος και σε καλύτερα αποτελέσµατα για το περιβάλλον εν γένει, καθώς και σχετικά µε
τον τρόπο µε τον οποίο οι θεµατικές στρατηγικές που προβλέπονται στο 6ο πρόγραµµα δράσης για
το περιβάλλον1 µπορούν να παράσχουν µια ευκαιρία εφαρµογής των αρχών της βελτίωσης της
νοµοθεσίας.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε ειδικότερα στα εξής θέµατα:
–

Το ρόλο του Συµβουλίου, ως νοµοθέτη, σε σχέση µε τις αξιολογήσεις του αντίκτυπου των
νοµοθετικών κειµένων.

–

Συµβολή άλλων µέσων βελτίωσης της νοµοθεσίας – λ.χ. διαβούλευση, διαλογή,
απλούστευση, παρακολούθηση και εκθέσεις – για µια καλύτερη πολιτική για το
περιβάλλον.

–

Συµβολή της βελτίωσης της νοµοθεσίας στην ένταξη των περιβαλλοντικών θεωρήσεων σε
όλες τις κοινοτικές πολιτικές.

Στο τέλος της συζήτησης η Προεδρία συνόψισε τα κύρια σηµεία που ανέφεραν οι αντιπροσωπίες
ως εξής2:
Τα µέσα βελτίωσης της νοµοθεσίας πρέπει να βοηθήσουν την Κοινότητα να επιτύχει τους
οικονοµικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της κατά τρόπο ισορροπηµένο
και αποτελεσµατικό.
Η βελτίωση της νοµοθεσίας πρέπει να συµβάλει στην ένταξη των περιβαλλοντικών
θεωρήσεων σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές. Ως υπουργοί αρµόδιοι για θέµατα
περιβάλλοντος φέρουµε, από κοινού µε την Επιτροπή «Περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, σηµαντική ευθύνη να το καταστήσουµε αυτό σαφές.

1
2

ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1.
∆ιάφορες αντιπροσωπίες υπέβαλαν γραπτές απαντήσεις που παρατίθενται στο έγγραφο
13140/05 REV 1 + ADD 1 + ADD 2.
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Συνεπώς, η βελτίωση της νοµοθεσίας µπορεί να συµβάλει σε µια καλύτερη πολιτική για το
περιβάλλον και µε καλύτερα αποτελέσµατα, χωρίς να υπονοµεύονται οι περιβαλλοντικοί
µας στόχοι. Τα µέσα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν είναι
(1)

αποτελεσµατικές και ισορροπηµένες αξιολογήσεις αντίκτυπου,
συµπεριλαµβάνοντας το κόστος της απραξίας και τα µακροπρόθεσµα
αποτελέσµατα,

(2)

ευρεία διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους,

(3)

η απλούστευση και η ορθολογική εφαρµογή της νοµοθεσίας, και

(4)

εφαρµόσιµες πρακτικές διατάξεις για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων
και την αναθεώρηση.

Οι διεξοδικές αξιολογήσεις αντίκτυπου της Επιτροπής αποτελούν καλή αφετηρία για την
αποτελεσµατική εξέταση των προτάσεων από τα άλλα θεσµικά όργανα.
Σύµφωνα µε τη «κοινή προσέγγιση» που αναπτύσσουν τα τρία θεσµικά όργανα, το
Συµβούλιο θα πρέπει να προβαίνει σε δική του αξιολόγηση αντίκτυπου όσον αφορά τις
ουσιαστικές τροποποιήσεις προτάσεων της Επιτροπής, όταν είναι λογικό και απαραίτητο
για τη νοµοθετική διαδικασία.
Το Συµβούλιο πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο µε αποδοτικότητα και ταχύτητα προκειµένου να εξασφαλίζεται ευρεία
συµφωνία όσον αφορά τον αντίκτυπο των τροποποιήσεων.
Η εκτίµηση των αξιολογήσεων του αντίκτυπου δεν υποκαθιστά µε κανένα τρόπο τις
πολιτικές αποφάσεις στο πλαίσιο της δηµοκρατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η
απόφαση για τη διενέργεια αξιολόγησης αντίκτυπου του Συµβουλίου θα πρέπει να
αντικατοπτρίζει µια προσέγγιση στην οποία η ανάγκη πρόσθετης ανάλυσης είναι ανάλογη
προς τα ρυθµιστικά αποτελέσµατα και το ρυθµιστικό σκοπό της προτεινόµενης
τροποποίησης. Η αξιολόγηση του αντίκτυπου δεν πρέπει να συνεπάγεται άσκοπες
καθυστερήσεις κατά τη νοµοθετική διαδικασία, ούτε να χρησιµοποιείται καταχρηστικά για
να τίθεται φραγµός σε τυχόν ανεπιθύµητα νοµοθετήµατα ή για να υπονοµεύεται η
δυνατότητα του νοµοθέτη να προτείνει τροποποιήσεις.
Οι θεµατικές στρατηγικές για το περιβάλλον στο πλαίσιο του 6ου προγράµµατος δράσης
για το περιβάλλον παρέχουν την ευκαιρία να δοθούν καλά παραδείγµατα µιας προσέγγισης
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας η οποία βασίζεται στις αρχές της βελτίωσης της
νοµοθεσίας.
Σκόπιµο είναι να διοργανωθούν µελλοντικά στο Συµβούλιο και άλλες ευρύτερες
συζητήσεις για τη βελτίωση της νοµοθεσίας. Οι θεµατικές στρατηγικές στο σύνολό τους, η
παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων, και οι προσεγγίσεις της από κοινού ρύθµισης
και της ρύθµισης µε ιδία πρωτοβουλία µπορούν να είναι πιθανά υποψήφια θέµατα προς
συζήτηση.
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∆ΙΑΦΟΡΑ
Το Συµβούλιο ενηµερώθηκε σχετικά µε τα εξής:
–

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον περιορισµό του αντίκτυπου των
αεροµεταφορών στην αλλαγή του κλίµατος (12790/05)
Η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της όπου προτείνει να συµπεριληφθούν οι
αεροµεταφορές στο σύστηµα της ΕΕ περί εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων
θερµοκηπίου1 ως βοήθεια για την τήρηση του περιορισµού των εκποµπών κατά τα οριζόµενα
από το πρωτόκολλο του Κυότο.

–

Στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη
Η Επιτροπή ενηµέρωσε το Συµβούλιο για την προσεχή ανακοίνωσή της σχετικά µε την
ανασκόπηση της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη η οποία θα πρέπει να
εγκριθεί το ∆εκέµβριο.

–

5η Σύνοδος του Ιβηροαµερικανικού Φόρουµ Υπουργών Περιβάλλοντος – Κολόν Παναµά,
21-22 Σεπτεµβρίου 2005 (13198/05)
Η ισπανική και η πορτογαλική αντιπροσωπία συνόψισαν τα αποτελέσµατα της υπουργικής
συνόδου όσον αφορά τα τρία θέµατα που συζητήθηκαν: κλιµατικές µεταβολές, ενοποιηµένη
διαχείριση των υδάτινων πόρων και διαχείριση των αποβλήτων.

–

Ευρωπαϊκές προοπτικές για τη µελλοντική χρήση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών
(13247/05) και γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί: διαδικασία λήψης αποφάσεων
(13254/05)
Η δανική αντιπροσωπεία ζήτησε να συζητηθούν οι περιορισµοί και οι ευκαιρίες σχετικά µε
τη χρήση της τεχνολογίας ΓΤΟ στο επόµενο Συµβούλιο (Περιβάλλον). Η αντιπροσωπία του
Λουξεµβούργου θα επιθυµούσε να µελετήσει περαιτέρω τη διαδικασία λήψης απόφασης της
ΕΕ για τη χορήγηση αδειών.

1

Οδηγία 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 275, 25.10.2003, σ. 32).
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–

Περιβαλλοντική έρευνα εντός του 7ου Προγράµµατος-Πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (13216/05)
Η ολλανδική αντιπροσωπία υπογράµµισε τη σηµασία της χρησιµοποίησης του 7ου
Ευρωπαϊκού προγράµµατος-πλαισίου, µεταξύ άλλων, και για τη χρηµατοδότηση της έρευνας
στον τοµέα του περιβάλλοντος, ιδίως σχετικά µε την οικολογική καινοτοµία.

–

Επόµενα βήµατα για το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου
(13226/05)
Η πολωνική αντιπροσωπία τοποθετήθηκε υπέρ πρόωρης αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά
µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της
Κοινότητας εν ευθέτω χρόνω για τις προετοιµασίες των νέων εθνικών σχεδίων κατανοµής
(2008-2012) και υπέδειξε µια σειρά τοµέων που, κατά την άποψή της, πρέπει να
αναθεωρηθούν.
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στιβάδα του όζοντος - ∆ιαπραγµατεύσεις για το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση µε την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διεξάγει, εξ
ονόµατος της ΕΕ, διαπραγµατεύσεις περί τροποποιήσεων και προσαρµογών του Πρωτοκόλλου του
Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
Η 17η συνεδρίαση των συµβαλλοµένων στο πρωτόκολλο µερών θα πραγµατοποιηθεί στο Ντακάρ,
από τις 12 έως τις 16 ∆εκεµβρίου 2005.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη Κορυφής - Κώδικας δεοντολογίας για την πάταξη της
τροµοκρατίας
Το Συµβούλιο ενέκρινε σχέδιο ευρωµεσογειακού κώδικα δεοντολογίας για την πάταξη της
τροµοκρατίας ενόψει της 10ης επετείου της Ευρωµεσογειακής ∆ιάσκεψης, η οποία θα
πραγµατοποιηθεί στη Βαρκελώνη στις 27-28 Νοεµβρίου.
Οι διαπραγµατεύσεις µε τους µεσογειακούς εταίρους είναι υπό εξέλιξη.
Σχέσεις µε την Ουκρανία
Το Συµβούλιο καθόρισε τη θέση της ΕΕ για την 8η συνεδρίαση της επιτροπής συνεργασίας
ΕΕ-Ουκρανίας και εξέδωσε απόφαση σχετικά µε τη θέση που πρόκειται να λάβει η ΕΕ στο πλαίσιο
της εν λόγω επιτροπής όσον αφορά την αναθεώρηση της σηµερινής διάρθρωσης των υποεπιτροπών
(12079/05).
Η συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί στο Κίεβο στις 19 Οκτωβρίου 2005.
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ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ
Άσκηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ κατά το 2006
Το Συµβούλιο ενέκρινε τις προδιαγραφές άσκησης για την άσκηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ
κατά το 2006.
Η άσκηση αυτή θα επικεντρωθεί στη συνολική διαχείριση κρίσεων της ΕΕ µε πολιτικά και
στρατιωτικά µέσα, στο πλαίσιο της ταχείας αντίδρασης.
Νέος Ειδικός Εντεταλµένος στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
Το Συµβούλιο υιοθέτησε κοινή δράση για το διορισµό του κ. Erwan Fouéré ως νέου Ειδικού
Εντεταλµένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEEE) στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας από 1ης Νοεµβρίου 2005. Η εντολή του λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2006. (12148/05,
βλέπε επίσης την κοινή δήλωση S 337/05 του Ύπατου Εκπροσώπου κ. Solana και του Επιτρόπου
κ. Rehn στο http://ue.eu.int/solana).
Ο κ. Fouéré αντικαθιστά τον κ. Michael Sahlin ως ΕΕΕΕ. Η ΕΕ έχει ειδικό εντεταλµένο στα Σκόπια
από το 2001.
Η εντολή του ΕΕΕΕ βασίζεται στο στόχο πολιτικής της ΕΕ που είναι να συµβάλει στην παγίωση
της ειρηνευτικής πολιτικής διαδικασίας και στην πλήρη εφαρµογή της συµφωνίας-πλαισίου της
Αχρίδας, καθιστώντας έτσι δυνατή την περαιτέρω πρόοδο στην πορεία προς την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση δια µέσου της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. Ο ΕΕΕΕ είναι αρµόδιος για
την εκτέλεση της εντολής και ενεργεί υπό την αιγίδα και την επιχειρησιακή καθοδήγηση του
Ύπατου Εκπροσώπου.
Η εν λόγω κοινή δράση καταργεί την κοινή δράση 2005/589/ΚΕΠΠΑ.
Ο κ. Fouéré θα είναι επίσης επικεφαλής της αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα
Σκόπια.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αϊτή - Χώρες ΑΚΕ - Χρηµατοδοτική ενίσχυση
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για την επανάληψη της χρηµατοδοτικής βοήθειας προς την Αϊτή η
οποία ανεστάλη εν µέρει το 2001 (12336/05).
Με την απόφαση αυτή, η ΕΕ επαναλαµβάνει την πλήρη συνεργασία µε την Αϊτή και καταργεί την
απόφαση 2001/131/EK σχετικά µε τον τερµατισµό της διαδικασίας διαβουλεύσεων µε την εν λόγω
χώρα στο πλαίσιο της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (άρθρο 96).
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΦΠΑ - Μέτρα εφαρµογής για κοινούς κανόνες της ΕΕ
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για τη θέσπιση µέτρων εφαρµογής για το κοινό σύστηµα φόρου
προστιθέµενης αξίας (11384/05).
Ο κανονισµός καθορίζει ορισµένες πτυχές της βασικής οδηγίας ΦΠΑ (της «έκτης οδηγίας ΦΠΑ»:
77/388/ΕΟΚ) µε στόχο να εξασφαλίσει εφαρµογή του συστήµατος φόρου προστιθέµενης αξίας
πλέον σύµφωνη προς το στόχο της εσωτερικής αγοράς στις περιπτώσεις που παρουσιαστούν ή
υπάρξει κίνδυνος να παρουσιαστούν αποκλίσεις ως προς την εφαρµογή ασύµβατες µε την καλή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Τα νέα µέτρα, που θα τεθούν σε ισχύ τον Ιούλιο του 2006, στοχεύουν στην εξασφάλιση
διασάφησης του νόµου για τον ΦΠΑ, ειδικότερα όσον αφορά:
• τον τόπο παράδοσης, και εποµένως φορολόγησης, διάφορων τύπων αγαθών και υπηρεσιών,
• απαλλαγή ΦΠΑ ορισµένων αγαθών και υπηρεσιών,
• τη βάση επιβολής του φόρου για σκοπούς ΦΠΑ,
• τον ορισµό των ηλεκτρονικά παρεχόµενων υπηρεσιών,
• λογιστικές λεπτοµέρειες για απλουστευµένες ρυθµίσεις για την εφαρµογή του ΦΠΑ από
παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών προερχόµενους από τρίτες χώρες.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επικίνδυνες ουσίες - Ελαστικά επίσωτρα - Χρήση πολυκυκλικών αρωµατικών
υδρογονανθράκων
Το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία που περιορίζει τη χρήση των πολυκυκλικών αρωµατικών
υδρογονανθράκων (PAH) σε έλαια αραίωσης και ελαστικά επίσωτρα στην αγορά της ΕΕ (3641/05).
Η οδηγία, που τροποποιεί την οδηγία 76/769/EOK, στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος µε την καθιέρωση ορίων για τη χρήση
PAH στην παραγωγή ελαστικών επισώτρων προκειµένου να µειωθούν οι εκποµπές των ουσιών
αυτών στο περιβάλλον.
Τα ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων, φορτηγών, γεωργικών µηχανηµάτων και µοτοσικλετών θα
πρέπει να αναγοµώνονται µε έλαια αραίωσης χαµηλής περιεκτικότητας σε ΡΑΗ µετά την
1η Ιανουαρίου 2010.
Τα ελαστικά επίσωτρα παράγονται µε τη χρησιµοποίηση ελαίων αραίωσης που µπορούν να
περιέχουν PAH που έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες και τοξικές. Κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας παραγωγής, οι PAH µπορούν να ενσωµατώνονται στη µήτρα του καουτσούκ και
εποµένως να περιέχονται στο τελικό προϊόν σε διάφορες ποσότητες.
Αντασφαλίσεις – Καθιέρωση του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ *
Το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία που θεσπίζει κανονιστικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες
αντασφάλισης στην ΕΕ (3639/05, 13116/05 ADD 1).
Η οδηγία καθορίζει τους ελάχιστους αναγκαίους όρους για τη χορήγηση επίσηµης άδειας για
δραστηριότητες αντασφάλισης. Σύµφωνα µε τους όρους αυτούς, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν
µια συγκεκριµένη νοµική µορφή, να υποβάλλουν πρόγραµµα δραστηριοτήτων και να διαθέτουν
ένα ελάχιστο κεφάλαιο εγγυήσεων.
Η οδηγία ακολουθεί την ίδια εναρµονισµένη προσέγγιση που υιοθετήθηκε σε σχέση µε την
πρωτασφάλιση και εξασφαλίζει αµοιβαία αναγνώριση των συστηµάτων χορήγησης αδειών και
ελέγχου µεταξύ των κρατών µελών. Ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν αποκλειστικά
αντασφαλιστικές δραστηριότητες.
Οι οδηγίες της ΕΕ περί ασφαλίσεων εντός και εκτός κλάδου ζωής και περί ασφαλιστικών οµίλων
προσαρµόζονται σύµφωνα µε τους κανόνες εποπτείας για τις επιχειρήσεις αντασφάλισης.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλέπε δελτίο τύπου 13386/05.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά µε την υπογραφή της συνθήκης για την Ενεργειακή
Κοινότητα που θα λάβει χώρα στις 25 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Το Συµβούλιο θα εκδώσει απόφαση
σχετικά µε τη σύναψη της συνθήκης αυτής σε µεταγενέστερο στάδιο µετά τη σύµφωνη γνώµη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο στόχος της συνθήκης είναι να δηµιουργηθεί µια ολοκληρωµένη αγορά φυσικού αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιανατολική Ευρώπη µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
χωρών της περιοχής.
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