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Κυριότερα αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου

Το Συµβούλιο κατέληξε σε µερική πολιτική συµφωνία για το σχέδιο κανονισµού σχετικά µε τη
θέσπιση ενωσιακού χρηµατοδοτικού µέσου για το περιβάλλον - LIFE+.
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη
σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς ρύπων καθώς και απόφαση για τη σύναψη,
εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου της Οικονοµικής Επιτροπής για την
Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών (ΟΕΕ-ΟΗΕ) για τα µητρώα έκλυσης και µεταφοράς ρύπων.
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ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Οι Κυβερνήσεις των κρατών µελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής:
Βέλγιο:
κ. Βruno TOBBACK
κ. Kris PEETERS
Τσεχική ∆ηµοκρατία:
κ. Tomáš NOVOTNÝ
∆ανία:
κα Connie HEDEGAARD
Γερµανία:
κ. Sigmar GABRIEL
Εσθονία:
κ. Tiit NABER
Ελλάδα:
κ. Σταύρος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Υπουργός Περιβάλλοντος και Υπουργός Συντάξεων
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
Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος
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
Κύπρος:
κ. Πανίκος ΠΟΥΡΟΣ

Υπουργός Περιβάλλοντος, Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Προστασίας Φυσικών
Πόρων
Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος

Λετονία
κ. Raimonds VĒJONIS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Λιθουανία:
κ. Arūnas KUNDROTAS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Λουξεµβούργο:
κ. Georges FRIDEN

Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος

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. Jan SZYSZKO
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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. László MIKLÒS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Φινλανδία:
κ. Jan-Erik ENESTAM

Υπουργός Περιβάλλοντος

Σουηδία:
κα Lena SOMMESTAD

Υπουργός Περιβάλλοντος

Ηνωµένο Βασίλειο:
κα Margaret BECKETT
κ. Elliot MORLEY

Επιτροπή:
κ. Σταύρος ∆ΗΜΑΣ

Υπουργός Περιβάλλοντος, Επισιτισµού και Αγροτικών
Υποθέσεων
Αναπληρωτής Υπουργός Κλιµατικών Μεταβολών και
Περιβάλλοντος

Μέλος

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

Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων

Ρουµανία:
κα Sulfina BARBU

Υπουργός Περιβάλλοντος
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι, κατά την ανάπτυξη της µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης
στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος και την κίνηση
διαδικασίας µεταξύ όλων των µερών της Σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την
αλλαγή του κλίµατος, απαιτείται να διερευνηθεί πώς θα υλοποιηθεί περαιτέρω η σύµβαση
αυτή ώστε να επιτευχθεί ο απώτατος στόχος της µε την ανάπτυξη µιας ρύθµισης για µετά το
2012, να εξασφαλισθεί η ευρύτερη δυνατή συνεργασία από όλες τις χώρες, να περιληφθούν
όλα τα σηµαντικά αέρια θερµοκηπίου, οι τοµείς και οι δυνατότητες µετριασµού, να
καθοδηγείται η τεχνολογική καινοτοµία µέσα από τη χρήση του βέλτιστου µίγµατος πολιτικών
«ώθησης» και «έλξης», να προαχθεί η µεταφορά τεχνολογιών στις κατάλληλες αγορές και να
προβλεφθεί η συνεχής χρήση ευέλικτων εργαλείων βασισµένων στην αγορά.

2.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι το 6ο Κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον (Π∆Π) καλεί να
προσδιοριστούν και να αναληφθούν συγκεκριµένες δράσεις για τη µείωση των εκποµπών των
αερίων θερµοκηπίου από τις αεροπορικές µεταφορές εάν δεν έχει συµφωνηθεί τέτοια δράση
στα πλαίσια της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) έως το 2002·
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ τα πολλά προηγούµενα συµπεράσµατα του Συµβουλίου τα οποία
αναγνωρίζουν ότι οι παγκόσµιες εκποµπές από τις αεροπορικές µεταφορές είναι ένα σοβαρό
και συνεχώς εντεινόµενο πρόβληµα και στα οποία ζητείται να αναληφθούν δράσεις που
περιέχονται στο 6ο Π∆Π· και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως µείζονος
σηµασίας παράγων των αεροπορικών µεταφορών παγκοσµίως, υπεύθυνος για το ήµισυ
περίπου των εκποµπών CO2 από τις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές που αναφέρονται από τα
µέρη του Παραρτήµατος Ι της Σύµβασης για την αλλαγή του κλίµατος, έχει ευθύνη να
αναπτύξει δράσεις για την αντιµετώπιση του κλιµατικού αντικτύπου των αεροπορικών
µεταφορών.

3.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι τα κράτη µέλη έχουν υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου, οι οποίες
ειδικότερα απορρέουν από τη Σύµβαση για τη ∆ιεθνή Πολιτική Αεροπορία (Σύµβαση του
Σικάγου) και τη Σύµβαση για την αλλαγή του κλίµατος και ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τη θέση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι, µέχρις ότου ο τοµέας της αεροπορίας φθάσει στο σηµείο να
αντιµετωπίσει πλήρως τον κλιµατικό του αντίκτυπο, όλα τα µέσα πολιτικής µέσω των οποίων
είναι δυνατόν να περιοριστεί αυτός ο αντίκτυπος πρέπει να διατηρηθούν ως δυνητικές
εναλλακτικές επιλογές.

4.

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την ανακοίνωση της Επιτροπής «περιορισµός του αντικτύπου των αεροπορικών
µεταφορών στην αλλαγή του κλίµατος» όσον αφορά την αντιµετώπιση του επείγοντος
προβλήµατος των αεροπορικών εκποµπών που αποτελεί σηµαντικό βήµα για την ανάλυση των
επιλογών προς περαιτέρω δράση και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η ανακοίνωση αυτή αποτελεί
συγκεκριµένη απάντηση στις προτροπές του Συµβουλίου για την ανάληψη δράσης.
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5.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι, ενόψει του επείγοντος χαρακτήρα του ζητήµατος, τα κράτη µέλη πρέπει
να προσέξουν να δώσουν γρήγορα συνέχεια στην ανακοίνωση µε τις εργασίες που θα
αναλάβουν. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ την εκτίµηση που διατυπώνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της
ότι απαιτείται µια συνολική και συνεκτική προσέγγιση στην αντιµετώπιση του αντικτύπου των
αεροπορικών µεταφορών στο κλίµα, και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΟΤΙ υφιστάµενες πολιτικές και
δράσεις θα πρέπει να συνεχιστούν, να ενισχυθούν και να συµπληρώνονται µε πρόσθετες
προσεγγίσεις.

6.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι, από οικονοµική και περιβαλλοντική άποψη, η ένταξη του τοµέα των
αεροπορικών µεταφορών στο σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών φαίνεται να αποτελεί
τον καλύτερο δρόµο προς τα εµπρός, εάν ληφθεί υπόψη ότι η εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών
έχει ήδη εφαρµοστεί εντός της ΕΕ και έχει δυνητικά την καλύτερη προοπτική να εφαρµοστεί
διεθνώς σε σχέση µε άλλες εναλλακτικές πολιτικές· γι’ αυτό ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ την Επιτροπή να
υποβάλει έως το τέλος του 2006 νοµοθετική πρόταση που να είναι τόσο εύλογη από
περιβαλλοντική άποψη όσο και αποτελεσµατική από οικονοµική, συνοδευόµενη από
αξιολόγηση του αντικτύπου που να παρέχει λεπτοµερή ανάλυση των περιβαλλοντικών,
οικονοµικών (περιλαµβανοµένης της ανταγωνιστικότητας) και κοινωνικών επιπτώσεων και να
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων ανάλυση των αποτελεσµάτων της ένταξης του τοµέα των
αεροπορικών µεταφορών :
– στο σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της τιµής τους, και σε
συνδυασµό µε τη γενική αναθεώρηση του Συστήµατος Εµπορίας ∆ικαιωµάτων, στις
πιθανές επιπτώσεις στην τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας και την ανταγωνιστικότητα του
ενεργειακού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των βιοµηχανιών υψηλής έντασης ενέργειας·
– στην ανταγωνιστική αγορά µεταξύ αεροµεταφορέων·
– στην ανταγωνιστική αγορά µεταξύ διαφορετικών τρόπων µεταφοράς·
– στην ποικιλοµορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Κοινότητας
περιλαµβανοµένων των νήσων, των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των υπερπόντιων
χωρών και εδαφών.

7.

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την απόφαση της Επιτροπής να συστήσει µια οµάδα εργασίας αεροπορικών
µεταφορών στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Αλλαγή
του Κλίµατος, µε καθήκον την εξέταση τρόπων για να περιληφθεί ο κλιµατικός αντίκτυπος της
αεροπορίας στο σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών της ΕΕ· ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη το
σύστηµα να εφαρµοστεί υπό οµοιόµορφες συνθήκες στους αεροµεταφορείς τόσο της ΕΕ όσο
και των τρίτων χωρών· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι ο σχεδιασµός του συστήµατος θα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη την ποικιλοµορφία των διάφορων περιοχών της Κοινότητας περιλαµβανοµένων των
νήσων, των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών και
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι στο επίκεντρο των περαιτέρω συζητήσεων είναι τα ακόλουθα ζητήµατα :
ο τύπος του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τον κλιµατικό αντίκτυπο της αεροπορίας, η
έκταση στην οποία αντιµετωπίζεται ο αντίκτυπος, οι τύποι των καλυπτόµενων πτήσεων, η
προσέγγιση που ακολουθείται για τον υπολογισµό και την κατανοµή των συνολικών
περιορισµών εκποµπών του τοµέα και η αλληλεπίδραση µε το πρωτόκολλο του Κιότο. Με την
επιφύλαξη των πορισµάτων περαιτέρω τεχνικής ανάλυσης από την οµάδα εργασίας
αεροπορικών µεταφορών, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι οι ακόλουθες προκαταρκτικές κατευθυντήριες
αρχές πρέπει να ληφθούν υπόψη :
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• Ο υπεύθυνος φορέας θα πρέπει να είναι οι αεροµεταφορείς και οι χειριστές
αεροσκαφών, δεδοµένου ότι αυτοί έχουν τον αµεσότερο έλεγχο επί του τύπου των εν
λειτουργία αεροσκαφών και του τρόπου χειρισµού τους.
• Προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυνητικές αρνητικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των
διάφορων επιπτώσεων και να διαφυλαχθεί η περιβαλλοντική ακεραιότητα του
συνολικού συστήµατος, θα πρέπει κατά το δυνατό να αντιµετωπιστούν τόσο οι σχετικές
όσο και οι µη σχετικές µε το CO2 επιπτώσεις των αεροπορικών µεταφορών. Στο
πλαίσιο αυτό, οι παράγοντες αβεβαιότητας που αφορούν ορισµένες επιπτώσεις θα
πρέπει να εκτιµηθούν έναντι των κινδύνων που δηµιουργούνται για το κλίµα. Εν
αναµονή επιστηµονικών εξελίξεων όσον αφορά την ανάπτυξη ενός καταλληλότερου
συστήµατος µέτρησης για τη σύγκριση των διάφορων επιπτώσεων, χρειάζεται µια
πραγµατιστική προσέγγιση. Η οµάδα εργασίας αεροπορικών µεταφορών θα πρέπει να
εκτιµήσει περαιτέρω το ζήτηµα αυτό.
• Στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός λειτουργικού µοντέλου για τις αεροπορικές
µεταφορές στο πλαίσιο της εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών στην Ευρώπη το οποίο να
είναι δυνατό να επεκταθεί ή να αναπαραχθεί παγκοσµίως. Από περιβαλλοντική άποψη,
η προτίµηση στρέφεται προς την κάλυψη όλων των πτήσεων που αναχωρούν από
αερολιµένες της ΕΕ, δεδοµένου ότι ο περιορισµός του πεδίου εφαρµογής σε
ενδοενωσιακές πτήσεις θα αφορούσε ποσοστό µικρότερο του 40% των εκποµπών των
προερχόµενων από όλες τις πτήσεις που αναχωρούν από την ΕΕ. Οι εργασίες στα
πλαίσια της οµάδας αεροπορικών µεταφορών θα πρέπει να εξετάσουν περαιτέρω το
ζήτηµα αυτό και θα πρέπει, ιδίως, να ασχοληθούν µε ζητήµατα ανταγωνισµού όπως
είναι ο αντίκτυπος που έχουν στα σχετικά µερίδια της αγοράς οι αεροµεταφορείς της
ΕΕ και οι αεροµεταφορείς εκτός ΕΕ.
• Με δεδοµένο το επίπεδο ολοκλήρωσης της κοινοτικής αγοράς των αεροπορικών
µεταφορών, η µεθοδολογία για την κατανοµή του συνόλου των δικαιωµάτων των
χορηγούµενων στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών εντός του τοµέα αυτού θα
πρέπει να εναρµονιστεί σε επίπεδο ΕΕ. Πάντως, η Οµάδα Αεροπορικών Μεταφορών θα
πρέπει να εξετάσει περαιτέρω το ζήτηµα αυτό.
• Η ένταξη της αεροπορίας δεν θα πρέπει να θίγει το σύστηµα λογιστικής που
καθορίζεται στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2216/2004 της Επιτροπής για να διασφαλίζεται
η συνοχή της εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών βάσει του συστήµατος αφενός και
βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο, αφετέρου.»
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (LIFE+)
Το Συµβούλιο κατέληξε σε µερική πολιτική συµφωνία, µε ειδική πλειοψηφία1, σχετικά µε το
σχέδιο κανονισµού για τη θέσπιση ενωσιακού χρηµατοδοτικού µέσου για το περιβάλλον - LIFE+
(έγγρ. 14785/05 ADD 1 + ADD 2).
Ο «µερικός» χαρακτήρας της συµφωνίας αυτής οφείλεται στο γεγονός ότι οι δηµοσιονοµικές
πτυχές εξαιρέθηκαν εν αναµονή της έκβασης των συζητήσεων σχετικά µε το µελλοντικό κοινοτικό
δηµοσιονοµικό πλαίσιο (∆ηµοσιονοµικές προοπτικές 2007/2013)2. Εποµένως αναµένεται ότι το
Συµβούλιο θα εγκρίνει το κείµενο αυτό ως κοινή θέση µετά την οριστικοποίηση της διαδικασίας
προϋπολογισµού3 και των θεµάτων που συνδέονται άρρηκτα µε αυτήν.
Στόχος του LIFE + είναι η χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, της εφαρµογής, της παρακολούθησης,
της αξιολόγησης και της κοινοποίησης της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας,
ιδίως µε στόχο τη συµβολή στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην ΕΕ. Το LIFE+
υποστηρίζει ειδικότερα την υλοποίηση του 6ου προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον4.
Η Επιτροπή πρότεινε ένα ενιαίο µέσο στο οποίο συγχωνεύονται ορισµένα από τα υφιστάµενα
προγράµµατα και στο οποίο προτείνεται να ανατίθεται στα κράτη µέλη η διαχείριση µεγάλου
µέρους του προγράµµατος. Προτάθηκε επίσης να ενσωµατωθεί η χρηµατοδότηση άλλων µέτρων
υπέρ του περιβάλλοντος, ειδικότερα των µέτρων για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και για τη
διαχείριση της φύσης και της βιοποικιλότητας, σε άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα.
Στο κείµενο επί του οποίου το Συµβούλιο κατέληξε σε µερική πολιτική συµφωνία, µολονότι
υιοθετούνται οι βασικές αρχές που υπογραµµίζονται στην πρόταση της Επιτροπής, προβάλλεται
πρώτιστα η φύση και η βιοποικιλότητα και προβλέπεται η χρηµατοδότηση ορισµένων έργων υπό το
LIFE+, σε περίπτωση που δεν είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση δυνάµει άλλων κοινοτικών
χρηµατοδοτικών µέσων. Κατά την υιοθέτηση της προσέγγισης αυτής, το Συµβούλιο έλαβε
προσεκτικά υπόψη τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, οι οποίες
συνάδουν µε την προσέγγιση αυτή.
Το Life + στηρίζει:
– µέτρα βέλτιστης πρακτικής ή µέτρα επίδειξης για την στήριξη των στόχων σχετικά µε τη φύση
και τη βιοποικιλότητα, όπως µέτρα έκτακτης ανάγκης για τη διατήρηση των προστατευόµενων
ειδών (όπως ο Ιβηρικός λυγξ)

1

2

3
4

Οι αντιπροσωπείες του Βελγίου και των Κάτω Χωρών δεν µπόρεσαν να αποδεχθούν το
συµφωνηθέν κείµενο.
Το άρθρο 11 παράγραφος 2 της πρότασης της Επιτροπής δεν περιλαµβάνεται στο
συµφωνηθέν κείµενο.
Προϋπολογισµός που προτείνεται από την Επιτροπή: 2.190 εκατοµµύρια ευρώ.
Απόφαση 1600/2002/ΕΚ, ΕΕ L 242, της 10.9.2002, σ. 1.
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– καινοτόµα µέτρα ή µέτρα επίδειξης για την στήριξη της υλοποίησης και ανάπτυξης κοινοτικής
περιβαλλοντικής πολιτικής (όπως προσεγγίσεις για την επίλυση των θεµάτων περί εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου, ποιότητας των υδάτων, και, µεταξύ άλλων, για την πολιτική στον
τοµέα των χηµικών ουσιών)
– δραστηριότητες που δεν είναι επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση δυνάµει άλλων κοινοτικών
χρηµατοδοτικών µέσων.
Προτεινόµενη νοµική βάση: Άρθρο 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης - διαδικασία συναπόφασης µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης του
Συµβουλίου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουλίου 2005
(έγγρ. 10814/05).
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∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα
«ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:
1.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση (SS.VII/3) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) κατά την 7η ειδική του
συνεδρίαση το Φεβρουάριο 2002 σχετικά µε την ανάγκη να αναπτυχθεί µια στρατηγική
προσέγγιση για τη διεθνή διαχείριση των χηµικών ουσιών (SAICM),

2.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ το κεφάλαιο 19 του Προγράµµατος ∆ράσης
«21ος αιώνας» και την παράγραφο 23 του Σχεδίου Εφαρµογής του Γιοχάνεσµπουργκ
που εγκρίθηκε από την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη στις
4 Σεπτεµβρίου 2002, η οποία αποσκοπεί να επιτύχει, έως το 2020, να ελαχιστοποιεί τον
τρόπο χρήσης και παραγωγής χηµικών ουσιών, τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις επί της
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, και ότι η ανάπτυξη της στρατηγικής
προσέγγισης έχει αναγνωριστεί ως µείζων συνεισφορά στην επίτευξη αυτού του στόχου,

3.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ την παράγραφο 56 στοιχείο (ια) των αποτελεσµάτων της
Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Κορυφής του Σεπτεµβρίου 2005, η οποία επιβεβαίωσε τη
δέσµευση για την προώθηση υγιούς διαχείρισης των χηµικών ουσιών και των επικίνδυνων
αποβλήτων καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους µέσω της SAICM.

4.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τη µέχρι τούδε ανάπτυξη της στρατηγικής προσέγγισης, υπό την αιγίδα του
Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον, επικουρούµενου από µια
διευθύνουσα επιτροπή µε τη συµµετοχή άλλων βασικών διακυβερνητικών οργανώσεων
που εµπλέκονται στη διαχείριση των χηµικών ουσιών. Μια πρώτη προπαρασκευαστική
συνεδρίαση, η SAICM PrepCom1, έγινε στη Μπανγκόκ από 9 έως 13 Νοεµβρίου 2003.
Η SAICM PrepCom2 έγινε στο Ναϊρόµπι της Κένυας, από 4 έως 8 Οκτωβρίου 2004.
Η SAICM PrepCom3 πραγµατοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας από 19 έως
24 Σεπτεµβρίου 2005. Από 4 έως 6 Φεβρουαρίου 2006, έχει προγραµµατιστεί στο
Ντουµπάι των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων µια «∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για τη ∆ιαχείριση
των Χηµικών Ουσιών» (ICCM) για την έγκριση της όλης SAICM.

5.

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόοδο που έχει σηµειωθεί µέχρι σήµερα στην ανάπτυξη της
στρατηγικής προσέγγισης, ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ δε ιδίως τον Πρόεδρο της SAICM, τη
Γραµµατεία της SAICM και τους δωρητές χάρη στη στήριξη των οποίων έγινε πράξη
η συνολική προσέγγιση και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τις προσπάθειες όλων των συµµετασχόντων
και τον ιδιαίτερο ρόλο που έπαιξαν οι µεταξύ των συνόδων ουσιαστικές εργασίες των
περιφερειακών οµάδων.

6.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για τη δοµή της στρατηγικής προσέγγισης, η
οποία θα απαρτίζεται από τρία έγγραφα : ∆ήλωση Υψηλού Επιπέδου, Γενική Στρατηγική
Πολιτικής και Παγκόσµιο Σχέδιο ∆ράσης. Πολλά έχουν επιτευχθεί κατά την PrepCom 3
για την ολοκλήρωση των εγγράφων αυτών, αλλά αποµένει δρόµος για να επιτευχθεί ο
στόχος µας για την ICCM, µε αφετηρία αυτά τα αποτελέσµατα.
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7.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη συνεχή του σθεναρή υποστήριξη για την ανάπτυξη της στρατηγικής
προσέγγισης και ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ όλους τους συµµετέχοντες στη διαδικασία της SAICM να
εργαστούν εποικοδοµητικά και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την οριστική
διαµόρφωση της στρατηγικής προσέγγισης προκειµένου να εγκριθεί από την ICCM το
Φεβρουάριο του 2006.

8.

ΣΥΝΙΣΤΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη να επιδιώξουν κατά την
ολοκλήρωση της στρατηγικής προσέγγισης να εξασφαλίσουν ότι :

α)

η διαδικασία ολοκλήρωσης και κατόπιν εφαρµογής της στρατηγικής προσέγγισης
συνεχίζει να είναι διαφανής, ανοικτή και καλύπτει όλες τις χώρες, κύκλους συµφερόντων
και τοµείς,

β)

η ∆ήλωση Υψηλού Επιπέδου επιτρέπει στους Υπουργούς να αναλάβουν πολιτική
δέσµευση ως προς τη στρατηγική προσέγγιση, αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι νοµικώς
δεσµευτική και ότι αποτελεί µια διαδικασία παγκόσµιας κλίµακας η οποία υποστηρίζει τις
διεθνείς νοµικές µας υποχρεώσεις,

γ)

η Γενική Στρατηγική Πολιτικής απορρέει από τις δεσµεύσεις που εκφράζονται στη
∆ήλωση Υψηλού Επιπέδου και υλοποιείται µέσω του Παγκοσµίου Σχεδίου ∆ράσης, το
οποίο αποτελεί ένα ευρύ θεµατολόγιο που θα πρέπει να χρησιµοποιούν οι χώρες και οι
λοιποί κύκλοι συµφερόντων προκειµένου να εκπληρωθούν οι δεσµεύσεις αυτές για µια
υγιή διαχείριση των χηµικών ουσιών,

δ)

το πεδίο εφαρµογής της στρατηγικής προσέγγισης είναι ευρύ και ισχύει για την υγιή
διαχείριση κάθε τύπου χηµικών ουσιών, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους,

ε)

η στρατηγική προσέγγιση αναγνωρίζει τη σηµασία της κινητοποίησης νέων εθνικών και
διεθνών χρηµατοοικονοµικών πόρων ώστε να γίνει εφικτή η επιτυχής της εφαρµογή. Οι
πόροι αυτοί θα προέλθουν από ένα φάσµα υφιστάµενων και νέων πηγών που
περιλαµβάνουν
i)
δράσεις σε εθνικό ή κατώτερο του εθνικού επίπεδο υπέρ της χρηµατοδότησης των
στόχων της στρατηγικής προσέγγισης, δεδοµένου του κόστους της αδράνειας, συν τοις
άλλοις µε την ένταξη της υγιούς διαχείρισης των χηµικών ουσιών σε σχετικές στρατηγικές
και την κατάλληλη χρήση των οικονοµικών µέσων,
ii)
ενίσχυση των βιοµηχανικών συµπράξεων και της χρηµατοδοτικής και τεχνικής
συµµετοχής, µεταξύ άλλων µε νέες και εν εξελίξει πρωτοβουλίες και µε την παροχή
πόρων,
iii) ένταξη των στόχων της στρατηγικής προσέγγισης στην πολυµερή και διµερή
συνεργασία για την αναπτυξιακή βοήθεια, µεταξύ άλλων µέσω (α) της µελέτης από τους
δικαιούχους του ενδεχοµένου της ένταξης των στόχων της στρατηγικής προσέγγισης στα
σχετικά εθνικά έγγραφα τα οποία επηρεάζουν τη συνεργασία για την αναπτυξιακή βοήθεια
και (β) της ανταπόκρισης των χορηγών βοήθειας σε αιτήµατα, µε αναγνώριση των στόχων
της στρατηγικής προσέγγισης ως σηµαντικό στοιχείο της συνεργασίας των φορέων
διµερούς βοηθείας χάριν της αειφόρου ανάπτυξης,
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iv) αποτελεσµατικότερη χρήση και αξιοποίηση των υφιστάµενων πηγών παγκόσµιας
χρηµατοδότησης στον τοµέα αυτόν, ιδίως διερευνώντας το πεδίο για περαιτέρω στήριξη
από το Παγκόσµιο Ταµείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και το Πρωτόκολλο του
Μοντρεάλ και το πολυµερές του ταµείο,
v)
δηµιουργία ενός εθελοντικού, σαφώς περιορισµένου χρονικά «Προγράµµατος
Ταχείας Εκκίνησης» για τη στήριξη αρχικών δραστηριοτήτων θεσµικής ενίσχυσης στις
οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη επιδιώκουν, στα όρια των ικανοτήτων
τους, να συνεισφέρουν,
στ)

η χρήση της αρχής της προφύλαξης και της υποκατάστασης και η εφαρµογή τους στη
διαχείριση των χηµικών ουσιών για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του
περιβάλλοντος µνηµονεύονται µε βάση τις υφιστάµενες θέσεις της ΕΕ και δεν συνιστούν
αποδυνάµωση της συλλογικής κληρονοµιάς των διεθνών προηγουµένων,

ζ)

η στρατηγική προσέγγιση πραγµατεύεται προτεραιότητες όπως οι ανθεκτικές,
βιοσυσσωρευτικές και τοξικές ουσίες (PBT), οι άκρως ανθεκτικές και άκρως
βιοσυσσωρευτικές ουσίες (vPvB), οι καρκινογόνες ή µεταλλαξιογόνες χηµικές ουσίες ή
εκείνες που επηρεάζουν δυσµενώς, µεταξύ άλλων, το αναπαραγωγικό, το ενδοκρινικό, το
ανοσοποιητικό ή το νευρικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδών αµιάντου,
οι έµµονοι οργανικοί ρύποι (POPs), και τέλος ο υδράργυρος και άλλα µέταλλα που
εµπνέουν παγκόσµια ανησυχία,

η)

η στρατηγική προσέγγιση ενθαρρύνει την έρευνα και την ανάπτυξη και χρήση µη χηµικών
εναλλακτικών λύσεων ως σηµαντικό µέσο για τη µείωση των κινδύνων από τις χηµικές
ουσίες,

θ)

το Παγκόσµιο Σχέδιο ∆ράσης υιοθετείται ως έγγραφο καθοδήγησης για όλους τους
κύκλους συµφερόντων σε παγκόσµιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο
προκειµένου να βοηθήσει στην αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης των δράσεών τους
για µια υγιή διαχείριση των χηµικών ουσιών και να θέσει, µεταξύ άλλων, προτεραιότητες
στην κάλυψη κενών αυτής της διαχείρισης,

ι)

το Παγκόσµιο Σχέδιο ∆ράσης περιλαµβάνει καθοδήγηση για την κατά προτεραιότητα
κατάταξη δραστηριοτήτων, όπως η εστίαση στη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ
αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών, η ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ιδιαιτέρως
βλαβερές ουσίες και η ένταξη των χηµικών ουσιών στο ευρύτερο αναπτυξιακό
θεµατολόγιο· επιπλέον, το Παγκόσµιο Σχέδιο ∆ράσης θέτει προτεραιότητες σε παγκόσµια
κλίµακα για τις οποίες είναι καίριας σηµασίας η από κοινού ανάληψη της κατάλληλης
δράσης,

ια)

η συγκέντρωση των συµβάσεων περί χηµικών ουσιών και αποβλήτων περιλαµβάνεται στο
Παγκόσµιο Σχέδιο ∆ράσης ως βήµα προς τους συµφωνηµένους στόχους της διεθνούς
περιβαλλοντικής διαχείρισης,
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ιβ)

η εφαρµογή και η συνεκτίµηση της στρατηγικής προσέγγισης υποστηρίζεται από
Γραµµατεία, µε το UNEP να αναλαµβάνει την κύρια διοικητική ευθύνη και µε έντονη
ανάµιξη της ΠΟΥ. Η Γραµµατεία θα εργάζεται σε συντονισµό και/ή συνεργασία µε τις
συµµετέχουσες οργανώσεις στο πλαίσιο του διοργανικού προγράµµατος ασφαλούς
διαχείρισης χηµικών προϊόντων (IOMC) και, κατά περίπτωση, µε άλλες διακυβερνητικές
οργανώσεις,

ιγ)

οι επακόλουθες συνεδριάσεις της ICCM για την περιοδική επανεξέταση και εφαρµογή της
στρατηγικής προσέγγισης γίνονται µε συχνότητα που εξασφαλίζει τη δηµιουργία και τη
διατήρηση δυναµικής, αφήνοντας παράλληλα αρκετά χρονικά περιθώρια µεταξύ των
συνεδριάσεων προκειµένου να εξασφαλίζεται η πρακτική εφαρµογή και η πρόοδος. Στο
µέτρο του δυνατού, οι συνεδριάσεις της ICCM θα πρέπει να διεξάγονται σε άµεση
συνέχεια των συνεδριάσεων των διοικητικών φορέων των σχετικών διακυβερνητικών
οργανώσεων.»
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ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΜΟΝ 863 Χ ΜΟΝ 810
Το Συµβούλιο εξέτασε την απόφαση που πρότεινε η Επιτροπή σχετικά µε την εµπορία ενός
προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L. υβρίδιο MON 863 x MON 810) γενετικώς τροποποιηµένου
ώστε να παρουσιάζει αντοχή στο κολεόπτερο Diabrotica virgifera virgifera και σε ορισµένα
λεπιδόπτερα επιβλαβή για τον αραβόσιτο (14893/05). Η άδεια δεν θα επιτρέπει τη χρήση του
προϊόντος για τροφές ή για καλλιέργεια.
Η Προεδρία σηµείωσε ότι δεν υφίσταται η ειδική πλειοψηφία που απαιτείται για την έγκριση ή την
απόρριψη της πρότασης. Λόγω αδυναµίας λήψης απόφασης από το Συµβούλιο, εναπόκειται στην
Επιτροπή να εγκρίνει την προτεινόµενη απόφαση.
Οι γερµανικές αρχές έλαβαν γνωστοποίηση από την εταιρεία Monsanto SA, µε την οποία ζητείται
άδεια για την εισαγωγή και µεταποίηση του γενετικώς τροποποιηµένου αραβοσίτου MON 863 x
για δεκαετή περίοδο.
Η γνώµη που διατύπωσε η Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων1 στις 8 Ιουνίου 2005 κατέληγε
στο συµπέρασµα ότι το MON 863 x MON 810 είναι απίθανο να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην
υγεία των ανθρώπων και των ζώων ή στο περιβάλλον στα πλαίσια της προτεινόµενης χρήσης.
Επίσης η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων έκρινε ότι το πεδίο εφαρµογής του
σχεδίου επιτήρησης που προβλέπεται από τον κάτοχο της άδειας συµβαδίζει µε τις σκοπούµενες
χρήσεις του MON 863 x MON 810.
Βάσει της γνώµης αυτής, στις 19 Σεπτεµβρίου 2005, η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο απόφασης στη
ρυθµιστική επιτροπή2 για την αδειοδότηση του εν λόγω προϊόντος. Ωστόσο, η ρυθµιστική επιτροπή
δεν µπόρεσε να γνωµοδοτήσει διότι δεν επετεύχθη ειδική πλειοψηφία.
Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε την διαδικασία της επιτροπολογίας 3, στις 11 Noεµβρίου 2005, η
Επιτροπή υπέβαλε πρόταση, δίνοντας στο Συµβούλιο τρίµηνη προθεσµία για να λάβει απόφαση.
Απαιτείται ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο για την έγκριση ή την απόρριψη της πρότασης της
Επιτροπής, ενώ απαιτείται οµοφωνία για την τροποποίησή της. Σε περίπτωση απόρριψης, η
Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει την πρότασή της. Σε περίπτωση αδυναµίας του Συµβουλίου να
λάβει απόφαση, η πράξη µπορεί να θεσπιστεί από την Επιτροπή.

1
2
3

Βλ. http://www.efsa.eu.int/science/gmo/gmo_opinions/176_el.html
Συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 30 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
Βλ. άρθρο 5 της απόφασης του Συµβουλίου 1999/468/EΚ (ΕΕ L 184/23, 17.7.1999).
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Το Συµβούλιο διεξήγε συζήτηση προσανατολισµού σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την
ατµοσφαιρική ρύπανση και την πρόταση οδηγίας για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή.
Η συζήτησε κάλυψε, ειδικότερα, τα εξής θέµατα:
– τους στόχους έως το 2020 που εξετάζονται στη θεµατική στρατηγική, και
– την ελαστικότητα που παρέχει η προτεινόµενη οδηγία προς εφαρµογή από τα κράτη µέλη,
προκειµένου να βελτιωθεί η δηµόσια υγεία µε αποδοτικό από πλευράς κόστους τρόπο (π.χ. µέσω
της ρύθµισης για τα λεπτά σωµατίδια).
Η συζήτηση του Συµβουλίου αποσκοπεί στην παροχή κατευθυντηρίων γραµµών για τις
µελλοντικές εργασίες ως προς την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα.
Στο τέλος της συζήτησης, ο Πρόεδρος συνόψισε τις διάφορες θέσεις ως εξής:
«Η σηµερινή συζήτηση ήταν ιδιαιτέρως χρήσιµη τόσο για τη θεµατική στρατηγική όσο και τη
προτεινόµενη νέα οδηγία. Ως Πρόεδρος, θα ήθελα να υπενθυµίσω τα εξής σηµεία, χωρίς να
εξαντλώ το θέµα ή να δεσµεύω το Συµβούλιο:
– οι περισσότεροι από εµάς πιστεύουµε ότι οι µακροπρόθεσµοι στόχοι της στρατηγικής µπορεί να
εξεταστούν προτού ληφθούν νοµοθετικά µέτρα·
– όµως, θα χρειαστεί να εξετάσουµε λεπτοµερώς τη νοµοθεσία που ετοιµάζει η Επιτροπή,
χρησιµοποιώντας έναν ισόρροπο µηχανισµό αξιολόγησης των επιπτώσεων·
– επιφυλάξαµε ευνοϊκή υποδοχή στην πρόταση νέας οδηγίας, η οποία αποτελεί καλό παράδειγµα
βελτίωσης του ρυθµιστικού πλαισίου·
– στα πλαίσιο µελλοντικών διαπραγµατεύσεων ως προς την οδηγία, θα πρέπει να αναγνωρίσουµε
την αξία µιας αυξηµένης ελαστικότητας που θα παρέχεται στα κράτη µέλη προκειµένου να
συµµορφούνται προς τις υποχρεώσεις τους·
– εξίσου σηµαντικό είναι να περιληφθούν στις διαπραγµατεύσεις οι λόγοι δηµόσιας υγείας και να
µην λησµονηθεί ότι στόχος είναι η µείωση της έκθεσης των ανθρώπων στην ατµοσφαιρική
ρύπανση, ιδίως στα λεπτά σωµατίδια.»

14933/05 (Presse 315)

17

EL

2.XII.2005
Υπενθυµίζεται ότι παρά τις σηµαντικές βελτιώσεις της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα στην
Ευρώπη, τις οποίες επέφεραν νοµοθετικές ρυθµίσεις και άλλοι παράγοντες, η ατµοσφαιρική
ρύπανση εξακολουθεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Το
Σεπτέµβριο του 2005, η Επιτροπή παρουσίασε µια θεµατική στρατηγική για την ατµοσφαιρική
ρύπανση και πρόταση νέας οδηγίας για την ποιότητα του αέρα σχετικά µε την καταπολέµηση της
ρύπανσης του αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέσα στο πλαίσιο του προγράµµατος Καθαρός Αέρας
για την Ευρώπη (CAFE) (12735/05 + ADD 1 και ADD 2).
Η στρατηγική αποτελεί µέρος του Έκτου Κοινοτικού Προγράµµατος δράσης για το Περιβάλλον1
(6ο Π∆Π), όπου καθορίζεται ως στόχος για την στρατηγική η «επίτευξη επιπέδων ποιότητας του
αέρα που δεν θα έχουν ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον».
Μέρος της στρατηγικής θα υλοποιηθεί µε την αναθεώρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας για την
ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα µε δύο κύριες συνιστώσες:
α)

εκσυγχρονισµό των ισχυουσών διατάξεων και συγχώνευση πέντε νοµικών πράξεων σε µία
και µόνη οδηγία (οδηγία πλαίσιο2, πρώτη3, δεύτερη4 και τρίτη5 θυγατρική οδηγία και
απόφαση για την ανταλλαγή πληροφοριών6· η τέταρτη θυγατρική οδηγία7 θα συγχωνευθεί
αργότερα µε απλοποιηµένη διαδικασία «κωδικοποίησης»).

β)

εισαγωγή νέων προδιαγραφών ποιότητας του αέρα για τα λεπτά σωµατίδια
(ατµοσφαιρικός ρύπος ΑΣ2,5) στον αέρα, λόγω του µεγάλου οφέλους για την υγεία που θα
επιτευχθεί µε αυτόν τον τρόπο.

Tαυτόχρονα, θα παρέχεται µεγαλύτερο περιθώριο ελιγµών στα κράτη µέλη. Οσάκις αυτά θα είναι
σε θέση να αποδεικνύουν ότι έλαβαν όλα τα δέοντα µέτρα για να εφαρµόσουν τη νοµοθεσία αλλά
αδυνατούν παρά ταύτα να συµµορφωθούν µε τις προδιαγραφές ποιότητας του αέρα σε ορισµένα
µέρη, προτείνεται να τους δοθεί η δυνατότητα να ζητούν παράταση της προθεσµίας συµµόρφωσης
στις σχετικές περιοχές υπό ορισµένες προϋποθέσεις.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, η στρατηγική φιλοδοξεί να αποδώσει οφέλη για την υγεία ύψους
τουλάχιστον 42 δισεκατοµµυρίων ευρώ κατ’ έτος. Η επίτευξη αυτών των στόχων εκτιµάται ότι θα
στοιχίσει περίπου 7,1 δισεκατοµµύρια ευρώ κατ’ έτος (που θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,05%
του ΑΕΠ της ΕΕ των 25 το 2020).

1
2
3
4
5
6
7

Απόφαση 1600/2002/ΕΚ, ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1.
Οδηγία 96/62/ΕΚ, ΕΕ L 296, 21.11.1996, σ. 55.
Οδηγία 1999/30/ΕΚ, ΕΕ L 163, 29.6.1999, σ. 41.
Οδηγία 2000/69/ΕΚ, ΕΕ L 313, 13.12.2000, σ. 12.
Οδηγία 2002/3/ΕΚ, ΕΕ L 67, 9.3.2002, σ. 14.
Απόφαση 97/101/ΕΚ, ΕΕ L 35, 5.2.1997, σ. 14.
Οδηγία 2004/107/ΕΚ, ΕΕ L 23, 26.1.2005, σ. 3.
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ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΓΤΟ) - ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Το Συµβούλιο διεξήγε µια πρώτη συζήτηση προσανατολισµού για τις ευρωπαϊκές προοπτικές για
τη µελλοντική βέλτιστη χρήση ΓΤΟ στις καλλιέργειες και τις τροφές, και για την ευρωπαϊκή
διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους ΓΤΟ.
Η συζήτηση κάλυψε διάφορες πτυχές πολιτικής σε σχέση µε τους ΓΤΟ στις καλλιέργειες, στις
ζωοτροφές και στα τρόφιµα, ιδίως τους ενδεχόµενους κινδύνους και τα οφέλη από την τεχνολογία
ΓΤ, τη συνύπαρξη ΓΤ και συµβατικών καλλιεργειών, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για
µεµονωµένους ΓΤΟ και την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα.
Η συζήτηση ως προς το σηµείο αυτό θα συνεχιστεί κατά την επόµενη Προεδρία, ιδίως υπό το φως
των εκθέσεων αξιολόγησης που η Επιτροπή θα υποβάλει το 2006 και οι οποίες αφορούν την
εφαρµογή της πρόσφατης κοινοτικής νοµοθεσίας (οδηγία για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον 1, κανονισµός για τα γενετικώς τροποποιηµένα
τρόφιµα και ζωοτροφές2, κανονισµός σχετικά µε την ανιχνευσιµότητα και την επισήµανση των
γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών καθώς και την ανιχνευσιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών
που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς 3).

1

2

3

Οδηγία 2001/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Μαρτίου
2001 (ΕΕ L 106, 17.4.2001 σ. 1).
Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
22ας Σεπτεµβρίου 2003 (ΕΕ L 268, 18.10.2003, σ. 1).
Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
22ας Σεπτεµβρίου 2003 (ΕΕ L 268, 18.10.2003, σ. 24).
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∆ΙΑΦΟΡΑ
Tο Συµβούλιο ενηµερώθηκε από την Επιτροπή σχετικά µε:
• τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα (15081/05)
Ενηµερώθηκε επίσης από την Προεδρία σχετικά µε:
• το σχέδιο δράσης για τις νανοτεχνολογίες (14990/05)
• τις οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις (14991/05)
Ενηµερώθηκε επίσης ως προς τα εξής θέµατα:
•

Ενηµέρωση σχετικά µε την άτυπη υπουργική σύνοδο στις 23 Νοεµβρίου 2005:«Επείγοντα
µέτρα για τη Βαλτική - συζήτηση για το µέλλον» (εισήγηση της σουηδικής αντιπροσωπίας 15082/05)

•

Εισαγωγή άγριων πτηνών στην ΕΕ (εισήγηση της βελγικής αντιπροσωπίας - 14882/05)

•

Καθαρές, έξυπνες, ανταγωνιστικές λύσεις (εισήγηση της ολλανδικής αντιπροσωπίας -14997/05)
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συµβάσεις για τον Όντερ και τον Έλβα - Προστασία ποτάµιων υδάτων
Το Συµβούλιο ενέκρινε απόφαση µε την οποία η Κοινότητα παύει να είναι συµβαλλόµενο µέρος
των διεθνών συµβάσεων για την προστασία των ποταµών Όντερ και Έλβα (13673/05).
Η συµµετοχή της Κοινότητας στις συµβάσεις δεν δικαιολογείται πλέον µετά από την προσχώρηση
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004,
εφόσον από αυτήν τη χρονική στιγµή όλα τα συµβαλλόµενα µέρη είναι κράτη µέλη της ΕΕ.
Σύµβαση των Άλπεων
Το Συµβούλιο ενέκρινε απόφαση για την υπογραφή πρωτοκόλλων της Σύµβασης των Άλπεων για
την προστασία του εδάφους, για την ενέργεια και για τον τουρισµό (14830/05).
Ευρωπαϊκό µητρώο έκλυσης και µεταφοράς ρύπων – κανονισµός
Το Συµβούλιο ενέκρινε, σε πρώτη ανάγνωση, κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τη δηµιουργία ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς ρύπων
(ΜΕΜΡ).
Το ΜΕΜΡ ορίζεται γενικά ως µία ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων ή µητρώο ρύπων που
περιλαµβάνει ειδικά για κάθε µονάδα στοιχεία για τις εκλύσεις στο περιβάλλον και τις µεταφορές
αποβλήτων. Είναι δυνατόν επίσης να περιλαµβάνει εκλύσεις από άλλες συναφείς πηγές (διάχυτες
πηγές).
Στόχος του κανονισµού είναι η βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στις περιβαλλοντικές
πληροφορίες, µέσω της σύστασης ενός συνεκτικού, ολοκληρωµένου, πανευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού
Μητρώου για την Έκλυση και τη Μεταφορά των Ρύπων (MEMP/PRTR), µε το οποίο προωθείται
επίσης η πρόληψη και ο περιορισµός της ρύπανσης, η τροφοδότηση των υπευθύνων για τη λήψη
αποφάσεων µε δεδοµένα και η διευκόλυνση της συµµετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων στον
τοµέα του περιβάλλοντος. Ο κανονισµός θεσπίζεται στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου της ΟΕΕ του
ΟΗΕ για το ΜΕΜΡ, το οποίο συνήφθη στο Κίεβο, τον Μάιο του 2003.
Αφ’ ης στιγµής θεσπιστεί, το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ θα υποκαταστήσει πλήρως το υφιστάµενο
Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκποµπών και τον µηχανισµό σχετικά µε την ολοκληρωµένη
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.
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Ευρωπαϊκά µητρώα έκλυσης και µεταφοράς ρύπων - Πρωτόκολλο της ΟΕΕ των Ηνωµένων
Εθνών
Το Συµβούλιο ενέκρινε απόφαση για τη σύναψη, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του
πρωτοκόλλου της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών1 (ΟΕΕ του ΟΗΕ)
όσον αφορά τα µητρώα έκλυσης και µεταφοράς ρύπων (ΜΕΜΡ).
Το ΜΕΜΡ ορίζεται γενικά ως µία ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων ή µητρώο ρύπων που
περιλαµβάνει ειδικά για κάθε µονάδα στοιχεία για τις εκλύσεις στο περιβάλλον και τις µεταφορές
αποβλήτων. Είναι δυνατόν επίσης να περιλαµβάνει εκλύσεις από άλλες συναφείς πηγές (διάχυτες
πηγές).
Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά ενός ΜΕΜΡ περιλαµβάνουν: υποχρεωτική και περιοδική
υποβολή εκθέσεων από επιµέρους µονάδες, κατάλογο ρύπων, εκλύσεις στον αέρα, το νερό, το
έδαφος και µεταφορές αποβλήτων, ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο, συµµετοχή
των ενδιαφεροµένων µερών, πρόσβαση στο κοινό.
Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, το Πρωτόκολλο περιλαµβάνει τις ακόλουθες βασικές υποχρεώσεις:
• Εκπόνηση και συντήρηση (εθνικών) µητρώων ΜΕΜΡ που καλύπτουν σηµειακές πηγές και
διάχυτες πηγές
• Συνεκτική και δοµηµένη, δηµόσια προσπελάσιµη και εύχρηστη ηλεκτρονική βάση δεδοµένων
• Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε επίπεδο µονάδων
• Υποβολή εκθέσεων για επιµέρους ρύπους στα διάφορα µέσα (στον αέρα, το νερό και το έδαφος)
• Υποβολή εκθέσεων για µεταφορές αποβλήτων εκτός του χώρου των µονάδων
• Υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων σε ετήσια βάση
• Ποιοτική εκτίµηση των καταχωρηµένων δεδοµένων
• Προαιρετική υποβολή εκθέσεων για διάχυτες πηγές
Το Πρωτόκολλο καλύπτει συνολικά 64 δραστηριότητες και 86 ουσίες, µε την επιφύλαξη πιθανών
µελλοντικών τροποποιήσεων.

1

http://www.unece.org/env/welcome.html
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Το πρωτόκολλο ΟΕΕ/ΟΗΕ για το µητρώο έκλυσης και µεταφοράς ρύπων αποτελεί σηµαντικό βήµα
προς την κατεύθυνση της πλήρους υλοποίησης της Σύµβασης του Aarhus για την πρόσβαση στην
πληροφόρηση, τη συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήµατα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ευρωµεσογειακή Υπουργική ∆ιάσκεψη για τις µεταφορές
Το Συµβούλιο ενέκρινε το σχέδιο συµπερασµάτων της Υπουργικής ∆ιάσκεψης ενόψει της
ευρωµεσογειακής Υπουργικής ∆ιάσκεψης για τις µεταφορές που θα διεξαχθεί στο Μαρακές,
στις 15 ∆εκεµβρίου 2005.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ για τις χρηµατοοικονοµικές αγορές
Το Συµβούλιο συµφώνησε για την ακόλουθη κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ για τις χρηµατοοικονοµικές
αγορές:
«Οι δυναµικές χρηµατοοικονοµικές αγορές καθίστανται όλο και περισσότερο παγκόσµιες και µε
βαρύνουσα σηµασία για την οικονοµική ανάπτυξη και την καινοτοµία, µε αποτέλεσµα οι εξελίξεις σε
µία αγορά ή νοµική τάξη να µπορούν να έχουν επιπτώσεις και στις άλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
οι Ηνωµένες Πολιτείες ξεκίνησαν τον κανονιστικό διάλογο για τις χρηµατοοικονοµικές αγορές το 2002
ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν τέτοιες «παρενέργειες». Ο διάλογος αυτός έχει εξελιχθεί και
επιδίωξή µας πλέον είναι η εξακρίβωση και η συζήτηση πιθανών στοιχείων διένεξης ενώ παράλληλα,
µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον, θα εξασφαλίζουµε ότι οι χρηµατοοικονοµικές αγορές µας θα
εργάζονται από κοινού µε στόχο την όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη λειτουργία των διατλαντικών
χρηµατοοικονοµικών αγορών. Η δύναµη αυτού του διαλόγου έγκειται στην ανεπίσηµη φύση του, µε τα
διάφορα ζητήµατα να συζητούνται σε επαγγελµατικό επίπεδο µεταξύ εµπειρογνωµόνων κανονιστικών
θεµάτων τεχνικής υφής. Ο διάλογος τελεί υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ, µε τη συνδροµή στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της
Κεντρικής Τράπεζας της χώρας αυτής, καθώς και εκπροσώπων άλλων εποπτικών οργάνων, ανάλογα µε
τις ανάγκες. Ο διάλογος τροφοδοτείται επίσης µε συµβολές από τον επιχειρηµατικό κόσµο, από
πανεπιστηµιακούς κύκλους και από τις νοµοθετικές αρχές.
Τα προς άµεση συζήτηση θέµατα του διαλόγου περιλαµβάνουν:
• την προώθηση της σύγκλισης των λογιστικών προτύπων,
• την υλοποίηση και επιβολή µεταρρυθµίσεων στις χρηµατοοικονοµικές αγορές, µεταξύ άλλων µε τη
συνεπή υλοποίηση και εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης για τις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες,
• τη συνεργασία µεταξύ των εποπτικών αρχών του λογιστικού ελέγχου,
• τη διακυβέρνηση και τη λογοδοσία των φορέων καταρτισµού διεθνών προτύπων,
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• τη µεταρρύθµιση της διαδικασίας διαγραφής αλλοδαπών εκδοτών από τα µητρώα των ΗΠΑ,
• την εφαρµογή της συµφωνίας «Βασιλεία ΙΙ» για τα ίδια κεφάλαια,
• τις ασφαλιστικές διατάξεις της πρωτοβουλίας Solvency II και την απαίτηση παροχής ασφαλειών
για πράξεις αντασφάλισης,
• τις πολιτικές όσον αφορά τη συµπεριφορά των οργανισµών βαθµολόγησης της πιστοληπτικής
ικανότητας, και
• την παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων στον τοµέα των κερδοσκοπικών αµοιβαίων
κεφαλαίων (hedge funds).
Ο διάλογος θα επικεντρωθεί, όσον αφορά τα µεσοπρόθεσµα και τρέχοντα θέµατα, µεταξύ άλλων
και στα εξής:
• στον ανταγωνισµό µεταξύ των κέντρων διαπραγµάτευσης,
• στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, και
• στην προαγωγή κεφαλαιαγορών µε µεγαλύτερο βάθος και εύρος.
Με δεδοµένες τις ευθύνες τους που απορρέουν από το γεγονός ότι είναι οι µεγαλύτερες
χρηµατοοικονοµικές αγορές του κόσµου, οι αρχές των ΗΠΑ και της ΕΕ απαιτείται να καταβάλουν
προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι οι οποιεσδήποτε συγκρούσεις νοµοθεσιών και ρυθµίσεων θα
επιλύονται χωρίς να δηµιουργούνται εντάσεις στις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Παράλληλα, οι
κανονιστικές αρχές της ΕΕ και των ΗΠΑ επιβάλλεται να συνεργάζονται στενά στους διεθνείς
οργανισµούς επιδιώκοντας, όπου είναι δυνατόν, να βρίσκουν κοινές λύσεις που να είναι επωφελείς
για τις παγκόσµιες χρηµατοοικονοµικές αγορές. Με τον τρόπο αυτό, τα οφέλη από την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των αγορών που ευνοεί την οικονοµική ανάπτυξη θα καρπωθούν
όχι µόνο η ΕΕ και οι ΗΠΑ αλλά ολόκληρη η παγκόσµια οικονοµία».
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αντιντάµπινγκ - Κίνα και Ρωσία - Πολυτετραφθοραιθυλένιο σε κόκκους
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ και
για την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασµού που έχει επιβληθεί στις εισαγωγές
πολυτετραφθοραιθυλενίου σε κόκκους (PTFE) καταγωγής Ρωσίας και Λαϊκής ∆ηµοκρατίας
της Κίνας (έγγρ. 14375/05).
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ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΚ/Ελβετία - Κοινά πρότυπα για τα ζωικά προϊόντα
Το Συµβούλιο οµόφωνα εξέδωσε απόφαση σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα ως προς
την απόφαση αριθ. 1/2005 της µεικτής κτηνιατρικής επιτροπής που συστάθηκε µε τη συµφωνία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για τις συναλλαγές γεωργικών
προϊόντων (έγγρ. 14026/05).
Η τροποποίηση της συµφωνίας έχει ως αποτέλεσµα να θεωρούνται επαρκείς οι πρόσφατες
προσπάθειες της ελβετικής κυβέρνησης να µεταφέρει τις κοινοτικές διατάξεις για την υγιεινή των
τροφίµων και τους µηχανισµούς ελέγχου που προβλέπονται στη νοµοθεσία για τις ζωοτροφές και τα
τρόφιµα, καθώς και για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε τα πρότυπα ΕΕ/Ελβετίας
όσον αφορά τα ζωικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, το γάλα και τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα βοοειδών να αναγνωρίζονται ως ισοδύναµα, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο το εµπόριο.
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα
Το Συµβούλιο ενέκρινε:
– την απάντηση στην επιβεβαιωτική αίτηση 41/c/03/05, µε αρνητική ψήφο της σουηδικής
αντιπροσωπείας (έγγρ. 13997/05 + ΑDD 1),
– την απάντηση στην επιβεβαιωτική αίτηση 42/c/04/05 (έγγρ. 14371/05),
– την απάντηση στην επιστολή σχετικά µε την καταγγελία 1487/2005/GG την οποία απέστειλε
ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής στο Συµβούλιο (έγγρ. 13951/05).
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