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Κυριότερα αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου

Το Συµβούλιο εξέδωσε:
• κανονισµό σχετικά µε το έτος βάσεως όσον αφορά τη διάθεση ποσοστώσεων
υδροχλωροφθορανθράκων για τα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η
Μαΐου 2004·
• κοινή δράση σχετικά µε µια περαιτέρω συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διαδικασία
διευθέτησης των συγκρούσεων στη Γεωργία/Νότια Οσσετία·
• οδηγία που παρατείνει την περίοδο εφαρµογής των ρυθµίσεων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εµπόριο
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006·
• κοινή θέση εν όψει της έκδοσης κανονισµού σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο για το
περιβάλλον - LIFE +·
• κοινές θέσεις σχετικά µε το σχέδιο κανονισµού για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την
αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων και σχετικά µε το σχέδιο οδηγίας για την
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών µε σκοπό την προσαρµογή
της στο σχέδιο κανονισµού για το REACH.
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ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

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

Υπουργός για τη Γεωργία και τον Αγροτικό Πληθυσµό, το
Περιβάλλον και τον Τουρισµό (Βαλλωνία)
Πρώτος υφυπουργός περιβάλλοντος, τµήµα εξωτερικών
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. Alfonso PECORARO SCANIO
Κύπρος:
κ. Πανίκος ΠΟΥΡΟΣ

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

Λετονία:
κ. Raimonds VĒJONIS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Λιθουανία:
κ. Arūnas KUNDROTAS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Λουξεµβούργο:
κ. Jean-Marie HALSDORF

Υπουργός Εσωτερικών και χωροταξίας

Ουγγαρία:
κ. Miklós PERSÁNYI

Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων

Μάλτα:
κα Theresa CUTAJAR

Αναπληρώτρια Μόνιµη Αντιπρόσωπος

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 MIKLÓS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Φινλανδία:
κ. Jan-Erik ENESTAM

Υπουργός Περιβάλλοντος

Σουηδία:
κα Lena SOMMESTAD

Υπουργός Περιβάλλοντος

Ηνωµένο Βασίλειο:
κ. David MILIBAND
Επιτροπή:
κ. Günter VERHEUGEN
κ. Σταύρος ∆ΗΜΑΣ

Υπουργός Περιβάλλοντος, Επισιτισµού και Γεωργικών
Υποθέσεων
Αντιπρόεδρος
Μέλος

Οι κυβερνήσεις των προσχωρούντων κρατών εκπροσωπήθηκαν ως εξής:
Βουλγαρία:
κ. Dzhevdet CHAKAROV
Ρουµανία:
κ. Attila KORODI
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε πρόταση οδηγίας για την αξιολόγηση
και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας (11013/06).
Όσον αφορά τα κύρια ζητήµατα προς επίλυση, το Συµβούλιο:
• αποφάσισε ότι το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας θα καλύπτει τόσο τις διεθνείς όσο και τις εθνικές
λεκάνες απορροής ποταµών·
• ζήτησε να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πληµµύρας µέχρι τις
22 ∆εκεµβρίου 2012·
• ζήτησε να έχουν εξετασθεί και εκσυγχρονισθεί οι χάρτες κινδύνων πληµµύρας µέχρι τις
22 ∆εκεµβρίου 2019 και να αναθεωρηθούν τα σχέδια το 2021 και κάθε έξι έτη εφεξής.
Το συµφωνηθέν κείµενο θα εγκριθεί ως κοινή θέση, χωρίς περαιτέρω συζήτηση, σε προσεχή
σύνοδο του Συµβουλίου και θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση.
Για την υποβολή της πρότασής της (5540/1/06), η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι, µεταξύ 1998 και
2004 σηµειώθηκαν στην Ευρώπη 100 σηµαντικές πληµµύρες, συµπεριλαµβανόµενων των
καταστροφικών πληµµυρών του ∆ούναβη και του Έλβα το 2002. Οι πληµµύρες αυτές προκάλεσαν
700 θανάτους, τη µετακίνηση περίπου µισού εκατοµµυρίου ανθρώπων και οικονοµικές ζηµίες που
συνολικά ανήλθαν σε τουλάχιστον 25 δισεκατοµµύρια €. Οι πληµµύρες κατά το θέρος του 2005
στην Αυστρία, την Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερµανία και τη Ρουµανία καθώς και αλλού, είχαν ως
αποτέλεσµα τα ως άνω αριθµητικά στοιχεία να επιδεινωθούν περαιτέρω.
Τα περιουσιακά στοιχεία που κινδυνεύουν από τις πληµµύρες περιλαµβάνουν ιδιωτικά σπίτια,
υποδοµές για τις µεταφορές και την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών, εµπορικές και βιοµηχανικές
επιχειρήσεις καθώς και γεωργικές εκτάσεις. Επιπλέον των οικονοµικών και κοινωνικών ζηµιών, οι
πληµµύρες µπορεί να έχουν σοβαρότατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, π.χ όταν πλήττουν
εγκαταστάσεις ή εργοστάσια επεξεργασίας λυµάτων στα οποία απαντούν µεγάλες ποσότητες
τοξικών χηµικών ουσιών. Οι πληµµύρες µπορούν επίσης να καταστρέφουν υγροτόπους και να
µειώνουν τη βιοποικιλότητα.
Στόχος της πρότασης είναι να µειωθούν και να αποτελέσουν αντικείµενο ορθής διαχείρισης οι
κίνδυνοι που οφείλονται στις πληµµύρες και απειλούν την υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον, τις
υποδοµές και την ιδιοκτησία.

10876/06 (Presse 192)

8

EL

27.VI.2006
Για την επίτευξη του στόχου της, η προτεινόµενη οδηγία προβλέπει προκαταρκτικές αξιολογήσεις
των κινδύνων πληµµύρας για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού, χαρτογράφηση των
πληµµυρών σε όλες τις περιφέρειες που υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι πληµµύρας, µηχανισµό
συντονισµού για κοινές λεκάνες απορροής ποταµών, καθώς και εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίων
διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας µέσω ευρείας διαδικασίας συµµετοχής σε ευπαθείς λεκάνες
απορροής ποταµών και σε παράκτιες περιοχές.
Η πρόταση ισχύει για ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας και συνεπώς για τους κινδύνους
πληµµύρας τόσο στις παρόχθιες όσο και στις παράκτιες ζώνες. ∆εδοµένου ότι οι περισσότερες
λεκάνες απορροής ποταµών στην Ευρώπη είναι κοινές, η συντονισµένη δράση σε κοινοτικό
επίπεδο θα επιφέρει προστιθέµενη αξία και θα βελτιώσει το συνολικό επίπεδο προστασίας από τις
πληµµύρες.
Η προτεινόµενη οδηγία παρέχει στα κράτη µέλη αρκετή ευελιξία προκειµένου να καθορίζουν το
δέον επίπεδο προστασίας, τα ληπτέα µέτρα και τα χρονοδιαγράµµατα για την εφαρµογή σχεδίων
διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας. Προβλέπεται στενή διασύνδεση µε την οδηγία1 πλαίσιο για
τα ύδατα.
Προτεινόµενη νοµική βάση: άρθρο 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης - ειδική πλειοψηφία
απαιτείται για απόφαση του Συµβουλίου· εφαρµόζεται διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του από πρώτη ανάγνωση στις 13
Ιουνίου 2006.

1

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της
πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000).
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ
Εν αναµονή της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από πρώτη ανάγνωση, το Συµβούλιο
συµφώνησε επί γενικής προσέγγισης όσον αφορά την πρόταση οδηγίας για την ποιότητα του
ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη.
Η συµφωνία βασίσθηκε σε συνολική συµβιβαστική πρόταση της Προεδρίας, η οποία περιλαµβάνει
διάφορα βασικά στοιχεία:
– οι υφιστάµενες οριακές τιµές διατηρούνται ως έχουν.
– η µη δεσµευτική τιµή-στόχος για τα ΑΣ2,5 του 2010 θα αντικατασταθεί το 2015 από δεσµευτική
οριακή τιµή (25µg/m3 τόσο για την τιµή στόχο όσο και για την οριακή τιµή)· τα κράτη µέλη
οφείλουν να εκπονήσουν σχέδια ποιότητας του αέρα προκειµένου να επιτύχουν την τιµή στόχο
και την οριακή τιµή.
– τίθεται στόχος µείωσης της έκθεσης για τα ΑΣ2,5 µε σκοπό να µειωθεί η ατµοσφαιρική ρύπανση
σε αστικές περιοχές· επανεξέταση από την Επιτροπή µέχρι το 2013 προκειµένου να
αντικατασταθεί ο στόχος µε δεσµευτική υποχρέωση µείωσης της έκθεσης.
– ακολουθείται η πρόταση της Επιτροπής και λαµβάνονται υπόψη οι τρέχουσες δυσκολίες των
κρατών µελών να επιτύχουν τους στόχους ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα, και εποµένως
επιτρέπεται η χρονικά περιορισµένη παράταση των προθεσµιών επίτευξης των οριακών τιµών,
υπό σαφώς ορισµένους όρους· για τις ήδη ισχύουσες οριακές τιµές, προβλέπεται δυνατότητα
αναστολής της επίτευξης της οριακής τιµής για τα ΑΣ10 έως και τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος
της προτεινόµενης οδηγίας.
Μόλις διατυπωθεί η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο θα είναι σε θέση να
καταλήξει σε πολιτική συµφωνία για τον φάκελο αυτόν.
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 (12735/05 + ADD 1 + ADD 2) και υπέβαλε πρόταση νέας οδηγίας για την ποιότητα του
αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (14335/05).
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Η πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στην αναθεώρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας για την ποιότητα του
ατµοσφαιρικού αέρα, µε δύο κύριες συνιστώσες::
– συγχώνευση πέντε νοµικών πράξεων σε µία και µόνη οδηγία (οδηγία πλαίσιο1, πρώτη2, δεύτερη3
και τρίτη4 θυγατρική οδηγία και απόφαση για την ανταλλαγή πληροφοριών5· η τέταρτη
θυγατρική οδηγία6 θα συγχωνευθεί αργότερα µε απλοποιηµένη διαδικασία «κωδικοποίησης»).
– εισαγωγή νέων προδιαγραφών ποιότητας του αέρα για τα λεπτά σωµατίδια (ατµοσφαιρικός
ρύπος ΑΣ2,5) στον αέρα, λόγω του µείζονος οφέλους για την υγεία που θα επιτευχθεί µε αυτόν
τον τρόπο7.
Ταυτόχρονα, 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.
Προτεινόµενη νοµική βάση: άρθρο 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης - απαιτείται ειδική
πλειοψηφία για απόφαση του Συµβουλίου, εφαρµόζεται η διαδικασία συναπόφασης µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

1
2
3
4
5
6
7

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.
Πρόσφατα επιστηµονικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα µικρότερα σωµατίδια ΑΣ2,5 είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και πρέπει να περιοριστούν στην Ευρώπη.
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«Το Συµβούλιο:
1.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα τη θεµατική
στρατηγική για την πρόληψη δηµιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων µε στόχο
τη συµβολή στην πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και σε µια αποτελεσµατική, υγιή
από περιβαλλοντική άποψη και βιώσιµη διαχείριση των αποβλήτων και των πόρων κατά
τρόπον που να προστατεύονται οι πόροι και να περιορίζονται οι συνολικές αρνητικές
επιπτώσεις της χρήσης τους·

2.

ΤΟΝΙΖΕΙ τη στενή σχέση µεταξύ της θεµατικής στρατηγικής και των άλλων σχετικών
στρατηγικών, ιδίως της θεµατικής στρατηγικής για τους πόρους, της στρατηγικής για τη
βιώσιµη ανάπτυξη και της ολοκληρωµένης πολιτικής προϊόντων·

3.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ µε την Επιτροπή ότι τα αποτελέσµατα επανεξέτασης της στρατηγικής θα
ενσωµατωθούν στην τελική αξιολόγηση του έκτου προγράµµατος δράσης για το
περιβάλλον·

Στόχοι της πολιτικής της ΕΕ για τα απόβλητα
4.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη βασική επιδίωξη της διαχείρισης των αποβλήτων που είναι η
επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας·

5.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανεξαρτήτως
από το πότε και που θα προκύψουν, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων που
εµφανίζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνεκτιµηθούν και οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις·

6.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σηµασία των γενικών αρχών της διαχείρισης των αποβλήτων, όπως
της αρχής της προφύλαξης και της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει, της αρχής της ευθύνης του
δηµιουργού αποβλήτων και, για συγκεκριµένες ροές αποβλήτων, της αρχής της ευθύνης
του παραγωγού καθώς και άλλων αρχών διαχείρισης των αποβλήτων, όπως της αρχής της
εγγύτητας και της αυτάρκειας οσάκις εφαρµόζονται·
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7.

∆ΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ στην κεφαλαιώδη σηµασία της ιεράρχησης των αποβλήτων
–

πρόληψη

–

επαναχρησιµοποίηση

–

ανακύκλωση

–

άλλες εργασίες αξιοποίησης, για παράδειγµα εργασίες αξιοποίησης µε ανάκτηση
ενέργειας

–

διάθεση

ως γενικό κανόνα διαχείρισης των αποβλήτων·
8.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για το ότι η ανάλυση µε βάση τον κύκλο ζωής αποτελεί
χρήσιµη έννοια για να αξιολογούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία των αποβλήτων και της χρήσης των φυσικών πόρων, τονίζει ότι η έννοια αυτή
µπορεί να χρησιµεύσει για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών και την
παρέκκλιση από την ιεράρχηση των αποβλήτων και ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να δώσει
γενικές οδηγίες σε ό,τι αφορά την ανάλυση µε βάση τον κύκλο ζωής στο πλαίσιο της
πολιτικής των αποβλήτων·

9.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ µε την επιδίωξη της Επιτροπής να προλαµβάνεται η δηµιουργία αποβλήτων
όσο γίνεται περισσότερο·

10.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ το µακροπρόθεσµο όραµα της ΕΕ να γίνει «ευρωπαϊκή κοινωνία
ανακύκλωσης», µε θετικά αποτελέσµατα όχι µόνον για τη βιώσιµη χρήση των φυσικών
πόρων, αλλά και για την οικονοµία και την απασχόληση, και τονίζει τη σηµασία λήψης
συγκεκριµένων µέτρων προκειµένου να αυξηθεί η επαναχρησιµοποίηση και η
ανακύκλωση µε ταυτόχρονη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης
υγείας και του περιβάλλοντος στα κράτη µέλη·

11.

ΖΗΤΕΙ από την Επιτροπή να λάβει ιδιαιτέρως υπόψη, στα πλαίσια της τελικής
αξιολόγησης του έκτου προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον, την ανάγκη να
υπάρξουν ρεαλιστικοί, µακροπρόθεσµοι, µεσοπρόθεσµοι και βραχυπρόθεσµοι στόχοι και
µέτρα προς υλοποίηση του συνολικού οράµατος του να γίνει η Ευρώπη «κοινωνία
ανακύκλωσης»·

12.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το στόχο της στρατηγικής να ελαχιστοποιηθεί όσο γίνεται περισσότερο ο
όγκος των αποβλήτων προς διάθεση και των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, και
παραδέχεται ότι η υγειονοµική τάξη εξακολουθεί να αποτελεί αποδεκτή επιλογή για
κατηγορίες αποβλήτων που δεν µπορούν να ανακτηθούν µε βιώσιµο τρόπο, υπό τον όρο
όµως ότι η υγειονοµική τάξη θα γίνεται µε τρόπο που να αποφεύγονται οι αρνητικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία·
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13.

ΛΑΜΒΑΝΕΙ υπόψη ότι ο υψηλότερος βαθµός ανάκτησης δεν θα πρέπει να οδηγεί σε
µεγαλύτερη διάχυτη διάδοση ρύπων·

∆ράσεις
14.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι το µέτρο και οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στη στρατηγική για τα
απόβλητα θα πρέπει να είναι βιώσιµα και να συµβάλλουν ουσιαστικά σε αποτελεσµατική
από οικολογική άποψη χρήση των πόρων·

15.

ΣΤΗΡΙΖΕΙ τη βελτίωση των γνώσεων και την επωφελή χρήση των δεδοµένων, ιδιαίτερα
όσον αφορά τις επιπτώσεις της χρήσης των πόρων, τη δηµιουργία και διαχείριση των
αποβλήτων, καλεί δε την Επιτροπή να εξετάσει τη λήψη κατάλληλων µέτρων
απλούστευσης προκειµένου να αποφεύγεται η επικάλυψη και η επανάληψη εκθέσεων και
στοιχείων που πρέπει να υποβάλλονται·

α)

Νοµοθετικά µέτρα

16.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι πρέπει να δοθεί έµφαση στην πλήρη εφαρµογή της περί αποβλήτων
νοµοθεσίας της ΕΚ·

17.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ την προσέγγιση της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισµό του υφιστάµενου
νοµικού πλαισίου µε την αποσαφήνιση, απλούστευση και βελτίωση της ενωσιακής
νοµοθεσίας για τα απόβλητα µε σκοπό την καλύτερη νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης
της ενθάρρυνσης της συνέργειας µε την υφιστάµενη ενωσιακή νοµοθεσία, και τονίζει τη
σηµασία που έχει η διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και
του περιβάλλοντος·

18.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να διασφαλίζει ότι οι σηµαντικές προτάσεις της αξιολογούνται
πλήρως σε σχέση µε τα οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κόστη και οφέλη τους
καθώς και ως προς τις επιπτώσεις τους στα επίπεδα ανακύκλωσης και ανάκτησης
αποβλήτων στην ΕΕ·

19.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας 2006/12/ΕΚ
περί αποβλήτων καθώς και την πρόθεση της Επιτροπής να συντάξει και να υποβάλει
προτάσεις για την τροποποίηση των υπόλοιπων οδηγιών και µέτρων στον τοµέα της
διαχείρισης αποβλήτων µε βάση τα θέµατα που απαριθµούνται στη στρατηγική αλλά
τονίζει ότι η σταθερότητα των κανόνων είναι σηµαντικό στοιχείο για όλους τους φορείς·

20.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αποσαφηνίσει και να εναρµονίσει τους σχετικούς ορισµούς σε
µελλοντικές νοµοθετικές προτάσεις για τη διαχείριση αποβλήτων µε εκείνους που
υπάρχουν στην αναθεωρηµένη οδηγία περί αποβλήτων έτσι ώστε να είναι πρακτικοί και
να παρέχουν την υψηλή ασφάλεια και σαφήνεια που χρειάζονται οι αρµόδιες αρχές και
φορείς·
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21.

ΤΟΝΙΖΕΙ τη σηµασία που έχει η χρήση της διαδικασίας επιτροπολογίας στη νοµοθεσία
περί αποβλήτων µόνο σε αποφάσεις τεχνικού και επιστηµονικού χαρακτήρα για µη
θεµελιώδη στοιχεία ενός βασικού µέσου και υπογραµµίζει ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί
σαφή εντολή στη συγκεκριµένη νοµοθεσία·

22.

ΘΕΩΡΕΙ ότι ο νέος κανονισµός για τις µεταφορές αποβλήτων εφαρµόζει νοµικές
υποχρεώσεις από τη Σύµβαση της Βασιλείας (ΟΗΕ) και αποφάσεις του ΟΟΣΑ και τονίζει
ότι ένας από τους στόχους της ρύθµισης της µεταφοράς αποβλήτων είναι η ενίσχυση της
επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων µε υψηλό επίπεδο προστασίας
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία·

β)

Πρόληψη

23.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη των αποβλήτων
στους τοµείς της πολιτικής προϊόντων, της πολιτικής χηµικών προϊόντων και του
οικολογικού σχεδιασµού για την ελαχιστοποίηση τόσο της δηµιουργίας αποβλήτων όσο
και της παρουσίας βλαβερών ουσιών στα απόβλητα ενθαρρύνοντας την ασφαλή και
οικολογικά ορθή επεξεργασία των αποβλήτων, και τονίζει τη σηµασία που έχει η
ενθάρρυνση προϊόντων και τεχνολογιών που έχουν λιγότερο επιβλαβείς επιπτώσεις στο
περιβάλλον και προϊόντων που είναι καταλληλότερα για επαναχρησιµοποίηση και
ανακύκλωση·

24.

ΖΗΤΕΙ από την Επιτροπή να µελετήσει τη δυνατότητα ενίσχυσης των πτυχών της
πρόληψης αποβλήτων στα έγγραφα BREF σύµφωνα µε την οδηγία ΙΡΡC και να
ενσωµατώνει σχετικές κατευθύνσεις στα έγγραφα αυτά·

25.

ΖΗΤΕΙ από την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραµµές για την πρόληψη των
αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων δεικτών που λαµβάνουν υπόψη τις διαφορετικές
οικονοµικές συνθήκες και εξελίξεις των κρατών µελών·

26.

ΤΟΝΙΖΕΙ το ρόλο της εκπαίδευσης και ενηµέρωσης στην πρόληψη των αποβλήτων ιδίως
για την ενθάρρυνση της βιώσιµης παραγωγής και κατανάλωσης καθώς και τη σηµασία των
οικολογικών δηµόσιων συµβάσεων και καλεί την Επιτροπή να µεριµνήσει για την άρση
τυχόν νοµοθετικών εµποδίων στις οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις·

γ)

Ανακύκλωση

27.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σηµασία που έχει η επίτευξη κοινών ελάχιστων προτύπων για την
ανάκτηση και ανακύκλωση όταν δικαιολογείται στο επίπεδο της ΕΕ ενώ σηµειώνει ότι
κάθε κράτος µέλος µπορεί να διατηρεί ή να επιβάλλει αυστηρότερα πρότυπα για την
ανακύκλωση σε σχέση µε την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας·
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28.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ανάγκη στενότερης ενωσιακής συνεργασίας για προβλήµατα
διασυνοριακής διαχείρισης αποβλήτων·

29.

ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ την έµφαση που δίδεται στην αύξηση της ανακύκλωσης, για τη δηµιουργία
ισότιµων συνθηκών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων
µε τον καταλληλότερο τρόπο για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας, επισηµαίνει ότι η υψηλής ποιότητας λιπασµατοποίηση, ιδίως η
προκύπτουσα από χωριστά συλλεγόµενα βιολογικά απόβλητα, αποτελεί σηµαντική
συνιστώσα και αναγνωρίζει τη σηµασία των µέτρων για τα βιολογικά απόβλητα·

30.

ΤΟΝΙΖΕΙ τη σηµασία που έχει η ενθάρρυνση του διαχωρισµού των πηγών των αποβλήτων
και το σηµαντικό ρόλο που συνεχίζει να παίζει η νοµοθεσία για την ανάκτηση, οι στόχοι
όσον αφορά τη συλλογή και την ανάκτηση και η ευθύνη του παραγωγού για ειδικές
κατηγορίες αποβλήτων στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων στην Κοινότητα και
στην αύξηση του ρυθµού ανακύκλωσης ορισµένων κατηγοριών αποβλήτων·

31.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η προσέγγιση µε γνώµονα το υλικό είναι συµπληρωµατική εκείνης µε
γνώµονα το προϊόν και καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τη µακροπρόθεσµη σκοπιµότητα
και βιωσιµότητα της πρώτης προσέγγισης όσον αφορά την ανακύκλωση αποβλήτων,
συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεών της για την ευθύνη του παραγωγού·
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δ)

Οικονοµική εργασία

32.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι τα οικονοµικά εργαλεία µπορεί να παίξουν κρίσιµο ρόλο στην πρόληψη και
διαχείριση αποβλήτων και ότι κάθε κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει να χρησιµοποιεί
οικονοµικά εργαλεία·

33.

ΘΕΩΡΕΙ ότι το εξωτερικό κόστος που προκύπτει από τη διαχείριση αποβλήτων θα
περιλαµβάνεται σε µεγαλύτερη έκταση στις τιµές των δραστηριοτήτων διαχείρισης
αποβλήτων προκειµένου να τηρείται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει.»
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ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ το 6ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον και ειδικότερα τη δέσµευσή
του για ανάπτυξη µιας θεµατικής στρατηγικής για το αστικό περιβάλλον µε στόχο τη
συµβολή σε µια καλύτερη ποιότητα ζωής και αύξουσα ευηµερία των πολιτών
ενθαρρύνοντας την αειφόρο αστική ανάπτυξη και παρέχοντας καθαρό και υγιεινό αστικό
περιβάλλον µε υψηλής ποιότητας αέρα, χαµηλά επίπεδα θορύβου, καθαρό νερό, µεγάλη
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και χαµηλή κατανάλωση χώρου και πόρων.
ΤΟΝΙΖΕΙ ότι οι πόλεις συνέβαλαν σηµαντικά στην καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης και της κλιµατικής αλλαγής και στη µείωση των αερίων θερµοκηπίου. Η
συµβολή αφορά, µεταξύ άλλων, τις µεταφορές, τη χωροταξία καθώς και την αειφόρο
κατασκευή και λειτουργία των κτιρίων,

2.

TONIZEI το στενό δεσµό µεταξύ της θεµατικής στρατηγικής για το αστικό περιβάλλον µε
την ΣΑΑ της ΕΕ και συναφείς στρατηγικές, ιδίως τις θεµατικές στρατηγικές για την
ποιότητα του αέρα και για τα απόβλητα,

3.

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για το
αστικό περιβάλλον και ειδικότερα την προσοχή που αποδίδει στην ολοκληρωµένη
διαχείριση του περιβάλλοντος και στις βιώσιµες µεταφορές ως σηµαντική συµβολή για την
αντιµετώπιση των εκκρεµουσών περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως η κακή ποιότητα
του αέρα, η κυκλοφοριακή συµφόρηση, ο διάχυτος θόρυβος, το άσχηµο κτισµένο
περιβάλλον, η άναρχη δόµηση και η απώλεια χώρων πρασίνου και βιοποικιλότητας, τα
απόβλητα και λύµατα. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι οι πολιτικές και τα µέτρα της θεµατικής
στρατηγικής επικεντρώνονται σε αρχές, την παροχή κατευθύνσεων, τη στήριξη και τη
διευκόλυνση των κρατών µελών και των πόλεών τους προκειµένου να βελτιώσουν το
αστικό περιβάλλον τους,

4.

ΣΥΝΙΣΤΑ την ολοκληρωµένη προσέγγιση της θεµατικής στρατηγικής για το αστικό
περιβάλλον προκειµένου να επιτευχθεί µείωση των προβληµάτων περιβάλλοντος και
υγείας και καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές. ΚΑΛΕΙ τα κράτη
µέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να επιτρέψουν στις πόλεις να επιτύχουν µε τις
πολιτικές τους, υψηλή ποιότητα αστικού περιβάλλοντος και υγείας και να εξετάσουν τις
δυνατότητες εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς (συνδεόµενων µε την πολιτική
συνοχής) για την κάλυψη ζητηµάτων αστικού περιβάλλοντος καθώς και για ευκαιρίες στο
πλαίσιο του κανονισµού LIFE+ και των ταµείων. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη συνάφεια του 7ου
προγράµµατος πλαισίου για την ΕΤΑ καθώς και τη σηµασία της ενθάρρυνσης της
οικολογικής καινοτοµίας µέσω της ταχείας υλοποίησης των προγραµµάτων ΕΤΑΡ,

5.

ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ την Επιτροπή να προτείνει τρόπους µε τους οποίους τα κράτη µέλη
µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα ταµεία αυτά για να ενσωµατώσουν το αστικό περιβάλλον
στα εθνικά τους προγράµµατα, µεταξύ άλλων καινοτόµους και ευέλικτους
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς για αστική ανακαίνιση,
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6.

ΕΠΙΚΡΟΤΕΊ την προσέγγιση της θεµατικής στρατηγικής για το αστικό περιβάλλον που
τονίζει τη σηµασία της συµµετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και το
ρόλο που διαδραµατίζουν οι υπάρχουσες εθελοντικές πρωτοβουλίες. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή
να ενθαρρύνει τη συµµετοχή του κοινού διευκολύνοντας και προωθώντας ενεργά ιδίως την
Τοπική Ατζέντα 21 και τις ∆εσµεύσεις του Aalborg,

7.

ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ την πρόθεση της Επιτροπής να παράσχει το 2006 τεχνική καθοδήγηση
σχετικά µε την ολοκληρωµένη διαχείριση του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων
περιβαλλοντικών στόχων, µέτρων και εργαλείων, µε παραδείγµατα ορθής πρακτικής και
παραποµπές στην αντίστοιχη κοινοτική νοµοθεσία. ΚΑΛΕΙ την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα
κράτη µέλη και τις πόλεις ανάλογα µε τις αρµοδιότητές τους, να βελτιώσουν την ποιότητα
ζωής στις πόλεις και τις αστικές περιοχές ενθαρρύνοντας και εφαρµόζοντας
ολοκληρωµένη περιβαλλοντική διαχείριση, µε ιδιαίτερη έµφαση στη µείωση των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, και
της βιώσιµης χρήσης πόρων στις πόλεις που θα καλύπτουν ιδίως τις φιλικές για το
περιβάλλον και βιώσιµες µεταφορές και χωροταξία, το βιώσιµο αστικό σχεδιασµό καθώς
και τη βιώσιµη κατασκευή και λειτουργία των κτιρίων, τις οικολογικές δηµόσιες
συµβάσεις και την ενθάρρυνση βιώσιµων µορφών παραγωγής και κατανάλωσης και
τρόπων ζωής των πολιτών. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ το σηµαντικό ρόλο των συστηµάτων
ολοκληρωµένης διαχείρισης του περιβάλλοντος όπως το EMAS ή το ISO 14001,

8.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ µε έµφαση ότι ο θόρυβος, η ατµοσφαιρική ρύπανση και οι εκποµπές αερίων
του θερµοκηπίου είναι προβλήµατα των ευρωπαϊκών πόλεων που καταπονούν ιδίως τις
ευπαθέστερες οµάδες της κοινωνίας µας και ειδικότερα τα παιδιά µας. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ
ότι πρέπει να επιδιώκονται συνέργειες που θα αναδεικνύουν τις κύριες δεσµεύσεις για την
υγεία των παιδιών και για το περιβάλλον καθώς και το ενωσιακό πρόγραµµα δράσης για
το περιβάλλον και την υγεία κατά την εφαρµογή της θεµατικής στρατηγικής για το αστικό
περιβάλλον και του προγράµµατος δράσης της ΠΟΥ «Υγεία και περιβάλλον των παιδιών
στην Ευρώπη (CEHAPE)». ΣΥΝΙΣΤΑ να λαµβάνονται υπόψη το CEHAPE και οι στόχοι
του για την περιφερειακή προτεραιότητα κατά την εφαρµογή της θεµατικής στρατηγικής
σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες περιβάλλοντος
και υγείας των παιδιών µας στις πόλεις και να ενσωµατωθούν οι ανάγκες των παιδιών στις
αστικές πολιτικές (ιδίως στους οικισµούς, την κατοικία και τις µεταφορές),

9.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι οι µεταφορές είναι µείζων πηγή ατµοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου,
κατάληψης εδάφους και αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία στις πόλεις.
ΑΝΑΜΕΝΕΙ µε ενδιαφέρον τις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για τις βιώσιµες
µεταφορές και όπου θα περιλαµβάνονται περιβαλλοντικοί στόχοι, µέτρα και µέσα για
φιλικές προς το περιβάλλον και βιώσιµες αστικές µεταφορές καθώς και παραδείγµατα
ορθών πρακτικών. ΣΥΝΙΣΤΑ στα κράτη µέλη και τις πόλεις να χρησιµοποιούν τις
κατευθυντήριες αυτές γραµµές στις πολιτικές τους για τις αστικές µεταφορές και να
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διασφαλίζουν ότι τα προγράµµατα βιώσιµων αστικών µεταφορών περιλαµβάνουν
περιβαλλοντικούς στόχους και µέτρα για τη βελτίωση και ενθάρρυνση της διαχείρισης της
αστικής κινητικότητας, των δηµόσιων συγκοινωνιών, της ποδηλασίας και πεζοπορίας,
εναλλακτικών καυσίµων (π.χ. βιοαέριο) και προωθητικών συστηµάτων, οχηµάτων
ελάχιστων εκποµπών και από κοινού χρήσης αυτοκινήτου καθώς και κέντρων διανοµής
εµπορευµάτων. ΤΟΝΙΖΕΙ τη σηµασία της κατάλληλης εξέτασης των αναγκών σε
υποδοµές φιλικών προς το περιβάλλον και βιώσιµων αστικών µεταφορών στα πλαίσια των
υποδοµών της ΕΕ,
10.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι σχέση µεταξύ των πόλεων και της ενδοχώρας τους είναι ζωτικό
στοιχείο για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων π.χ. καθώς
επεκτείνεται η άναρχη δόµηση και αυξάνονται οι µεταφορές λόγω εργασιακής διακίνησης
καθώς και τουρισµού και σχόλης µεταξύ των αστικών περιοχών και της ενδοχώρας τους.
ΣΥΝΙΣΤΑ στα κράτη µέλη και τις πόλεις να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικά φιλικές
συγκοινωνιακές συνδέσεις και τις συνδέσεις µεταξύ υποδοµών ανάµεσα στις πόλεις και
την ενδοχώρα τους µε σιδηρόδροµο, λεωφορεία και τοπικές δηµόσιες συγκοινωνίες στο
πλαίσιο των προγραµµάτων βιώσιµων αστικών µεταφορών. ΣΥΝΙΣΤΑ ακόµη µια
διαπεριφερειακή και διατοµεακή προσέγγιση στο συντονισµό των µεταφορικών, αστικών
και περιφερειακών πολιτικών σχεδιασµού όπου συµµετέχουν οι αρχές πόλεων και
ενδοχώρας µε σκοπό την καταπολέµηση της άναρχης δόµησης και την ενθάρρυνση
περιφερειακών και διαµεθοριακών συνεργασιών µεταξύ πόλεων και της ενδοχώρας τους,
συµπεριλαµβανοµένων των προορισµών για τουρισµό και σχόλη,

11.

ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ την ενθάρρυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και σχεδίων επίδειξης για
αστικά θέµατα, τη δηµιουργία θεµατικής δικτυακής πύλης για την τοπική αυτοδιοίκηση,
µε σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας για το αστικό
περιβάλλον µεταξύ των αρµόδιων για τη λήψη αποφάσεων και των ενδιαφερόµενων
φορέων, την ενθάρρυνση της οικοδόµησης ικανοτήτων και της έρευνας για το άστυ.
ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να µελετήσει περαιτέρω δραστηριότητες για την ανάπτυξη και
προώθηση οδηγιών και εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού
περιβάλλοντος π.χ. µε επίκεντρο ιδίως το βιώσιµο αστικό σχεδιασµό, την πολεοδοµία και
τις κατασκευές καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τα ύδατα,

12.

ΚΑΛΕΙ τα κράτη µέλη και τις πόλεις να εφαρµόσουν και να διευκολύνουν τη θεµατική
στρατηγική για το αστικό περιβάλλον και προτεινόµενους τοµείς δράσης της, ιδίως τη
διαχείριση του περιβάλλοντος και τα προγράµµατα βιώσιµων µεταφορών. ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ
τη δηµιουργία εθνικών κέντρων επαφής για θέµατα αστικού περιβάλλοντος (π.χ.
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Γνώσεων για το Άστυ) και τη συλλογή δεδοµένων για το αστικό
περιβάλλον και σειρές καθοριστικών δεικτών π.χ. στο πλαίσιο του «αστικού ελέγχου»
προς παρακολούθηση της προόδου και των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ευρωπαϊκών
αστικών κέντρων. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής
της θεµατικής στρατηγικής και να προτείνει, ενδεχοµένως, αναθεωρηµένη στρατηγική
µέχρι το 2010,

13.

ΣΥΝΙΣΤΑ να επιδιωχθούν συνέργειες και συνεργασίες µε διεθνείς δραστηριότητες στον
τοµέα του αστικού περιβάλλοντος όπως το Πανευρωπαϊκό Πρόγραµµα (ΡΕΡ) Υγιεινού
Περιβάλλοντος στις Μεταφορές (Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωµένων
Εθνών, Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ)), το CEHAPE (ΠΟΥ) και άλλες σχετικές
πρωτοβουλίες καθώς και δίκτυα πόλεων.»
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ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΓΤΟ)
Το Συµβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά µε τους γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς
αξιολογώντας τις δραστηριότητες που διεξάγονται εντός της ΕΕ κατά τους τελευταίους µήνες, ιδίως
σε ό,τι αφορά τα µέτρα που αποφάσισε να εφαρµόσει η Επιτροπή για να βελτιωθεί η εφαρµογή της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τους ΓΤΟ.
Παρουσιάζοντας τα µέτρα αυτά, ο Επίτροπος κ. ∆ΗΜΑΣ επεσήµανε ότι αυτά αποσκοπούν στη
βελτίωση της επιστηµονικής συνέπειας και της διαφάνειας των αποφάσεων για τους ΓΤΟ και στην
επίτευξη συναίνεσης µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων. Οι βελτιώσεις αυτές συνίστανται
ειδικότερα στην ενίσχυση των επαφών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίµων (EΑΑΤ) και των εθνικών επιστηµονικών οργάνων προκειµένου να ρυθµίζονται τυχόν
διιστάµενες επιστηµονικές απόψεις µε τα κράτη µέλη. Επίσης εξήγησε ότι τα προβλεπόµενα µέτρα
έχουν άµεση ισχύ και δεν απαιτούν αλλαγές της κείµενης ενωσιακής νοµοθεσίας και ότι
προβλέπουν περισσότερο λεπτοµερή αιτιολόγηση της εκάστοτε γνωµοδότησης της ΕΑΑΤ
αναφορικά µε µεµονωµένες αιτήσεις.
Μετά την παρουσίαση αυτή ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων κατά την οποία οι αντιπροσωπίες
υποστήριξαν τα µέτρα της Επιτροπής· πολλές δε συνηγόρησαν υπέρ της λήψης περαιτέρω µέτρων
στο µέλλον. Στη συνάρτηση αυτή, ορισµένες αντιπροσωπίες τάχθηκαν υπέρ της ενισχυµένης
χρήσης της αρχής της προφύλαξης κατά τις διαδικασίες έγκρισης και αξιολόγησης του κινδύνου
των ΓΤΟ και των προϊόντων ΓΤΟ.
Παραπέµποντας στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γεωργίας του Μαΐου 2006, ορισµένες
αντιπροσωπίες εξέφρασαν την επιθυµία να υποβάλει η Επιτροπή το συντοµότερο προτάσεις
προκειµένου να καθοριστούν κοινοτικά κατώφλια σήµανσης για τους σπόρους.
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ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ/ ΒΙΟΜΑΖΑ
Προκειµένου να εγκριθεί σχέδιο δράσης µε ιεράρχηση προτεραιοτήτων από την εαρινή σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, το 2007, το Συµβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά µε τη συνέχεια που
δίδεται στις πρωτοβουλίες για τα βιοκαύσιµα και τη βιοµάζα. Από την εν λόγω ανταλλαγή
απόψεων φάνηκε ότι όλες οι αντιπροσωπίες πιστεύουν στο σηµαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου για να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή συνέργεια µεταξύ περιβαλλοντικής και
ενεργειακής πολιτικής.
Σηµειωτέον ότι η Επιτροπή προσφάτως ενέκρινε µια ενωσιακή στρατηγική για τα βιοκαύσιµα1 και
ένα σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα2. Το Συµβούλιο «Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια»
της 8ης Ιουνίου 2006 ενέκρινε συµπεράσµατα σχετικά µε το σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα3.
Στα συµπεράσµατά του της 23ης και 24ης Μαρτίου 2006, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρότρυνε για
«τη χάραξη µιας ενεργειακής πολιτικής για την Ευρώπη, µε στόχο αποτελεσµατική κοινοτική
πολιτική, συνοχή µεταξύ των κρατών µελών και συνέπεια των δράσεων στους διάφορους τοµείς
άσκησης πολιτικής και ισόρροπη επιδίωξη των τριών στόχων, δηλ. της ασφάλειας εφοδιασµού, της
ανταγωνιστικότητας και της περιβαλλοντικής αειφορίας». Υπογράµµισε δε ότι «για να επιτευχθεί
αυτή η συνέπεια (…) τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, η ενεργειακή
πολιτική πρέπει να ανταποκρίνεται στα αιτήµατα πολλών τοµέων πολιτικής « και, εποµένως,
προέτρεψε για « ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ των συναφών συνθέσεων του Συµβουλίου».
Η Επιτροπή θα υποβάλλει, µέχρι τα τέλη του έτους, µια στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση βάσει
προπαρασκευαστικών συζητήσεων κατά του τελευταίους µήνες του 2006.

1
2
3

6153/06.
15741/05.
Βλ. 10042/06
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∆ΙΑΦΟΡΑ
Η Προεδρία ενηµέρωσε σύντοµα το Συµβούλιο σχετικά µε τα εξής θέµατα:
1)

Πρόταση κανονισµού σχετικά µε την έγκριση τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων όσον
αφορά εκποµπές και σχετικά µε την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχηµάτων
(Euro 5) (10822/06).

2)

∆ιασκέψεις:

–

«REACH» (Βιέννη, 30-31 Μαρτίου 2006) (10710/06)

–

«Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αειφόρου Ανάπτυξης (ESDN)» (Σάλτσµπουργκ, 1-2 6 2006)
(10766/06)

–

«Οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις» (Γκράτς, 3-4 Απριλίου 2006) (10806/06)

–

Όγδοης τακτική σύνοδος της ∆ιάσκεψης των Μερών (COP 8) της Σύµβασης για τη
Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) (Κουριτίµπα, 20-31 Μαρτίου 2006) (10754/06)

–

∆εύτερη ∆ιάσκεψη των συµβαλλοµένων µερών της Σύµβασης της Στοκχόλµης για τους
έµµονους οργανικούς ρύπους (Γενεύη, 1-5 Μαΐου 2006) (10723/06).

Η Επιτροπή και η Προεδρία ενηµέρωσαν το Συµβούλιο σχετικά µε το εξής θέµα:
–

Τρίτη συνεδρίαση των συµβαλλοµένων µερών του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη
Βιοασφάλεια (ΜΟΡ 3) (Κουριτίµπα, 13-17 Μαρτίου 2006) (10751/06, 10767/06).

Η Επιτροπή ενηµέρωσε το Συµβούλιο σχετικά µε το εξής θέµα:
–

Ευρωπαϊκή δράση σχετικά µε τη λειψυδρία και την ξηρασία (10742/06).

Η σουηδική αντιπροσωπία ενηµέρωσε το Συµβούλιο σχετικά µε το εξής θέµα:
–

Υπουργική σύνοδος στο πλαίσιο της ∆ιάσκεψης της Βόρειας Θάλασσας (Γκέτεµποργκ,
4-5 Μαΐου 2006) (10658/06).
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Οι αντιπροσωπίες της Ισπανίας, της Πορτογαλίας της Γερµανίας και της Τσεχίας ενηµέρωσαν το
Συµβούλιο σχετικά µε το εξής θέµα:
–

Νοµοθετικές ρυθµίσεις της ΕΕ σχετικά µε την πρόληψη και τη διαχείριση βιολογικών
αποβλήτων (10745/06).

Η βελγική αντιπροσωπία ενηµέρωσε το Συµβούλιο σχετικά µε τα εξής θέµατα:
–

Εισαγωγές αγρίων πτηνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (10744/06)

–

∆ιεθνής ∆ιάσκεψη µε θέµα «Καλύτερη ρύθµιση της πρόληψης, της επαναχρησιµοποίησης,
της ανακύκλωσης και της λιπασµατοποίησης αποβλήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο»
(Βρυξέλλες, 19-20 Ιουνίου 2006) (10760/06).

Η ιταλική αντιπροσωπία ενηµέρωσε το Συµβούλιο σχετικά µε το εξής θέµα:
–

Προστατευόµενες αρκούδες.
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ποσοστώσεις υδροχλωροφθορανθράκων
Το Συµβούλιο εξέδωσε, µε ειδική πλειοψηφία, κανονισµό σχετικά µε την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 ως προς το έτος βάσεως για τη διάθεση ποσοστώσεων
υδροχλωροφθορανθράκων για τα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η
Μαΐου 2004 (PE-CONS 3613/06). Η ουγγρική αντιπροσωπία απέσχε.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος,
ορίζει το 1999 ως το έτος βάσης για τη χορήγηση ποσοστώσεων υδροχλωροφθορανθράκων
(HCFCs). ∆εδοµένου ότι η αγορά HCFCs στα δέκα νέα κράτη µέλη έχει αλλάξει σηµαντικά από το
1999, µε την εµφάνιση νέων εταιριών και τη µεταβολή των µεριδίων αγοράς, θα χρησιµοποιηθεί ως
βάση για τις επιχειρήσεις από τα εν λόγω κράτη µέλη το µέσο µερίδιο αγοράς για τα έτη 2002
και 2003.
Ο κανονισµός θα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2007.
Χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον - LIFE + *
Κατόπιν της συµφωνίας για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές της ΕΕ 2007-2013, το Συµβούλιο
ενέκρινε κοινή θέση εν όψει της έκδοσης κανονισµού σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο για το
περιβάλλον (LIFE +) (6284/06, 10436/06 ADD 1 REV 1). Οι αντιπροσωπίες του Βελγίου και των
Κάτω Χωρών ψήφισαν κατά.
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 σκοπό τη συµβολή στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην ΕΕ. Το LIFE+
υποστηρίζει ειδικότερα την υλοποίηση του 6ου προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον1.
Η χρηµατοδότηση για το LIFE+ ανέρχεται σε 1,85 δις ευρώ2.
Το κείµενο θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση.

1
2

Απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ, ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.
Σε τιµές 2004.
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∆ιεθνείς συµφωνίες για λεκάνες απορροής ποταµών
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή της Επιτροπής, εξ ονόµατος
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στις διαπραγµατεύσεις µε σκοπό τη σύναψη διεθνών συµφωνιών για
λεκάνες απορροής ποταµών, ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία σε όσες ευρωπαϊκές λεκάνες
απορροής ποταµών µοιράζονται ορισµένα κράτη µέλη µε τρίτες χώρες.
∆ιατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά µε τον καθορισµό της θέσης που πρόκειται να
υποστηριχθεί, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά την πρόταση τροποποίησης
των προσαρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ της Σύµβασης για τη ∆ιατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού
Περιβάλλοντος της Ευρώπης (Σύµβαση της Βέρνης), στην ετήσια συνεδρίαση της Μόνιµης
Επιτροπής που θα γίνει στο Στρασβούργο (Γαλλία) από 27 έως 30 Νοεµβρίου 2006.
Η Σύµβαση της Βέρνης είναι µια δεσµευτική διεθνής νοµική πράξη στον τοµέα της διατήρησης της
φύσης, η οποία καλύπτει το σύνολο της φυσικής κληρονοµιάς της ευρωπαϊκής ηπείρου και
επεκτείνεται σε ορισµένα κράτη της Αφρικής. Αποσκοπεί στη διατήρηση της πανίδας και της
χλωρίδας καθώς και του φυσικού τους περιβάλλοντος και στην προαγωγή της ευρωπαϊκής
συνεργασίας στον τοµέα αυτόν.
Σύµβαση των Άλπεων - Πρωτόκολλα στους τοµείς της προστασίας του εδάφους, της
ενέργειας και του τουρισµού
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για τη σύναψη του
Πρωτοκόλλου στον τοµέα της προστασίας του εδάφους, του Πρωτοκόλλου στον τοµέα της
ενέργειας και του Πρωτοκόλλου στον τοµέα του τουρισµού, της Σύµβασης των Άλπεων 1
(10193/1/06).
Το Πρωτόκολλο στον τοµέα της προστασίας του εδάφους αποσκοπεί ιδίως στη διαφύλαξη του
πολυσχιδούς ρόλου του εδάφους, βάσει της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης. Πρέπει να
εξασφαλισθεί η αειφόρος παραγωγικότητα του εδάφους στη φυσική του λειτουργία, ως αρχείου
φυσικής και πολιτισµικής ιστορίας και προκειµένου να εξασφαλισθεί η χρήση του στη γεωργία και
στη δασοκοµία, στην αστική ανάπτυξη και στον τουρισµό, στις άλλες οικονοµικές χρήσεις, στις
µεταφορές και στις υποδοµές, καθώς και ως πηγή πρώτων υλών.

1

Η Σύµβαση των Άλπεων (ΕΕ L 61, 12.3.1996, σ. 32-36) αποτελεί συµφωνία-πλαίσιο για
την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής των Άλπεων και αποσκοπεί στη
διατήρηση και την προστασία των Άλπεων µε την εφαρµογή της αρχής της πρόληψης, της
αρχής σύµφωνα µε την οποία «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της αρχής της συνεργασίας
µεταξύ των µελών της. Τα συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης των Άλπεων είναι: Αυστρία,
Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Σλοβενία, Ελβετία και η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα.
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Το Πρωτόκολλο στον τοµέα της ενέργειας απαιτεί τη λήψη κατάλληλων µέτρων στον τοµέα της
εξοικονόµησης ενέργειας, της παραγωγής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της προαγωγής
ανανεώσιµης ενέργειας, της µεταφοράς ενέργειας, της διάθεσης και χρήσης της ενέργειας, ώστε να
προάγονται οι προϋποθέσεις για µια αειφόρο ανάπτυξη.
Το Πρωτόκολλο για τον τουρισµό στόχο έχει την προαγωγή του βιώσιµου τουρισµού,
εξασφαλίζοντας ειδικότερα ότι στην ανάπτυξη και διαχείρισή του λαµβάνονται υπόψη οι
επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Προς τούτο, προβλέπει ειδικά µέτρα και συστάσεις οι οποίες
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσα ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας της
καινοτοµίας και έρευνας, της παρακολούθησης και κατάρτισης, ως µέσα διαχείρισης και ως
διαδικασίες στρατηγικής, προγραµµατισµού και αδειοδότησης, που συνδέονται µε τον τουρισµό,
και ιδίως µε την ποιοτική ανάπτυξή του.
ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Γεωργία/Νότια Οσσετία
Το Συµβούλιο υιοθέτησε κοινή δράση σχετικά µε µια περαιτέρω συνεισφορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη διαδικασία διευθέτησης των συγκρούσεων στη Γεωργία/Νότια Οσσετία1 (10183/06).
Μέσω αυτής της κοινής δράσης, συνεισφέρεται στον ΟΑΣΕ συνολικό ποσό 140.000 ευρώ για τη
χρηµατοδότηση των συνεδριάσεων της Μικτής Επιτροπής Ελέγχου (ΜΕΕ) και άλλων µηχανισµών
εντός του πλαισίου της ΜΕΕ, για τη διοργάνωση διασκέψεων υπό την αιγίδα της ΜΕΕ, και για την
κάλυψη ορισµένων εξόδων λειτουργίας των δυο Γραµµατειών για ένα έτος.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για τον καθορισµό των χρηµατοδοτικών συνεισφορών που
καταβάλλουν τα κράτη µέλη τα οποία συνεισφέρουν στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης ως
δεύτερη δόση για το 2006 (10651/06).

1

Στις 18 Ιουλίου 2005, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2005/561/ΚΕΠΠΑ, σχετικά
µε περαιτέρω συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία διευθέτησης των
συγκρούσεων στη Γεωργία/Νότια Οσσετία, η οποία έληξε στις 30 Ιουνίου 2006.
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Λιβερία - Οικονοµική βοήθεια - Κράτος δικαίου
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση µε την οποία αίρονται τα µέτρα που ελήφθησαν το 2003 όσον
αφορά την χρηµατοδοτική υποστήριξη προς τη Λιβερία, προκειµένου να βοηθηθεί η νέα
κυβέρνηση της Λιβερίας και να συνεχίσει την ενίσχυση του σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης (10116/06).
Η απόφαση περιλαµβάνει επιστολή που θα αποσταλεί στον Πρόεδρο της Λιβερίας, όπου εκτίθεται
το σκεπτικό της ΕΕ.
Σχέσεις µε τη Γροιλανδία
Το Συµβούλιο ενέκρινε κοινή δήλωση για την εγκαθίδρυση διευρυµένης Εταιρικής Σχέσης µεταξύ
της ΕΕ και της Γροιλανδίας για την περίοδο 2007-2013. (10576/1/06 REV 1).
Τα δύο µέρη υπέγραψαν την κοινή δήλωση σήµερα στο Λουξεµβούργο (Ανακοινωθέν Τύπου
10928/06).
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Κώδικας δεοντολογίας όσον αφορά την τεκµηρίωση σχετικά µε τον καθορισµό των τιµών
µεταβίβασης των συνδεδεµένων επιχειρήσεων στην ΕΕ - Ψήφισµα
Το Συµβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών µελών συνερχόµενοι στα
πλαίσια του Συµβουλίου, εξέδωσαν ψήφισµα για τον Κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά την
τεκµηρίωση σχετικά µε τον καθορισµό των τιµών µεταβίβασης των συνδεδεµένων επιχειρήσεων
στην ΕΕ.
Ο κώδικας δεοντολογίας που περιλαµβάνεται στο ψήφισµα αποτελεί για τα κράτη µέλη και τους
φορολογουµένους ένα µέσο για την εφαρµογή τυποποιηµένης και εν µέρει κεντρικά οργανωµένης
τεκµηρίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε στόχο την απλούστευση των απαιτήσεων για τον
καθορισµό των τιµών µεταβίβασης στις διασυνοριακές δραστηριότητες.
(Το κείµενο του ψηφίσµατος περιλαµβάνεται στο έγγραφο 10509/1/06).
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Απλούστευση του καθεστώτος ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις: ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές
εκποµπές και ηλεκτρονικό εµπόριο
Το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία που παρατείνει την περίοδο εφαρµογής των ρυθµίσεων ΦΠΑ για το
ηλεκτρονικό εµπόριο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 (10272/1/06).
Το καθεστώς για το ηλεκτρονικό εµπόριο, που ορίζεται από την οδηγία 2002/38/ΕΚ, απαιτεί την
είσπραξη ΦΠΑ για την παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και ορισµένων
υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά από τρίτες χώρες.
Η έκδοση της οδηγίας ακολουθεί τη συµφωνία της συνόδου του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 2006
για τη συνέχιση των εργασιών, ώστε να επιτευχθεί έως το τέλος του έτους σχετικά συνολική
συµφωνία όσον αφορά τη δέσµη µέτρων που στοχεύουν στην απλούστευση του καθεστώτος ΦΠΑ
για τις επιχειρήσεις.
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Καταστάσεις ονοµάτων επιβατών
Κατόπιν της απόφασης του ∆ικαστηρίου της 30ής Μαΐου 2006, το Συµβούλιο ενέκρινε επιστολή
για τον τερµατισµό της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επεξεργασία και τη διαβίβαση των καταστάσεων µε τα
ονόµατα των επιβατών από τους αεροµεταφορείς προς το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας,
Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των Ηνωµένων Πολιτειών.
Εξουσιοδότησε επίσης την Προεδρία, επικουρούµενη από την Επιτροπή, να αρχίσει
διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµφωνίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής όσον αφορά
τη χρήση των καταστάσεων µε τα ονόµατα των επιβατών για την πρόληψη και την καταπολέµηση
της τροµοκρατίας και του διεθνούς εγκλήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του οργανωµένου
εγκλήµατος. Η Προεδρία, επικουρούµενη από την Επιτροπή, θα ενηµερώσει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις.
Το ∆ικαστήριο, στις κοινές υποθέσεις C-317/04 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συµβουλίου και
C-318/04 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Επιτροπής, ακύρωσε στις 30 Μαΐου 2006 την απόφαση
του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 2004 για τη σύναψη της προαναφερόµενης συµφωνίας, καθώς και
την απόφαση της Επιτροπής της 14 Μαΐου 2004 (τη λεγόµενη «απόφαση επάρκειας») η οποία
συνδεόταν στενά µε τη συµφωνία.
Η λύση της συµφωνίας παράγει αποτελέσµατα 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης,
δηλαδή στις 30 Σεπτεµβρίου 2006.
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Οργανωµένο έγκληµα - Συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών
στοιχείων
Εν αναµονή της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο κατέληξε σε γενική
προσέγγιση όσον αφορά σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τη
συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη µέλη.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το βασικό κίνητρο του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος είναι
ο προσπορισµός πλούτου, ο οποίος αποτελεί το έναυσµα για τη διάπραξη περαιτέρω εγκληµατικών
πράξεων µε σκοπό την απόκτηση ακόµη περισσοτέρων κερδών. Συνεπώς, οι υπηρεσίες επιβολής
του νόµου πρέπει να έχουν τις αναγκαίες δεξιότητες προκειµένου να ερευνούν και να αναλύουν τα
ίχνη χρηµατοπιστωτικών πράξεων που προέρχονται από εγκληµατική δραστηριότητα. Προϋπόθεση
της αποτελεσµατικής καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος είναι η ταχεία ανταλλαγή των
πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες µπορούν να
οδηγήσουν στον εντοπισµό και την κατάσχεση των προϊόντων εγκλήµατος ή άλλων περιουσιακών
στοιχείων που ανήκουν σε εγκληµατίες.
Είναι εποµένως απαραίτητο να υπάρχει στενή συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών των
κρατών µελών, των οποίων έργο είναι η ανίχνευση των προϊόντων παράνοµων δραστηριοτήτων και
άλλων περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο κατάσχεσης και να
ληφθεί πρόνοια ώστε να καθίσταται δυνατή η απευθείας επικοινωνία µεταξύ των αρχών αυτών.
Για το σκοπό αυτό, η απόφαση δίνει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να συγκροτήσουν υπηρεσίες
ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων µε αρµοδιότητες στους τοµείς αυτούς και να διασφαλίσουν ότι
οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ταχέως.
∆ιαδικασίες παράδοσης µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ισλανδίας και Νορβηγίας *
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η υπογραφή συµφωνίας για τις
διαδικασίες παράδοσης µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και
Νορβηγίας (9644/1/06, 9676/5/06).
Η συµφωνίας αποσκοπεί να βελτιώσει την παράδοση προς το σκοπό της δίωξης ή εκτέλεσης της
ποινής µεταξύ, αφενός, των κρατών µελών και, αφετέρου, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της
∆ηµοκρατίας της Ισλανδίας, λαµβάνοντας υπόψη, ως ελάχιστες προδιαγραφές, τους όρους της
Σύµβασης της 27ης Σεπτεµβρίου 1996 περί εκδόσεως µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να διασφαλίσουν
ότι το σύστηµα έκδοσης θα βασίζεται σε µηχανισµό παράδοσης κατόπιν εντάλµατος σύλληψης.
Ένταλµα σύλληψης µπορεί να εκδίδεται για πράξεις που τιµωρούνται από το δίκαιο του κράτους
έκδοσης του σχετικού εντάλµατος µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της
ελευθερίας µέτρο ασφαλείας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον 12 µηνών ή, εάν έχει ήδη επιβληθεί
ποινή ή µέτρο ασφαλείας, για απαγγελθείσες καταδίκες διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών.
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Τέταρτη ετήσια έκθεση της Eurojust (ηµερολογιακό έτος 2005) - Συµπεράσµατα του
Συµβουλίου
«Το Συµβούλιο,
Έχοντας εξετάσει την ετήσια έκθεση,
Υπενθυµίζοντας ότι η απόφαση σχετικά µε τη σύσταση της Eurojust, µε βάση τα άρθρα 31 και 34
παράγραφος 2 στοιχείο γ) της συνθήκης, καθορίζει τους στόχους και τα καθήκοντα της Eurojust:
1.

Χαιρετίζει την τέταρτη ετήσια έκθεση της Eurojust (ηµερολογιακό έτος 2005)1 και
σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι οι περισσότεροι στόχοι που έπρεπε να επιτευχθούν κατά το
2005 και που παρουσιάζονταν στην ετήσια έκθεση 2004, όντως επιτεύχθηκαν.

2.

Ειδικότερα, εφιστά την προσοχή:

3.

1

–

στην πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά την εγκαθίδρυση ενοποιηµένων
υποδοµών και την ανάπτυξη της ικανότητας της Eurojust να ενεργεί ως ο αρµόδιος
ευρωπαϊκός φορέας για τη δικαστική συνεργασία και το συντονισµό όσον αφορά το
διασυνοριακό και το σοβαρό έγκληµα,

–

στη σηµαντική αύξηση του φόρτου εργασίας, ιδίως το γεγονός ότι διεκπεραιώθηκαν
588 υποθέσεις, ήτοι αύξηση των υποθέσεων κατά 54% σε σύγκριση µε το 2004, και
το ότι επρόκειτο ως επί το πλείστον για πολύπλοκες υποθέσεις,

–

στην υλοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υποθέσεων (CMS) σύµφωνα µε τους
εσωτερικούς κανόνες περί προστασίας δεδοµένων και στην εγκατάσταση ασφαλούς
δικτύου εσωτερικών επικοινωνιών.

Σηµειώνει τα αριθµητικά στοιχεία, την αξιολόγηση του φόρτου εργασίας και τα
παραδείγµατα υποθέσεων που παρατίθενται στην εν λόγω έκθεση, τα οποία καταδεικνύουν
τον αυξανόµενο αριθµό και την ποιότητα των υποθέσεων που χειρίζεται η Eurojust. Ζητεί
από την Eurojust να συνεχίσει την εκπόνηση διαφανών, αξιόπιστων και λεπτοµερών
στατιστικών όσον αφορά τη φύση και την ποιότητα των υποθέσεων και του φόρτου
εργασίας, ούτως ώστε να επιτρέπεται η δέουσα παρακολούθηση της προόδου στο µέλλον.
Ειδικότερα, προσυπογράφει µεν την αξιολόγηση της Eurojust όσον αφορά την
πολυπλοκότητα των υποθέσεων ανεξαρτήτως του διµερούς χαρακτήρα τους, καλεί ωστόσο
την Eurojust να συνεχίσει να εστιάζει και να δίνει προτεραιότητα σε υποθέσεις
συντονισµού, και να εξασφαλίζει, όσον το δυνατόν, τη σύµπραξη του Ευρωπαϊκού
∆ικαστικού ∆ικτύου για τη διαχείριση αµιγώς διµερών υποθέσεων αµοιβαίας δικαστικής
συνδροµής.
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4.

Εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι κατά το 2005 η Eurojust ανέλαβε δράση
δυνάµει του άρθρου 7 στοιχείο α) της απόφασης σε δύο υποθέσεις και ενθαρρύνει τη
Μονάδα να συνεχίσει να προωθεί µε πρωτόβουλη προσέγγιση τη δικαστική συνεργασία.
Στο πλαίσιο αυτό, το Συµβούλιο προσυπογράφει την αξιολόγηση της Eurojust ως προς το
στόχο που συνίσταται σε µεγαλύτερη χρήση των εξουσιών της όταν ζητεί από τις αρµόδιες
αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών µελών να προβούν σε έρευνα ή δίωξη, δυνάµει του
άρθρου 7 στοιχείο α) της απόφασης.

5.

Σηµειώνει ότι, µολονότι υπάρχουν θετικές τάσεις όσον αφορά τις υποθέσεις και την
αυξανόµενη συµµετοχή των χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004, εξακολουθούν να
υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά τη χρήση της Eurojust.
Ως εκ τούτου, καλεί εκ νέου τα κράτη µέλη να αξιοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις
δυνατότητες της Eurojust για την αντιµετώπιση σοβαρών διασυνοριακών ποινικών
υποθέσεων.

6.

Σηµειώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης που διενήργησε η Eurojust µε σκοπό την
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των συνεδριάσεων συντονισµού, και υπογραµµίζει
τη σπουδαιότητα της πραγµατοποιηθείσας ανάλυσης των νοµικών προβληµάτων και
εµποδίων τα οποία ανέκυψαν σε υποθέσεις που παραπέµφθηκαν στην Eurojust, καθώς και
προκειµένου να επισηµανθούν ενδεχόµενες ελλείψεις και, στη συνάρτηση αυτή, να
επιτρέψει στην Eurojust να υποβάλει προτάσεις για βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 32 της απόφασης για τη σύσταση της Eurojust. Η αξιολόγηση αυτή
θα πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο διαφανή και επακριβή, από κοινού µε τις
ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές. Συνιστά να ληφθούν υπόψη από τις εθνικές και
ευρωπαϊκές αρχές τα τυχόν συµπεράσµατα που συνάγει η Eurojust από τις επιχειρησιακές
εργασίες, καθώς και οι συστάσεις που διατυπώνει µε σκοπό τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας στην καταπολέµηση του σοβαρού διασυνοριακού εγκλήµατος.

7.

Εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσµευση της Eurojust στην καταπολέµηση της
τροµοκρατίας και χαιρετίζει το διορισµό εθνικών ανταποκριτών για την τροµοκρατία από
όλα τα κράτη µέλη. Ζητά από τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν τη διαβίβαση στην Eurojust
των πληροφοριών των σχετικών µε τροµοκρατικές έρευνες και διώξεις. Επιπλέον, καλεί τα
κράτη µέλη να εφαρµόσουν, µέχρι τον Ιούνιο 2006, την απόφαση 2005/671/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 20ής Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών και τη
συνεργασία όσον αφορά τα τροµοκρατικά αδικήµατα, γρήγορα και αποτελεσµατικά.

8.

Υπογραµµίζει τη σηµασία του ρόλου που διαδραµατίζει η Eurojust όσον αφορά τις κοινές
οµάδες έρευνας και το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. Όσον αφορά τις κοινές οµάδες
έρευνας, το Συµβούλιο επικροτεί τις πρωτοβουλίες της Eurojust και της Ευρωπόλ να
φιλοξενήσουν τις συνεδριάσεις του άτυπου δικτύου εµπειρογνωµόνων για τις κοινές
οµάδες έρευνας και να εκπονήσουν οδηγό για τις εθνικές νοµοθεσίες. Ενθαρρύνει την
Eurojust και τα κράτη µέλη να αναλάβουν όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες µε σκοπό την
προώθηση της χρήσης των κοινών οµάδων έρευνας. Το Συµβούλιο υπενθυµίζει τη
σπουδαιότητα της νοµικής υποχρέωσης να ενηµερώνεται η Eurojust όσον αφορά
υποθέσεις στις οποίες έχουν παρέλθει οι προθεσµίες του ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης, καθώς και τη δυνατότητα να ζητείται η γνώµη της σε ορισµένες υποθέσεις,
ζητά δε από τα κράτη µέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Καλεί τις αρµόδιες
Οµάδες του Συµβουλίου να εξετάσουν τους λόγους που προβάλλουν τα κράτη µέλη για τη
µη τήρηση των προθεσµιών και ζητά να εξεταστεί το ζήτηµα αυτό κατά τον 4ο γύρο
αµοιβαίας αξιολόγησης όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης.
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9.

Υπογραµµίζει, έχοντας υπόψη τα προηγούµενα συµπεράσµατά του της 12ης Οκτωβρίου
2005 σχετικά µε τη βάση εµπιστευτικών πληροφοριών αστυνόµευση και την ανάπτυξη της
Αξιολόγησης Απειλών όσον αφορά το Οργανωµένο Έγκληµα (OCTA), ότι είναι
σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη η γνώµη της Eurojust ως προς τις στρατηγικές
προτεραιότητες που πρέπει να υιοθετηθούν µε βάση την OCTA και προσβλέπει σε ένα
σηµαντικό και ουσιαστικότερο ρόλο της Eurojust στο πλαίσιο της διαδικασίας.

10.

Με λύπη του σηµειώνει ότι η αποτελεσµατικότητα του ρόλου της Eurojust στη βελτίωση
της δικαστικής συνεργασίας φαίνεται να αποδυναµώνεται λόγω της µη εφαρµογής από
όλα τα κράτη µέλη ορισµένων νοµοθετικών πράξεων της ΕΕ. Ειδικότερα, καλεί εκείνα τα
κράτη που δεν έχουν εφαρµόσει την απόφαση σχετικά µε τη σύσταση της Eurojust να το
πράξουν, και καλεί όλα τα κράτη µέλη να λάβουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να
συµµορφωθούν προς αυτήν, ούτως ώστε να παρασχεθούν σε όλα τα εθνικά µέλη της
Eurojust οι κατάλληλες εξουσίες και µέσα για την αποτελεσµατική εκτέλεση των
καθηκόντων τους.

11.

Καλεί την Επιτροπή να προετοιµάσει τη δεύτερή της έκθεση για τη µεταφορά της
απόφασης του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε τη σύσταση της
Eurojust στην εσωτερική έννοµη τάξη, όπως ανακοινώνεται στο σχέδιο δράσης του
Συµβουλίου και της Επιτροπής µε σκοπό την εφαρµογή του προγράµµατος της Χάγης για
την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

12.

Χαιρετίζει τη σηµειωθείσα πρόοδο όσον αφορά τις σχέσεις µε άλλους οργανισµούς της
ΕΕ, και δη µε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό ∆ίκτυο, την OLAF και την Ευρωπόλ. Καίτοι
υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης συνεργιών µεταξύ των αντίστοιχων
ευρωπαϊκών φορέων στον τοµέα της δικαστικής και αστυνοµικής συνεργασίας, το
Συµβούλιο καλεί την Eurojust να συνεχίσει την ανάπτυξη τέτοιων σχέσεων, συνιστά δε σε
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να εξετάσουν ενδεχόµενες πρωτοβουλίες που επιτρέπουν να
υπερνικηθούν τα διαρθρωτικά εµπόδια στη συνεργασία.

13.

Σηµειώνει την πρόοδο των σχέσεων µε τρίτες χώρες µέσω του διορισµού σηµείων επαφής
και των διαπραγµατεύσεων για συµφωνίες συνεργασίας, και ενθαρρύνει την Eurojust να
ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες προτεραιότητας που προβλέπονται στον
κατάλογο που παρέσχε η Γενική Γραµµατεία το Σεπτέµβριο του 20051.

1

Έγγρ. 12527/05 EUROJUST 68 CATS 55.
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14.

Σηµειώνει ότι το 2005 σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση του φόρτου εργασίας και των
υποδοµών της Eurojust, και τούτο λόγω του αυξηµένου αριθµού των συνεδριάσεων
συντονισµού, της ενοποίησης των εσωτερικών της υποδοµών, της εγκατάστασης του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υποθέσεων και του ασφαλούς δικτύου εσωτερικών
επικοινωνιών, καθώς και της επέκτασης της δοµής του διοικητικού προσωπικού. Το
Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι είναι σηµαντικό να παρασχεθούν στην Eurojust τα
απαραίτητα δηµοσιονοµικά µέσα ώστε να µπορεί η Μονάδα να εκτελεί αποτελεσµατικά τα
καθήκοντά της, συµπεριλαµβανοµένης της ολοκλήρωσης του σχεδίου EPOC-III για την
ασφαλή διαβίβαση πληροφοριών µεταξύ της Eurojust και των κρατών µελών, καθώς και
τα καθήκοντα της Γραµµατείας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου,
συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης ανάπτυξης και µετάφρασης των µέσων
πληροφόρησης του Ε∆∆, κάνοντας οικονοµικά αποδοτική χρήση των διαθέσιµων µέσων.

15.

Καλεί τα ενδιαφερόµενα µέρη να εξεύρουν κατάλληλες λύσεις για µόνιµη και οριστική
στέγαση της Eurojust και της Ευρωπόλ, τουλάχιστον σε κοντινά µεταξύ τους κτίρια.

16.

Καλεί τα κράτη µέλη, τις αρµόδιες Οµάδες του Συµβουλίου και την Επιτροπή να
εξετάσουν την επιτευχθείσα πρόοδο και να προβλέψουν περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά
το ρόλο της Eurojust για την ανάληψη ουσιαστικών δράσεων κατά του σοβαρού και
οργανωµένου εγκλήµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

17.

Καλεί την Eurojust να υποβάλλει στην επόµενη ετήσια έκθεσή της αναφορά ως προς την
εφαρµογή των παρόντων συµπερασµάτων».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Τροποποίηση της Συµφωνίας για τον ΕΟΧ - Ευρωπαϊκή έρευνα στον τοµέα της ασφάλειας
Το Συµβούλιο ενέκρινε σχέδιο απόφασης της Μικτής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ)µε την οποία επεκτείνεται η συνεργασία µε τα κράτη ΕΟΧ - ΕΖΕΣ σε κοινοτικά
προγράµµατα και δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σχετικά µε την ευρωπαϊκή έρευνα
στον τοµέα της ασφάλειας κατά το 2006 (9791/06).
Η Μικτή Επιτροπή του ΕΟΧ πρέπει να ενσωµατώσει το σύνολο της κοινοτικής νοµοθεσίας της
σχετικής µε τη Συµφωνία για τον ΕΟΧ προκειµένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ασφάλεια
δικαίου και η οµοιογένεια της εσωτερικής αγοράς.
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
∆ασµολογικές ποσοστώσεις
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2505/96
σχετικά µε το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνοµων κοινοτικών δασµολογικών
ποσοστώσεων όσον αφορά ορισµένα αγροτικά και βιοµηχανικά προϊόντα (9990/06).
∆ασµοί
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 σχετικά µε
την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου για ορισµένα
βιοµηχανικά και γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας (9993/06).
Αντιντάµπιγκ - Σωλήνες χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή µη κραµατοποιηµένο χάλυβα
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ στις
εισαγωγές ορισµένων σωλήνων χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Κροατίας,
Ρουµανίας, Ρωσίας και Ουκρανίας, την κατάργηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 2320/97 και (ΕΚ)
αριθ. 348/2000 του Συµβουλίου, τον τερµατισµό των διαδικασιών ενδιάµεσης επανεξέτασης και
επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των δασµών αντιντάµπινγκ που εφαρµόζονται στις
εισαγωγές ορισµένων σωλήνων χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή µη κραµατοποιηµένο χάλυβα
καταγωγής, µεταξύ άλλων, Ρωσίας και Ρουµανίας και τον τερµατισµό των διαδικασιών ενδιάµεσης
επανεξέτασης των δασµών αντιντάµπινγκ που εφαρµόζονται στις εισαγωγές ορισµένων σωλήνων
χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή µη κραµατοποιηµένο χάλυβα καταγωγής, µεταξύ άλλων, Ρωσίας
και Ρουµανίας και Κροατίας και Ουκρανίας (10243/1/06).
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Οχήµατα µε κινητήρα
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά µε τη θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά την
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο του κανονισµού αριθ. 51 της Οικονοµικής Επιτροπής των
Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (10611/06).
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Νέα νοµοθεσία για τα χηµικά προϊόντα *
Έπειτα από την πολιτική συµφωνία της 13ης ∆εκεµβρίου 2005, το Συµβούλιο ενέκρινε δύο κοινές
θέσεις (7524/06, 10411/06 ADD1, 7525/06, 10412/06 ADD1) για:
–

το σχέδιο κανονισµού για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισµούς των χηµικών προϊόντων REACH και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων1

–

το σχέδιο οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ2 ταξινόµηση,
συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών µε σκοπό την προσαρµογή της στο
σχέδιο κανονισµού για το REACH.

Οι κοινές θέσεις θα διαβιβαστούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση,
σύµφωνα µε τη διαδικασία συναπόφασης.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ανακοινωθέν Τύπου 10870/06.

1

2

Με βάση την πρόταση αυτή, ιδρύεται Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων για να
διαχειρίζεται και, σε ορισµένες περιπτώσεις, να εκτελεί τις τεχνικές, επιστηµονικές και
διοικητικές πτυχές του REACH και για να εξασφαλίζει τη συνέπεια ανάµεσα στις πτυχές
αυτές, σε κοινοτικό επίπεδο.
ΕΕ 196, 16.8.1967, σ. 1-98.
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ΓΕΩΡΓΙΑ
Codex alimentarius
Εν όψει της προσεχούς 29ης συνόδου της Επιτροπής του Codex Alimentarius Commission, η οποία
θα γίνει στη Γενεύη (Ελβετία) από 3 έως 7 Ιουλίου, το Συµβούλιο συµφώνησε να αποστείλει στην
Κίνα επιστολή µε την οποία ανακοινώνει ότι υποστηρίζει την υποψηφιότητά της ως χώρας
υποδοχής της επιτροπής Codex για τα πρόσθετα τροφίµων.
Πρόδροµες ουσίες ναρκωτικών
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση που εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να διαπραγµατευθεί διµερή
συµφωνία µε την Κίνα όσον αφορά τον έλεγχο των προδρόµων ουσιών των ναρκωτικών.
ΑΛΙΕΙΑ
Τεκµηρίωση αλιευµάτων
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1035/2001
σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος τεκµηρίωσης των αλιευµάτων του Dissostichus spp (6609/06).
Ο κανονισµός λαµβάνει υπόψη νέες τροποποιήσεις του συστήµατος και ένα σχετικό ψήφισµα που
εξέδωσε η Επιτροπή για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής
(CCAMLR), µε στόχο τη βελτίωση του ελέγχου των εκφορτώσεων, των εισαγωγών, των
εξαγωγών, των επανεξαγωγών και των µεταφορτώσεων του Dissostichus spp., καθώς και την
εναρµόνιση της εφαρµογής του ψηφίσµατος αυτού.
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Βελτίωση των µεθόδων εργασίας του Συµβουλίου όσον αφορά την έκδοση του ετήσιου
κανονισµού για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και συναφών όρων για τα
αποθέµατα ιχθύων - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
«Το Συµβούλιο:
1.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι κατά τα τελευταία έτη έχει επιτευχθεί πρόοδος των µεθόδων εργασίας
του Συµβουλίου όσον αφορά την έκδοση των ετήσιων κανονισµών για τον καθορισµό των
TAC (συνόλων επιτρεπόµενων αλιευµάτων) και ποσοστώσεων. Η εισαγωγή της
προκαταβολικής κάλυψης (frontloading) και η παρουσίαση των αλιευτικών δυνατοτήτων
της Βαλτικής Θάλασσας ως χωριστής πρότασης έχουν συµβάλει εποικοδοµητικά στη
νοµοθετική διαδικασία. Επίσης, η εισήγηση για περισσότερες πολυετείς αποφάσεις και
µακροπρόθεσµα σχέδια, την οποία ενέκρινε το Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2002, έχει
επίσης συµβάλει θετικά στη µείωση της λήψης αποφάσεων σε ad hoc ετήσια βάση.

2.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη βελτίωση των διαβουλεύσεων
για τη διαχείριση της κοινοτικής αλιείας1.

3.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι επιστηµονικές συµβουλές ποιότητας θα
είναι διαθέσιµες σε εύθετο χρόνο για την εκπόνηση κατάλληλων προτάσεων σε
πρωιµότερο στάδιο, εφόσον αυτό είναι δυνατό να γίνει χωρίς να µειώνεται η ποιότητα των
συµβουλών, ώστε να παρέχεται επαρκές χρονικό διάστηµα στο Συµβούλιο, τα κράτη µέλη
και όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των ΠΓΣ (Περιφερειακών
Γνωµοδοτικών Συµβουλίων), να εξετάζουν και να αξιολογούν τις προτάσεις της
Επιτροπής.

4.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σηµασία της τυπικής έκδοσης και δηµοσίευσης του κανονισµού
εγκαίρως σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Συµβουλίου, καθώς και της παροχής
επαρκούς χρόνου στα κράτη µέλη για την εφαρµογή των αρµοζόντων µέτρων
παρακολούθησης και στις επιχειρήσεις αλιείας για τον προγραµµατισµό των αλιευτικών
δραστηριοτήτων τους για το επόµενο ηµερολογιακό έτος.

5.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι έχει αναλάβει την υποχρέωση να σέβεται τις γενικές αρχές όσον
αφορά την ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας και τη βελτίωση της
νοµοθεσίας, που διατυπώνονται µέσα στις διοργανικές συµφωνίες της 22ας ∆εκεµβρίου
1998 και της 16ης ∆εκεµβρίου 2003.

Προκειµένου να βελτιωθούν οι µέθοδοι εργασίας του Συµβουλίου

1

Έγγρ. 9898/05 PECHE 180.
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6.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή:
• να εξετάσει το χρονοδιάγραµµα των εργασιών της Επιστηµονικής, Τεχνικής και
Οικονοµικής Επιτροπής Αλιείας (STECF) και του ∆ιεθνούς Συµβουλίου για την
Eξερεύνηση των Θαλασσών (ICES) προκειµένου να παρουσιάζουν τις εν λόγω
συµβουλευτικές γνώµες σε πρωιµότερο στάδιο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, ει
δυνατόν από το 2007 και εξής,
• να παρουσιάζει δήλωση πολιτικής κάθε Απρίλιο σχετικά µε τη γενική προσέγγιση για
τον καθορισµό των TAC και ποσοστώσεων και τους συναφείς όρους, προκειµένου να
διεξάγει συζήτηση µε τα κράτη µέλη και τους ενδιαφερόµενους φορείς όσον αφορά την
προσέγγιση για τα TAC και τις ποσοστώσεις και τους συναφείς όρους πριν από την
προετοιµασία των νοµοθετικών προτάσεων,
• να υποβάλλει τις προτάσεις της µέχρι την πρώτη εβδοµάδα του Αυγούστου, µετά από
διαβούλευση µε τα αρµόδια ΠΓΣ, σχετικά µε τα αποθέµατα για τα οποία οι
επιστηµονικές γνώµες του ICES είναι διαθέσιµες τον Ιούνιο (αποθέµατα της Βαλτικής,
αποθέµατα βαθύβιων ειδών και ορισµένα πελαγικά αποθέµατα),
• να υποβάλλει τις προτάσεις της όσο το δυνατόν ενωρίτερα µέσα στο Νοέµβριο σχετικά
µε τα υπόλοιπα αποθέµατα, για τα οποία οι επιστηµονικές γνώµες του ICES είναι
διαθέσιµες τον Οκτώβριο,
• για τον σκοπό αυτό, να διαβουλεύεται µε τις οικείες χώρες προκειµένου να
επισπεύδεται το χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση των ετήσιων διαβουλεύσεων,
• να εξακολουθήσει να αναπτύσσει προσέγγιση πολυετών σχεδίων διαχείρισης,
• να διερευνήσει περαιτέρω άλλες δυνατότητες, όπως τη χρήση πολυετών TAC και
ποσοστώσεων και τον χωρισµό των TAC και των ποσοστώσεων από όρους που δεν
συνδέονται άµεσα, σε διαφορετικές προτάσεις.

7.

ΚΑΛΕΙ τις προσεχείς Προεδρίες να προγραµµατίζουν τις εργασίες τους κατά τρόπον ώστε
το Συµβούλιο να µπορεί να ολοκληρώνει τις εργασίες του και να επιτυγχάνει πολιτική
συµφωνία όσον αφορά τις προτάσεις που βασίζονται στις γνώµες του Ιουνίου µέχρι τα
τέλη Οκτωβρίου και όσον αφορά τις προτάσεις που βασίζονται στις γνώµες του
Οκτωβρίου µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου το αργότερο.

8.

ΖΗΤΑ από τη Γενική Γραµµατεία να διασφαλίζει ότι αναλαµβάνονται οι αναγκαίες
προπαρασκευαστικές εργασίες ώστε στο εξής οι κανονισµοί να µπορούν να εκδίδονται
τυπικά και να δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα όσο πιο σύντοµα είναι αυτό
εφικτό.
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ΠΑΙ∆ΕΙΑ
Πρόγραµµα «Νεολαία σε δράση» 2007-2013
Κατόπιν της συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά µε το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2007-2013, το
Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε την πρόταση απόφασης για τη δηµιουργία
του προγράµµατος «Νεολαία σε δράση» για την περίοδο 2007-2013. Το συµφωνηθέν κείµενο θα
εγκριθεί ως κοινή θέση σε προσεχή σύνοδο του Συµβουλίου και θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση.
Σκοπός του προγράµµατος αυτού, που προτείνεται ως διάδοχο του υφισταµένου προγράµµατος
«Νεολαία», είναι να παρέχονται σε νέους από τις 31 συµµετέχουσες χώρες δυνατότητες για
οµαδικές ανταλλαγές και εθελοντική εργασία, καθώς και να υποστηριχθεί ένα φάσµα
δραστηριοτήτων και να ενισχυθεί η συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας.
Οι κύριοι στόχοι του προγράµµατος «Νεολαία σε δράση» είναι οι εξής:
• προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών
ειδικότερα·
• ανάπτυξη της αλληλεγγύης και προώθηση της ανοχής µεταξύ των νέων, ιδίως µε σκοπό να
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
• ενίσχυση της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των νέων σε διάφορες χώρες·
• συµβολή στην ανάπτυξη της ποιότητας των συστηµάτων που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες
των νέων και της ανάπτυξης των δυνατοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
στον τοµέα της νεολαίας·
• ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας.
Η χρηµατοδότηση που διατίθεται για το πρόγραµµα ανέρχεται σε 785 εκατοµµύρια ευρώ.
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Πρόγραµµα για τη διά βίου µάθηση για την περίοδο 2007-2013
Κατόπιν της συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά µε το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2007-2013, το
Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε την πρόταση απόφασης για τη θέσπιση
προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δια βίου µάθησης, µε στόχο την παροχή χρηµατοδοτικής
στήριξης στον ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό τοµέα για την περίοδο 2007-2013.
Το συµφωνηθέν κείµενο θα εγκριθεί ως κοινή θέση σε προσεχή σύνοδο του Συµβουλίου και θα
διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση.
Το νέο πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τέσσερα υπο-προγράµµατα τα οποία ήδη υφίστανται στο
πλαίσιο του ισχύοντος προγράµµατος Socrates: Comenius (σχολική εκπαίδευση), Erasmus
(τριτοβάθµια εκπαίδευση), Leonardo da Vinci (επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση),
Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων). Θα περιλαµβάνει επίσης ένα «εγκάρσιο» πρόγραµµα που
ενσωµατώνει τέσσερις βασικές δραστηριότητες (χάραξη πολιτικής, εκµάθηση γλωσσών,
καινοτόµες προσεγγίσεις και διάδοση των αποτελεσµάτων των σχεδίων), συν ένα πρόγραµµα Jean
Monnet για τη στήριξη της δράσης που σχετίζεται µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τα
ευρωπαϊκά ιδρύµατα και ενώσεις. Ένα ενιαίο πρόγραµµα αναµένεται ότι θα παράσχει τη
δυνατότητα για µεγαλύτερες συνεργίες µεταξύ των διαφόρων τοµέων δράσης καθώς και για πιο
συνεκτικούς, απλουστευµένους και αποτελεσµατικούς τρόπους δράσης.
Στόχος του νέου προγράµµατος είναι αφενός να συµβάλει, µέσω της δια βίου µάθησης, στην
ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγµένης κοινωνίας της γνώσης και αφετέρου να ενισχύσει την
αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και τη συνεργασία µεταξύ συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης µέσα στην Κοινότητα, ούτως ώστε να καταστεί παγκόσµια αναφορά ποιότητας.
Η χρηµατοδότηση που διατίθεται για το πρόγραµµα ανέρχεται σε 6 200 εκατοµµύρια ευρώ.
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ
Πρόεδρος της Στρατιωτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για το διορισµό του στρατηγού Henri BENTEGEAT (Γαλλία) ως
Προέδρου της Στρατιωτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMC) για τριετή περίοδο, που
αρχίζει στις 6 Νοεµβρίου 2006.
Ο στρατηγός Henri BENTEGEAT θα αντικαταστήσει τον στρατηγό Rolando Mosca MOSCHINI
(Ιταλία) ο οποίος είχε αναλάβει θητεία ως Πρόεδρος της Στρατιωτικής επιτροπής στις 9 Απριλίου
2004.
Η Στρατιωτική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ανώτατο στρατιωτικό όργανο που έχει
δηµιουργηθεί στα πλαίσια του Συµβουλίου. Αποτελείται από τους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ των κρατών
µελών, τακτικά εκπροσωπούµενους από τους στρατιωτικούς αντιπροσώπους τους. Η επιτροπή αυτή
παρέχει στρατιωτικές συµβουλές και υποβάλλει συστάσεις στην Επιτροπή Πολιτικής και
Ασφάλειας (ΕΠΑ) για κάθε στρατιωτικής φύσεως ζήτηµα στην ΕΕ.
(Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ανακοινωθέν Τύπου 11010/06)
Γενικός ∆ιευθυντής του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για το διορισµό του Υποστράτηγου David LEAKEY (Ηνωµένο
Βασίλειο) ως Γενικού ∆ιευθυντή του Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMS) από 1ης
Μαρτίου 2007.
Ο υποστράτηγος David LEAKEY θα αντικαταστήσει τον Αντιστράτηγο Jean-Paul PERRUCHE
(Γαλλία) που είχε διοριστεί ως Γενικός διευθυντής του Στρατιωτικού Επιτελείου στο Μάρτιο
του 2004.
Το Στρατιωτικό Επιτελείο αποτελεί Γενική ∆ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου.
Υπαγόµενο απευθείας στο Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, έχει ως αποστολή να εκτελεί
έργο έγκαιρης προειδοποίησης, εκτίµησης της κατάστασης και στρατηγικού προγραµµατισµού.
(Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ανακοινωθέν Τύπου 10995/06)
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