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Κυριότερα αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου

Το Συµβούλιο εξέδωσε:
– απόφαση για την εφαρµογή της κοινής θέσης 2006/276/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε περιοριστικά µέτρα
εις βάρος ορισµένων αξιωµατούχων της Λευκορωσίας·
– κανονισµό για παιδιατρικά φάρµακα·
– οδηγία σχετικά µε τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας·
– κανονισµό για την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της
πολιτικής αεροπορίας.
Ενέκρινε συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Eurojust και των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής.
Επίσης, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία επί του σχεδίου οδηγίας για την ποιότητα του
ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη.
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ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Οι Κυβερνήσεις των κρατών µελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής:
Βέλγιο:
κ. Kris PEETERS
Τσεχική ∆ηµοκρατία:
κ. Petr Jan KALAŠ
∆ανία:
κα Connie HEDEGAARD
Γερµανία:
κ. Sigmar GABRIEL
Εσθονία:
κ. Rein RANDVER
Ελλάδα:
κ. Σταύρος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Φλαµανδός Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων, Ενέργειας,
Περιβάλλοντος και Φύσης
Υπουργός Περιβάλλοντος
Υπουργός Περιβάλλοντος και Υπουργός Συνεργασίας των
Βορείων Χωρών
Οµοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος, Προστασίας
της Φύσης και Ασφάλειας των Αντιδραστήρων
Υπουργός 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

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

Κύπρος:
κ. Φώτης ΦΩΤΙΟΥ

Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Λετονία
κ. Raimonds VĒJONIS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Λιθουανία:
κ. Arūnas KUNDROTAS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Λουξεµβούργο:
κ. Lucien LUX

Υπουργός Περιβάλλοντος, Υπουργός Μεταφορών

Ουγγαρία:
κ. Kálmán KOVÁCS

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων

Μάλτα:
κ. George PULLICINO

Υπουργός Γεωργικών 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. Marko STARMAN

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Σλοβακία:
κ. Jaroslav IZÁK

Υπουργός Περιβάλλοντος

Φινλανδία:
κ. Jan-Erik ENESTAM
κα Sirkka HAUTOJÄRVI

Υπουργός Περιβάλλοντος
Μόνιµη Γραµµατέας, Υπουργείο Περιβάλλοντος

Σουηδία:
κ. Andreas CARLGREN

Υπουργός Περιβάλλοντος

Ηνωµένο Βασίλειο:
κ. David MILIBAND
κ. Ben BRADSHAW
κα Rhona BRANKIN

Επιτροπή:
κ. Σταύρος ∆ΗΜΑΣ

Υπουργός Περιβάλλοντος, Επισιτισµού και Γεωργικών
Υποθέσεων
Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός και Υπουργός για το κατά
τόπους Περιβάλλον, τη Ναυτιλία και την Καλή ∆ιαβίωση
των Ζώων
Αναπληρώτρια Υπουργός Περιβάλλοντος και Αγροτικής
ανάπτυξης (Εκτελεστική Αρχή της Σκωτίας)

Μέλος

Οι κυβερνήσεις των προσχωρούντων κρατών εκπροσωπήθηκαν ως εξής:
Βουλγαρία:
κ. Atanas KOSTADINOV

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων

Ρουµανία:
κα Sulfina BARBU

Υπουργός Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης των Υδάτων
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία επί του σχεδίου οδηγίας για την ποιότητα του
ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη.
Μετά την οριστική διατύπωση στις κοινοτικές γλώσσες, το κείµενο θα εγκριθεί ως κοινή θέση σε
προσεχή σύνοδο του Συµβουλίου και θα σταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερη
ανάγνωση.
Υπενθυµίζεται ότι, παρά τις σηµαντικές βελτιώσεις της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη που
επέφεραν η νοµοθεσία και άλλοι παράγοντες, η ατµοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να έχει
σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Τον Σεπτέµβριο του 2005, η Επιτροπή υπέβαλε
θεµατική στρατηγική για την ατµοσφαιρική ρύπανση (12735/05 + ADD 1 + ADD 2) και πρόταση
νέας οδηγίας για την ποιότητα του αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (14335/05).
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 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.

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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Η σηµερινή συµφωνία επιβεβαίωσε ουσιαστικά τη γενική προσέγγιση1, η οποία επετεύχθη στις
27 Ιουνίου 2006 και περιείχε ήδη τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:
(α)

µια µη δεσµευτική τιµή-στόχο για τα ΑΣ2,5 το 2010, η οποία θα αντικατασταθεί το 2015
από δεσµευτική οριακή τιµή (25µg/m3 τόσο για την τιµή στόχο όσο και για την οριακή
τιµή)·

(β)

τη δυνατότητα αναστολής της επίτευξης της οριακής τιµής για τα ΑΣ10 έως και τρία έτη
µετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω οδηγίας·

(γ)

τη δυνατότητα αναβολής των προθεσµιών για το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και το
βενζόλιο για πέντε έτη το πολύ (έως την 1η Ιανουαρίου 2015)·

(δ)

την αρχή ότι οι οριακές τιµές πρέπει να εφαρµόζονται παντού, αλλά σε ορισµένες περιοχές
δεν θα πρέπει να αξιολογείται η συµµόρφωση προς τις οριακές τιµές.

Προτεινόµενη νοµική βάση: άρθρο 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης - απαιτείται ειδική
πλειοψηφία για απόφαση του Συµβουλίου, εφαρµόζεται η διαδικασία συναπόφασης µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη
ανάγνωση στις 26 Σεπτεµβρίου 2006.

1

Βλ. 10453/1/06.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ - Συµπεράσµατα της Προεδρίας
Η Προεδρία εξέδωσε τα ακόλουθα συµπεράσµατα1:
«Η ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ:
1.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη σκοπιµότητα της ουσιαστικής εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένης της
επιβολής, της Σύµβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων
επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους και ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ την ακλόνητη
προσήλωσή του στην εφαρµογή αυτήν.

2.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΒΑΘΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ σχετικά µε το πρόσφατο συµβάν στην Ακτή
Ελεφαντοστού, το οποίο για µια ακόµη φορά επεσήµανε τον κίνδυνο όσον αφορά τις
επιπτώσεις που έχει για τις αναπτυσσόµενες χώρες η παράνοµη µεταφορά αποβλήτων και
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την πρόθεση της ΕΕ να εξακολουθήσει να συµβάλλει, µαζί µε τα
Ηνωµένα Έθνη, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας καθώς και του
περιβάλλοντος στις πληγείσες περιοχές.

3.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» συνιστά κατευθυντήρια αρχή σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

4.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι ο δηµιουργός και ο κάτοχος των αποβλήτων πρέπει να διαχειρίζονται τα
απόβλητα κατά τρόπον που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας.

5.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η τροποποίηση της Σύµβασης της Βασιλείας, του 1995, µε την οποία
απαγορεύεται η εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων για τελική διάθεση και ανάκτηση από
Μέρη της Σύµβασης της Βασιλείας που είναι µέλη της ΕΕ και του ΟΟΣΑ και από το
Λιχτενστάιν σε οιαδήποτε άλλο Μέρος της Σύµβασης της Βασιλείας («τροποποίηση
απαγόρευσης») ισχύει σε όλα τα κράτη µέλη, δεδοµένου ότι έχει πλήρως υλοποιηθεί µε
τον κανονισµό περί µεταφοράς αποβλήτων.

6.

ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ όσα κράτη µέλη δεν το έχουν πράξει ακόµη να επικυρώσουν την
«τροποποίηση απαγόρευσης» ώστε να διευκολύνουν την ταχεία έναρξη ισχύος της.

7.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ για το γεγονός ότι, µολονότι η ΕΕ εφαρµόζει αυστηρές
απαιτήσεις για τη διάθεση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αποβλήτων, ο έλεγχος των
εξαγωγών αποβλήτων δεν σηµειώνει την ανάλογη πρόοδο.

1

Τα συµπεράσµατα υποστηρίχθηκαν από όλες τις αντιπροσωπίες πλην µίας.
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8.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη σηµασία του κανονισµού της ΕΕ περί µεταφοράς αποβλήτων, ο
οποίος απαγορεύει ρητώς τις εν λόγω εξαγωγές· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ µε ανησυχία ότι οι
διατάξεις του δεν τηρούνται και δεν εφαρµόζονται ικανοποιητικά και ότι παραµένει
σηµαντικός κίνδυνος να σηµειωθούν και άλλα σοβαρά ατυχήµατα, όπως κατέδειξαν
πρόσφατες εκστρατείες επιθεώρησης· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι, µολονότι η πρόσφατη
αναθεώρηση του κανονισµού επιτρέπει την καλύτερη εφαρµογή του και τη συνεργασία
τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, εξακολουθεί να υπάρχει επείγουσα ανάγκη
µεγαλύτερης συµµόρφωσης και βελτίωσης των επιθεωρήσεων σε όλα τα κράτη µέλη,
ιδίως δε σε λιµένες της ΕΕ, προκειµένου να εφαρµόζεται δεόντως η απαγόρευση
εξαγωγών επικίνδυνων αποβλήτων· και ΤΟΝΙΖΕΙ ότι πρέπει επειγόντως να µειωθούν
σηµαντικά οι παράνοµες µεταφορές αποβλήτων.

9.

ΘΕΩΡΕΙ ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση της εφαρµογής,
συµπεριλαµβανοµένης της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης, ενδέχεται, κατά
περίπτωση, να πρέπει να ενισχυθούν προκειµένου να εξασφαλιστεί, µεταξύ άλλων, ότι
λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα στους θαλάσσιους λιµένες ώστε να δηµιουργηθούν
επαρκείς δυνατότητες επιβολής για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των µεταφορών
αποβλήτων.

10.

ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ τα κράτη µέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του
δικτύου IMPEL-TFS (Εφαρµογή και επιβολή του περιβαλλοντικού δικαίου ∆ιασυνοριακές µεταφορές) ούτως ώστε να επιτευχθεί καλύτερη επιβολή του κανονισµού
της ΕΕ περί µεταφοράς αποβλήτων όσον αφορά την παράνοµη µεταφορά αποβλήτων.

11.

Ενόψει της επικείµενης 8ης ∆ιάσκεψης των Μερών στο Ναϊρόµπι (COP 8), ΣΥΝΙΣΤΑ
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στα κράτη µέλη να καταβάλλουν προσπάθειες για την
επίτευξη των ακόλουθων στόχων όσον αφορά ζητήµατα του θεµατολογίου της COP 8 και
συναφή θέµατα :
Τροποποίηση απαγόρευσης (Απόφαση III/1) και παράνοµη µεταφορά αποβλήτων
(α)

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι η ουσιαστική εφαρµογή των διατάξεων της Σύµβασης της
Βασιλείας και της τροποποίησης του 1995 αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ.
Καίτοι η τροποποίηση του 1995 αποτελεί µέρος της νοµοθεσίας της ΕΚ και, ως εκ
τούτου, δεσµευτικό νόµο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της
για το γεγονός ότι η τροποποίηση δεν έχει τεθεί ακόµη σε ισχύ σε διεθνές επίπεδο.
Εν προκειµένω, η ΕΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ταχεία θέση σε ισχύ
της τροποποίησης·
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(β)

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά οι νοµικές πράξεις του ναυτιλιακού
τοµέα και του τοµέα των αποβλήτων προκειµένου να βελτιωθεί η συνεργασία
µεταξύ της Σύµβασης της Βασιλείας και του ∆ΝΟ ώστε να επιτευχθεί µεγαλύτερη
λογική συνέπεια και να αναπτυχθεί καλύτερος συντονισµός σε νοµικό και
επιχειρησιακό επίπεδο για την πρόληψη της παράνοµης µεταφοράς αποβλήτων και
των ενεργειών που αφορούν απόβλητα τα οποία βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον· ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αξιολογήσει και να επανεξετάσει την
καταλληλότητα των υφισταµένων µέτρων µε στόχο την πρόληψη των παράνοµων
µεταφορών από την ΕΕ·

(γ)

ΤΟΝΙΖΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ότι η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ λιµενικών φορέων και
µεταξύ των ναυτιλιακών και των περιβαλλοντικών υπηρεσιών των κρατών µελών
πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω προκειµένου να προλαµβάνεται η παράνοµη
µεταφορά αποβλήτων ιδίως προς τις αναπτυσσόµενες χώρες·

∆ιάλυση πλοίων
(δ)

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η περιβαλλοντικώς ορθή διαχείριση της διάλυσης πλοίων αποτελεί
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆ιάφορα πρόσφατα συµβάντα και
προβλέψεις για ποσότητες που πρόκειται να διαλυθούν στο εγγύς µέλλον απαιτούν
την ανάληψη επείγουσας και κατάλληλης δράσης από την ΕΕ και τη διεθνή
κοινότητα·

(ε)

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόθεση της Επιτροπής να εργασθεί µε στόχο τη χάραξη
στρατηγικής για τη διάλυση πλοίων η οποία θα καλύπτει το σύνολο της ΕΕ. Η
στρατηγική αυτή θα ενισχύσει την επιβολή της ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας,
αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του ναυτιλιακού κλάδου και τον τελικό στόχο
επίτευξης παγκοσµίως βιώσιµης λύσης· εν προκειµένω, η Επιτροπή καλείται να
εξετάσει τη δυνατότητα ανάπτυξης επαρκούς ικανότητας διάλυσης πλοίων στην ΕΕ·
ΚΡΙΝΕΙ ότι η ΕΕ θα πρέπει να ανταποκριθεί θετικά στα αιτήµατα των
αναπτυσσόµενων χωρών για παροχή τεχνικής βοήθειας·

(στ) ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τα µέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισµού (∆ΝΟ) για την εκπόνηση διεθνούς νοµικώς δεσµευτικής νοµικής
πράξης για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς ορθή ανακύκλωση πλοίων·
ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ τα κράτη µέλη να υποστηρίξουν ενεργά την εκπόνηση ουσιαστικής
Σύµβασης του ∆ΝΟ για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς ορθή ανακύκλωση πλοίων
και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σκοπιµότητα του εθνικού συντονισµού για το σκοπό
αυτόν·
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(ζ)

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι
(i)

η έβδοµη ∆ιάσκεψη των Μερών της Σύµβασης της Βασιλείας υπενθύµισε, µε
την απόφαση VII/26, ότι τα πλοία µπορούν να καταστούν απόβλητα, σύµφωνα
µε τον ορισµό του άρθρου 2 της Σύµβασης της Βασιλείας, και ταυτόχρονα να
ορίζονται ως πλοία δυνάµει άλλων διεθνών κανόνων·

(ii)

σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 2005,
θεωρείται ουσιώδες να θεσπίσει ο ∆ΝΟ υποχρεωτικές απαιτήσεις για το
σύστηµα αναφοράς πλοίων, οι οποίες να εξασφαλίζουν επίπεδο ελέγχου
ισοδύναµο προς το σύστηµα που θεσπίζει η Σύµβαση της Βασιλείας,
λαµβανοµένης υπόψη της αρχής της συναίνεσης κατόπιν ενηµέρωσης, και να
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, σύµβαση, σχέδιο ανακύκλωσης πλοίων,
πράσινο διαβατήριο και ενιαίο κατάλογο των επικίνδυνων υλικών που
βρίσκονται επί του πλοίου· επίσης, ΚΡΙΝΕΙ ότι θα µπορούσε να λαµβάνεται
υπόψη µια διαδικασία προετοιµασίας του πλοίου πριν τη µεταφορά του προς
διάλυση·

(η)

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι κατάλληλοι κανόνες για την περιβαλλοντικώς ορθή διαχείριση στα
διαλυτήρια πλοίων θα πρέπει να εφαρµόζονται, το συντοµότερο δυνατόν, µαζί µε
ουσιαστικώς εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής αναφορών· θα πρέπει να παρέχονται
κατάλληλες πληροφορίες προκειµένου να είναι δυνατή η έγκαιρη επέµβαση των
αρµόδιων ρυθµιστικών αρχών, ώστε να είναι δυνατόν να λαµβάνονται τα
απαιτούµενα µέτρα εφαρµογής· εν προκειµένω, θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται
υπόψη οι κατευθυντήριες γραµµές της Σύµβασης της Βασιλείας για τη διάλυση
πλοίων·

(θ)

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι τα πλοία τα οποία θεωρούνται απόβλητα θα εξακολουθήσουν να
υπόκεινται στον κανονισµό της ΕΕ περί µεταφοράς αποβλήτων και στη Σύµβαση της
Βασιλείας, εν όσω δεν υφίσταται διεθνώς δεσµευτική και αποτελεσµατική νοµική
πράξη η οποία, ενώ θα αφορά ειδικά χαρακτηριστικά πλοίων, θα εγγυάται
ταυτόχρονα επίπεδο ελέγχου και επιβολής ισοδύναµο προς το αντίστοιχο επίπεδο της
Σύµβασης της Βασιλείας·

(ι)

ΠΙΣΤΕΥΕΙ ότι η µελλοντική Σύµβαση του ∆ΝΟ για την ασφαλή και
περιβαλλοντικώς ορθή ανακύκλωση των πλοίων αναµένεται να επιφέρει και
πραγµατικές αλλαγές των συνθηκών υπό τις οποίες διαλύονται πλοία στο τέλος του
κύκλου ζωής τους, ούτως ώστε να προστατεύονται οι εργαζόµενοι και το περιβάλλον
από τις αρνητικές επιπτώσεις των επικίνδυνων αποβλήτων και των επικίνδυνων
εργασιακών πρακτικών·

(ια) ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι σκόπιµο να συνεχιστεί η διυπηρεσιακή συνεργασία µεταξύ
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ∆ΝΟ και Σύµβασης της Βασιλείας για την εξέταση
ζητηµάτων που άπτονται της διάλυσης πλοίων·
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Τεχνικές κατευθυντήριες γραµµές για τους έµµονους οργανικούς ρύπους και διεθνώς
εναρµονισµένα έντυπα για την ενηµέρωση σχετικά µε τα απόβλητα και τη µεταφορά τους
(ιβ) ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στη θετική έκβαση των εργασιών τις οποίες διεξάγει η Σύµβαση της
Βασιλείας όσον αφορά τις Τεχνικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την
περιβαλλοντικώς ορθή διαχείριση καταλοίπων έµµονων οργανικών ρύπων (POP)
καθώς και τα διεθνώς εναρµονισµένα έγγραφα για την ενηµέρωση σχετικά µε τα
απόβλητα και τη µεταφορά τους και τις συναφείς οδηγίες·
Συνεργασία και συνέργιες
(ιγ) ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι είναι σκόπιµο να επιτευχθεί µεγαλύτερη συνεργασία και
συνέργια µεταξύ των αρµόδιων διεθνών οργανώσεων, διαδικασιών και
πρωτοβουλιών που ασχολούνται µε τις χηµικές ουσίες και τη διαχείριση των
αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της παγκόσµιας Στρατηγικής Προσέγγισης για τη
∆ιεθνή ∆ιαχείριση Χηµικών Ουσιών (SAICM) που εγκρίθηκε πρόσφατα·
(ιδ) ιδιαίτερα, ΘΕΩΡΕΙ ότι η στενή συνεργασία και οι ενισχυµένες συνέργιες µεταξύ της
Σύµβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων
αποβλήτων και της επεξεργασίας τους και των Συµβάσεων της Στοκχόλµης (POP)
και του Ρότερνταµ (Συναίνεση µετά από ενηµέρωση - PIC) είναι σηµαντικές και θα
επιτρέψουν την ουσιαστικότερη εφαρµογή και των τριών πράξεων· εν προκειµένω,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη σηµασία µιας διαφανούς και µη επιλεκτικής διαδικασίας που
αναγνωρίζει την αυτονοµία των ∆ιασκέψεων των Μερών των Συµβάσεων της
Βασιλείας, του Ρότερνταµ και της Στοκχόλµης·
(ιε)

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι η ΕΕ θα καταβάλει προσπάθειες για τη λήψη απόφασης κατά την
8η ∆ιάσκεψη των Μερών της Σύµβασης της Βασιλείας για τη συµµετοχή της στην
ad hoc Κοινή Οµάδα Εργασίας για τις συνέργιες µεταξύ των τριών
προαναφερόµενων Συµβάσεων και θα συµβάλει εποικοδοµητικά και ενεργά στις
εργασίες της Οµάδας αυτής·
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Χρησιµοποίηση και κινητοποίηση πόρων
(ιστ) Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι οι δυνατότητες της Γραµµατείας της Σύµβασης
της Βασιλείας είναι ιδιαίτερα περιορισµένες, ΠΙΣΤΕΥΕΙ ότι είναι σκόπιµο να
επιτευχθεί, κατά την COP 8, συµφωνία για επιχειρησιακό προϋπολογισµό της
Σύµβασης ο οποίος θα επιτρέπει στη Γραµµατεία να εργάζεται ουσιαστικά και
αποτελεσµατικά προκειµένου να υλοποιήσει τις προτεραιότητές της στα πλαίσια της
εντολής της και ο οποίος θα είναι οικονοµικά εφικτός για όλα τα Μέρη
συµπεριλαµβανοµένων των αναπτυσσόµενων χωρών·
(ιζ)

ΚΑΤΑΝΟΕΙ ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες χρειάζονται εξωτερική βοήθεια για τη
στήριξη των προσπαθειών τους να εφαρµόσουν τη Σύµβαση της Βασιλείας και να
διασφαλίσουν την περιβαλλοντικώς ορθή διαχείριση αποβλήτων· ΚΡΙΝΕΙ ότι η
αναπτυξιακή βοήθεια θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη της ορθής
διαχείρισης αποβλήτων στις αναπτυσσόµενες χώρες. Προς τούτο, ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ
ΕΚΚΛΗΣΗ ώστε η διαχείριση αποβλήτων να θεωρηθεί µέρος των στρατηγικών
µείωσης της φτώχειας και των εθνικών στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης·

(ιη) ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση της υλοποίησης του
Στρατηγικού Σχεδίου της Βασιλείας και των Περιφερειακών Κέντρων της Σύµβασης
της Βασιλείας δεν µπορεί να βασίζεται µόνο στο Ταµείο Τεχνικής Συνεργασίας της
Σύµβασης αλλά θα πρέπει να συνεπάγεται και τη σύµπραξη σηµαντικών
οργανώσεων δωρητών.».
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ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο εξέδωσε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1.

ΑΝΗΣΥΧΕΙ µε τα αυξανόµενα επιστηµονικά στοιχεία για την αλλαγή του κλίµατος και µε
τις δυσµενείς περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις της καθώς και µε
τις επιπτώσεις της ως προς την ασφάλεια· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ µε µεγάλη ανησυχία το µέγεθος
και τον επείγοντα χαρακτήρα της πρόκλησης που θέτει η αλλαγή του κλίµατος·
ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της ∆ιακυβερνητικής Οµάδας για την
Αλλαγή του Κλίµατος που πρόκειται να κοινοποιηθεί το 2007 και η οποία θα
περιλαµβάνει τα πλέον πρόσφατα επιστηµονικά στοιχεία για την κατανόηση της αλλαγής
του κλίµατος και ΤΟΝΙΖΕΙ τη σπουδαιότητα µιας κοινής ανάλυσης και κατανόησης των
µελλοντικών κλιµατικών αλλαγών ως βάσης για την ανάπτυξη του διεθνούς καθεστώτος
που θα ισχύσει για το κλίµα µετά το 2012· ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι είναι επείγον να
αναληφθεί δράση για την επίτευξη του απώτερου στόχου της Σύµβασης-Πλαισίου των
Ηνωµένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίµατος (εφεξής «η Σύµβαση») που είναι η
σταθεροποίηση των ατµοσφαιρικών συγκεντρώσεων των αερίων που προκαλούν το
φαινόµενο του θερµοκηπίου σε επίπεδα που θα αποτρέπουν την επικίνδυνη ανθρωπογενή
παρέµβαση στο κλιµατικό σύστηµα· ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι, προκειµένου να επιτευχθεί ο
στόχος αυτός, η µέγιστη συνολική αύξηση της θερµοκρασίας της επιφάνειας της γης δεν
πρέπει να υπερβαίνει τους 2 βαθµούς Κελσίου άνω των επιπέδων της προβιοµηχανικής
εποχής·

2.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι, προκειµένου να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της Σύµβασης, απαιτούνται
επειγόντως αφενός µια παγκόσµια µεταστροφή προς µια οικονοµία χαµηλής εκποµπής
αερίων θερµοκηπίου και αφετέρου η ενσωµάτωση των στόχων προστασίας του κλίµατος
σε όλους τους τοµείς και σε όλες τις χώρες, ιδίως στο σύστηµα παραγωγής ενέργειας, και
ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της γενικότερης
προσπάθειας για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης από οικονοµική, κοινωνική και
περιβαλλοντική άποψη και να συµβάλλουν ενεργά σε αυτήν· ΕΧΕΙ ΓΝΩΣΗ των
πορισµάτων πρόσφατων µελετών που παρέχουν νέες πληροφορίες ως προς το σχετικό
κόστος τόσο της ανάληψης δράσης όσο και της αδράνειας καθώς και για τις πολυάριθµες
ευκαιρίες που προσφέρουν οι φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις·
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3.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών
µελών της που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Β του Πρωτοκόλλου του Κυότο να
τηρήσουν τις δεσµεύσεις τους στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αυτού· ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι
η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της έχουν συντάξει εκθέσεις σχετικά µε την
απτή πρόοδο που σηµειώθηκε µέσω δράσεων που έχουν ήδη αναληφθεί· ΚΑΛΕΙ τα µέρη
που δεν έχουν µέχρι στιγµής υποβάλει τις εκθέσεις τους για την απτή πρόοδο να το
πράξουν το συντοµότερο δυνατό· ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σηµασία της άµεσης και
αποτελεσµατικής υλοποίησης των πολιτικών και µέτρων που έχουν συµφωνηθεί·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ επίσης ότι απαιτείται η υλοποίηση των προγραµµατισµένων
επιπρόσθετων πολιτικών και µέτρων·

4.

ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στις COP 12 και COP/MOP 2 και θεωρεί σηµαντικό κατά την πρώτη αυτή
συνάντηση στην υπό-Σαχάρια Αφρική να επικεντρωθεί ειδικότερα η προσοχή σε θέµατα
ιδιαίτερης σηµασίας για τις αναπτυσσόµενες χώρες· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι πολλές από τις εν
λόγω χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών (LDCs) και των
µικρών νησιωτικών αναπτυσσόµενων κρατών (SIDS), είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην
αλλαγή του κλίµατος·

5.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι εφόσον η αλλαγή του κλίµατος έχει ήδη αρχίσει να επιτελείται, η
προσαρµογή στην αναπόφευκτη αλλαγή του κλίµατος αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα
των προσπαθειών µετριασµού· ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη οριστικοποίησης του
πενταετούς προγράµµατος εργασιών για τις επιπτώσεις, την ευπάθεια και την προσαρµογή
στην αλλαγή του κλίµατος προκειµένου να υπάρξει έγκαιρη υλοποίηση των
συµφωνούµενων δραστηριοτήτων· ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι σηµαντικό να επιτευχθεί συµφωνία
για τη διοικητική δοµή του Ταµείου Προσαρµογής και τη λειτουργία του το συντοµότερο
δυνατό ώστε να αρχίσει να στηρίζει συγκεκριµένα σχέδια και προγράµµατα προσαρµογής·
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ εµφατικά ότι απαιτείται µια πραγµατιστική προσέγγιση όσον αφορά
την επίτευξη µιας αποτελεσµατικής, αποδοτικής και διαφανούς διοικητικής και
επιχειρησιακής δοµής αυτού του καινοτόµου µηχανισµού χρηµατοδότησης·

6.

ΑΝΑΜΕΝΕΙ µε ενδιαφέρον τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν κατά τη 15η σύνοδο της
Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, όσον αφορά την ενέργεια
για την αειφόρο ανάπτυξη, τη βιοµηχανική ανάπτυξη, τη ρύπανση του αέρα και της
ατµόσφαιρας και την αλλαγή του κλίµατος·
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7.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τον κεντρικό ρόλο της τεχνολογίας στη µείωση της εκποµπής
αερίων θερµοκηπίου και στην προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
ότι θα πρέπει να εξετάζονται τόσο οι παράγοντες που λειτουργούν ως κίνητρα όσο και
εκείνοι που λειτουργούν ως αντικίνητρα στο πλαίσιο ολόκληρης της αλυσίδας έρευνας και
ανάπτυξης, διάχυσης και µεταφοράς τεχνολογιών, βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα·
ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τις χρήσιµες συστάσεις της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων για τη Μεταφορά
Τεχνολογίας (EGTT) σχετικά µε το πλαίσιο της µεταφοράς τεχνολογίας και τη συνέχιση
των εργασιών της· ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ µια ενισχυµένη δοµή η οποία θα προωθεί και θα
ενισχύει τη µεταφορά τεχνολογίας· ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥ τον κοµβικό ρόλο των
επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα στην ανάπτυξη και µεταφορά τεχνολογίας, καθώς και τον
διευκολυντικό ρόλο των κυβερνήσεων· ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τις υπάρχουσες και νέες µορφές
συνεργασίας και ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ µε ενδιαφέρον νέες πρωτοβουλίες όπως η έκθεση προόδου
της ∆ιεθνούς Τράπεζας «Καθαρή ενέργεια και ανάπτυξη: προς ένα επενδυτικό πλαίσιο» η
οποία τονίζει την ανάγκη επικέντρωσης της προσοχής στην αλλαγή βασικών επενδυτικών
αποφάσεων προς όφελος της ενεργειακής αποδοτικότητας και υπέρ των τεχνολογιών
χαµηλής εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου κατά τις επόµενες δεκαετίες· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ
τις περαιτέρω προσπάθειες της Παγκόσµιας Τράπεζας και των περιφερειακών
αναπτυξιακών τραπεζών, σε συνεργασία µε τρίτους, για την µεγιστοποίηση της χρήσης
των υπαρχόντων µέσων και για την περαιτέρω διερεύνηση χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων
προς στήριξη των επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια για την ανάπτυξη·

8.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη πλήρους εκµετάλλευσης των ευκαιριών που προσφέρει η
αξιοποίηση των υπαρχουσών και αναδυόµενων τεχνολογιών, ιδίως των συνδεόµενων µε
την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας· ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την
πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δηµιουργία του Παγκόσµιου Ταµείου Ενεργειακής
Απόδοσης και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (GEEREF), καθιερώνοντας µια εταιρική
σχέση δηµόσιου/ιδιωτικού τοµέα για την παροχή επιχειρηµατικών κεφαλαίων για
επενδύσεις στον τοµέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στις αναπτυσσόµενες χώρες και καλεί τους άλλους χορηγούς,
συµπεριλαµβανοµένων της ΕΤΕπ, της ΕΤΑΑ και άλλων διεθνών χρηµατοδοτικών
οργανισµών και επενδυτών, να συµµετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
ότι ανάδυση τεχνολογιών όπως η δέσµευση και η γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου
του άνθρακα εντάσσονται στο συνολικό φάσµα των τεχνολογιών µετριασµού και
ΤΟΝΙΖΕΙ ότι τα συναφή τεχνικά, νοµικά και λογιστικής φύσεως θέµατα πρέπει να
επιλύονται και να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την
πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει νοµοθετική πρόταση που θα περιλαµβάνει ένα
κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα βασίζεται σε λεπτοµερή εκτίµηση του αντικτύπου, ώστε
να επιτραπεί η ασφαλής χρήση αυτής της τεχνολογίας στην ΕΕ·

9.

YΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τους στενούς δεσµούς µεταξύ θεµάτων που σχετίζονται µε την
εφαρµογή της Σύµβασης-Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίµατος,
της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα και της Σύµβασης για την καταπολέµηση της
απερήµωσης· ΤΟΝΙΖΕΙ τη δέσµευσή του να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις µε στόχο
τη µείωση εκποµπών που οφείλονται στην αποψίλωση των δασών στις αναπτυσσόµενες
χώρες, σε συνεργασία µε τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε άλλα πλαίσια·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο στο µετριασµό της αλλαγής του κλίµατος µειώνοντας τις εκποµπές που
οφείλονται στην αποδάσωση και ενισχύοντας την αειφορική διαχείριση των δασών·
ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι οι προσπάθειες αυτές ενδέχεται να βοηθήσουν επίσης αυτές τις χώρες
ώστε να προσαρµοστούν στην αλλαγή του κλίµατος·
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10.

TONIZEI τη σηµασία της χρησιµοποίησης µηχανισµών που βασίζονται σε σχέδια κατά
την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων και στη συνέχεια σε παγκόσµιο πλαίσιο και
το γεγονός ότι οι µηχανισµοί αυτοί βασίζονται ειδικότερα στη συνεχή ύπαρξη
δεσµευτικών ποσοτικών υποχρεώσεων περιορισµού ή µείωσης των εκποµπών πέραν του
2012· ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι ο Μηχανισµός Καθαρής Ανάπτυξης (CDM) παρέχει
σηµαντικές ευκαιρίες για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης στις αναπτυσσόµενες
χώρες και για οικονοµικά εφικτές µειώσεις των εκποµπών· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ µε ικανοποίηση
την ταχεία επέκταση της αγοράς του CDM έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις της πρώτης
συνόδου της ∆ιάσκεψης των συµβαλλοµένων µερών του Πρωτοκόλλου του Κυότο
(COP/MOP 1) και την πρόβλεψη πρόσθετης χρηµατοδοτικής στήριξης· ΚΑΛΕΙ όλα τα
συµβαλλόµενα µέρη που ανέλαβαν οικονοµικές δεσµεύσεις έναντι του CDM κατά την
COP/MOP 1 να διαθέσουν τα υπεσχηµένα χρηµατοδοτικά ποσά το συντοµότερο·
ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι ικανότητες των λιγότερο ανεπτυγµένων
χωρών, ιδίως στην Αφρική, να καταρτίζουν και να διαχειρίζονται έργα CDM, µεταξύ
άλλων µέσω της υλοποίησης έργων µε τη µέθοδο «µάθηση µέσα από την πράξη»·
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση
της λειτουργίας του εκτελεστικού συµβουλίου του CDM· ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ την πρόοδο που
σηµείωσε η εποπτεύουσα επιτροπή κοινής εφαρµογής (JISC)· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι
απαιτείται πρόσθετη χρηµατοδοτική στήριξη των εργασιών της JISC· ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι
επείγουσα ανάγκη για τις δυνητικά φιλοξενούσες χώρες να θεσπίσουν τις αναγκαίες
θεσµικές δοµές για έργα κοινής εφαρµογής· ΤΟΝΙΖΕΙ την αναγκαιότητα να καταστεί
εγκαίρως λειτουργικό το διεθνές σύστηµα καταγραφής συναλλαγών, που αποτελεί
προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία των µηχανισµών· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι είναι
ανάγκη να συνδεθούν το κοινοτικό ανεξάρτητο σύστηµα καταγραφής συναλλαγών (CITL)
και το διεθνές σύστηµα καταγραφής συναλλαγών (ITL) και ΕΧΕΙ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι θα
απαιτηθούν αυξηµένες προσπάθειες για τη χρηµατοδότηση και την εφαρµογή τους·

11.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το σηµαντικό ρόλο που έχουν και θα πρέπει να έχουν οι µηχανισµοί που
βασίζονται στην αγορά, και ιδίως η εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών, µαζί µε τους
µηχανισµούς βάσει σχεδίων, σε µια µελλοντική ρύθµιση για τη µείωση των παγκόσµιων
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την ταχεία επέκταση της αναδυόµενης
παγκόσµιας αγοράς διοξειδίου του άνθρακα κατά τους τελευταίους 18 µήνες, πράγµα που
αποδεικνύει τις µεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η αγορά αυτή για την αύξηση της
χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη και µεταφορά τεχνολογιών· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι το
σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών της ΕΕ (EU ETS) αποτελεί τον πυρήνα της
αγοράς αυτής και βασικό µοχλό για την επέκτασή της· ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ την πρόθεσή του
να εξετάσει το ενδεχόµενο σύνδεσης µε άλλα υποχρεωτικά συστήµατα εµπορίας
εκποµπών, ούτως ώστε να αναπτυχθεί µια αποτελεσµατική παγκόσµια αγορά εκποµπών·
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η συνέχιση της αναγνώρισης των πιστωτικών µορίων από τους
µηχανισµούς βάσει έργων, όπως η κοινή εφαρµογή (JI) και ο CDM, έχει ήδη προβλεφθεί
στο σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής της ΕΕ (EU ETS)· ΤΟΝΙΖΕΙ τη συµβολή
του EU ETS για την επίτευξη µειώσεων των εκποµπών κατά οικονοµικά εφικτό τρόπο·
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη να σταλεί σαφές και ισχυρό µήνυµα στους επενδυτές
σχετικά µε τη συνέχιση του συστήµατος και την κανονιστική του σταθερότητα·
ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στην επικείµενη έκθεση επανεξέτασης όσον αφορά την εφαρµογή της
οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής
αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ
του Συµβουλίου και ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη υποβολής νοµοθετικής πρότασης εντός του
2007 για την υπαγωγή και των αεροπορικών µεταφορών στο EU ETS·
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12.

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την επιτυχή έναρξη εφαρµογής του σχεδίου δράσης του Μόντρεαλ και
ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στην επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ανάπτυξης
της βάσης για την κοινή παγκόσµια προσπάθεια καταπολέµησης της αλλαγής του
κλίµατος· ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥ την ανάγκη της ευρύτερης δυνατής συνεργασίας όλων
των χωρών, και της συµµετοχής τους σε κατάλληλες και αποτελεσµατικές λύσεις, ΚΡΙΝΕΙ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΕΣ τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν για την προώθηση του σχεδίου
δράσης του Μόντρεαλ στις πρόσφατες συνόδους κορυφής της ΕΕ και σε άλλες συνόδους
µε τρίτες χώρες·

13.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για το γεγονός ότι το πρώτο εργαστήριο του διαλόγου για
τη µακροπρόθεσµη συνεργατική δράση µε σκοπό την αντιµετώπιση της αλλαγής του
κλίµατος µέσω της εφαρµογής της Σύµβασης έδωσε την ευκαιρία µιας πολύτιµης πρώτης
ανταλλαγής απόψεων, πληροφοριών και ιδεών για δράσεις· ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στην
ανταλλαγή απόψεων στο δεύτερο εργαστήριο σχετικά µε δράσεις για την προώθηση
αναπτυξιακών στόχων µε βιώσιµο τρόπο και για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που
παρέχει η αγορά· ΤΟΝΙΖΕΙ την ευκαιρία που προσφέρεται έτσι για τη διερεύνηση νέων
στρατηγικών καταπολέµησης της αλλαγής του κλίµατος µε τρόπους που να αντανακλούν
τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήµατος, την κλίµακα της απαιτούµενης δράσης και το
συνολικό στόχο της αειφόρου ανάπτυξης·

14.

ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στη δεύτερη συνεδρίαση της ad hoc Οµάδας σχετικά µε τις περαιτέρω
δεσµεύσεις που πρέπει να αναληφθούν από τα συµβαλλόµενα µέρη του Παραρτήµατος Ι
του Πρωτοκόλλου του Κυότο µε βάση τις εποικοδοµητικές εργασίες και τα πορίσµατα της
πρώτης συνεδρίασης στη Βόννη· ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την απόφαση παράλληλης διοργάνωσης
εργαστηρίου, στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ως εισαγωγικού βήµατος για την εξέταση
διαφόρων θεµάτων, πράγµα που θα υποβοηθήσει τις εργασίες της ad hoc Οµάδας·
ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στην επίτευξη προόδου στη σύγκλιση των απόψεων σχετικά µε το
απαιτούµενο επίπεδο φιλοδοξίας· επίσης ΤΟΝΙΖΕΙ τη σηµασία της ολοκλήρωσης των
εργασιών αυτών το συντοµότερο δυνατό και εγκαίρως προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι
δεν θα υπάρξει κενό µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης περιόδου αναλήψεων
υποχρεώσεων·

15.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σηµασία της δυνάµει του άρθρου 9 επανεξέτασης του
Πρωτοκόλλου του Κυότο µε σκοπό να υποβληθούν στην COP/MOP πληροφοριακά
στοιχεία για τον καταλληλότερο τρόπο ενίσχυσης του Πρωτοκόλλου και της παγκόσµιας
περιβαλλοντικής αποτελεσµατικότητάς του· ΤΟΝΙΖΕΙ ότι, λόγω του πλήθους των
διατάξεων και των στοιχείων του Πρωτοκόλλου του Κυότο που θα πρέπει να
επικαιροποιηθούν και να επανεξεταστούν µε βάση την υπάρχουσα πείρα, οι σχετικές
εργασίες θα πρέπει να αρχίσουν αµέσως ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξευρεθεί
κατάλληλο βήµα για τη διεξαγωγή τους κατά τρόπο πλήρη, ενδελεχή και
αποτελεσµατικό.».
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ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το Συµβούλιο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισµού σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική1 και την
οδηγία πλαίσιο2 για την προστασία και διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ακόλουθα ζητήµατα:
– Γενικά, το Συµβούλιο έκρινε ότι η θαλάσσια στρατηγική µαζί µε την πρόταση οδηγίας που τη
συνοδεύει παρέχουν πρόσφορα µέσα για την επίτευξη των σχετικών µε το θαλάσσιο περιβάλλον
στόχων που περιέχονται στο 6ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, και ότι συνιστούν µια
αρκετά ισχυρή βάση της µελλοντικής θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ.
– Οι περισσότερες αντιπροσωπίες συµφώνησαν ότι στην οδηγία θα πρέπει να περιληφθεί ρητός
ορισµός της θεµελιώδους εννοίας της «Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης»(GES) και
ανέφεραν ορισµένα από τα κύρια στοιχεία που θα πρέπει να περιλάβει ο ορισµός αυτός ώστε να
καταστεί λειτουργικός. Οι αντιπροσωπίες θεώρησαν ότι απαιτείται ορισµένη ευελιξία όσον
αφορά το χρονοδιάγραµµα, ανάλογα µε τον ορισµό της GES καθώς και µε τις περιφερειακές και
υποπεριφερειακές συνθήκες.
– Τονίσθηκε η ανάγκη να εξασφαλισθεί συνάφεια µεταξύ των διαφόρων επιπέδων της ρύθµισης.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη το έργο που έχει επιτελεσθεί και οι υποχρεώσεις δυνάµει των διεθνών
συµφωνιών, όπως των Περιφερειακών Συµβάσεων για τη Θάλασσα, προκειµένου να αποφευχθεί
η επικάλυψη των εργασιών. Η στρατηγική και η προτεινόµενη οδηγία πρέπει να συνάδουν προς
τους λοιπούς νόµους και πολιτικές της ΕΚ, όπως την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, τις οδηγίες
για τους οικότοπους και τα πτηνά και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.
– Επίσης, αναγνωρίσθηκε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των περίκλειστων
χωρών κατά την εφαρµογή της οδηγίας, παρότι οι εν λόγω χώρες πρέπει να συµβάλουν στην
επίτευξη των στόχων της.
Το θαλάσσιο περιβάλλον της Ευρώπης αντιµετωπίζει ογκούµενες και σοβαρές απειλές. Προϊόντος
του χρόνου εξακολουθούν να αυξάνονται οι ενδείξεις της υποβάθµισης των ευρωπαϊκών θαλασσών
και ωκεανών. Η θαλάσσια βιοποικιλότητα της Ευρώπης φθίνει και αλλοιώνεται συνεχώς. Τα
θαλάσσια ενδιαιτήµατα καταστρέφονται, υποβαθµίζονται και αποδιοργανώνονται. Εν προκειµένω,
η στρατηγική αποσκοπεί στην προαγωγή της βιώσιµης αξιοποίησης των θαλασσών και στη
διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. Η προτεινόµενη οδηγία θα «καθιερώσει πλαίσιο για
την προστασία και διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος και για την αποκατάσταση του εν
λόγω περιβάλλοντος όπου έχει υποστεί αρνητικές επιπτώσεις. Προς τούτο, οι θαλάσσιες
στρατηγικές που βασίζονται στην προσέγγιση του οικοσυστήµατος, θα έχουν ως στόχο την καλή
περιβαλλοντική κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η οδηγία θα συµβάλει στην επίτευξη
συνάφειας και ενσωµάτωσης µεταξύ των διαφόρων πολιτικών, συµφωνιών και νοµοθετικών
µέτρων που έχουν επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον.»

1
2

13700/05.
13759/05.
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ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο εξέδωσε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«Το Συµβούλιο ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι
1.

Η ανανεωµένη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης, η επανενεργοποιηµένη στρατηγική της
Λισσαβώνας και το 6ο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον µε τις θεµατικές
στρατηγικές του αποτελούν τη βάση των αειφόρων πολιτικών για τους φυσικούς πόρους
και συνεπάγονται νέες µεθόδους χάραξης πολιτικής για την κάλυψη όλο και συνθετότερων
περιβαλλοντικών προβληµάτων.

2.

Η ανανεωµένη στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη αναφέρει ότι «η Επιτροπή
και τα κράτη µέλη θα πρέπει να βασιστούν στη στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο χρήση
των φυσικών πόρων, την οποία θα πρέπει να συµπληρώσουν µε ορισµένους στόχους και
µέτρα σε επίπεδο ΕΕ».

3.

Οι υπουργοί περιβάλλοντος των κρατών µελών, των υποψήφιων χωρών και των χωρών
ΕΖΕΣ-ΕΟΧ υπογράµµισαν κατά την άτυπη υπουργική συνάντηση στο Τούρκου
(14-16 Ιουλίου 2006) ότι η παγκοσµιοποίηση ενισχύει την ανάγκη να γίνεται φειδωλή
χρήση των φυσικών πόρων, να ενθαρρυνθούν η κατανάλωση και η παραγωγή που είναι
οικολογικά αποδοτικές και να εξεταστεί η ευρύτερη χρήση των µηχανισµών της αγοράς.

4.

Η παγκοσµιοποίηση και ειδικότερα η οικονοµική ανάπτυξη στις αναδυόµενες οικονοµίες
αναδιαµορφώνουν σήµερα ριζικά τις κοινωνίες µας. Η κατανάλωση στην Ευρώπη
επηρεάζει επίσης όλο και περισσότερο το περιβάλλον και τις ζωές των ανθρώπων σε άλλες
ηπείρους καθώς χρησιµοποιούµε όλο και περισσότερους πόρους από άλλες περιοχές του
κόσµου. Οι κύριες προκλήσεις περιλαµβάνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
αύξουσας ζήτησης ενέργειας, της συνεχιζόµενης εξάρτησης από ορυκτά καύσιµα και της
σταθερής εξάντλησης ζωτικών φυσικών πόρων.
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ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προσυπογράψουν τις ακόλουθες προτεραιότητες
δράσης:
Υιοθέτηση οικολογικής θεώρησης
5.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους στη
γενική περιγραφή της οικολογικής διάστασης της µακροπρόθεσµης θεώρησης που
προβλέπεται στην ανανεωµένη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης.

6.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η θεώρηση θα πρέπει να συνδυάζει τη βιώσιµη χρήση µε τη βιώσιµη
κατανάλωση και παραγωγή φυσικών πόρων µε σκοπό την αύξηση της ευηµερίας µε
ταυτόχρονη µείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που οφείλονται στη χρήση τους. Η θεώρηση θα πρέπει να αποτελέσει
καταλύτη για τη χάραξη στρατηγικών µείωσης της ευρωπαϊκής εξάρτησης από ορυκτά
καύσιµα και αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των υλικών
προκειµένου να αποσυνδεθεί η οικονοµική ανάπτυξη από τις αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της κατανάλωσης και ταυτόχρονα να δηµιουργούνται νέες επιχειρηµατικές
ευκαιρίες µε την ενθάρρυνση της καινοτοµίας.

Ισορροπηµένη χρήση των φυσικών πόρων
7.

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την ανακοίνωση της Επιτροπής «Θεµατική στρατηγική για την αειφόρο
χρήση των φυσικών πόρων» που βασίζεται στην ανάλυση του κύκλου ζωής µε στόχο τη
µείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση φυσικών πόρων σε
µια αναπτυσσόµενη οικονοµία ανεξαρτήτως του πότε ή πού θα ανακύψουν - και συνεπώς
την αποσύνδεση της ανάπτυξης από την υποβάθµιση του περιβάλλοντος.

8.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να θέσουν στόχους σχετικά µε τις επιπτώσεις και
την οικολογική αποδοτικότητα κάθε πόρου προκειµένου να συµπληρώσουν τη στρατηγική
µέχρι το 2010. Οι στόχοι και τα µέτρα πρέπει να αφορούν τις χρήσεις φυσικών πόρων που
έχουν τις αρνητικότερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Επίκεντρο πρέπει να
είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και η µείωση των αρνητικών
επιπτώσεων, ιδίως σε ζωτικούς οικονοµικούς τοµείς όπως η στέγαση, οι µεταφορές και τα
τρόφιµα.

9.

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ το σχέδιο της Επιτροπής να συγκεντρώσει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη,
όλες τις σχετικές πληροφορίες που υπάρχουν µέσω ενός κέντρου δεδοµένων και να
ενισχύσει τη βάση γνώσεων καταρτίζοντας ένα ισορροπηµένο σύνολο δεικτών µέχρι το
2008. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να αντανακλούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
χρήσης πόρων και να διευκολύνουν την τεκµηριωµένη λήψη αποφάσεων και την
επικοινωνία µε το κοινό. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να µελετήσει κατάλληλα µέτρα
απλούστευσης ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη και επανάληψη.
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10.

ΚΑΛΕΙ τα κράτη µέλη να επιδιώξουν την πληρέστερη κατανόηση των επιπτώσεων της
χρήσης φυσικών πόρων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής και, αν χρειάζεται, να εφαρµόσουν
εθνικά προγράµµατα και µέτρα. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών σχετικά µε εθνικά προγράµµατα για την αειφόρο
χρήση των φυσικών πόρων σε υψηλό επίπεδο µε όλα τα κράτη µέλη.

11.

ΚΑΛΕΙ την ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλία σε παγκόσµιο επίπεδο για τη δηµιουργία
διεθνούς βήµατος για τους φυσικούς πόρους υπό την αιγίδα του Προγράµµατος των ΗΕ
για το Περιβάλλον. Ρόλος του θα πρέπει να είναι η ενηµέρωση και στήριξη των πολιτικών
ιθυνόντων σε όλο τον κόσµο και στην ΕΕ για θέµατα χρήσης και αποδοτικότητας των
πόρων.

12.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη σηµασία της βιοποικιλότητας για τη στήριξη υπηρεσιών σχετικών µε
τα οικοσυστήµατα που είναι ζωτικές για τη χρήση φυσικών πόρων και τις αρνητικές
επιπτώσεις που µπορεί να έχει η χρήση πόρων στη βιοποικιλότητα. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη
σηµασία της διατήρησης και αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων για την επίτευξη του
συνολικού στόχου να µειωθεί σηµαντικά ο ρυθµός απώλειας βιοποικιλότητας µέχρι το
2010.

Εξεύρεση συνεργιών µεταξύ της στρατηγικής για τους φυσικούς πόρους και του σχεδίου δράσης
για τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή
13.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2006, η Επιτροπή θα
καταρτίσει µέχρι το 2007 σχέδιο δράσης για τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή
(ΒΚΠ), λαµβάνοντας υπόψη τη διαδικασία του Μαρακές. Κεντρικοί στόχοι του θα είναι ο
εντοπισµός συγκεκριµένων βηµάτων για τη βελτίωση της οικολογικής αποδοτικότητας και
η συµµόρφωση της χρήσης πόρων και των προτύπων κατανάλωσης µε τις εθνικές,
περιφερειακές και παγκόσµιες δυνατότητες.

14.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι, για την επίτευξη των στόχων αυτών, το σχέδιο δράσης ΒΚΠ θα
πρέπει
– να δροµολογήσει διαρθρωµένο και στοχοθετηµένο διάλογο µε αρµόδιες αρχές,
επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύµατα και ΜΚΟ για τη βελτίωση της οικολογικής
αποδοτικότητας και να διατυπώσει προορατικές στρατηγικές για την προώθηση των
βέλτιστων πρακτικών,
– να παροτρύνει αγοραστές και προµηθευτές να αναζητήσουν τις καλύτερες
συµφέρουσες περιβαλλοντικές τεχνολογίες και λύσεις και να αποδίδουν προτεραιότητα
στα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες µε βέλτιστη χρήση πόρων,
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– να µελετήσει νέα εργαλεία που θα βασίζονται στους µηχανισµούς της αγοράς και θα
µπορούν να εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο.
Απαιτείται επίσης περαιτέρω πρόοδος στην εξάλειψη περιβαλλοντικώς επιζήµιων
επιδοτήσεων,
– να θέσει µακροπρόθεσµους στόχους περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των κοµβικών
προϊόντων και υπηρεσιών µε βάση τον κύκλο ζωής και να ενθαρρύνει την υιοθέτησή
τους από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές,
– να δώσει στα κράτη µέλη και στην ΕΕ κίνητρα για να θέσουν ενδεικτικούς στόχους
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης οικολογικών καινοτοµιών,
– να χρησιµοποιήσει σωστά υπάρχοντα προορατικά µέσα πολιτικής που ενθαρρύνουν την
καθαρότερη παραγωγή και τα καθαρότερα προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των
οικολογικών σηµάτων, συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, της ευθύνης του
παραγωγού και βιώσιµων πολιτικών δηµόσιων προµηθειών,
– να ενσωµατώσει τη διάσταση των φυσικών πόρων σε όλους τους τοµείς πολιτικής που
σχετίζονται µε το ΒΚΠ, όπως στην ενδιάµεση επισκόπηση της ανακοίνωσης
«Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας: Πλαίσιο πολιτικής για την
ενίσχυση του µεταποιητικού τοµέα της ΕΕ».
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∆ΙΑΦΟΡΑ
(α)

Εξωτερικές σχέσεις: Έκθεση της Προεδρίας/ Επιτροπής σχετικά µε τα αποτελέσµατα των
συνόδων ΕΕ-Τρίτων Χωρών
– Μόνιµο Συµβούλιο Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας για το Περιβάλλον (Ελσίνκι,
10 Οκτωβρίου 2006)
– Κορέα (Ελσίνκι, 9 Σεπτεµβρίου 2006)
– Κίνα (Ελσίνκι, 9 Σεπτεµβρίου 2006)
– 6η σύνοδος κορυφής της Ευρωασιατικής Συνάντησης (Ελσίνκι, 10-11 Σεπτεµβρίου
2006)
– Ινδία (Ελσίνκι, 13 Οκτωβρίου 2006)

(βλ. 14209/06)
(β)

Μηνύµατα από το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Βιολογία ∆ιατήρησης (ECCB)
(Eger, Ουγγαρία, 22-26 Αυγούστου 2006)
– Παρέµβαση της αντιπροσωπίας της Ουγγαρίας

(βλ. 13859/06)
(γ)

Απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου από την ΕΕ
Η αντιπροσωπία της ∆ανίας, υποστηριζόµενη από τις αντιπροσωπίες της Σουηδίας, της
Ισπανίας και του Βελγίου, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την
απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου από την ΕΕ στο άµεσο µέλλον (14122/06).

(δ)

Πυρκαγιές των δασών στην Ισπανία το καλοκαίρι του 2006
Η αντιπροσωπία της Ισπανίας, υποστηριζόµενη από τις αντιπροσωπίες της Πορτογαλίας, της
Ιταλίας και της Γαλλίας, ζήτησε να επανεξετασθούν οι ισχύουσες απαιτήσεις ούτως ώστε να
εξασφαλισθεί ότι στο µέλλον το Ταµείο Αλληλεγγύης θα χρησιµοποιείται και για περιοχές
περιβαλλοντικής αξίας για την Κοινότητα οι οποίες είναι ευάλωτες σε περιβαλλοντικές
καταστροφές (14113/06).
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(ε)

Ποινική έρευνα όσον αφορά το πετρελαιοφόρο Probo Koala
– Παρέµβαση της αντιπροσωπίας της Εσθονίας

(βλ. 14236/06)
(στ)

Εισαγωγή µη επιτρεπόµενων ΓΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η αντιπροσωπία του Βελγίου, υποστηριζόµενη από τις αντιπροσωπίες της Αυστρίας, της
Ισπανίας, της Ουγγαρίας, της Κύπρου, του Λουξεµβούργου και της Πολωνίας ζήτησε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσει το συντοµότερο δυνατό στα πλαίσια των οργάνων
(Κανονιστικής επιτροπής δυνάµει της οδηγίας 2001/18/EΚ και Μόνιµης Επιτροπής για τη
∆ιατροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων) συγκεκριµένες δράσεις και/ή µέτρα για την
αποφυγή µη επιτρεπόµενων ΓΤΟ και την απόκτηση µέσων ελέγχου της παρουσίας τους
(14030/06).

(ζ)

Χωροκατακτητικά ξένα είδη: Πρόταση για συντονισµένη δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η αντιπροσωπία της Ισπανίας, υποστηριζόµενη από τις αντιπροσωπίες της Εσθονίας, της
Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Πολωνίας, της ∆ανίας και του Βελγίου ζήτησε από την
Επιτροπή να προτείνει µέτρα για τη θέσπιση - και να συντονίσει την εφαρµογή αποτελεσµατικού συνολικού κοινοτικού νοµοθετικού πλαισίου για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των χωροκατακτητικών ξένων ειδών (14142/06).

(η)

Φαλαινοθηρία για εµπορικούς σκοπούς
Η αντιπροσωπία της Αυστρίας, υποστηριζόµενη από τις αντιπροσωπίες του Ηνωµένου
Βασιλείου, της Σουηδίας, της Ουγγαρίας, της Γερµανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της
Κύπρου, του Βελγίου, των Κάτω Χωρών, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Τσεχίας και της
Ιταλίας κάλεσε τους συναδέλφους να ζητήσουν από την Ισλανδία να µην πραγµατοποιήσει τη
δραστηριότητα που προτίθεται να αναλάβει (14250/06).
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σχέσεις µε την Αλβανία
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για τις διαδικασίες εφαρµογής της συµφωνίας σταθεροποίησης
και σύνδεσης µε την Αλβανία και για την εφαρµογή της ενδιάµεσης συµφωνίας µε την Αλβανία,
προκειµένου να εξασφαλισθεί η σωστή εφαρµογή τους (11734/06).
Οι εν λόγω συµφωνίες υπεγράφησαν στο Λουξεµβούργο, στις 12 Ιουνίου 2006.
8η Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη
Το Συµβούλιο ενέκρινε σχέδιο «Συµπερασµάτων του Τάµπερε» και σχέδιο ευρωµεσογειακού
προγράµµατος εργασιών για το 2007 ενόψει της 8ης Ευρωµεσογειακής ∆ιάσκεψης των Υπουργών
Εξωτερικών, η οποία θα διεξαχθεί στο Τάµπερε στις 27 και 28 Νοεµβρίου. Το κείµενο θα
διαβιβασθεί στις µεσογειακές χώρες εταίρους και θα διατυπωθεί οριστικά µετά τις
διαπραγµατεύσεις µαζί τους.
ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Λευκορωσία - Περιοριστικά µέτρα
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για την εφαρµογή της κοινής θέσης 2006/276/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε
περιοριστικά µέτρα εις βάρος ορισµένων αξιωµατούχων της Λευκορωσίας (13348/06).
Με την απόφαση προστίθενται, εξαιτίας των πρόσφατων εξελίξεων στη Λευκορωσία, τέσσερα
ονόµατα στον κατάλογο τον οποίο έχει καταρτίσει η ΕΕ και περιλαµβάνει πρόσωπα κατά των
οποίων έχουν αποφασισθεί περιοριστικά µέτρα (απαγόρευση χορήγησης θεώρησης και δέσµευση
περιουσιακών στοιχείων) διότι θεωρούνται υπεύθυνα για την καταστολή της κοινωνίας των
πολιτών και της δηµοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.
Το Συµβούλιο εξέδωσε, τον περασµένο Απρίλιο, την κοινή θέση 2006/276/ΚΕΠΠΑ, µε την οποία
επεκτείνονται τα περιοριστικά µέτρα τα οποία υφίστανται από το 2004 σε πρόσωπα,
συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου Lukashenko, τα οποία είναι υπεύθυνα ή συνδέονται µε τις
παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων κατά τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου του 2006
στη Λευκορωσία και την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της δηµοκρατικής
αντιπολίτευσης. Το Μάιο, το Συµβούλιο τροποποίησε την κοινή θέση και επέβαλε δέσµευση
οικονοµικών πόρων των εν λόγω προσώπων, οντοτήτων ή φορέων.
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Τα πρόσωπα που προστέθηκαν στον κατάλογο είναι: Rybakov Alexei, δικαστής του Πρωτοδικείου
του διαµερίσµατος Moskovsky της πόλης Minsk· Bortnik Sergei Aleksandrovich, εισαγγελέας·
Yasinovich Leonid Stanislavovich, δικαστής του Κεντρικού Πρωτοδικείου της πόλης Minsk·
Migun Andrei Arkadevich, εισαγγελέας.
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Eurojust - συµφωνία συνεργασίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες
Το Συµβούλιο ενέκρινε συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Eurojust και των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής.
Η συµφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών και της
Eurojust για την καταπολέµηση των σοβαρών µορφών της διεθνούς εγκληµατικότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της τροµοκρατίας.
Λογαριασµοί SISNET 2005
Τα κράτη µέλη συνελθόντα στο πλαίσιο ου Συµβουλίου αποφάσισαν να δώσουν απαλλαγή στον
Γενικό Γραµµατέα και στον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα όσον αφορά την εκτέλεση του
προϋπολογισµού του SISNET για το 2005, σύµφωνα µε την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Φορολογία των αποταµιεύσεων - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο εξέδωσε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«Το Συµβούλιο:
– υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της Φέιρα το 2000 και την ανάγκη να
διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών χρηµαταγορών·
– υπενθυµίζει ότι τα µέτρα φορολόγησης των τόκων αποταµιεύσεων εφαρµόζονται από τα κράτη
µέλη και 15 συµβατικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών από την
1η Ιουλίου 2005·
– καλεί την Επιτροπή να αρχίσει, σε στενή συνεργασία µε την Προεδρία, διερευνητικές συνοµιλίες
µε τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο µε σκοπό να εξεταστεί η δυνατότητα της
έγκρισης ισοδύναµων µέτρων φορολόγησης των τόκων αποταµιεύσεων, και να ενηµερώσει
σχετικά το Συµβούλιο σε µια από τις προσεχείς συνόδους του.»
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∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ
Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας - Συµφωνίες µε τρίτες χώρες
Το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να προβεί στην έναρξη διαπραγµατεύσεων εκ µέρους
της Κοινότητας ή εκ µέρους της Κοινότητας και των κρατών µελών της, για την προσαρµογή των
συµφωνιών που έχουν συναφθεί µε τρίτες χώρες, ή έχουν υπογραφεί πριν την ηµεροµηνία
προσχώρησης, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μέτρα αντιντάµπινγκ
– ΗΠΑ - Αιθανολαµίνες
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ στις
εισαγωγές αιθανολαµινών καταγωγής Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (13393/06).
– Κίνα, Χονγκ Κονγκ και Μαλαισία - Οπτικοί δίσκοι µε δυνατότητα εγγραφής
Το Συµβούλιο συµφώνησε µε το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για την περάτωση της
διαδικασίας αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές οπτικών δίσκων µε δυνατότητα εγγραφής
(CD+/-R) καταγωγής Κίνας, Χονγκ Κονγκ και Μαλαισίας.
Ουκρανία - Συµφωνία για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση µε την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει
διαπραγµατεύσεις µε την Ουκρανία για την ανανέωση της συµφωνίας ΕΕ/Ουκρανίας για το
εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Ουρουγουάη - Συµφωνία για τις εµπορικές παραχωρήσεις – ∆ιεύρυνση της ΕΕ
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για την έγκριση της σύναψης συµφωνίας µε την Ουρουγουάη
όσον αφορά τις εµπορικές παραχωρήσεις προκειµένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση των δέκα
νέων κρατών στην ΕΕ καθώς και κανονισµό για την εφαρµογή της συµφωνίας (13193/06 και
13195/06).
∆υνάµει της συµφωνίας, η ΕΕ θα αναπροσαρµόσει τον ορισµό της δασµολογικής ποσόστωσης των
4000 τόνων για «υψηλής ποιότητας βόειο κρέας, νωπό, διατηρηµένο µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένο
που έχει παραχωρηθεί στην Ουρουγουάη.

13989/06 (Presse 287)

29

EL

23.X.2006
Η Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) απαιτεί από την ΕΕ να διαπραγµατευθεί
αντισταθµιστικές προσαρµογές µε τρίτες χώρες που έχουν διαπραγµατευτικά δικαιώµατα µε
οιοδήποτε από τα προσχωρούντα κράτη µέλη, εφόσον η θέσπιση του εξωτερικού δασµολογικού
καθεστώτος της ΕΕ οδηγεί σε αύξηση των δασµών πέραν του επιπέδου όσον αφορά το οποίο η
χώρα αυτή έχει δεσµευθεί έναντι του ΠΟΕ.
ΥΓΕΙΑ
Παιδιατρικά φάρµακα *
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για παιδιατρικά φάρµακα και για την τροποποίηση του
κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1768/92, της οδηγίας 2001/83/EΚ και του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 726/2004 του Συµβουλίου, εγκρίνοντας όλες τις τροπολογίες τις οποίες ψήφισε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση (PE-CONS 3623/06, 13782/06 ADD1).
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ανακοινωθέν τύπου 14290/06.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας *
Το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 82/714/EΟΚ της
4ης Οκτωβρίου 1982 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής
ναυσιπλοΐας, εγκρίνοντας την τροπολογία την οποία ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε
δεύτερη ανάγνωση δυνάµει της διαδικασίας συναπόφασης (PE-CONS 3629/06, 11156/06,
13783/06 ADD1).
Η οδηγία αποσκοπεί στην ευθυγράµµιση των κοινοτικών τεχνικών προδιαγραφών µε τα υψηλού
επιπέδου πρότυπα που ισχύουν για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο προκειµένου να θεσπισθεί µια ενιαία
ρύθµιση για το σύνολο του ευρωπαϊκού δικτύου εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
Οι εργασίες των οργάνων του Συµβουλίου σχετικά µε την οδηγία - η πρόταση της οποίας υπεβλήθη
το ∆εκέµβριο του 1997 - δεν προχώρησαν για µεγάλο διάστηµα λόγω του θέµατος της δυνατότητας
να επιτραπεί σε σκάφη µε κοινοτικά πιστοποιητικά η ναυσιπλοΐα στο Ρήνο. Η δυνατότητα αυτή δεν
υπήρχε προηγουµένως δυνάµει των κανόνων που είχε θεσπίσει η Kεντρική Επιτροπή για τη
Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο («CCNR»). Η κατάσταση αυτή άλλαξε, ωστόσο, όταν η CCNR ενέκρινε
τροποποίηση της Πράξης του Μανχάϊµ (Συµπληρωµατικό Πρωτόκολλο αριθ. 7, τέθηκε σε ισχύ το
∆εκέµβριο του 2004 ), εισάγοντας νοµική βάση για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο µε πιστοποιητικά
εκδοθέντα από άλλα όργανα πέραν της CCNR. Η οδηγία προβλέπει την ισοτιµία των κοινοτικών
πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας µε τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την CCNR.
Η οδηγία απευθύνεται στα 13 κράτη µέλη που έχουν εσωτερική ναυσιπλοΐα.
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Πολιτική αεροπορία - Εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών
Το Συµβούλιο εξέδωσε µε ειδική πλειοψηφία κανονισµό για την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΟΚ) 3922/91 για την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της
πολιτικής αεροπορίας, εγκρίνοντας όλες τις τροπολογίες τις οποίες ψήφισε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση δυνάµει της διαδικασίας συναπόφασης (EU-OPS)
(PE-CONS 3632/06, 11157/06). Η σουηδική αντιπροσωπεία απείχε της ψηφοφορίας.
Ο κανονισµός επιδιώκει ειδικότερα τη µεγαλύτερη ενίσχυση της αεροπορικής ασφάλειας και
αποτελεί σηµαντικό βήµα προς την εναρµόνιση των εργασιακών συνθηκών των πληρωµάτων
θαλάµου, προωθώντας έτσι ίσους όρους στις αεροπορικές µεταφορές της ΕΕ.
Βασικά ο κανονισµός µετουσιώνει σε δεσµευτικές νοµοθετικές πράξεις της Κοινότητας τους µη
δεσµευτικούς Κοινούς κανόνες αεροπλοΐας - Πρότυπα πτητικής λειτουργίας (JAR-OPS) που έχουν
οριστεί από τον Σύνδεσµο Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας σε µη δεσµευτικό διακυβερνητικό
επίπεδο. Το τµήµα για τους περιορισµούς του χρόνου πτήσης παρενεβλήθη συνεπεία τροπολογίας
που υπέβαλε σε πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο κανονισµός προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών µελών να χορηγούν εξαιρέσεις από τις
τεχνικές προδιαγραφές και τις διοικητικές διαδικασίες που ορίζει ο εν λόγω κανονισµός στην
περίπτωση απρόβλεπτων και έκτακτων περιστάσεων ή λειτουργικών αναγκών περιορισµένης
χρονικής διάρκειας, καθώς και να εκδίδουν και να διατηρούν νοµοθετικές διατάξεις για ορισµένους
κοινούς τεχνικούς κανόνες (ΟPS) έως ότου θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες βασισµένοι στην
επιστηµονική γνώση και τις βέλτιστες πρακτικές.
Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισµού, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Αεροπορικής
Ασφάλειας θα αξιολογήσει τις διατάξεις για τους περιορισµούς του χρόνου πτήσης και
ενδεχοµένως για τα πληρώµατα θαλάµου από επιστηµονική και ιατρική άποψη.
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∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μεταφορών (∆Ε∆-Μ)) - Ειδική Έκθεση αριθ. 6/2005 - Συµπεράσµατα
του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο εξέδωσε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«1.

Το Συµβούλιο χαιρετίζει την Ειδική Έκθεση αριθ. 6/2005 για το ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο
Μεταφορών (∆Ε∆-Μ) για την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα του
συστήµατος διαχείρισης της Επιτροπής του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών (∆Ε∆-Μ).
Θεωρεί ότι οι ειδικές αυτές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούν ανεκτίµητο
µέσο αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των προγραµµάτων
δαπανών, και συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των δαπανών της ΕΕ γενικά.
Η Κοινότητα συγχρηµατοδοτεί σχέδια υποδοµής και µελέτες για οδούς, σιδηροδρόµους,
εσωτερικές πλωτές οδούς, αεροδρόµια, λιµάνια, συστήµατα δορυφορικής πλοήγησης και
διαχείρισης κυκλοφορίας. Ο προϋπολογισµός για την περίοδο από το 2000 έως το 2006
που διαχειρίζεται η Γενική ∆ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές (DG TREN)
ανέρχεται σε 4 425 εκατοµµ. ευρώ. Ο προϋπολογισµός αυτός θα αυξηθεί σε
8 013 εκατοµµ. ευρώ για την περίοδο 2007 έως 2013.

2.

Το Συµβούλιο σηµειώνει µε κάποια ανησυχία ότι η εκτέλεση των 14 σχεδίων
προτεραιότητας ∆Ε∆-Μ παρουσιάζει καθυστέρηση και µόνο 8 από τα 14 έχουν
πραγµατικές πιθανότητες να πραγµατοποιηθούν µέχρι την αρχική προθεσµία του 2010.
Σηµειώνει ειδικότερα τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα διασυνοριακά
τµήµατα αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες εφόσον τους δίνεται λιγότερη
προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο και χρειάζονται µεγαλύτερες προσπάθειες συντονισµού
από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.
Χωρίς να θίγεται το αποτέλεσµα των συζητήσεών του, το Συµβούλιο χαιρετίζει τη νέα
πρόταση κανονισµού περί καθορισµού των κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής
ενίσχυσης στον τοµέα των ∆Ε∆-Μ, ο οποίος είναι τώρα υπό συζήτηση. Το Συµβούλιο
ελπίζει ότι ο νέος κανονισµός µαζί µε την αναθεώρηση του 2004 των κατευθυντήριων
γραµµών ∆Ε∆-Μ, καθώς και η χορήγηση των 8 013 εκατοµµ. ευρώ για την περίοδο 2007
έως 2013 θα βελτιώσει την εφαρµογή των σχεδίων προτεραιότητας ∆Ε∆-Μ.

3.

Το Συµβούλιο σηµειώνει µε κάποια ανησυχία ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής για
χρηµατοδότηση που γνωστοποιήθηκαν στους δικαιούχους παρουσιάζουν ακόµη µερικές
σηµαντικές αδυναµίες και η διαφορά στην εµβέλεια των δύο κύριων µορφών παρέµβασης
(µελετών και εργασιών) δεν είναι αρκετά σαφής.
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Το Συµβούλιο υποστηρίζει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να τροποποιήσει και να
συµπληρώσει η Επιτροπή τις βασικές πτυχές της πρότυπης απόφασης χρηµατοδότησης,
ορίζοντας ιδίως µε σαφέστερο τρόπο την εµβέλεια των δραστηριοτήτων που πρέπει να
συγχρηµατοδοτούνται αφενός στα πλαίσια των µελετών και αφετέρου στα πλαίσια των
εργασιών.
Το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του που η προαναφερόµενη νέα πρόταση
κανονισµού ακολουθεί τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα πρέπει να συµβάλει
στην αντιµετώπιση ενδεχόµενων προβληµάτων, θεσπίζοντας ένα πιο λειτουργικό ορισµό
για τις εργασίες και τις µελέτες.
4.

Το Συµβούλιο σηµειώνει µε κάποια ανησυχία ότι η Επιτροπή καθιέρωσε πολύπλοκες
ετήσιες διαδικασίες για την αξιολόγηση και την επιλογή των σχεδίων ∆Ε∆-Μ, παρά τον
πολυετή χαρακτήρα των σχεδίων ΠΕΠ, καθιστώντας την αξιολόγηση µια συγκριτικά
δυσκίνητη διαδικασία. Επιπλέον, όλα τα στοιχεία των σχεδίων δεν ήταν πάντοτε διαθέσιµα
για την αξιολόγηση και την επιλογή λόγω, µεταξύ άλλων, του περιορισµένου χρόνου που
µεσολαβεί µεταξύ της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και των προθεσµιών που
τίθενται για την υποβολή των προτάσεων από τα κράτη µέλη. Τα κριτήρια αξιολόγησης
που θεσπίστηκαν από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό των ∆Ε∆ δεν εκτιµήθηκαν όλα από
την Επιτροπή και η αξιολόγηση δεν ήταν δεόντως τεκµηριωµένη σε όλες τις περιπτώσεις.
Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η αξιολόγηση αποτελεί εξαιρετικά σηµαντικό τµήµα της
διαδικασίας επιλογής.
Το Συµβούλιο υποστηρίζει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να αναπτύξει η
Επιτροπή µια συνεπή και συνεκτική µεθοδολογία αξιολόγησης των ∆Ε∆-Μ και να την
τεκµηριώσει µε ένα εγχειρίδιο που να διατίθεται δηµοσίως. Θα πρέπει επίσης να µειώσει
τον αριθµό των διαφόρων εντύπων υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης και να
αναθεωρήσει το περιεχόµενό τους προκειµένου να πληρούνται όλα τα σχετικά κριτήρια
αξιολόγησης και επιλογής που απαιτούνται από το νοµοθέτη.
Το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του που η νέα πρόταση κανονισµού εισάγει
πολυετή και ετήσιο προγραµµατισµό. Σηµειώνει επίσης ότι η Επιτροπή αναθεώρησε τα
έντυπα αίτησης και αξιολόγησης σχεδίων, θέσπισε κατευθυντήριες γραµµές αξιολόγησης,
τροποποίησε τις τεχνικές και χρηµατοδοτικές εκθέσεις, και µείωσε τον αριθµό των
εντύπων που λαµβάνουν υπόψη τις διάφορες µορφές κοινοτικής βοήθειας. Η Επιτροπή
προγραµµατίζει για το 2007 µία εκ των υστέρων αξιολόγηση που θα διενεργηθεί από
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες όλου του προγράµµατος ΠΕΠ 2001-2006. Αναµένει να
εξετάσει τις διαπιστώσεις στις οποίες θα καταλήξει η έκθεση αυτή.
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5.

Το Συµβούλιο σηµειώνει µε ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι τα µέσα
παρακολούθησης των σχεδίων από την Επιτροπή είναι ανεπαρκή. Οι διάφορες εκθέσεις
για την κατάσταση και την πρόοδο των σχεδίων που υποβλήθηκαν από τους δικαιούχους
δεν παρέχουν πάντοτε επαρκώς πρόσφορα στοιχεία στους υπεύθυνους των σχεδίων, οι
οποίοι επιπλέον δεν διεξάγουν συστηµατικά επιτόπιες επιθεωρήσεις σχεδίων και εκ των
υστέρων αξιολογήσεις των επιπτώσεων.
Το Συµβούλιο υποστηρίζει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ενισχύσει η
Επιτροπή την παρακολούθηση των σχεδίων, ορίζοντας ελάχιστα πρότυπα για ένδειξη της
κατάστασης του σχεδίου και πραγµατοποίηση επιτόπιων επιθεωρήσεων του σχεδίου και
αξιολόγηση εκ των υστέρων των επιπτώσεων σε πιο συχνή βάση, προκειµένου να
αντληθούν διδάγµατα ως προς την περισσότερο αποδοτική υλοποίηση των ∆Ε∆-Μ και ως
προς το πώς να µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητα της κοινοτικής χρηµατοδότησης
στον εν λόγω τοµέα. Αναµένει να εξετάσει τις ενέργειες που έχει κάνει η Επιτροπή για να
ανταποκριθεί σε αυτές τις συστάσεις.
Το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του που ανταποκρίθηκε η Επιτροπή ενισχύοντας
τη διαδικασία ελέγχου και αναµένει περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά το θέµα αυτό.

6.

Το Συµβούλιο σηµειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι η εκπλήρωση της
υποχρέωσης αξιολόγησης και παρακολούθησης των σχεδίων εκ µέρους της Επιτροπής
δυσχεραίνεται από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας του προσωπικού της Γ∆ TREN το
οποίο ασχολείται µε τη δραστηριότητα των ∆Ε∆-Μ. Το Συµβούλιο συνιστά την επιστροφή
σε µια συγκεντρωτική µορφή διαχείρισης των σχεδίων ∆Ε∆-Μ από τη Γ∆ TREN, και να
προσαρµόσει τον αριθµό και τα προσόντα του προσωπικού που διατίθεται για τα ∆Ε∆-Μ.

7.

Το Συµβούλιο σηµειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι ο συντονισµός της
κοινοτικής χρηµατοδότησης σχεδίων υποδοµών µεταφορών δεν επιτρέπει στην Επιτροπή
να εντοπίζει όλες τις περιπτώσεις υπερβολικής ή διπλής χρηµατοδότησης.
Το Συµβούλιο χαιρετίζει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να καταρτίσει η
Επιτροπή, κατά περίπτωση σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τις κατάλληλες νοµικές
βάσεις, διαδικασίες και τα ανάλογα µέσα προκειµένου να βελτιωθεί ο συντονισµός της
χρηµατοδότησης των υποδοµών µεταφοράς και να εντοπιστούν δυνητικές περιπτώσεις
υπερβολικής ή διπλής χρηµατοδότησης.»
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συµφωνία µε την Ελβετία για τον ηλεκτρισµό
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση µε την οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να προβεί στην έναρξη
διαπραγµατεύσεων µε την Ελβετία σχετικά µε Πρωτόκολλο για τον ηλεκτρισµό της Συµφωνίας
µεταξύ της Κοινότητας και της Ελβετίας της 22ας Ιουλίου 1972.
Στόχος των διαπραγµατεύσεων είναι να δηµιουργηθεί ολοκληρωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετίας βασιζόµενης στη νοµοθεσία της εσωτερικής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.
Οι διαπραγµατεύσεις θα αφορούν κυρίως κανόνες ανταγωνισµού, ασφάλεια του εφοδιασµού µε
ηλεκτρική ενέργεια και επενδύσεις υποδοµής, διαµετακόµιση και περιβαλλοντικούς κανόνες.
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα
Το Συµβούλιο ενέκρινε:
– την απάντηση στην επιβεβαιωτική αίτηση 33/c/01/06 (13382/06)·
– την απάντηση στην επιβεβαιωτική αίτηση 34/c/01/06· οι αντιπροσωπίες της ∆ανίας, της
Φινλανδίας και της Σουηδίας ψήφισαν κατά (13399/06).
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