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Κυριότερα αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου

Το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα σχετικά µε τους στόχους της ΕΕ για την περαιτέρω ανάπτυξη
του διεθνούς καθεστώτος που θα ισχύσει για το κλίµα µετά το 2012.
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 Όταν δηλώσεις, συµπεράσµατα ή ψηφίσµατα έχουν εγκριθεί τυπικά από το Συµβούλιο, αυτό επισηµαίνεται
στον τίτλο του σχετικού σηµείου και το κείµενο τίθεται εντός εισαγωγικών.
 Τα έγγραφα των οποίων τα στοιχεία δίδονται µέσα στο κείµενο είναι διαθέσιµα στις Ιστοσελίδες του
Συµβουλίου: http://www.consilium.europa.eu.
 Οι πράξεις οι οποίες θεσπίζονται µε δηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου και οι
οποίες µπορούν να δηµοσιοποιηθούν, σηµειώνονται µε αστερίσκο. Οι δηλώσεις αυτές είναι διαθέσιµες στις
προαναφερόµενες Ιστοσελίδες του Συµβουλίου ή µπορούν να ληφθούν από την Υπηρεσία Τύπου.
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ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Οι Κυβερνήσεις των κρατών µελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής:
Βέλγιο:
κ. Benoit LUTGEN

Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικών Υποθέσεων,
Περιβάλλοντος και Τουρισµού (Βαλλωνία)

Βουλγαρία:
κ. Dzhevdet CHAKAROV

Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων

Τσεχική ∆ηµοκρατία:
κ. Martin BURSÍK

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Υπουργός Περιβάλλοντος

∆ανία:
κα Connie HEDEGAARD
Γερµανία:
κ. Sigmar GABRIEL

Υπουργός Περιβάλλοντος και Συνεργασίας των Βορείων
Χωρών

κ. Matthias MACHNIG

Οµοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος, Προστασίας
της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας
Υφυπουργός Περιβάλλοντος

Εσθονία:
κ. Rein RANDVER

Υπουργός Περιβάλλοντος

Ιρλανδία:
κ. Dick ROCHE
Ελλάδα:
κ. Σταύρος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ισπανία:
κα Cristina NARBONA RUIZ
κ. D. José Andrés BURGUETE
Γαλλία:
κα Nelly OLIN
Ιταλία:
κ. Alfonso PECORARO SCANIO

Υπουργός Περιβάλλοντος, Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων
Υπουργός Περιβάλλοντος
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Οικισµού της
Αυτόνοµης Κοινότητας της Ναβάρρας
Υπουργός Οικολογίας και Αειφόρου Ανάπτυξης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Προστασίας Φυσικών
Πόρων

Κύπρος:
κ. Φώτης ΦΩΤΙΟΥ

Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Λετονία:
κ. Guntis PUĖĪTIS

Υφυπουργός, Υπουργείο Περιβάλλοντος

Λιθουανία:
κ. Arūnas KUNDROTAS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Λουξεµβούργο:
κ. Lucien LUX

Υπουργός Περιβάλλοντος, Υπουργός Μεταφορών

Ουγγαρία:
κ. Miklós PERSÁNYI

Υπουργός Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης Υδάτων

Μάλτα:
κ. George PULLICINO

Υπουργός Γεωργικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος

Κάτω Χώρες:
κ. Pieter van GEEL

Υφυπουργός Οικισµού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
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Αυστρία:
κ. Josef PRÖLL
Πολωνία:
κ. Jan SZYSZKO
Πορτογαλία:
κ. Francisco NUNES CORREIA

Οµοσπονδιακός Υπουργός Γεωργίας, ∆ασοκοµίας,
Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων
Υπουργός Περιβάλλοντος
Υπουργός Περιβάλλοντος, Περιφερειακού
Προγραµµατισµού και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ρουµανία:
κα Sulfina BARBU

Υπουργός Περιβάλλοντος

Σλοβενία:
κ. Janez PODOBNIK

Υπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Σλοβακία:
κ. Jaroslav IZÀK

Υπουργός Περιβάλλοντος

Φινλανδία:
κ. Stefan WALLIN

Υφυπουργός Περιβάλλοντος

Σουηδία:
κ. Andreas CARLGREN

Υπουργός Περιβάλλοντος

Ηνωµένο Βασίλειο:
κ. David MILIBAND
κ. Ian PEARSON

Επιτροπή:
κ. Σταύρος ∆ΗΜΑΣ
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Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ∆ιατροφής και Αγροτικών
Υποθέσεων
Υπουργός για την Αλλαγή του Κλίµατος και το
Περιβάλλον
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα σχετικά µε τους στόχους της ΕΕ για την
περαιτέρω ανάπτυξη του διεθνούς καθεστώτος που θα ισχύσει για το κλίµα µετά το 2012:
«Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1.

ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ΒΑΘΙΑ για την επιταχυνόµενη παγκόσµια υπερθέρµανση του
κλιµατικού συστήµατος και τις συνδεόµενες αρνητικές επιπτώσεις, όπως οι καύσωνες, οι
ξηρασίες, οι πληµµύρες και τα φαινόµενα έντονων βροχοπτώσεων, που επιβεβαιώνονται
πέραν πάσης αµφιβολίας από τις πρόσφατες επιστηµονικές διαπιστώσεις της
∆ιακυβερνητικής Οµάδας για τις Κλιµατικές Μεταβολές (IPCC)· ΘΟΡΥΒΗΜΕΝΟ λόγω
της προβλεπόµενης αύξησης της θερµοκρασίας του πλανήτη κατά 0,2° C ανά δεκαετία για
τις επόµενες δύο δεκαετίες, και για το γεγονός ότι η περαιτέρω θέρµανση και οι
προκαλούµενες κλιµατικές µεταβολές κατά τον 21ο αιώνα θα είναι κατά πολύ
µεγαλύτερες από τις µεταβολές που παρατηρήθηκαν τον 20ο αιώνα, εάν οι ανθρωπογενείς
παγκόσµιες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου συνεχιστούν στα σηµερινά τους ή σε
υψηλότερα επίπεδα·

2.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ των πρόσφατων οικονοµικών αναλύσεων, ιδίως δε της ανάλυσης
του Sir Nicholas Stern, στις οποίες επισηµαίνεται ότι τα οφέλη που θα προκύψουν από
σθεναρή παγκόσµια έγκαιρη δράση σχετικά µε την αλλαγή του κλίµατος υπερβαίνουν
κατά πολύ το οικονοµικό κόστος της δράσης· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι αρνητικές επιπτώσεις
µιας αλλαγής του κλίµατος θα παρεµποδίσουν την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη
όλων των χωρών και θα υπονοµεύσουν τα πρόσφατα κέρδη από τη µείωση της φτώχειας
σε αναπτυσσόµενες χώρες καθώς και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της
Χιλιετίας· ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η διεθνής συλλογική δράση θα έχει ζωτική σηµασία προκειµένου
να υπάρξει αποτελεσµατική, αποδοτική και δίκαιη ανταπόκριση στην απαιτούµενη
κλίµακα·

3.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της αυξανόµενης παγκόσµιας ενεργειακής ζήτησης, της αύξησης
των εκποµπών που σχετίζονται µε την ενέργεια, και της πιθανότητας αύξησης των τιµών
της ενέργειας· ΕΧΕΙ ΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ότι η ενθάρρυνση της ουσιαστικής βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης, τόσο από πλευράς προσφοράς όσο και από πλευράς ζήτησης, και
της εκτεταµένης χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, θα βελτιώσει την ενεργειακή
ασφάλεια και θα µειώσει τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου·

4.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι απαιτούνται αλληλοϋποστηριζόµενες ενωσιακές στρατηγικές για το κλίµα
και την ενέργεια προκειµένου να αντιµετωπιστεί η αλλαγή του κλίµατος και να
δηµιουργηθούν συνέργιες µε στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και της αειφορίας της ΕΕ, λόγου χάρη µέσω της χαµηλότερης
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της καλύτερης υγείας· ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ για την υποβολή των ανακοινώσεων της Επιτροπής «Περιορισµός της αλλαγής του
κλίµατος του πλανήτη σε αύξηση της θερµοκρασίας κατά 2 βαθµούς Κελσίου. H πορεία
προς το 2020 και µετέπειτα» και «Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη»·
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5.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος των 2° C, οι παγκόσµιες εκποµπές
αερίων θερµοκηπίου θα πρέπει να κορυφωθούν κατά τα επόµενα 10 έως 15 έτη και, στη
συνέχεια, να µειωθούν σηµαντικά παγκοσµίως κατά µέχρι 50% έως το 2050 σε σύγκριση
µε το 1990· ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΕΙ ότι απαιτείται επειγόντως µια παγκόσµια και συνολική
συµφωνία για τη µετά το 2012 περίοδο ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία µείωση των
εκποµπών ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίζεται η αειφόρος ανάπτυξη και η µείωση της
φτώχειας·

6.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η συµφωνία αυτή πρέπει να επιτευχθεί εγκαίρως προκειµένου να αποφευχθεί
το κενό µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης περιόδου ανάληψης δεσµεύσεων δυνάµει του
Πρωτοκόλλου του Κιότο και ότι, προς τούτο, οι διαπραγµατεύσεις για µια παγκόσµια και
συνολική συµφωνία για τη µετά το 2012 περίοδο πρέπει να αρχίσουν κατά την UNFCCC
COP 13-COP/MOP 3 στα τέλη του 2007 και να ολοκληρωθούν µέχρι το 2009·

7.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ότι µια παγκόσµια και συνολική συµφωνία για
τη µετά το 2012 περίοδο θα πρέπει να συνάδει µε το στόχο των 2° C, να στηρίζεται στη
δοµή του Πρωτοκόλλου του Κιότο και να το διευρύνει, και να προβλέπει ένα δίκαιο και
ευέλικτο πλαίσιο για την όσο το δυνατόν ευρύτερη συµµετοχή βάσει της αρχής των
κοινών πλην διαφοροποιηµένων ευθυνών και των αντίστοιχων δυνατοτήτων·
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τα ακόλουθα, ως ουσιώδη στοιχεία ενός αποτελεσµατικού και
κατάλληλου πλαισίου που θα ισχύσει µετά το 2012:
– περαιτέρω ανάπτυξη κοινής αντίληψης για την επίτευξη του απώτερου στόχου της
Σύµβασης,
– συµφωνία για σοβαρότερες και απόλυτες δεσµεύσεις των ανεπτυγµένων χωρών όσον
αφορά τη µείωση των εκποµπών,
– διευκόλυνση των περαιτέρω δίκαιων και αποτελεσµατικών συνεισφορών άλλων χωρών,
συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού κινήτρων µέσω νέων και ευέλικτων µορφών
δεσµεύσεων, για τη µείωση της έντασης εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που
προκαλεί η οικονοµική ανάπτυξη,
– διεύρυνσης της αγοράς διοξειδίου του άνθρακα, συµπεριλαµβανοµένων καινοτόµων και
ενισχυµένων ευέλικτων µηχανισµών,
– αύξηση της συνεργασίας για την έρευνα, την ανάπτυξη, τη διάδοση, τη χρήση και τη
µεταφορά τεχνολογίας,
– ενίσχυση των προσπαθειών για προσαρµογή στα νέα δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένων
των µέσων διαχείρισης του κινδύνου, της χρηµατοδότησης και των τεχνολογιών για την
προσαρµογή,
– αντιµετώπιση των εκποµπών από τις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές,
εκτενέστερη χρήση της εµπειρογνωµοσύνης, της πείρας και του έργου των αρµόδιων
διεθνών οργανισµών,
– µείωση των εκποµπών από την αποψίλωση και βελτίωση των µηχανισµών δέσµευσης
αερίων του θερµοκηπίου µέσω πρακτικών για την αειφόρο διαχείριση των δασών και τη
χρήση της γης,
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Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο:
8.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι οι απόλυτες δεσµεύσεις για µείωση των εκποµπών αποτελούν
τον κεντρικό άξονα µιας παγκόσµιας αγοράς διοξειδίου του άνθρακα και ότι οι
ανεπτυγµένες χώρες θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ηγούνται της προσπάθειας αυτής,
δεσµευόµενες να µειώσουν τις οικείες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά 30%
περίπου µέχρι το 2020 σε σχέση µε το 1990, µε στόχο τη συλλογική µείωση των εκποµπών
τους κατά 60% έως 80% µέχρι το 2050 σε σχέση µε το 1990·

9.

εν προκειµένω, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟ να δεσµευθεί για µείωση κατά 30% των εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου ως το 2020 σε σχέση µε το 1990, ώστε να συµβάλει στην επίτευξη
παγκόσµιας και συνολικής συµφωνίας για τη µετά το 2012 περίοδο, υπό τον όρον ότι και
άλλες ανεπτυγµένες χώρες θα δεσµευθούν για εφάµιλλες µειώσεις εκποµπών και ότι οι πιο
προηγµένες οικονοµικά αναπτυσσόµενες χώρες θα συµβάλουν κατάλληλα ανάλογα µε τις
ευθύνες τους και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους· KAΛΕΙ τις χώρες αυτές να υποβάλουν
προτάσεις σχετικά µε τη συµβολή τους σε µια διεθνή και γενική συµφωνία για τη µετά το
2012 περίοδο·

10.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η ΕΕ δεσµεύεται να µετατρέψει την Ευρώπη σε ιδιαίτερα ενεργειακώς
αποδοτική οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου· ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι,
µέχρι να συναφθεί παγκόσµια και συνολική συµφωνία για τη µετά το 2012 περίοδο, και µε
την επιφύλαξη της θέσης που θα τηρήσει στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγµατεύσεων, η
ΕΕ προβαίνει σε αυστηρή ανεξάρτητη δέσµευση να επιτύχει µείωση των εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον µέχρι το 2020 σε σχέση µε το 1990·

11.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι απαιτείται διαφοροποιηµένη προσέγγιση όσον αφορά τις συνεισφορές
των κρατών µελών, η οποία να αντανακλά τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια και να
λαµβάνει υπόψη της εθνικές ιδιαιτερότητες και τα ανάλογα έτη βάσης της πρώτης
περιόδου δεσµεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η υλοποίηση των
στόχων αυτών θα βασίζεται σε κοινοτικές πολιτικές και σε συµπεφωνηµένο εσωτερικό
επιµερισµό των βαρών· ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αρχίσει αµέσως, σε στενή συνεργασία µε
τα κράτη µέλη, τεχνική ανάλυση κριτηρίων συµπεριλαµβανοµένων των
κοινωνικοοικονοµικών παραµέτρων και άλλων συναφών και συγκρίσιµων παραµέτρων η
οποία θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω αναλυτικές συζητήσεις·

12.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι οι δεσµεύσεις αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν µέσω εθνικών και κοινοτικών
πολιτικών για το κλίµα, της ανάληψης δράσης στο πλαίσιο της ενωσιακής ενεργειακής
πολιτικής, του περιορισµού των εκποµπών του κλάδου των µεταφορών, της µείωσης των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τις κατοικίες και τα εµπορικά κτίρια, της
ενίσχυσης του ενωσιακού συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής (EU ETS), µεταξύ
άλλων µε επέκταση της παγκόσµιας αγοράς διοξειδίου του άνθρακα και µε χρήση
µηχανισµών βάσει έργων (Κοινή Εφαρµογή - JI, και Μηχανισµός Καθαρής Ανάπτυξης CDM), της αντιµετώπισης των εκποµπών αερίων πλην του CO2 και της ενίσχυσης των
φυσικών µηχανισµών δέσµευσης σε συνδυασµό µε την προστασία της βιοποικιλότητας·
ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ η προσέγγιση αυτή θα παράσχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να µειώσει την
ενεργειακή της κατανάλωση, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, θα
µειώσει την εξάρτηση από εξωτερικές πηγές ενεργειακού εφοδιασµού, θα καταδείξει την
πρωτοποριακή θέση της ΕΕ διεθνώς σε θέµατα που αφορούν το κλίµα, θα καθοδηγήσει
την εφαρµογή του EU ETS µετά το 2012, και θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε τεχνολογίες
µείωσης των εκποµπών και σε εναλλακτικές λύσεις µε χαµηλή έκλυση διοξειδίου του
άνθρακα· ΖΗΤΕΙ από την Επιτροπή να αναλύσει το ενδεχόµενο εκτροπής εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου προς χώρες που δεν συµµετέχουν στο διεθνές σύστηµα και να
εξετάσει ενδεχόµενες λύσεις για το ζήτηµα αυτό·
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13.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι αυξανόµενο µερίδιο εκποµπών αερίων θερµοκηπίου προέρχονται από χώρες
εκτός του Παραρτήµατος Ι και ότι οι χώρες αυτές πρέπει να αντιµετωπίσουν την αύξηση των
εκποµπών αυτών µειώνοντας την ένταση εκποµπών της οικονοµικής τους ανάπτυξης,
σύµφωνα µε τη γενική αρχή των κοινών αλλά διαφοροποιηµένων ευθυνών και αντίστοιχων
ικανοτήτων, προκειµένου να διατηρηθεί η δυνατότητα επίτευξης του στόχου των 2°C· ΚΡΙΝΕΙ
ότι οι συνεισφορές των αναπτυσσόµενων χωρών θα µπορούσαν να λάβουν διάφορες µορφές
και να περιλαµβάνουν πολλές εναλλακτικές λύσεις πολιτικής όπου τα οφέλη είναι ανώτερα
του κόστους και οι οποίες υποστηρίζουν τη συνεχιζόµενη οικονοµική µεγέθυνση, ενισχύουν
την ενεργειακή ασφάλεια και έχουν ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία· ΚΡΙΝΕΙ ότι οι
πολιτικές και τα µέτρα αειφόρου ανάπτυξης, ο ενισχυµένος Μηχανισµός Καθαρής Ανάπτυξης
(CDM), οι µη δεσµευτικοί στόχοι ή οι τοµεακές προσεγγίσεις θα µπορούσαν να προσφέρουν
ευοίωνες δυνατότητες για την ενίσχυση της συµµετοχή των χωρών αυτών·

14.

ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ ότι οι ευέλικτοι µηχανισµοί, στους οποίους συγκαταλέγεται η εµπορία
εκποµπών, είναι επιτυχείς και οικονοµικώς αποδοτικά µέσα και ότι η αγορά διοξειδίου του
άνθρακα και η ανάπτυξη της χρηµατοδότησης της µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα µπορούν να διαδραµατίσουν καίριο ρόλο για το φιλοπεριβαλλοντικό
προσανατολισµό των επενδύσεων· προς τούτο, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι πρέπει να διατηρηθεί
και να διευρυνθεί η αγορά διοξειδίου του άνθρακα προκειµένου να παρασχεθεί
µακροπρόθεσµη προοπτική στην επιχειρηµατική κοινότητα· ΤΟΝΙΖΕΙ ότι επιθυµεί να
συνδεθεί το EU ETS µε άλλα, εξίσου φιλόδοξα, συµβατά συστήµατα εµπορίας εκποµπών·
ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αναθεωρήσει εγκαίρως την οδηγία 2003/87/ΕΚ και να υποβάλει
προτάσεις οι οποίες να δηµιουργούν τα κατάλληλα κριτήρια για µελλοντοστραφείς
επενδυτικές αποφάσεις για χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και ΚΑΛΕΙ την
Επιτροπή να εξετάσει, ως µέρος της αναθεώρησης του EU ETS, το ενδεχόµενο επέκτασης του
πεδίου εφαρµογής της στη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης και τη δασοκοµία
(LULUCF) και στις χερσαίες µεταφορές·

15.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι οι εκποµπές που προκαλούνται από την αποψίλωση στις αναπτυσσόµενες χώρες
αντιπροσωπεύουν το 20% περίπου των παγκόσµιων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και ότι
απαιτούνται συγκεκριµένες πολιτικές και δράσεις, στο πλαίσιο µιας παγκόσµιας και συνολικής
συµφωνίας για τη µετά το 2012 περίοδο, προκειµένου οι εκποµπές αυτές να ανασχεθούν και
να αντιστραφούν εντός των επόµενων δύο έως τριών δεκαετιών, µε παράλληλη εξασφάλιση
της ακεραιότητας του καθεστώτος για το κλίµα και µεγιστοποίηση των σχετικών ωφεληµάτων,
ιδίως όσον αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας και την αειφόρο ανάπτυξη,
αξιοποιώντας συνέργιες µεταξύ της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του
κλίµατος (UNFCCC), της Σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD) και της Σύµβασης
των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση της απερήµωσης (CCD)·

16.

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι, κατά τα επόµενα 25 έτη, θα πρέπει να επενδύονται ετησίως
130 δισεκατοµµύρια ευρώ για την ενεργειακή υποδοµή στις αναπτυσσόµενες χώρες και ότι,
ετησίως, απαιτούνται άλλα 25 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου για να εξασφαλιστεί ότι οι
επενδύσεις αυτές πραγµατοποιούνται µε τη χρήση τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών διοξειδίου
του άνθρακα· ΥΠΟΓΡΑΜΙΖΕΙ τον κεντρικό ρόλο που διαδραµατίζουν η καινοτοµία και η
ενισχυµένη συνεργασία για την ανάπτυξη, τη χρήση και τη µεταφορά τεχνολογίας για τον
εκσυγχρονισµό της υποδοµής αυτής, τη µείωση της αύξησης της ενεργειακής ζήτησης και την
καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος· ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ του σηµαντικού ρόλου
που µπορούν να διαδραµατίσουν οι εθνικές πολιτικές και τα εθνικά µέτρα για τη διευκόλυνση
της χρήσης και της µεταφοράς των ήδη διαθέσιµων τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα· ∆ΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να διευρύνει τις στρατηγικές του συµπράξεις και
διµερείς δραστηριότητές του µε τρίτες χώρες, ιδίως στους τοµείς της ενεργειακής απόδοσης
και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και των νεοεµφανιζόµενων τεχνολογιών όπως
η παγίδευση και η περιβαλλοντικά ασφαλής δέσµευση του διοξειδίου του άνθρακα, και να
συνεργαστεί στενότερα µε τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τον ιδιωτικό τοµέα·
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17.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι, ακόµη και αν υλοποιηθούν οι προαναφερόµενες µεγάλες µειώσεις, δεν θα
αποφευχθούν τελείως οι σοβαρές επιπτώσεις στο κλίµα, ιδίως σε χώρες που είναι πιο
ευάλωτες στην αλλαγή του κλίµατος· ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι, για όλες τις χώρες, η
προσαρµογή αποτελεί αναγκαίο συµπλήρωµα του µετριασµού των επιπτώσεων το οποίο
πρέπει να εντάσσεται στα προγράµµατα δηµόσιων επενδύσεων και στις επενδύσεις του
ιδιωτικού τοµέα καθώς και να χρηµατοδοτείται επαρκώς, µεταξύ άλλων, µέσω της
περαιτέρω ανάπτυξης καινοτόµων µέσων χρηµατοδότησης και διαχείρισης του κινδύνου·
ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι πρόθυµο να συνεχίσει και να ενισχύσει περαιτέρω τη στήριξη που
παρέχει στις αναπτυσσόµενες χώρες για να περιορίσουν την ευπάθειά τους και να
προσαρµοστούν στην αλλαγή του κλίµατος, λόγου χάρη εντάσσοντας την προσαρµογή
στις αναπτυξιακές πολιτικές και την αναπτυξιακή συνεργασία·

18.

ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στην Πράσινη Βίβλο την οποία θα υποβάλει η Επιτροπή σχετικά µε την
προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος και η οποία, αφενός µεν, θα βοηθήσει τις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους πολίτες να προλάβουν τις επιπτώσεις της
παγκόσµιας αύξησης της θερµοκρασίας, αφετέρου δε, θα εντοπίσει τον τρόπο µε τον
οποίον είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτόν οι ευρωπαϊκές πολιτικές·

19.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
2003/87/ΕΚ ώστε να συµπεριλάβει τις δραστηριότητες αεροµεταφορών στο σύστηµα
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας·

20.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι µια παγκόσµια και συνολική συµφωνία για τη µετά το 2012 περίοδο θα
πρέπει επίσης να περιγράφει, σε αδρές γραµµές, τις µελλοντικές δεσµεύσεις και
συνεισφορές µέχρι το 2050, παρέχοντας συνέχεια στην αγορά διοξειδίου του άνθρακα σε
αυτό το χρονικό πλαίσιο.»
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EAΡΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο προέβη σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τα συµπεράσµατα που θα διαβιβασθούν
στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (8-9 Μαρτίου 2007) και ενέκρινε τα κάτωθι συµπεράσµατα:
«Το Συµβούλιο
1.

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ την ετήσια έκθεση προόδου της Επιτροπής µε θέµα τη
στρατηγική της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και συγκεκριµένα την
έµφαση που δίνει στην αλλαγή του κλίµατος, τις οικολογικές καινοτοµίες, την ενεργειακή
αποδοτικότητα, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τη λειτουργία των ενεργειακών
αγορών. Η έντονη δραστηριοποίηση στους τοµείς αυτούς θα πρέπει να οδηγήσει σε
αποτελεσµατικές λύσεις των περιβαλλοντικών προβληµάτων, στην αειφόρο χρήση των
φυσικών πόρων και στη δηµιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά και νέων θέσεων
απασχόλησης·

2.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι η ανανεωµένη στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη και η
στρατηγική της Λισσαβώνας για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση
αλληλοσυµπληρώνονται και ότι η στρατηγική της Λισσαβώνας συµβάλλει ουσιωδώς στον
κυρίαρχο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης·

3.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι υπάρχει ανάγκη ενισχυµένης περιβαλλοντικής προστασίας και ότι προέχει η
επιδίωξη της αειφόρου ανάπτυξης και η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών παραµέτρων σε
όλες τις πολιτικές·

4.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι µια άρτια περιβαλλοντική πολιτική που ενστερνίζεται τις αρχές
βελτίωσης του ρυθµιστικού πλαισίου µπορεί να συµβάλλει θετικά στην
ανταγωνιστικότητα, την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση, προάγοντας ενεργά
την οικολογική καινοτοµία και την αποτελεσµατικότητα στη χρήση των πόρων,
µετριάζοντας έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος·

5.

ΘΕΩΡΕΙ ότι τα ακόλουθα µέτρα αποτελούν προτεραιότητες:

A.

Περιβάλλον, Καινοτοµία και Απασχόληση: µε στόχο να γίνει η Ευρώπη η οικολογικά
αποδοτικότερη οικονοµία

6.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη σηµαντική συµβολή της οικολογικής καινοτοµίας στη
στρατηγική της Λισσαβώνας για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση, την
ποιότητα του περιβάλλοντος και το στόχο της ΕΕ για βιώσιµο, ανταγωνιστικό και ασφαλές
ενεργειακό µέλλον·
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7.

Υπό το πρίσµα αυτό, και υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου
(Ανταγωνιστικότητα) της 4ης ∆εκεµβρίου 2006, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι είναι σκόπιµο να
προάγονται οι οικολογικές καινοτοµίες µέσω φιλόδοξης προσέγγισης που θα
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, πολιτικές για τη βιοµηχανία, την καινοτοµία, τον
ανταγωνισµό, την Ε&Α και το περιβάλλον, µε ιδιαίτερη έµφαση στα µέτρα τόνωσης της
ζήτησης, και αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες ηγετικών αγορών σε τοµείς όπως οι
βιώσιµες και ασφαλείς τεχνολογίες µε µικρή έκλυση διοξειδίου του άνθρακα, οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας και των πόρων,
συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών υδροδότησης, προκειµένου να τεθεί η Ευρώπη
στην πρωτοπορία της οικολογικής καινοτοµίας και να γίνει η περιοχή του πλανήτη που θα
χρησιµοποιεί αποτελεσµατικότερα την ενέργεια και τους πόρους·

8.

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει έκθεση για το Πρόγραµµα ∆ράσης
για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (ETAP), στην οποία θα περιλαµβάνονται και
µελλοντικά µέτρα για την ταχεία εφαρµογή του, και να υποβάλει Ευρωπαϊκό Στρατηγικό
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών πριν από τα τέλη του 2007· ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στην
υποβολή, από την Επιτροπή, Σχεδίου ∆ράσης για τη Βιώσιµη Κατανάλωση και Παραγωγή
εντός του έτους· ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αξιολογήσει το ισχύον πλαίσιο πολιτικής και να
επεξεργαστεί κατά συνεπή τρόπο αυτές και άλλες προτάσεις και να υποβάλει, εφόσον
απαιτείται, περαιτέρω προτάσεις για την επίτευξη ολοκληρωµένης στρατηγικής για την
προαγωγή της οικολογικής καινοτοµίας στις αρχές του 2008·

9.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι σκόπιµο να υποβάλει ταχέως η Επιτροπή την Πράσινη Βίβλο για τη
Χρησιµοποίηση Μηχανισµών Βασιζόµενων στην Αγορά ως Μέσων Περιβαλλοντικής
Πολιτικής, στην οποία θα περιγράφει οικονοµικώς αποδοτικά µέσα για την
περιβαλλοντική πολιτική τα οποία θα χρησιµοποιούνται παράλληλα µε τις νοµοθετικές
ρυθµίσεις και τα οικονοµικά κίνητρα·

Β.
10.

Ολοκληρωµένη στρατηγική για την αλλαγή του κλίµατος και την ενέργεια
ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την παρουσίαση των ανακοινώσεων της Επιτροπής «Μια ενεργειακή
πολιτική για την Ευρώπη» και «Περιορισµός της αλλαγής του κλίµατος του πλανήτη σε
αύξηση της θερµοκρασίας κατά 2 βαθµούς Κελσίου»· ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σκοπιµότητα
αλληλοϋποστηριζόµενων ενωσιακών στρατηγικών για την αλλαγή του κλίµατος και την
ενέργεια οι οποίες να συνάδουν µε την επίτευξη του στόχου των 2° C για την
αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος και τη δηµιουργία συνεργιών µε στόχο την
ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, τη βελτίωση τη ανταγωνιστικότητας, και την
περιβαλλοντική αειφορία, λόγου χάρη µέσω της χαµηλότερης ατµοσφαιρικής ρύπανσης
και της καλύτερης υγείας, λαµβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές ευκαιρίες που
προσφέρει η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας· στη συνάρτηση αυτή·
ΤΟΝΙΖΕΙ ότι απαιτείται πλήρης αξιολόγηση αντικτύπου των προτεινόµενων νέων µέτρων·
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Αλλαγή του κλίµατος
11.

ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ΕΝΤΟΝΑ για την επιταχυνόµενη παγκόσµια υπερθέρµανση του
κλιµατικού συστήµατος και τις σχετικές αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν
από τις πρόσφατες επιστηµονικές διαπιστώσεις της ∆ιακυβερνητικής Οµάδας για τις
Κλιµατικές Μεταβολές (IPCC)· ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ των πρόσφατων οικονοµικών
αναλύσεων, ιδίως δε της έκθεσης Stern, στις οποίες επισηµαίνεται ότι τα οφέλη που θα
προκύψουν από σθεναρή έγκαιρη δράση σχετικά µε την αλλαγή του κλίµατος υπερβαίνουν
κατά πολύ το οικονοµικό κόστος της δράσης· ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η διεθνής συλλογική δράση θα
έχει ζωτική σηµασία προκειµένου να υπάρξει αποτελεσµατική, αποδοτική και δίκαιη
ανταπόκριση στην απαιτούµενη κλίµακα· ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ότι
µια παγκόσµια και συνολική συµφωνία για τη µετά το 2012 περίοδο θα πρέπει να συνάδει
µε το στόχο των 2° C, να στηρίζεται στη δοµή του Πρωτοκόλλου του Κιότο και να το
διευρύνει, και να προβλέπει ένα δίκαιο και ευέλικτο πλαίσιο για την όσο το δυνατόν
ευρύτερη συµµετοχή βάσει της αρχής των κοινών πλην διαφοροποιηµένων ευθυνών και
των αντίστοιχων δυνατοτήτων·

12.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι οι απόλυτες δεσµεύσεις για µείωση των εκποµπών αποτελούν
τον κεντρικό άξονα µιας παγκόσµιας αγοράς διοξειδίου του άνθρακα και ότι οι
ανεπτυγµένες χώρες θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ηγούνται της προσπάθειας αυτής,
δεσµευόµενες να µειώσουν τις οικείες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά 30%
περίπου µέχρι το 2020 σε σχέση µε το 1990, µε στόχο τη συλλογική µείωση των εκποµπών
τους κατά 60% έως 80% µέχρι το 2050 σε σχέση µε το 1990·

13.

εν προκειµένω, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟ να δεσµευθεί για µείωση κατά 30% των εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου ως το 2020 σε σχέση µε το 1990, ώστε να συµβάλει στην επίτευξη
παγκόσµιας και συνολικής συµφωνίας για τη µετά το 2012 περίοδο, υπό τον όρο ότι και
άλλες ανεπτυγµένες χώρες θα δεσµευθούν για εφάµιλλες µειώσεις εκποµπών και ότι οι πιο
προηγµένες οικονοµικά αναπτυσσόµενες χώρες θα συµβάλουν κατάλληλα ανάλογα µε τις
ευθύνες τους και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους· KAΛΕΙ τις χώρες αυτές να υποβάλουν
προτάσεις σχετικά µε τη συµβολή τους σε µια παγκόσµια και συνολική συµφωνία για τη
µετά το 2012 περίοδο·

14.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι, µέχρι να συναφθεί παγκόσµια και συνολική συµφωνία για τη µετά το
2012 περίοδο, και µε την επιφύλαξη της θέσης που θα τηρήσει στο πλαίσιο των διεθνών
διαπραγµατεύσεων, η ΕΕ αναλαµβάνει τη σταθερή και ανεξάρτητη δέσµευση να επιτύχει
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον µέχρι το 2020 σε
σχέση µε το 1990· οι δεσµεύσεις αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν µέσω εθνικών και
κοινοτικών πολιτικών για το κλίµα, της ανάληψης δράσης στα πλαίσια της ενεργειακής
πολιτικής της ΕΕ, του περιορισµού των εκποµπών του κλάδου των µεταφορών, της
µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τις κατοικίες και τα εµπορικά κτίρια,
της ενίσχυσης του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής της ΕΕ (EU ETS), µεταξύ
άλλων µε επέκταση της παγκόσµιας αγοράς διοξειδίου του άνθρακα και µε χρήση και του
µηχανισµού βάσει έργων (Κοινή Εφαρµογή - JI, και Μηχανισµός Καθαρής Ανάπτυξης CDM), της αντιµετώπισης των εκποµπών αερίων πλην του CO2, και της ενίσχυσης των
φυσικών εστιών απορρόφησης σε συνδυασµό µε την προστασία της βιοποικιλότητας·
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15.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι απαιτείται διαφοροποιηµένη προσέγγιση όσον αφορά τις συνεισφορές
των κρατών µελών, η οποία να αντανακλά τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια και να
λαµβάνει υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τα σχετικά έτη βάσης της πρώτης περιόδου
δεσµεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η υλοποίηση των στόχων
αυτών θα βασιστεί σε κοινοτικές πολιτικές και σε συµφωνηθέντα εσωτερικό καταµερισµό
των υποχρεώσεων· ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αρχίσει αµέσως, σε στενή συνεργασία µε τα
κράτη µέλη, τεχνική ανάλυση κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων κοινωνικοοικονοµικών
παραµέτρων και άλλων σχετικών και συγκρίσιµων παραµέτρων, η οποία θα αποτελέσει τη
βάση για περαιτέρω ενδελεχείς συζητήσεις·

16.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι αυξανόµενο µερίδιο εκποµπών αερίων θερµοκηπίου προέρχονται από
χώρες εκτός του Παραρτήµατος Ι και ότι οι χώρες αυτές πρέπει να αντιµετωπίσουν την
αύξηση των εκποµπών αυτών µειώνοντας την ένταση εκποµπών της οικονοµικής τους
ανάπτυξης, σύµφωνα µε τη γενική αρχή των κοινών αλλά διαφοροποιηµένων ευθυνών και
αντίστοιχων ικανοτήτων· ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι, ακόµη και αν υλοποιηθούν οι
προαναφερόµενες µεγάλες µειώσεις, δεν θα αποφευχθούν τελείως οι σοβαρές επιπτώσεις
στο κλίµα, ιδίως σε χώρες που είναι πιο ευάλωτες στην αλλαγή του κλίµατος·

17.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι αποφασιστικές δράσεις στους ακόλουθους τοµείς µπορούν να συµβάλουν
σηµαντικά στην επίτευξη των στόχων για την ενέργεια και το κλίµα:

18.

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην ΕΕ, όπως ορίζεται στο Σχέδιο ∆ράσης για την
Ενεργειακή Απόδοση, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2006 και στα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Ενέργεια) της 23ης Νοεµβρίου 2006, η οποία θα πρέπει
να εφαρµοστεί, αφενός µεν, διεξοδικά και επειγόντως, ιδίως όσον αφορά τα κτίρια, τις
µεταφορές (µεταξύ άλλων, τις εκποµπές CO2 από τα αυτοκίνητα), τη θέρµανση και την
ψύξη, και την ηλεκτρική ενέργεια, και δυναµικά πρότυπα στοιχειώδους απόδοσης και
επισήµανση για συσκευές και εξοπλισµό που καταναλώνει ενέργεια
(συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης των απωλειών της αναµονής λειτουργίας και
πρωτοβουλιών για τις δεκατέσσερις οµάδες προϊόντων µε προτεραιότητα), αφετέρου δε µε
την έγκαιρη εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του κατά
20% εξοικονόµησης της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ σε σχέση µε τις προβλέψεις για
το 2020 όπως εκτιµά η Επιτροπή, κατά οικονοµικώς αποδοτικό τρόπο µέχρι το 2020·
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19.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη µακροπρόθεσµη δέσµευση της Κοινότητας για την ανάπτυξη σε
ολόκληρη την ΕΕ ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και µετά το 2010, ΤΟΝΙΖΕΙ ότι όλοι οι
τύποι ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, εφόσον χρησιµοποιηθούν κατά οικονοµικά
αποδοτικό τρόπο, θα συµβάλουν από κοινού στην ασφάλεια του εφοδιασµού, στην
ανταγωνιστικότητα και στην αειφορία, και ΕΙΝΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟ ότι είναι εξέχουσας
σηµασίας να δοθεί ένα σαφές µήνυµα στη βιοµηχανία, τους επενδυτές, τους φορείς
καινοτόµων σχεδίων και τους ερευνητές. Προς τούτο, λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές ως
προς τις επιµέρους περιστάσεις, τα σηµεία εκκίνησης και τις δυνατότητες, ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους
ακόλουθους στόχους:
– ένα στόχο της τάξης του 20% του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη
συνολική ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ µέχρι το 2020,
– ένα δεσµευτικό κατώτατο στόχο 10%, που πρέπει να επιτευχθεί από όλα τα κράτη µέλη,
για το µερίδιο των βιοκαυσίµων στη συνολική κατανάλωση πετρελαίου και ντίζελ για
τις µεταφορές στην ΕΕ µέχρι το 2020, που θα εισαχθεί κατά οικονοµικά αποδοτικό
τρόπο. Ο δεσµευτικός χαρακτήρας αυτού του στόχου είναι πρόσφορος, υπό την
προϋπόθεση ότι η παραγωγή είναι βιώσιµη, ότι µπορούν να διατεθούν στο εµπόριο
βιοκαύσιµα δεύτερης γενεάς και ότι η οδηγία για την ποιότητα των καυσίµων θα
τροποποιηθεί καταλλήλως ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα για τα κατάλληλα επίπεδα
αναµίξεων.
– Από το συνολικό στόχο για τις ανανεώσιµες ενέργειες, θα µπορούσαν να εξαχθούν
διαφοροποιηµένοι εθνικοί συνολικοί στόχοι µε την πλήρη εµπλοκή των κρατών µελών,
και, µε την επιφύλαξη της επίτευξης του κατώτατου στόχου για τα βιοκαύσιµα σε κάθε
κράτος µέλος, αφήνοντας στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να ορίσουν εθνικούς στόχους
για κάθε συγκεκριµένο τοµέα ανανεώσιµων ενεργειών (ηλεκτρική ενέργεια, θέρµανση
και ψύξη, βιοκαύσιµα).
– Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, το Συµβούλιο:
– ΖΗΤΑ να θεσπισθεί ένα συνολικό συνεκτικό πλαίσιο για τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας που θα µπορούσε να καθορισθεί µε βάση πρόταση της Επιτροπής εντός του
2007 για µια νέα συνολική οδηγία όσον αφορά την αξιοποίηση όλων των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να ευθυγραµµίζεται µε την άλλη κοινοτική
νοµοθεσία και θα µπορούσε να περιέχει διατάξεις όσον αφορά:
=

τους συνολικούς εθνικούς στόχους των κρατών µελών,

=

τα εθνικά σχέδια δράσης που θα περιέχουν τοµεακούς στόχους και µέτρα για την
επίτευξή τους, και

=

κριτήρια και διατάξεις για την εξασφάλιση βιώσιµης παραγωγής και χρήσης της
βιοενέργειας και για την αποφυγή συγκρούσεων µεταξύ των διαφόρων χρήσεων
της βιοµάζας.

– ΖΗΤΑ την πλήρη και ταχεία εφαρµογή των µέτρων που επισηµάνθηκαν στα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Ενέργεια) του Ιουνίου του 2006 όσον αφορά το σχέδιο
δράσης της Επιτροπής για τη βιοµάζα, ιδίως όσον αφορά σχέδια επίδειξης για τα
βιοκαύσιµα δεύτερης γενεάς.
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20.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι, για την επίτευξη των στόχων για το κλίµα και την ενέργεια,
απαιτείται αειφόρος παραγωγή θερµότητας και ενέργειας από ορυκτά καύσιµα στον
ευρωπαϊκό και τον παγκόσµιο ενεργειακό συνδυασµό, µεταξύ άλλων, µέσω ουσιαστικής
βελτίωσης των επιδόσεων παραγωγής, µείωσης της εκποµπής ατµοσφαιρικών ρύπων και
περιβαλλοντικά ασφαλούς διαχωρισµού και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα
(CCS), ως µέρους του πλήρους φάσµατος τεχνολογιών µετριασµού (π.χ. καθαρές
τεχνολογίες ορυκτών καυσίµων, φωτοβολταϊκή, αιολική και ηλιακή θερµική ενέργεια,
ηλεκτρικά στοιχεία υδρογόνου και καυσίµου, βιοµάζα, και ευφυή δίκτυα) που θα πρέπει
να αξιοποιηθεί πλήρως, µε παράλληλη ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων· τα
κράτη µέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εργαστούν για την προαγωγή της έρευνας και της
ανάπτυξης εντός της ΕΕ και στις αναδυόµενες οικονοµίες µε αυξανόµενη κατανάλωση
ορυκτών καυσίµων, και για τη διαµόρφωση του απαιτούµενου τεχνικού, οικονοµικού και
κανονιστικού πλαισίου, βάσει αναλυτικής αξιολόγησης αντικτύπου, ώστε να εισαχθούν
στις αγορές περιβαλλοντικά ασφαλείς µέθοδοι CCS, ει δυνατόν µέχρι το 2020, και για τη
θέσπιση µηχανισµού για την προώθηση της κατασκευής και της λειτουργίας, πριν από το
2015, έως και 12 έργων επίδειξης µεγάλης κλίµακας που να χρησιµοποιούν βιώσιµες
τεχνολογίες ορυκτών καυσίµων για την εµπορική παραγωγή ενέργειας·

21.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι, στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ στον τοµέα της ενέργειας, λόγου χάρη στις
συνόδους κορυφής µε τρίτες χώρες και ενόψει της 15ης συνεδρίασης της Επιτροπής
Αειφόρου Ανάπτυξης (CSD-15), καθώς και στις ερευνητικές και αναπτυξιακές
προσπάθειές της, πρέπει να δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην ενεργειακή απόδοση, στις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στην περιβαλλοντικώς ασφαλή CCS και στην αειφόρο
δασοκοµία, και, στη συνάρτηση αυτή, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ τους καινοτόµους
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, όπως το Παγκόσµιο Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης και
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (GEEREF)·

Γ.

Η περιβαλλοντική διάσταση της βελτίωσης της νοµοθεσίας

22.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η βελτίωση της νοµοθεσίας παράγει ήδη σηµαντικά αποτελέσµατα
όσον αφορά την απλούστευση, τις πιο αποτελεσµατικές και διαφανείς αποφάσεις για την
ακολουθητέα πολιτική, τη σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας και τη διευκόλυνση της
εφαρµογής, και ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η βελτίωση της νοµοθεσίας θα πρέπει να συνεχιστεί ώστε να
επιτευχθεί η θέσπιση νοµοθεσίας υψηλής ποιότητας µε φιλόδοξους στόχους και πρότυπα η
οποία να προάγει υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του
περιβάλλοντος·

23.

ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ τα κράτη µέλη και την Επιτροπή, π.χ. µε την υποστήριξη του δικτύου της
ΕΕ για την εφαρµογή και την επιβολή του δικαίου του περιβάλλοντος (IMPEL), να
εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους για τη θέσπιση ρυθµίσεων οι οποίες να είναι
υψηλής ποιότητας, συνεκτικές και οικονοµικά αποδοτικές, να µπορούν να εφαρµόζονται
και να επιβάλλονται αποτελεσµατικά και να βελτιώνουν την υγεία και το περιβάλλον
σύµφωνα µε τις προσδοκίες των πολιτών·
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24.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι οι αξιολογήσεις αντικτύπου θα πρέπει να εµπλέκουν ενεργά τους
ενδιαφερόµενους φορείς, να περιέχουν διεξοδική εκτίµηση του κόστους και των
ωφεληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατικών, ποιοτικών και
µακροπρόθεσµων συνεπειών καθώς και του κόστους της αδράνειας, και να αντανακλούν
όλα τα συναφή οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσµατα κατά ισόρροπο
και διαφανή τρόπο· ΤΟΝΙΖΕΙ ότι, µέχρι σήµερα, οι αξιολογήσεις αντικτύπου στον τοµέα
του περιβάλλοντος πραγµατοποιήθηκαν κατά συνολικό τρόπο στον οποίο
συνυπολογίζονται και οι τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη
σηµασία που έχει το περιβαλλοντικό σκέλος των αξιολογήσεων αντικτύπου για τη λήψη
αποφάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη σε όλους τους σχετικούς τοµείς πολιτικής,
ενσωµατώνοντας τα περιβαλλοντικά µελήµατα, και, στο πλαίσιο αυτό, ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ
στην επικείµενη αξιολόγηση του συστήµατος αξιολόγησης αντικτύπου·

25.

ΖΗΤΑ να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να απλουστευθεί η νοµοθεσία και να
περιοριστεί η περιττή διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, των δηµόσιων αρχών και
των πολιτών, µε διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους και χωρίς να διακυβεύονται οι
επιδιωκόµενοι στόχοι πολιτικής και µε τήρηση του κοινοτικού κεκτηµένου· εν
προκειµένω, ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την απλούστευση
της υποβολής εκθέσεων για θέµατα περιβάλλοντος σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη.»
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ΕΜΠΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Το Συµβούλιο προέβη σε προκαταρκτική συζήτηση προσανατολισµού σχετικά µε πρόταση
οδηγίας, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή, ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο
σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας (EU ETS)
(5154/07).
Η σηµερινή ανταλλαγή απόψεων κάλυψε κυρίως τα ακόλουθα ζητήµατα (6100/07):
– η κάλυψη των πτήσεων εντός της ΕΕ από το 2011 και η επέκταση του συστήµατος σε όλες τις
πτήσεις µε προέλευση ή προορισµό την ΕΕ, από το 2012, κρίθηκε ως πρόσφορο µέσο για τη
µείωση των αεροπορικών εκποµπών χωρίς να προκύπτουν ανταγωνιστικά µειονεκτήµατα·
– η στρατηγική έναντι των τρίτων χωρών·
– η προσέγγιση που συνίσταται σε ανώτατο όριο το οποίο λαµβάνει υπόψη τόσο την ανάπτυξη του
τοµέα όσο και την ανάγκη σταθεροποίησης του κλίµατος·
– η προσέγγιση που συνίσταται σε µεθοδολογία κατανοµής εναρµονισµένη σε ενωσιακό επίπεδο·
– αµερόληπτα µέτρα κατάλληλα για την αντιµετώπιση των περιφερειακών πτυχών και των
ιδιαίτερων καταστάσεων των κρατών µελών·
– ανάγκη να αντιµετωπισθούν επιπτώσεις των αεροπορικών µεταφορών στην αλλαγή του κλίµατος
πλην εκείνων που αφορούν τις εκποµπές CO2 µέσω της ανάληψης κοινοτικής δράσης.
Στα έγγραφα 6435/1/07 REV 1 και REV 1 ADD 1 περιέχονται γραπτές απαντήσεις των
αντιπροσωπειών.
Η πρόταση της Επιτροπής:
Στόχος της πρότασης είναι η προστασία, η διατήρηση και η βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος µέσω της µείωσης των αυξανόµενων επιπτώσεων των αεροπορικών µεταφορών επί
της αλλαγής του κλίµατος, µέσω της συµπερίληψής τους στο σύστηµα ανταλλαγής δικαιωµάτων
εκποµπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS). Ο στόχος αυτός δεν θα θίγει άλλα µέσα
αντιµετώπισης της αλλαγής του κλίµατος µέσω γενικής προσέγγισης βασιζόµενης στη βελτιωµένη
τεχνολογία και χρήση των αεροσκαφών.
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Η προτεινόµενη οδηγία προτίθεται να καλύπτει πτήσεις εντός της ΕΕ από το 2011 και, από το
2012, να επεκτείνει το σύστηµα ώστε να καλύπτονται όλες οι πτήσεις µε προέλευση ή προορισµό
την ΕΕ.1 ∆εν θα συµπεριλαµβάνονται οι αφικνούµενες πτήσεις σε περίπτωση που µια τρίτη χώρα
εφαρµόζει ισοδύναµα µέτρα, όπως λόγου χάρη ένα σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής. Εξ
αρχής, η πρόταση καλύπτει τους αεροµεταφορείς ανεξαρτήτως εθνικότητας.
Η πρόταση προβλέπει εναρµονισµένη µεθοδολογία για τον καταµερισµό δικαιωµάτων. Μικρός
αριθµός δικαιωµάτων θα δηµοπρατηθεί και τα υπόλοιπα θα κατανεµηθούν µε βάση συγκριτικό
πίνακα του αριθµού των µεταφερόµενων επιβατών και φορτίου και της διανυόµενης απόστασης. Το
συνολικό µέγεθος των δικαιωµάτων που θα χορηγηθούν στις αεροπορικές µεταφορές θα
ισοδυναµεί µε τις µέσες ετήσιες εκποµπές 2004-2006.
Στόχος επίσης της πρότασης είναι η παροχή µοντέλου για την εµπορία αεροπορικών εκποµπών που
µπορεί να αποτελέσει σηµείο αναφοράς στις επαφές της ΕΕ µε βασικούς διεθνείς εταίρους καθώς
και η προώθηση της ανάπτυξης παροµοίων συστηµάτων σε παγκόσµια κλίµακα.
Προτεινόµενη νοµική βάση: άρθρο 175 της Συνθήκης - απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τη λήψη
απόφασης του Συµβουλίου· εφαρµόζεται η διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

1

Η δεύτερη αυτή δυνατότητα βρίσκεται ακόµη υπό νοµική εξέταση.
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ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη
θεµατική στρατηγική όσον αφορά την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων:
«ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ για τη θέσπιση του Έκτου Κοινοτικού
Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον περιέχει στόχους και προτεραιότητες δράσης για το
περιβάλλον, την υγεία και την ποιότητα ζωής, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης της επίπτωσης
των φυτοφαρµάκων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, της αειφόρου χρήσης
φυτοφαρµάκων και σηµαντικής µείωσης των κινδύνων από τη χρήση και της χρήσης
φυτοφαρµάκων που να είναι συµβατή µε την αναγκαία προστασία των καλλιεργειών, και ζητεί να
αναπτυχθεί θεµατική στρατηγική για τα φυτοφάρµακα που θα αντιµετωπίζει, µεταξύ άλλων, το
ζήτηµα της µείωσης των επιπέδων των επιβλαβών ενεργών ουσιών και της αντικατάστασης των
πλέον επιβλαβών από ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις·
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 2002 που ζητούσαν
από την Επιτροπή να προτείνει, µεταξύ άλλων, πλαίσιο της ΕΕ για την ανάπτυξη Ολοκληρωµένης
∆ιαχείρισης των Παρασίτων και Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης των Καλλιεργειών ως ένα από τα
µέσα για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής·
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ότι η χρήση φυτοφαρµάκων υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση ενός
συγκεκριµένου προϊόντος για µια συγκεκριµένη χρήση· ότι η έγκριση βασίζεται σε τεκµηριωµένη
επιστηµονική αξιολόγηση του φυτοφαρµάκου και των ενεργών ουσιών του· και ότι αυτό
προϋποθέτει τη δοκιµή της αποτελεσµατικότητας του προϊόντος και των κινδύνων που περικλείει
για την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων, τα υπόγεια ύδατα και το περιβάλλον όταν
χρησιµοποιείται ορθά και για το συγκεκριµένο προορισµό·
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ότι η ακατάλληλη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχει ως
αποτέλεσµα σοβαρή αύξηση των κινδύνων για ανθρώπους, ζώα και περιβάλλον και ότι η
κατάλληλη κατάρτιση, η συµµόρφωση προς τις αρχές της φυτοπροστασίας και η χρήση
δοκιµασµένων συσκευών αποτελούν προϋποθέσεις για την ορθή, στοχευµένη χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η ισχύουσα νοµοθεσία δεν εξετάζει επαρκώς τους κινδύνους τους σχετικούς µε
τη χρήση φυτοφαρµάκων, ότι υπερβολικές ποσότητες φυτοφαρµάκων εξακολουθούν να βρίσκονται
σε στοιχεία του περιβάλλοντος (ιδίως στο έδαφος και στα ύδατα), και ότι ανιχνεύονται
υπολείµµατα σε επίπεδα που υπερβαίνουν τις κανονιστικές οριακές τιµές·
ΣΥΜΦΩΝΩΝΤΑΣ ότι είναι εποµένως αναγκαίο να µειωθούν οι κίνδυνοι που ενέχουν τα
φυτοφάρµακα µέσω των προτεινόµενων στη θεµατική στρατηγική µέτρων·
1.

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την ανακοίνωση της Επιτροπής «Θεµατική στρατηγική για την αειφόρο
χρήση των φυτοφαρµάκων» και τα εν γένει προτεινόµενα µέτρα:
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2.

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΕΠΙΣΗΣ το γεγονός ότι, µε βάση τα έγγραφα και τις διαβουλεύσεις για τη
θεµατική στρατηγική, η Επιτροπή έχει προτείνει συνολικό νοµοθετικό πλαίσιο για την
ανάληψη κοινοτικής δράσης µε σκοπό την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων·

3.

ΤΟΝΙΖΕΙ τη σηµασία του νοµοθετικού πλαισίου για κοινοτική δράση που συµβάλλει σε
µια συνολική και συνεκτική πολιτική για τα φυτοφάρµακα σε κάθε κράτος µέλος και στην
κάλυψη ενός κενού των κοινοτικών ρυθµίσεων, θεσπίζοντας γενικούς και ευέλικτους
κανόνες για τη µείωση των κινδύνων από τη χρήση φυτοφαρµάκων στην ανθρώπινη υγεία
και στο περιβάλλον· η εφαρµογή φιλόδοξων εθνικών σχεδίων δράσης είναι κοµβικό
στοιχείο προς το σκοπό αυτό·

4.

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΑΚΟΜΗ την πρόταση κανονισµού για τη διάθεση στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το γεγονός ότι τα κράτη µέλη θα λάβουν
συµπληρωµατικά µέτρα για τη ρύθµιση της εφαρµογής και χρήσης φυτοπροστατευτικών
προϊόντων µε βάση την προτεινόµενη οδηγία πλαίσιο, µε σκοπό την περαιτέρω µείωση
των κινδύνων για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον από τα προϊόντα αυτά και
την ταυτόχρονη διασφάλιση της αναγκαίας φυτοπροστασίας στην Κοινότητα·

5.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι απαιτούνται ειδικά µέτρα προστασίας των επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων για τη µείωση των κινδύνων από τα φυτοφάρµακα για το υδάτινο περιβάλλον και
ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνοχή µεταξύ της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα και του
προτεινόµενου νοµικού πλαισίου για την αειφόρο χρήση φυτοφαρµάκων·

6.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη µέλη και οι ενδιαφερόµενοι φορείς είναι
ανάγκη να προωθήσουν τα µέτρα που αναφέρονται στην ανακοίνωση, λαµβάνοντας
δεόντως υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και την πρωτοβουλία για βελτίωση της
νοµοθεσίας και ειδικότερα:
– τη δυνατότητα της αειφόρου χρήσης φυτοφαρµάκων να συµβάλλει σε µεγαλύτερη
ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, της δασοκοµίας και της δενδροκηπευτικής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίζοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον από τα φυτοφάρµακα,
– την προώθηση της γεωργίας µε χαµηλή χρήση φυτοφαρµάκων, καθώς επίσης και της
βιολογικής γεωργίας,
– την ανάγκη βέλτιστης χρήσης των υφιστάµενων κοινοτικών διαδικασιών και
συνεκτίµησης των εθελοντικών καθώς και των υποχρεωτικών µέτρων, µε σκοπό την
ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και συνεπώς τη µεγιστοποίηση της ευνοϊκής
σχέσης κόστους-ωφέλειας για την υλοποίηση της θεµατικής στρατηγικής,
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– το γεγονός ότι θα απαιτηθεί η λήψη ποικίλων περαιτέρω µέτρων, όπως µεταξύ άλλων οι
δείκτες και η διεύρυνση της στρατηγικής ώστε να συµπεριλάβει τα βιοκτόνα,
προκειµένου να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι της θεµατικής στρατηγικής,
– το επιθυµητό της βέλτιστης χρήσης των υφιστάµενων κοινοτικών χρηµατοδοτικών
µέσων, ιδίως για την ανάπτυξη µεθόδων και διαδικασιών ολοκληρωµένης διαχείρισης
των παρασίτων,
7.

ΑΝΑΜΕΝΕΙ µε ενδιαφέρον την κοινοτική χρηµατοδότηση της έρευνας που θα στηρίζει
την αειφόρο χρήση φυτοφαρµάκων, τόσο για τις σηµαντικότερες όσο και για τις
δευτερεύουσες καλλιέργειες·

8.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ότι πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο
πλαίσιο των συµβάσεων του Ρότερνταµ και της Στοκχόλµης, του ∆ιεθνούς Κώδικα
∆εοντολογίας για τη διανοµή και χρήση φυτοφαρµάκων, του Προγράµµατος
Φυτοφαρµάκων του ΟΟΣΑ και της στρατηγικής προσέγγισης για τη διεθνή διαχείριση
χηµικών ουσιών (συµφωνήθηκε στο Ντουµπάι το Φεβρουάριο του 2006) προκειµένου να
βοηθηθούν άλλες χώρες, ιδίως αναπτυσσόµενες χώρες και χώρες µε µεταβατική
οικονοµία, να λάβουν µέτρα για τη µείωση των κινδύνων από φυτοφάρµακα.»
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ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Το Συµβούλιο εκλήθη να εγκρίνει, µε ειδική πλειοψηφία, δύο αποφάσεις που προτάθηκαν από την
Επιτροπή:
α)

που ζητά από την Ουγγαρία να αναστείλει την απαγόρευση χρήσης και πώλησης στο
έδαφός της γενετικώς τροποποιηµένου αραβοσίτου (Zea mays L. σειρά ΜΟΝ 810) µε
έκφραση του γονιδίου Bt cryla (b) (15786/06)·

β)

που επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L. σειρά
123.2.38) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση όσον αφορά το χρώµα του άνθους
(16434/06).

–

Ουγγρικό Zea mays L. σειρά MON 810

Όσον αφορά τον αραβόσιτο ΜΟΝ 810 που απαγορεύεται προσωρινά στην Ουγγαρία, το Συµβούλιο
εξέδωσε, µε ειδική πλειοψηφία,1 απόφαση µε την οποία απορρίπτεται η πρόταση της Επιτροπής.
Το Συµβούλιο αιτιολόγησε την απόφασή του ως εξής:
– Ο αραβόσιτος σειράς ΜΟΝ 810 εγκρίθηκε σύµφωνα µε την οδηγία 90/220/ΕΚ, η οποία έχει
έκτοτε αντικατασταθεί µε την οδηγία 2001/17/ΕΚ, η οποία περιέχει εναρµονισµένα κριτήρια
εκτίµησης του περιβαλλοντικού κινδύνου για τους ΓΤΟ, και τα δύο αυτά προϊόντα δεν έχουν
ακόµη αποτελέσει αντικείµενο διαδικασίας επανέγκρισης και επανεκτίµησης σύµφωνα µε τη νέα
οδηγία·
– σε περίπτωση που ισχύουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία, ένα κράτος
µέλος µπορεί να περιορίσει τη χρήση και/ ή την πώληση ενός ΓΤΟ σύµφωνα µε το άρθρο 23 της
οδηγίας 2001/18/ΕΚ (ρήτρα διασφάλισης)·
– οι διαφορετικές γεωργικές δοµές και τα διαφορετικά περιφερειακά οικολογικά χαρακτηριστικά
που παρατηρούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λαµβάνονται συστηµατικότερα υπόψη
στην εκτίµηση περιβαλλοντικού κινδύνου των ΓΤΟ.
Με την απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 1998, εγκρινόταν η διάθεση στην αγορά της
Zea mays l. σειρά ΜΟΝ 810. Στις 3 Αυγούστου 1998, οι γαλλικές αρχές έδωσαν τη σχετική
συγκατάθεσή τους. Στις 20 Ιανουαρίου 2005, η Ουγγαρία ενηµέρωσε την Επιτροπή σχετικά µε την
απόφασή της να απαγορεύσει προσωρινά τη χρήση και την πώληση της Zea mays l. σειρά
ΜΟΝ 810, και αιτιολογούσε την απόφασή της.

1

Με αντίθετη ψήφο των ΦΙ, ΗΒ, ΚΧ και Σ∆ και αποχή της Ρουµανίας.

6272/07 (Presse 25)

23

EL

20.II.2007
Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων1 κατέληξε στο συµπέρασµα, στις 8 Ιουνίου 2005,
ότι οι πληροφορίες οι οποίες υπεβλήθησαν από την Ουγγαρία δεν συνιστούν νέα επιστηµονικά στοιχεία
ικανά να ανατρέψουν την εκτίµηση περιβαλλοντικού κινδύνου της Zea mays l. σειρά ΜΟΝ 810 που να
δικαιολογούν απαγόρευση της χρήσης και της πώλησής της στην Ουγγαρία.
Στις 24 Ιουνίου 2005, το Συµβούλιο απέρριψε, µε ειδική πλειοψηφία, πρόταση της Επιτροπής που ζητά
από την Αυστρία να καταργήσει παρόµοια ρήτρα διασφάλισης και εξέθεσε τους λόγους του σε δήλωση,
µε την οποία καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει και άλλα στοιχεία για τον εν λόγω ΓΤΟ.
Το Νοέµβριο του 2005, η Επιτροπή ζήτησε και πάλι τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την
Ασφάλεια των Τροφίµων, ζητώντας της ειδικότερα να λάβει υπόψη τυχόν περαιτέρω επιστηµονικές
πληροφορίες οι οποίες είχαν προκύψει µετά από την προηγούµενη επιστηµονική της γνωµοδότηση. Στη
γνώµη της, της 29ης Μαρτίου 2006, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρηθεί ότι η συνεχιζόµενη διάθεση στην αγορά του
αραβοσίτου ΜΟΝ 810 είναι πιθανόν να προκαλέσει δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων και
ζώων ή στο περιβάλλον υπό τους όρους που προβλέπονται στη συγκατάθεσή της.2.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή συνέταξε πρόταση απόφασης µε την οποία ζητείται από την Ουγγαρία να
αναστείλει τα µέτρα διασφάλισης όσον αφορά τη Zea mays l. σειρά ΜΟΝ 810, η οποία έχει πλέον
υποβληθεί στο Συµβούλιο το οποίο διαθέτει ένα τρίµηνο3 για να αποφανθεί µε ειδική πλειοψηφία.
Υπενθυµίζεται ότι παρόµοια πρόταση που καλούσε την Αυστρία να καταργήσει παρόµοια µέτρα είχε
απορριφθεί από το Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία στις 18 ∆εκεµβρίου 2006.4
–
Γαρύφαλλο Dianthus caryophyllus L. της σειράς 123.2.38, που έχει υποστεί γενετική
τροποποίηση όσον αφορά το χρώµα του άνθους
Όσον αφορά το γενετικώς τροποποιηµένο γαρύφαλλο, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να καταλήξει σε
ειδική πλειοψηφία υπέρ ή κατά της πρότασης της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, την απόφαση πρέπει να
την λάβει η Επιτροπή.
Οι αρχές των Κάτω Χωρών έλαβαν κοινοποίηση σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά γαρύφαλλου το
οποίο είχε υποστεί γενετική τροποποίηση όσον αφορά το χρώµα του άνθους. ∆ιαβίβασαν στην
Επιτροπή την έκθεση εκτίµησής τους, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι το γενετικώς τροποποιηµένο
γαρύφαλλο θα πρέπει να διατεθεί στην αγορά για εισαγωγές, διανοµή και λιανική πώληση όπως κάθε
άλλο γαρύφαλλο.
Η Επιτροπή απέστειλε την έκθεση εκτίµησης σε όλα τα άλλα κράτη µέλη, ορισµένα των οποίων είχαν
αντιρρήσεις για τη διάθεση στην αγορά του γαρύφαλλου σε ό,τι αφορά το σχέδιο παρακολούθησης, τις
αλλεργιογόνους ιδιότητες και την τοξικότητα καθώς και την ιχνηλάτηση του προϊόντος.

1

2
3
4

Η οποία αντικατέστησε τις αρµόδιες επιστηµονικές επιτροπές, βλέπε
http://www.efsa.europa.eu/en.html.
http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gmo_opinions/1439.html
Το οποίο λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2007.
Βλέπε 16164/06.
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Υπό το πρίσµα των αντιρρήσεων αυτών ζητήθηκε η γνώµη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την
Ασφάλεια των Τροφίµων η οποία κατέληξε στο συµπέρασµα, στις 27 Ιουνίου 2006, ότι τα κοµµένα
άνθη του γενετικώς τροποποιηµένου γαρύφαλλου Dianthus caryophyllus είναι απίθανο να έχουν
αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία ανθρώπων και ζώων ή για το περιβάλλον στο πλαίσιο της
προτεινόµενης διακοσµητικής χρήσης του. Η εν λόγω Αρχή διαπίστωσε επίσης ότι η εµβέλεια του
σχεδίου παρακολούθησης είναι σύµφωνη µε την προβλεπόµενη χρήση του γαρύφαλλου.
Στις 18 Σεπτεµβρίου 2006, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη της ρυθµιστικής επιτροπής για τη σκόπιµη
ελευθέρωση των ΓΤΟ στο περιβάλλον. Παρά την ευνοϊκή γνώµη που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων, η προαναφερόµενη επιτροπή δεν µπόρεσε να διατυπώσει
γνώµη. Κατά συνέπεια, στις 5 ∆εκεµβρίου 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση στο
Συµβούλιο, το οποίο πρέπει να αποφανθεί µε ειδική πλειοψηφία εντός τριµήνου από την
ηµεροµηνία αυτή.1

1

Που λήγει στις 5 Μαρτίου 2007.
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ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 AΠΟ TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Το Συµβούλιο προέβη σε συζήτηση προσανατολισµού όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής
µε τίτλο: Αποτελέσµατα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη µείωση των εκποµπών
CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εµπορικά οχήµατα (6204/07).
Η συζήτηση εστιάσθηκε κυρίως σε δύο ζητήµατα που σχετίζονται µε τις επόµενες ενέργειες που θα
αναληφθούν στον τοµέα αυτό (6176/07):
– τη σκοπιµότητα αντικατάστασης της υφιστάµενης αυτορρύθµισης της βιοµηχανίας προκειµένου να
µειωθούν οι εκποµπές CO2 των αυτοκινήτων µε µια δεσµευτική για την αυτοκινητοβιοµηχανία
νοµοθεσία·
– θέσπιση στόχου 120gCO2/km µέχρι το 2012 (µείωση µέχρι 130gCO2/km από βελτιώσεις της
τεχνολογίας των κινητήρων + µείωση κατά 10gCO2/km από συµπληρωµατικά µέτρα).
Στο έγγραφο 6449/07 και ADD 1 περιέχονται γραπτές απαντήσεις των αντιπροσωπειών.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής
Με την ανακοίνωσή της, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι η χρήση αυτοκινήτων έχει σηµαντικές
επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίµατος, και παράγει περί το 12% των συνολικών ενωσιακών
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα καύσιµα που καταναλώνονται από τα επιβατηγά
αυτοκίνητα. Μολονότι σηµειώθηκαν σηµαντικές βελτιώσεις στην τεχνολογία των οχηµάτων - ιδίως
όσον αφορά την απόδοση των καυσίµων η οποία, µε τη σειρά της, συνεπάγεται χαµηλότερες
εκποµπές CO2 - αυτές δεν άρκεσαν για να εξουδετερώσουν τον αντίκτυπο της αύξησης της
κυκλοφορίας και του µεγέθους των αυτοκινήτων. Κατά την περίοδο 1990-2004, οι εκποµπές CO2
που προέρχονται από τις οδικές µεταφορές αυξήθηκαν κατά 26%.
Η Επιτροπή προτείνει την αντιστροφή της τάσης µέσω βελτιώσεων της απόδοσης των καυσίµων
στα οχήµατα σε συνδυασµό µε την αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίµων.
Η αναθεωρηµένη στρατηγική για τη µείωση των εκποµπών CO2 των αυτοκινήτων προτείνει, όσον
αφορά τους κατασκευαστές, να τεθεί ως στόχος για το µέσο όρο εκποµπών των νέων αυτοκινήτων
που πωλούνται στην ΕΕ των 27 τα 120gCO2/km µέχρι το 2012. Οι βελτιώσεις στην τεχνολογία των
κινητήρων θα πρέπει να µειώσουν το µέσο όρο εκποµπών στα 130gCO2/km το πολύ, ενώ τα
συµπληρωµατικά µέτρα θα συµβάλουν στην περαιτέρω µείωση των εκποµπών κατά 10gCO2/km,
µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις συνολικές εκποµπές στα 120gCO2/km. Στα συµπληρωµατικά
αυτά µέτρα περιλαµβάνονται βελτιώσεις της απόδοσης των τµηµάτων οχηµάτων µε τη µεγαλύτερη
επίπτωση στην κατανάλωση καυσίµων καθώς και η σταδιακή µείωση της περιεκτικότητας των
οδικών καυσίµων σε άνθρακα, ιδίως µέσω της ευρύτερης χρήσης των βιοκαυσίµων.
Όσον αφορά τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα, οι µέσοι στόχοι για το σύνολο των οχηµάτων
ανέρχονται σε 175g µέχρι το 2012 και σε 160g µέχρι το 2015, σε σύγκριση µε τα 201g το 2002.
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Όσον αφορά τους καταναλωτές, η στρατηγική προτείνει µέτρα για την ενθάρρυνση της αγοράς
οχηµάτων αποδοτικών από πλευράς καυσίµων, ιδίως µέσω τροποποίησης της οδηγίας περί
σήµανσης των αυτοκινήτων για να καταστεί αποτελεσµατικότερη καθώς και µέσω της
ενθάρρυνσης των κρατών µελών να επιβάλλουν φόρους κυκλοφορίας που να βασίζονται στις
εκποµπές CO2 των αυτοκινήτων. Εξάλλου, προτείνει έναν ενωσιακό κώδικα ορθής πρακτικής για
την εµπορία των αυτοκινήτων και τη διαφήµισή τους ώστε να προαχθούν πλέον βιώσιµες µέθοδοι
κατανάλωσης.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ1
Το Συµβούλιο προέβη σε συζήτηση προσανατολισµού σχετικά µε θεµατική στρατηγική για την
προστασία του εδάφους (13401/07) και την αντίστοιχη πρόταση οδηγίας πλαισίου (13388/06).
Κατά τη συζήτηση εξετάσθηκαν ειδικότερα ορισµένα κύρια σηµεία (6069/07):
• η κύρια προστιθέµενη αξία της προτεινόµενης θεµατικής στρατηγικής,
• πόσο αποτελεσµατικά µπορεί το προτεινόµενο σχέδιο οδηγίας πλαισίου να εκπληρώσει το στόχο
της δηµιουργίας ενοποιηµένης και πλέον αειφόρου χρήσης του εδάφους ανά την ΕΕ,
• τοµείς που µπορεί να προκαλέσουν ανησυχία όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής, τις απαιτήσεις και
την εφαρµογή της προτεινόµενης οδηγίας,
• µε ποιο τρόπο εντάσσονται η θεµατική στρατηγική και το σχέδιο οδηγίας πλαισίου για την
προστασία του εδάφους στην κοινοτική δράση και συµβάλλουν σε αυτήν σε σχέση µε άλλες
περιβαλλοντικές πολιτικές και επί µέρους τοµείς.
Στο έγγραφο 6381/07, ADD 1 και ADD 2 περιέχονται γραπτές απαντήσεις των αντιπροσωπειών.
Η θεµατική στρατηγική και η προτεινόµενη οδηγία
Το έδαφος είναι ένας µη ανανεώσιµος πόρος και ένα σύστηµα που εκτελεί λειτουργίες και παρέχει
υπηρεσίες που είναι ουσιαστικές για τις ανθρώπινες ανάγκες και την επιβίωση των
οικοσυστηµάτων. Το έδαφος βρίσκεται σε διαδικασία υποβάθµισης η οποία θα επιταθεί εάν δεν
αναληφθεί δράση.
Ορισµένες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως λόγου χάρη ακατάλληλες γεωργικές και δασοκοµικές
πρακτικές, βιοµηχανικές δραστηριότητες, τουρισµός ή αστική ανάπτυξη, παρεµποδίζουν την
ικανότητα του εδάφους να εξακολουθήσει να εκτελεί πλήρως τις ζωτικές του λειτουργίες.
Το έδαφος είναι ένας πόρος κοινού ενδιαφέροντος για την Κοινότητα, αλλά δεν έχει, µέχρι στιγµής,
αποτελέσει αντικείµενο συγκεκριµένης πολιτικής προστασίας σε κοινοτικό επίπεδο. Ως εκ τούτου,
η υποβάθµιση του εδάφους συνεχίζεται.

1

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε 5335/07 που περιέχει τις συζητήσεις σχετικά µε το
σηµείο αυτό στο σηµείο «∆ιάφορα» κατά το Συµβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της
29ης Ιανουαρίου 2007.
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Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο υποβλήθηκαν η θεµατική στρατηγική και η προτεινόµενη οδηγία
για την αντιµετώπιση της ανάγκης αντιστροφής της τάσης.
Ήδη στην ανακοίνωσή της του 20021, η Επιτροπή προσδιόριζε οκτώ απειλές που αντιµετωπίζει το
έδαφος: διάβρωση, αποµείωση οργανικών υλών, ρύπανση, αλάτωση, συµπύκνωση (συµπίεση),
απώλεια εδαφικής βιοποικιλότητας, στεγανοποίηση, κατολισθήσεις και πληµµύρες.
Τώρα, επιδιώκεται να υλοποιηθεί εν µέρει η στρατηγική µέσω της προτεινόµενης οδηγίας, η οποία
περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
– ενσωµάτωση σε τοµεακές πολιτικές,
– µέτρα προφύλαξης,
– πρόληψη της ρύπανσης,
– µέτρα για περιορισµό ή µείωση της στεγανοποίησης,
– εντοπισµός των περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο διάβρωσης, αποµείωσης οργανικών υλών,
συµπύκνωσης, αλάτωσης, κατολισθήσεων,
– χαρακτηρισµός µολυσµένων τοποθεσιών,
– προγράµµατα µέτρων,
– εθνική στρατηγική αποκατάστασης,
– ευαισθητοποίηση, υποβολή εκθέσεων και ανταλλαγή πληροφοριών.
Νοµική βάση που προτείνεται για την οδηγία: άρθρο 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης - απαιτείται
ειδική πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης του Συµβουλίου· εφαρµόζεται η διαδικασία
συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

1

«Προς µια θεµατική στρατηγική για την προστασία του εδάφους» (8344/02).
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∆ΙΑΦΟΡΑ
α)

Προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος / Συµπόσιο για την αλλαγή του κλίµατος και την
ευρωπαϊκή διάσταση για τα ύδατα, ευαισθησία - επιπτώσεις - προσαρµογή (Βερολίνο,
12-14 Φεβρουαρίου 2007)
–

β)

Βιολογική ποικιλότητα : Προετοιµασία της ενάτης συνόδου της ∆ιάσκεψης των Μερών
της Σύµβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (COP 9) (Βόννη, 19 έως 30 Μαΐου 2008)
(6170/07)
–

γ)

παρέµβαση της τσεχικής αντιπροσωπείας, µε την υποστήριξη της γαλλικής
αντιπροσωπείας

Πετρελαϊκή ρύπανση στις ακτές της Βρεττάνης
–

ζ)

παρέµβαση της πορτογαλικής αντιπροσωπείας, µε την υποστήριξη της πολωνικής,
της γαλλικής, της σλοβενικής, της ισπανικής και της βελγικής αντιπροσωπείας

Ενηµέρωση σχετικά µε την πρώτη διάσκεψη των συµβαλλοµένων µερών της Σύµβασης
Πλαισίου για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη των Καρπαθίων
(11 - 13 ∆εκεµβρίου 2006 - Κίεβο, Ουκρανία)
–

στ)

Ενηµέρωση από την Επιτροπή

Επιχειρήσεις και βιολογική ποικιλότητα
–

ε)

Ενηµέρωση από την Προεδρία

Σύσταση για απόφαση του Συµβουλίου µε την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να
διαπραγµατευτεί εξ ονόµατος της Κοινότητας σχετικά µε τις πτυχές της εµπορικής
φαλαινοθηρίας κατά την προσεχή σύνοδο της ∆ιεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας το
Μάιο του 2007
–

δ)

Ενηµέρωση από την Επιτροπή και την Προεδρία

παρέµβαση της γαλλικής αντιπροσωπίας

Πρόταση οδηγίας σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού
δικαίου (6517/07)
–

Παρουσίαση από την Επιτροπή
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΟΥ∆ΕΝ
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