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Κυριότερα αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου

Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό σχετικά µε τα φάρµακα προηγµένων θεραπειών.
Το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα στα οποία αποτυπώνεται η θέση της ΕΕ εν όψει της
13ης συνόδου της ∆ιάσκεψης των Μερών της Σύµβασης πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για τις
κλιµατικές αλλαγές, η οποία θα διεξαχθεί το ∆εκέµβριο στο Μπαλί, προκειµένου να δροµολογηθεί
διαδικασία διαπραγµατεύσεων ενόψει της σύναψης διεθνούς συνολικής συµφωνίας για την µετά το
Κυότο εποχή.
Το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα τα οποία, λαµβάνοντας υπ’ όψη τη σοβαρότητα και τη διεθνή
διάσταση της λειψυδρίας και των ξηρασιών, δηλώνουν ότι είναι ανάγκη να επανεξεταστεί η
στρατηγική της ΕΕ σε αυτόν τον τοµέα.
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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:
κα Evelyne HUYTEBROECK

Βουλγαρία:
κ. Atanas KOSTADINOV
Τσεχική ∆ηµοκρατία:
κ. Jan DUSÍK
∆ανία:
κα Connie HEDEGAARD
Γερµανία:
κ. Sigmar GABRIEL
Εσθονία:
κ. Jaanus TAMKIVI
Ιρλανδία:
κ. John GORMLEY
Ελλάδα:
κ. Σταύρος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ισπανία:
κα Cristina NARBONA RUIZ
κ. Manuel VAZQUEZ

Υπουργός της Κυβέρνησης της Περιοχής Βρυξελλών Πρωτευούσης, υπεύθυνη για την πολιτική Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Υδάτων
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων
Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Τµήµα Νοµοθεσίας και
Εξωτερικών Σχέσεων
Υπουργός Περιβάλλοντος και Συνεργασίας των Βορείων
Χωρών
Οµοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος, Προστασίας
της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας
Υπουργός Περιβάλλοντος
Υπουργός Περιβάλλοντος, Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων
Υπουργός Περιβάλλοντος
Υπουργός Περιβάλλοντος της Αυτόνοµης Κοινότητας της
Γαλικίας

Γαλλία:
κα Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET

Υφυπουργός αρµόδια για την οικολογία

Ιταλία:
κα Laura MARCHETTI

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Κύπρος:
κ. Γεώργιος ΣΙΑΚΑΛΗΣ

Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος

Λετονία:
κα Lelde LICE-LICITE

Αναπληρώτρια Μόνιµη Αντιπρόσωπος

Λιθουανία:
κ. Arūnas KUNDROTAS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Λουξεµβούργο:
κ. Lucien LUX

Υπουργός Περιβάλλοντος, Υπουργός Μεταφορών

Ουγγαρία:
κ. Gábor FODOR

Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων

Μάλτα:
κ. George PULLICINO

Υπουργός Γεωργικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος

Κάτω Χώρες:
κα Jacqueline CRAMER

Yπουργός Οικισµού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
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Αυστρία:
κ. Josef PRÖLL
Πολωνία:
κα Agnieszka BOLESTA
Πορτογαλία:
κ. Francisco NUNES CORREIA
κ. Francisco NUNES CORREIA
Ρουµανία:
κ. Silviu STOICA

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

Σλοβενία:
κ. Janez PODOBNIK

Υπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Σλοβακία:
κ. Jaroslav JADUŠ

Υφυπουργός, Υπουργείο Περιβάλλοντος

Φινλανδία:
κ. Kimmo TIILIKANEN

Υπουργός Περιβάλλοντος

Σουηδία:
κ. Andreas CARLGREN

Υπουργός Περιβάλλοντος

Ηνωµένο Βασίλειο:
κ. Hilary BENN

Επιτροπή:
κ. Σταύρος ∆ΗΜΑΣ
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣΙΕΣ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα συµπεράσµατα που παρατίθενται στο έγγραφο 13888/07.
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ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Το Συµβούλιο εκλήθη να αποφασίσει για δύο προτάσεις αποφάσεων1 σχετικών µε την µερική
κατάργηση των προσωρινών µέτρων διασφάλισης που εφαρµόζει η Αυστρία στην χρησιµοποίηση
και πώληση των γενετικώς τροποποιηµένων αραβοσίτων ΜΟΝ 810 και Τ 25.
Στο τέλος µιας διαδοχικής έκφρασης απόψεων, διαπιστώθηκε ότι δεν µπορεί να επιτευχθεί η ειδική
πλειοψηφία που απαιτείται για την έκδοση ή την απόρριψη των προτάσεων. Κατά συνέπεια,
εναπόκειται στην Επιτροπή να αποφασίσει επί των δύο αυτών προτάσεων απόφασης.
–

Αραβόσιτοι ΜΟΝ 810 και Τ 25

Με απόφασή της στις 22 Απριλίου του 1998, η Επιτροπή επέτρεψε να κυκλοφορήσουν στην αγορά
οι αραβόσιτοι ΜΟΝ 810 και Τ 25 για όλες τις χρήσεις των προϊόντων αυτών (εισαγωγή,
επεξεργασία και προϊόντα για την διατροφή ανθρώπων και ζώων και καλλιέργεια). Στις 2 Ιουνίου
του 1999, η Αυστρία ενηµέρωσε την Επιτροπή για την απόφασή της να απαγορέψει προσωρινά την
κυκλοφορία των αραβοσίτων ΜΟΝ 810 και Τ 25 για όλες τις χρήσεις που εµπίπτουν στην έγκριση
αυτή.
Συνεπεία της έναρξης ισχύος νέας οδηγίας περί σκόπιµης ελευθέρωσης γενετικώς τροποποιηµένων
οργανισµών στο περιβάλλον2, η Επιτροπή ζήτησε από την Αυστρία να επανεξετάσει την οικεία
ρήτρα διασφάλισης. Η Αυστρία διεβίβασε στην Επιτροπή πρόσθετες πληροφορίες προς στήριξη της
θέσης της. Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων
(ΕΑΑΤ)3, η οποία τον Ιούλιο του 2004 απεφάνθη ότι οι πληροφορίες που κοινοποίησε η Αυστρία
δεν συνιστούν νέα επιστηµονικά στοιχεία που αρκούν για να αιτιολογηθεί η απαγόρευση της
χρησιµοποίησης και πώλησης των αραβοσίτων ΜΟΝ 810 και Τ 25 στην Αυστρία.
Με βάση τη γνωµοδότηση αυτή, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις απόφασης µε τις οποίες ζητείται
από την Αυστρία να καταργήσει αυτά τα προσωρινά µέτρα διασφάλισης. Στις 24 Ιουνίου του 2005
το Συµβούλιο απέρριψε τις προτάσεις αυτές µε ειδική πλειοψηφία, προς αιτιολόγηση δε της
απόρριψης ζήτησε πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία.

1
2
3

13701/07 και 13702/07.
Οδηγία 2001/18/EΚ (ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1).
Αρχή που αντικαθιστά τις αρµόδιες επιστηµονικές επιτροπές, βλέπε:
http://www.efsa.europa.eu/fr.html.
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Τον Νοέµβριο του 2005 η Επιτροπή ζήτησε εκ νέου τη γνώµη της ΕΑΑΤ, η οποία συγκεκριµένα
εκλήθη να λάβει υπ’ όψη κάθε επιστηµονική πληροφορία που αποκτήθηκε µετά την τελευταία
επιστηµονική γνωµοδότηση. Στη γνώµη που έδωσε στις 29 Μαρτίου του 2006, η ΕΑΑΤ κατέληγε
στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει καµία ένδειξη σύµφωνα µε την οποία η συνέχιση της
κυκλοφορίας των αραβοσίτων ΜΟΝ 810 και Τ 25 στην αγορά θα µπορούσε να έχει βλαβερές
συνέπειες για την υγεία ανθρώπων και ζώων ή για το περιβάλλον µε τις προϋποθέσεις υπό τις
οποίες δίδεται η έγκριση1.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο νέες προτάσεις µε τις οποίες ζητείται από την
Αυστρία να καταργήσει τα µέτρα διασφάλισης για τους αραβοσίτους ΜΟΝ 810 και Τ 25. Στις
18 ∆εκεµβρίου του 2006 το Συµβούλιο απέρριψε τις προτάσεις αυτές µέσω αποφάσεων που
µνηµονεύουν µόνο τις περιβαλλοντικές πτυχές της ρήτρας διασφάλισης, ήτοι την καλλιέργεια.
Οι πτυχές που αφορούν την ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών σε ό,τι αφορά τους
αραβοσίτους ΜΟΝ 810 και Τ 25 αξιολογήθηκαν από την ΕΑΑΤ, η οποία κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι τα προϊόντα αυτά προφανώς δεν έχουν βλαβερές συνέπειες για την υγεία των
ανθρώπων και των ζώων. Υπό τις περιστάσεις αυτές, η Επιτροπή έκρινε ότι οι εν λόγω προτάσεις
θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αφορούν αποκλειστικά και µόνο τις πτυχές της αυστριακής
απαγόρευσης που αφορούν τη διατροφή ανθρώπων και ζώων. Η Επιτροπή υπέβαλε κατά συνέπεια
στο Συµβούλιο προτάσεις τροποποιήσεων.

1

http://www.efsa.europa.eu/fr/science/gmo/gmo_opinions/1439.html
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Περιβάλλοντος της
20ής Φεβρουαρίου 2007 καθώς και τα συµπεράσµατα των Αρχηγών Κρατών και
Κυβερνήσεων κατά το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2007, όπου περιγράφονται σε
αδρές γραµµές τα βασικά στοιχεία ενός αποτελεσµατικού και φιλόδοξου πλαισίου για τη
µετά το 2012 περίοδο δυνάµει της Συµβάσεως-Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την
αλλαγή του κλίµατος (UNFCCC), το οποίο προβλέπει την ενίσχυση της εφαρµογής της
σύµβασης και την αξιοποίηση και διεύρυνση της δοµής του Πρωτοκόλλου του Κυότο
καθώς και ένα ισότιµο και ευέλικτο πλαίσιο για την ευρύτερη δυνατή συµµετοχή, ώστε να
περιορισθεί η παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας σε 2°C το πολύ άνω των
προβιοµηχανικών επιπέδων· ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη βούληση της ΕΕ να διαδραµατίζει
ηγετικό ρόλο στη διεθνή προστασία του κλίµατος.

2.

ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΒΑΘΙΑ για τα νέα στοιχεία σχετικά µε τις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής
του κλίµατος που επιβεβαιώνονται πέραν πάσης αµφιβολίας από τις πρόσφατες
επιστηµονικές διαπιστώσεις στις οποίες προέβη η διακυβερνητική οµάδα για την αλλαγή
του κλίµατος (IPCC) στο πλαίσιο των συµβολών των Οµάδων στην τέταρτη έκθεση
αξιολόγησής της (AR4)· ΤΟΝΙΖΕΙ ότι οι εκθέσεις της IPCC καταδεικνύουν ακόµη
σαφέστερα ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος δηµιουργούν διαρκώς
µεγαλύτερους κινδύνους για τα οικοσυστήµατα, την παραγωγή τροφίµων, την επίτευξη
της αειφόρου ανάπτυξης και των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας καθώς και για την
ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, ενισχύοντας κατά τον τρόπο αυτό την επιστηµονική
θεµελίωση του στόχου των 2°C· ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ το συµπέρασµα της IPCC ότι είναι
οικονοµικά και τεχνολογικά εφικτή η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων
θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα στο επίπεδο που συνάδει µε τον εν λόγω στόχο· ΤΟΝΙΖΕΙ
ότι οι εκθέσεις αυτές αποδεικνύουν επίσης ότι το περιθώριο δράσης µειώνεται ταχύτατα,
πράγµα που σηµαίνει ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση
των πιθανοτήτων επικίνδυνης αλλαγής του κλίµατος, και 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.

3.

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την απονοµή του βραβείου Νόµπελ ειρήνης του 2007, στην IPCC και τον
πρώην Αντιπρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών Al Gore για τις προσπάθειές τους να
αποκτηθούν και να διαδοθούν περισσότερες γνώσεις όσον αφορά τις κλιµατικές αλλαγές
που προκαλούνται από τον άνθρωπο, καθώς και να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη
θέσπιση των µέτρων που απαιτούνται προκειµένου να αντιµετωπισθούν αυτές οι αλλαγές
και µε τον τρόπο αυτό να αποτραπούν οι πιθανές συγκρούσεις στο µέλλον.
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4.

ΤΟΝΙΖΕΙ τη συµβολή της Οµάδας ΙΙΙ της IPCC στην AR4, που καταδεικνύει ότι η
διατήρηση της δυνατότητας επίτευξης του στόχου των 2°C και κατά συνέπεια ο
περιορισµός των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος απαιτούν τη
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα βάσει του
χαµηλότερου επιπέδου σταθεροποίησης που έχει εκτιµηθεί, δηλ. περίπου των 450 ppmv
ισοδυνάµου CO2.

5.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι προς το σκοπό αυτό οι παγκόσµιες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου
θα πρέπει να κορυφωθούν κατά τα επόµενα 10 έως 15 έτη και, στη συνέχεια, να µειωθούν
σηµαντικά παγκοσµίως έως το 2050 κατά 50% τουλάχιστον σε σχέση µε το επίπεδο του
1990.

6.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η UNFCCC αποτελεί το κατάλληλο πολυµερές πλαίσιο για την επίτευξη
παγκόσµιας και συνολικής συµφωνίας για το κλίµα· ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τις πρωτοβουλίες
στήριξης της διαδικασίας της UNFCCC· εν προκειµένω, ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ από το ισχυρό
πολιτικό µήνυµα ανώτατου επιπέδου που δόθηκε κατά τη συνάντηση υψηλού επιπέδου
στη Γενική Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε το οποίο οι κυβερνήσεις είναι
ήδη έτοιµες να αναλάβουν αποφασιστική δράση στο πλαίσιο της UNFCCC ώστε να
επιτευχθούν εντυπωσιακά αποτελέσµατα στο Μπαλί· ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τη σύνοδο κορυφής
του Heiligendamm που επιβεβαίωσε τη δέσµευση όλων των χωρών της Οµάδας των 8
έναντι της διαδικασίας των Ηνωµένων Εθνών για το κλίµα και καθόρισε το 2009 ως έτος
ολοκλήρωσης των διαπραγµατεύσεων για µια παγκόσµια συµφωνία στο πλαίσιο της
UNFCCC· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την πολύτιµη συµβολή της συνόδου του Riksgränsen στη
διαµόρφωση χρήσιµων ιδεών για την επίτευξη αποτελεσµάτων στο Μπαλί· ΕΚΦΡΑΖΕΙ
ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για τα αποτελέσµατα της τρίτης υπουργικής συνόδου του
∆ιαλόγου του Gleneagles και τη συµβολή τους στην κινητοποίηση τεχνολογίας και
επενδύσεων· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τη σύνοδο των Μεγαλύτερων Οικονοµιών, ιδίως δε τη
δέσµευση για επιτυχή έκβαση της ∆ιάσκεψης του Μπαλί και ότι κατά τις ενδεχόµενες
προσεχείς συνόδους θα ληφθούν υπόψη τα σχετικά αποτελέσµατα.

7.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ από την πρόσφατη απόφαση σχετικά µε την εσπευσµένη κατάργηση
των HCFC στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, η οποία συµβάλλει σηµαντικά
στις προσπάθειες µετριασµού της αλλαγής του κλίµατος.

8.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για την έκθεση των συνδιαµεσολαβητών του
«∆ιαλόγου για µακροπρόθεσµες δράσεις συνεργασίας µε σκοπό την αντιµετώπιση της
αλλαγής του κλίµατος µέσω ενίσχυσης της εφαρµογής της Σύµβασης»· ΠΙΣΤΕΥΕΙ ότι
προσφέρει µια καλή βάση για τη συνέχεια των εργασιών· ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τις θετικές και
εποικοδοµητικές συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά την προπαρασκευαστική σύνοδο των
υπουργών στο Μπογκόρ σχετικά µε τα κύρια δοµικά στοιχεία και τη διαπραγµατευτική
διαδικασία της παγκόσµιας και συνολικής συµφωνίας για τη µετά το 2012 περίοδο·
ΤΟΝΙΖΕΙ ότι, προκειµένου να παρασχεθεί αποτελεσµατική και κατάλληλη διεθνής
ανταπόκριση στην αλλαγή του κλίµατος, η ∆ιάσκεψη του Μπαλί για το κλίµα θα πρέπει να
έχει ως αποτέλεσµα τη δέσµευση όλων των Συµβαλλόµενων Μερών ως προς µια γενική
διαπραγµατευτική διαδικασία που θα περιλαµβάνει τις πτυχές τόσο της Σύµβασης όσο και
του Πρωτοκόλλου του Κυότο.
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9.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τα δοµικά στοιχεία ενός αποτελεσµατικού και κατάλληλου πλαισίου
πέραν του 2012, όπως καθορίσθηκαν από το Συµβούλιο Περιβάλλοντος της 20ής
Φεβρουαρίου 2007 και εγκρίθηκαν από κοινού µε τα συµπεράσµατα του Εαρινού
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, τα οποία περιλαµβάνουν:
• 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,
• διεύρυνση 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 προσαρµογής,
• 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,

10.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι, στο πλαίσιο συνολικής συµφωνίας µεταξύ όλων των Συµβαλλόµενων
Μερών, οι ανεπτυγµένες χώρες θα πρέπει να αναλάβουν σοβαρότερες και απόλυτες
υποχρεωτικές δεσµεύσεις όσον αφορά τη µείωση των εκποµπών· ΤΟΝΙΖΕΙ ότι το
χαµηλότερο επίπεδο σταθεροποίησης που έχει εκτιµηθεί από την IPCC στην AR4 θα
απαιτούσε να µειωθούν συλλογικά έως το 2020 οι εκποµπές της οµάδας των
ανεπτυγµένων χωρών σε ποσοστά 25-40% κάτω από τα επίπεδα του 1990, µέσω
συνδυασµού εθνικών και διεθνών προσπαθειών· ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η πρόταση της ΕΕ
για δεσµεύσεις της οµάδας των ανεπτυγµένων χωρών όσον αφορά τη µείωση των
εκποµπών συνάδει µε αυτό το επίπεδο προσπαθειών· ΚΑΛΕΙ τις ανεπτυγµένες χώρες, ως
οµάδα, να ηγηθούν της προσπάθειας αναλαµβάνοντας να µειώσουν τις δικές τους
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κατά ποσοστό της τάξεως του 30% έως το 2020 σε σχέση
µε το 1990, οι δε περαιτέρω εργασίες της Ad hoc Οµάδας σχετικά µε τις περαιτέρω
δεσµεύσεις για τα Συµβαλλόµενα Μέρη του Παραρτήµατος Ι δυνάµει του Πρωτοκόλλου
του Κυότο (ΑWG) να βασίζονται σε αυτό το επίπεδο προσπαθειών.

11.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι η ΕΕ υιοθέτησε εν προκειµένω στόχο 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
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ότι και άλλες ανεπτυγµένες χώρες θα δεσµευθούν για ανάλογες µειώσεις εκποµπών και ότι
οι πιο προηγµένες οικονοµικά αναπτυσσόµενες χώρες θα συµβάλουν καταλλήλως
ανάλογα µε τις ευθύνες τους και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους· επίσης
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι έως ότου 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 προέβη σε αυστηρή ανεξάρτητη δέσµευση να επιτύχει µείωση
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον µέχρι το 2020 σε σχέση µε
το 1990.
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12.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ από τις πρόσφατες προβλέψεις εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από τις
οποίες προκύπτει ότι, εάν τα κράτη µέλη επισπεύσουν την πλήρη εφαρµογή των
προγραµµατισµένων πρόσθετων πολιτικών και µέτρων και µε τη χρήση των µηχανισµών
του Κυότο, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του
Παραρτήµατος Β του Πρωτοκόλλου του Κυότο θα επιτύχουν το στόχο του Κυότο που
έχουν θέσει· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τα πλέον πρόσφατα δεδοµένα απογραφής του 2005, από τα
οποία αναφαίνεται ότι οι συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου στην ΕΕ-27
υστερούσαν κατά 11% των εκποµπών των αντίστοιχων ετών βάσης και κατά 1,5% των
εκποµπών του έτους βάσης 1990 στην ΕΕ-15.

13.

ΕΚΤΙΜΑ ότι οι δεσµεύσεις όλων των Συµβαλλόµενων Μερών θα πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη την αρχή των κοινών πλην διαφοροποιηµένων ευθυνών και των αντίστοιχων
δυνατοτήτων, καθώς και τις ιδιαίτερες εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές
προτεραιότητες, συµπεριλαµβανοµένων και των µεταβολών τους· ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι θα
πρέπει να ενισχυθούν οι συµβολές των αναπτυσσόµενων χωρών στην παγκόσµια
προσπάθεια σταθεροποίησης των συγκεντρώσεων αερίων του θερµοκηπίου στην
ατµόσφαιρα σε επίπεδο που να συνάδει µε το στόχο των 2°C και ότι υπάρχουν 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· ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι οι
συµβολές αυτές θα µπορούσαν να διευκολυνθούν και να ενισχυθούν µέσω θετικών
κινήτρων, µεταξύ άλλων της συµµετοχής σε µια ενισχυµένη και διευρυµένη παγκόσµια
αγορά διοξειδίου του άνθρακα, ενισχυµένων και πρόσθετων µηχανισµών πίστωσης,
στόχων χωρίς κυρώσεις («no-lose targets») και τοµεακών προσεγγίσεων, βιώσιµων
πολιτικών και µέτρων και ενισχυµένης τεχνολογικής συνεργασίας· ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
ότι θα πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις για τη µέτρηση των συµβολών και την
υποβολή σχετικών εκθέσεων.
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14.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για την έκθεση της UNFCCC για την ανάλυση
υφιστάµενων και δυνητικών επενδύσεων και χρηµατοοικονοµικών ροών για την ανάπτυξη
αποτελεσµατικής και κατάλληλης διεθνούς ανταπόκρισης στην αλλαγή του κλίµατος, από
την οποία απορρέει ότι οι πρόσθετες επενδύσεις και χρηµατοοικονοµικές ροές που
απαιτούνται για την προσαρµογή το 2030 είναι σηµαντικές σε σύγκριση µε τη
χρηµατοδότηση που είναι διαθέσιµη προς το παρόν δυνάµει της UNFCCC και του
Πρωτοκόλλου του Κυότο, αλλά µικρές σε σχέση µε το υπολογιζόµενο παγκόσµιο ΑΕγχΠ
και τις παγκόσµιες επενδύσεις κατά το 2030· ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η αναβάθµιση και ο
αναπροσανατολισµός των επενδύσεων και των χρηµατοοικονοµικών ροών θα απαιτήσει
έντονη δραστηριοποίηση όλων των Συµβαλλόµενων Μερών· ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ το ρόλο που
διαδραµατίζουν οι εθνικές κυβερνήσεις, µεταξύ άλλων µέσω ρυθµίσεων και βασιζόµενων
στην αγορά κινήτρων, στην προσπάθεια να αποκτήσει το εθνικό περιβάλλον τη
δυνατότητα να προσελκύει δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την ανάπτυξη
τεχνολογιών που συνεπάγονται χαµηλές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου καθώς και
επενδύσεις για υποδοµές καθαρής ανάπτυξης· εν προκειµένω, ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
τις προσπάθειες των χωρών για τη διαµόρφωση εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης
µε στόχο την προσέλκυση επενδύσεων για την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας,
περιλαµβανοµένης ιδίως της ενεργειακής απόδοσης· ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΕΠΙΣΗΣ τις
συνεχιζόµενες προσπάθειες της Παγκόσµιας Τράπεζας και των περιφερειακών Τραπεζών
Ανάπτυξης για τη δηµιουργία επενδυτικών πλαισίων καθαρής ενέργειας, µε τις οποίες
επιδιώκεται να παρασχεθεί συνδροµή στις χώρες για την προσέλκυση επενδύσεων στους
τοµείς της καθαρής ενέργειας και της ανεκτής από κλιµατολογική άποψη ανάπτυξης.

15.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι µια παγκόσµια αγορά διοξειδίου του άνθρακα είναι θεµελιώδης για την
καθοδήγηση των επενδύσεων στον τοµέα των χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα
και για την κινητοποίηση σηµαντικού τµήµατος της αυξηµένης χρηµατοοικονοµικής
προσπάθειας που απαιτείται για την παγκόσµια ανταπόκριση στην αλλαγή του κλίµατος·
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σηµασία της περαιτέρω ανάπτυξης των ευέλικτων µηχανισµών του
Πρωτοκόλλου του Κυότο και των πρόσθετων µηχανισµών πίστωσης στο µελλοντικό
πλαίσιο καθώς και της σύνδεσης των συστηµάτων εµπορίας των δικαιωµάτων εκποµπής·
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η αναθεώρηση των υφιστάµενων λεπτοµερειών εφαρµογής του
Μηχανισµού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM) θα πρέπει να διευκολύνουν την αναβάθµιση
των επενδύσεων.

16.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για τη δήλωση της ∆ιεθνούς εταιρικής σχέσης
δράσης για το διοξείδιο του άνθρακα (ICAP) (Λισσαβόνα, 29 Οκτωβρίου 2007) που
αποσκοπεί στη δηµιουργία διεθνούς βήµατος αποτελούµενου από κυβερνήσεις και
κρατικές αρχές για τη σύσταση φόρουµ εµπειρογνωµόνων οι οποίοι θα συζητήσουν τα
οικεία ζητήµατα που αφορούν το σχεδιασµό, τη συµβατότητα και την πιθανή σύνδεση των
περιφερειακών αγορών διοξειδίου του άνθρακα,
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17.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η διεθνής αγορά διοξειδίου του άνθρακος θα πρέπει να λάβει πρόσθετη
στήριξη από το δηµόσιο τοµέα ώστε να διευκολυνθούν η προώθηση και ο
επαναπροσανατολισµός περαιτέρω ιδιωτικών επενδύσεων στην ανάπτυξη, επίδειξη, χρήση
και µεταφορά τεχνολογιών που συνεπάγονται χαµηλές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου
και ότι θα χρειασθούν επιπλέον κατάλληλα χρηµατοδοτικά µέσα και µηχανισµοί που να
παρέχουν τα απαιτούµενα κίνητρα για την αξιοποίηση των εν λόγω τεχνολογιών·
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι απαιτούνται µεγαλύτερη διεθνής συνεργασία για την έρευνα, την
ανάπτυξη, τη διάδοση, τη χρήση και τη µεταφορά νέας τεχνολογίας καθώς και
προσπάθειες για χρήση και µεταφορά της υφιστάµενης τεχνολογίας· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τον
επείγοντα χαρακτήρα του αναπροσανατολισµού και της αναβάθµισης των επενδύσεων σε
τεχνολογίες χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσµιο επίπεδο και την
ιδιαίτερη ανάγκη να διευκολυνθούν οι προσπάθειες των αναπτυσσόµενων χωρών για µια
οικονοµική ανάπτυξη µε περιορισµένο διοξείδιο του άνθρακα µέσω υφιστάµενων ή νέων
χρηµατοδοτικών µηχανισµών και µέσων, λ.χ. του Παγκόσµιου Ταµείου Προστασίας του
Περιβάλλοντος, του Παγκόσµιου Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (GEEREF) και χρηµατοδότησης για την εφαρµογή των επενδυτικών
πλαισίων καθαρής ενέργειας· ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη βούληση των κρατών µελών της ΕΕ να
εκπληρώσουν τις αντίστοιχες οικονοµικές υποχρεώσεις τους δυνάµει της UNFCCC και
του Πρωτοκόλλου του Κυότο και ΣΥΜΦΩΝΕΙ να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες
για να αποδεσµεύσει τα αναγκαία κονδύλια µε τον αποτελεσµατικότερο δυνατό τρόπο
εντός ενός παγκόσµιου και συνολικού πλαισίου για τη µετά το 2012 περίοδο.

18.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σηµασία της ενσωµάτωσης της αλλαγής του κλίµατος στην
αναπτυξιακή συνεργασία· ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την ανακοίνωση της Επιτροπής «Για τη
δηµιουργία συµµαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίµατος του πλανήτη µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόµενων χωρών που είναι οι πλέον
ευάλωτες στις κλιµατικές αλλαγές», ιδίως των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών και των
µικρών αναπτυσσόµενων νησιωτικών χωρών· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η συµµαχία αυτή θα
αποτελέσει πλατφόρµα διαλόγου και ανταλλαγών καθώς και στοχοθετηµένης συνεργασίας
στους εξής τοµείς: προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος, µείωσης των εκποµπών από
την αποψίλωση, αύξηση της συµµετοχής στο µηχανισµό καθαρής ανάπτυξης, προώθηση
της µείωσης των κινδύνων καταστροφών και ενσωµάτωση της αλλαγής του κλίµατος στις
προσπάθειες µείωσης της φτώχειας· ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για την
αρχική διάθεση πρόσθετου κονδυλίου 50 εκατοµµ. ευρώ από την Επιτροπή για τη
δροµολόγηση της πρωτοβουλίας· ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη να εξετάζονται και στο µέλλον
προσεκτικά οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής και της παγκόσµιας κλιµατικής και ενεργειακής
πολιτικής, ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες.
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19.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι η προσαρµογή θα πρέπει να ενσωµατωθεί σε όλες τις σχετικές
διαδικασίες λήψης αποφάσεων· ΤΟΝΙΖΕΙ ότι πέρα από την ενσωµάτωση αυτή χρειάζονται
επιπλέον χρηµατοδοτικές και στοχοθετηµένες πρωτοβουλίες ειδικά σχεδιασµένες ως
ανταπόκριση στην αλλαγή του κλίµατος· ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ότι, µολονότι η επιτόπια
προσαρµογή αποτελεί κυρίως έργο του ιδιωτικού τοµέα, των κυβερνήσεων και των
φορέων αναπτυξιακής συνεργασίας, υπάρχει η δυνατότητα να ενισχυθεί ο ρόλος του
καθεστώτος της UNFCCC ως καταλύτη, λόγω της ανάγκης να αντιµετωπισθούν οι
ανισότητες που επιδεινώνονται από την αλλαγή του κλίµατος, της σηµασίας της
ανταλλαγής εµπειριών και γνώσεων καθώς και των ενδεχόµενων διασυνοριακών
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος και της προσαρµογής· ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι µια
συµφωνία για τη µετά το 2012 περίοδο θα πρέπει να περιλαµβάνει συνεκτικό πλαίσιο
δράσης όσον αφορά την προσαρµογή, που να αξιοποιεί τα διδάγµατα των τρεχουσών
διαδικασιών και των αποτελεσµάτων τους· βάσει των αρχών της UNFCCC,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ανάγκη να ενισχυθούν η καταλληλότητα και η προβλεψιµότητα της
µελλοντικής χρηµατοδότησης της προσαρµογής, στο πλαίσιο συνολικής συµφωνίας για τη
µετά το 2012 περίοδο· επιπλέον, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη βούληση της ΕΕ να καταστεί
λειτουργικό το Ταµείο Προσαρµογής στο Μπαλί, ώστε να υποστηρίζονται συγκεκριµένα
σχέδια και προγράµµατα προσαρµογής και να ενισχυθεί η προβλεψιµότητα της
χρηµατοδότησης.

20.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής «Η προσαρµογή
της Ευρώπης στην αλλαγή του κλίµατος - επιλογές δράσης για την ΕΕ» και την τρέχουσα
διαδικασία διαβουλεύσεων, κατά την οποία καθορίζονται δράσεις προτεραιότητας για µια
ευέλικτη τετράπλευρη προσέγγιση σε κοινοτικό επίπεδο, που θα συµπληρώνει την εθνική,
περιφερειακή και τοπική δράση: έγκαιρη δράση στην ΕΕ, ενσωµάτωση της προσαρµογής
στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, µείωση της αβεβαιότητας µε την επέκταση της βάσης
γνώσεων µέσω της διεξαγωγής ολοκληρωµένων κλιµατικών ερευνών και µε τη συµµετοχή
της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και του δηµόσιου τοµέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη
διαµόρφωση συντονισµένων και συνολικών στρατηγικών προσαρµογής.

21.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι οι εκποµπές που προκαλούνται από την αποψίλωση στις αναπτυσσόµενες
χώρες αντιστοιχούν στο 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·
ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στη λήψη απόφασης στο Μπαλί η οποία θα περιλαµβάνει πλαίσιο για την
άµεση δροµολόγηση πιλοτικών δραστηριοτήτων, ενδεικτικές λεπτοµέρειες εφαρµογής,
προσδιορισµό περαιτέρω µεθοδολογικών εργασιών και συµφωνία σχετικά µε µια
διαδικασία διερεύνησης της δυνατότητας να ληφθούν υπόψη οι µειώσεις εκποµπών από
την αποψίλωση στο πλαίσιο συνολικής συµφωνίας για τη µετά το 2012 περίοδο· εν
προκειµένω, ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ όσον αφορά την έγκριση ενός
µέσου εταιρικής σχέσης για το µονοξείδιο του άνθρακα των δασών από την Παγκόσµια
Τράπεζα προκειµένου να διερευνήσει ένα πλαίσιο πιλοτικών δραστηριοτήτων για τη
µείωση των εκποµπών που προκαλούνται από την αποψίλωση στις αναπτυσσόµενες
χώρες· ΤΟΝΙΖΕΙ επίσης τη σηµασία της βελτίωσης των µηχανισµών δέσµευσης αερίων
του θερµοκηπίου µέσω πρακτικών για την αειφόρο διαχείριση των δασών και τη χρήση
της γης ως µέρους της συµφωνίας για τη µετά το 2012 περίοδο,
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22.

ΑΝΗΣΥΧΕΙ για το γεγονός ότι οι εκποµπές από τις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες
µεταφορές αποτελούν µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες πηγές εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ µε ανησυχία ότι δεν αξιοποιήθηκε η ευκαιρία να επιδειχθεί
φιλοδοξία και να προταθούν συγκεκριµένες δράσεις στα ψηφίσµατα σχετικά µε την
αντιµετώπιση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου τα οποία ενέκρινε η ∆ιεθνής
Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) κατά την 36η συνέλευσή της, µια δεκαετία
αφού της ζήτησε η UNFCCC να λάβει µέτρα για τον περιορισµό ή τη µείωση των
εκποµπών· ΚΑΛΕΙ όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη να συµφωνήσουν σαφείς, λογικούς
στόχους και για τους τοµείς αυτούς στο πλαίσιο µιας µελλοντικής παγκόσµιας συµφωνίας
για το κλίµα για τη µετά το 2012 περίοδο· ΖΗΤΕΙ από τα Συµβαλλόµενα Μέρη να
εργασθούν ώστε η UNFCCC να επιδείξει ισχυρότερο ηγετικό πνεύµα εν προκειµένω, ιδίως
προκειµένου να εντείνει τη συνεργασία της µε την ICAO, µε στόχο τη διαµόρφωση
αποτελεσµατικότερης προσέγγισης για την αντιµετώπιση των εκποµπών στον τοµέα
αυτόν· ΕΚΤΙΜΑ ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η συνεργασία και οι συζητήσεις στο πλαίσιο
του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) µε σκοπό την επίτευξη συνολικής λύσεως
για την αντιµετώπιση των εκποµπών στον τοµέα των διεθνών θαλάσσιων µεταφορών.

23.

ΚΑΛΕΙ όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη να συµφωνήσουν ως προς µια συνολική και γενική
διαπραγµατευτική συνεργασία κατά τη ∆ιάσκεψη του Μπαλί για το κλίµα, που θα
βασίζεται σε κοινή οπτική, θα θεµελιώνεται στα δοµικά στοιχεία και θα περιλαµβάνει
οριζόντια θέµατα όπως οι επενδύσεις και η χρηµατοδότηση, να καταρτίσουν δε και να
ακολουθήσουν φιλόδοξο χρονοδιάγραµµα µε στόχο τη σύναψη παγκόσµιας και συνολικής
συµφωνίας για τη µετά το 2012 περίοδο έως το 2009.»
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ΚΑΥΣΙΜΑ
Κατόπιν της υποβολής πρότασης οδηγίας από την Επιτροπή (6145/07) η οποία αποσκοπεί στη
µείωση της ρύπανσης και των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τη χρήση καυσίµων στις
µεταφορές και στην µεγαλύτερη χρήση βιοκαυσίµων, το Συµβούλιο πραγµατοποίησε µια κρίσιµη
για τη συνέχιση των εργασιών συζήτηση προσανατολισµού.
Επιδίωξη της προτεινόµενης οδηγίας είναι να συµβάλει στην υλοποίηση κοινοτικών στρατηγικών
στον τοµέα της ποιότητας της ατµόσφαιρας, των κλιµατικών αλλαγών και της αειφόρου ανάπτυξης.
Η συζήτηση αποσκοπούσε βασικά στο να µπορέσουν οι υπουργοί να εκφράσουν τις απόψεις τους
επί των βασικών στοιχείων της πρότασης, τα σηµεία δε στα οποία επικεντρώθηκε ήταν:
• η µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τη χρήση καυσίµων και ο καθορισµός
αριθµητικού στόχου1 για την µείωση των εκποµπών αυτών, και
• οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή ενός τέτοιου στόχου στην οδηγία για την ποιότητα των
καυσίµων.
Οι αντιπροσωπείες υποστήριξαν ευρέως τον καθορισµό ενός στόχου για τη µείωση των εκποµπών
θερµοκηπίου από τη χρήση καυσίµων µε ορισµένες προϋποθέσεις. Ανάµεσα στις προϋποθέσεις
αυτές οι αντιπροσωπείες επεσήµαναν συγκεκριµένα την ανάγκη καθορισµού κριτηρίων
βιωσιµότητας για τα βιοκαύσιµα, υπογραµµίζοντας συγχρόνως ότι θα πρέπει να καθοριστεί ένας
ρεαλιστικός και αποδοτικός στόχος.
Νοµική βάση που προτείνεται για την οδηγία: άρθρα 95 και 175 της συνθήκης· ειδική πλειοψηφία
που απαιτείται για απόφαση του Συµβουλίου· εφαρµόζεται η διαδικασία συναπόφασης µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

1

5% έως το 2015· 10% έως το 2020.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μετά την έγκριση της σχετικής έκθεσης προόδου 2007 από την Επιτροπή (14238/07), το
Συµβούλιο έκρινε άκρως χρήσιµη και πρόσφορη τη διεξαγωγή συζήτησης προσανατολισµού για τη
νέα στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη.
Συγκεκριµένα, τον Ιούνιο του 2006 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθέτησε νέα και πληρέστατη
στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη (SDD)1, η οποία επιβεβαιώνει τις ιθύνουσες αρχές
της αειφόρου ανάπτυξης που υιοθετήθηκαν το 2005, καθώς και τους τέσσερις βασικούς στόχους
που πρέπει να επιδιωχθούν, ήτοι:
• η προστασία του περιβάλλοντος,
• η κοινωνική δικαιοσύνη και η συνοχή,
• η οικονοµική ευηµερία και
• οι διεθνείς ευθύνες2.
Η νέα στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη περιλαµβάνει ρυθµίσεις όσον αφορά την εφαρµογή,
τον έλεγχο και την παρακολούθηση.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε ειδικότερα στα ζητήµατα που αφορούν
• την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην εφαρµογή της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο
ανάπτυξη και τα εµπόδια που συνάντησε η εφαρµογή αυτή,
• τις µελλοντικές προτεραιότητες καθώς θα εξελίσσεται η πολιτική της ΕΕ.

1
2

10917/06.
10255/1/05 REV 1.
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∆ΙΑΦΟΡΑ
Πληροφορίες που έδωσε η Προεδρία:
–

Επιχειρήσεις και βιολογική ποικιλότητα (14383/07)

–

6η υπουργική διάσκεψη «Περιβάλλον για την Ευρώπη» (Βελιγράδι, 10 έως 12 Οκτωβρίου
2007) (14211/07)

–

36η σύνοδος της Συνέλευσης της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας
(Μόντρεαλ, 18 ως 28 Σεπτεµβρίου 2007) (14234/07)

–

Φυτοφάρµακα: Πρόταση οδηγίας για τον καθορισµό πλαισίου κοινοτικής δράσης µε
σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των φυτοφαρµάκων και πρόταση κανονισµού
σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Πληροφορίες που έδωσαν η Προεδρία και η Επιτροπή:
–

19η σύνοδος των Μερών του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (Μόντρεαλ, 17 ως 21 Σεπτεµβρίου 2007)
(14348/07)

Πληροφορίες που έδωσε η Επιτροπή:
–

Μικροµεσαίες επιχειρήσεις και βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή (14325/07)

Αίτηµα της αντιπροσωπείας των Κάτω Χωρών:
–

Επανεξέταση της οδηγίας σχετικά µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των
ρυµουλκουµένων τους και µε την εγκατάστασή τους σε αυτά: θόρυβος από τα ελαστικά
(14040/07)

Πολλές αντιπροσωπείες τάχθηκαν υπέρ του αιτήµατος της αντιπροσωπείας των Κάτω Χωρών,
δεδοµένου ότι η Επιτροπή έκανε µνεία της πρότασης που σκοπεύει να υποβάλει το 2008.
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Αίτηµα της ιταλικής και της αυστριακής αντιπροσωπείας:
–

Ευρωπαϊκή πολιτική για τους γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς (ΓΤΟ) και ο ρόλος
της (ΕΑΑΤ) (13919/07)

Κατόπιν των παρεµβάσεων της ιταλικής και της αυστριακής αντιπροσωπείας, πολλές
αντιπροσωπείες τόνισαν και αυτές ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει ο προβληµατισµός για τον ρόλο
της ΕΑΑΤ και για τις διαδικασίες αξιολόγησης των ενδεχοµένων κινδύνων που σχετίζονται µε τους
ΓΤΟ.
Αίτηµα της ισπανικής αντιπροσωπείας:
–

Πρόβληµα µε τα νεκροφάγα πτηνά στην Ισπανία λόγω της έλλειψης φυσικής τροφής: µια
σοβαρή απειλή για τη βιολογική ποικιλότητα (14301/07)

–

8η ∆ιάσκεψη των Μερών της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση της
απερήµωσης (Μαδρίτη, 3 ως 14 Σεπτεµβρίου 2007) (14210/07)

Αίτηµα των αντιπροσωπιών της Αυστρίας, της Γερµανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Λετονίας
και του Λουξεµβούργου:
–

Ενηµέρωση σχετικά µε την άτυπη Υπουργική σύνοδο της Βιέννης για το ρόλο της
πυρηνικής ενέργειας στις κλιµατικές µεταβολές και τη συζήτηση για την ενεργειακή
αποδοτικότητα (Επακόλουθα µέτρα µετά το ∆ουβλίνο) (14221/07)
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Προσωρινή υποδοχή ορισµένων Παλαιστινίων
Το Συµβούλιο ενέκρινε κοινή θέση µε την οποία παρατείνεται για ένα έτος η ισχύς των εθνικών
αδειών που επιτρέπουν στους Παλαιστινίους, τους οποίους οι ισραηλινές δυνάµεις είχαν
αποµακρύνει από τη Βηθλεέµ συνεπεία της πολιορκίας του Ναού της Γεννήσεως το 2002, να
παραµένουν στην ΕΕ (13617/07).
Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε ανακοινωθέν τύπου 9017/02.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ
Πρόγραµµα ασκήσεων της ΕΕ για την περίοδο 2008-2012
Το Συµβούλιο ενέκρινε σχέδιο προδιαγραφών άσκησης για την άσκηση διαχείρισης κρίσεων 2008
(CME 08) της ΕΕ, η οποία θα διεξαχθεί στα πλαίσια του προγράµµατος ασκήσεων και συναφών
δραστηριοτήτων της ΕΕ για την περίοδο 2008-2012 στον τοµέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Ασφάλειας και Άµυνας.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αντιντάµπινγκ - Ταινίες τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας*
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό (13355/07) για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ
στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας µετά την
επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, καθώς και για τον τερµατισµό της µερικής
ενδιάµεσης επανεξέτασης των εν λόγω εισαγωγών καταγωγής Ινδίας σύµφωνα µε το άρθρο 11
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) 384/96.
Κατάργηση µέτρων αντιντάµπινγκ - Οπτικοί δίσκοι µε δυνατότητα εγγραφής - Ταϊβάν και
Ινδία
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό (13521/07) για την κατάργηση των δασµών αντιντάµπινγκ που
επιβλήθηκαν µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1050/2002 του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, στις
εισαγωγές οπτικών δίσκων µε δυνατότητα εγγραφής, καταγωγής Ταϊβάν, και την παροχή
δυνατότητας επανείσπραξης ή επιστροφής τους, καθώς και για την κατάργηση των
αντισταθµιστικών δασµών που επιβλήθηκαν µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 960/2003 του
Συµβουλίου, της 2ας Ιουνίου 2003,στις εισαγωγές οπτικών δίσκων µε δυνατότητα εγγραφής,
καταγωγής Ινδίας, και την παροχή δυνατότητας επανείσπραξης ή επιστροφής τους, και για την
περάτωση της διαδικασίας όσον αφορά τις εισαγωγές αυτές.
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Αντιντάµπινγκ - Συρµατόσχοινα και καλώδια από σίδηρο ή χάλυβα -Ρωσία, Ταϊλάνδη και
Τουρκία*
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό (13349/07) για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ σε
ορισµένους τύπους συρµατόσχοινων και καλωδίων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Ρωσικής
Οµοσπονδίας και την κατάργηση των µέτρων αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ορισµένων τύπων
συρµατόσχοινων και καλωδίων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Ταϊλάνδης και Τουρκίας.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης - Συνεισφορές για το 2007
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για τον καθορισµό των χρηµατοδοτικών συνεισφορών που
καταβάλλουν τα κράτη µέλη τα οποία συνεισφέρουν στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης (3η δόση
2007) (14019/07).
Κέντρο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων - Προϋπολογισµός 2008
Το Συµβούλιο ενέκρινε το σχέδιο απόφασης σχετικά µε την έγκριση του προϋπολογισµού του
Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (ΚΑΕ) για το 2008, το οποίο θα υποβληθεί προς έκδοση
στην Επιτροπή των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ (2126/07).
Το σχέδιο συνολικού προϋπολογισµού για το 2008 ανέρχεται σε 18,5 εκατοµµύρια ευρώ.
ΑΚΕ - Τεχνικό Κέντρο Γεωργικής και Αγροτικής Συνεργασίας - Προϋπολογισµός 2008
Το Συµβούλιο ενέκρινε σχέδιο απόφασης όσον αφορά τον προϋπολογισµό του Τεχνικού Κέντρου
Γεωργικής και Αγροτικής Συνεργασίας για το 2008 και αποφάσισε να διαβιβάσει το σχέδιο
απόφασης στην πλευρά ΑΚΕ προκειµένου να εκδοθεί από την Επιτροπή των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ
µε τη γραπτή διαδικασία.
ΑΚΕ - Τεχνικό Κέντρο Γεωργικής και Αγροτικής Συνεργασίας - Αναθεώρηση του
προϋπολογισµού 2007*
Το Συµβούλιο ενέκρινε σχέδιο απόφασης µε την οποία δηλώνει ότι συµφωνεί ως προς το αίτηµα
του Τεχνικού Κέντρου Γεωργικής και Αγροτικής Συνεργασίας για την προσθήκη νέου κεφαλαίου
ύψους ενός εκατοµµυρίου ευρώ στον προϋπολογισµό του 2007 και αποφάσισε να διαβιβάσει το
σχέδιο απόφασης στην πλευρά ΑΚΕ, προκειµένου να εγκριθεί από την Επιτροπή των Πρέσβεων
ΑΚΕ-ΕΚ µε τη γραπτή διαδικασία.
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ΓΕΩΡΓΙΑ
Πέµπτη υπουργική σύνοδος για την προστασία των δασών στην Ευρώπη
Το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να συµµετάσχει εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και παράλληλα µε τα κράτη µέλη στην πέµπτη υπουργική σύνοδο για την προστασία
των δασών στην Ευρώπη που θα διεξαχθεί στη Βαρσοβία από 5 έως 7 Νοεµβρίου 2007.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συµφωνία µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα για τις αεροπορικές υπηρεσίες
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η υπογραφή και η προσωρινή εφαρµογή
συµφωνίας µεταξύ της ΕΕ και των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε ορισµένες πτυχές
των αεροπορικών υπηρεσιών.
Η συµφωνία αυτή είναι το αποτέλεσµα των διαπραγµατευτικών δραστηριοτήτων της Επιτροπής
στα πλαίσια εντολής σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή δύναται να διεξαγάγει διαπραγµατεύσεις
µε οποιαδήποτε τρίτη χώρα προκειµένου να εναρµονισθούν οι υφιστάµενες διµερείς συµφωνίες
αεροπορικών υπηρεσιών µεταξύ των κρατών µελών και της συγκεκριµένης χώρας µε το κοινοτικό
δίκαιο.
ΥΓΕΙΑ
Φάρµακα προηγµένων θεραπειών
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για τα φάρµακα προηγµένων θεραπειών (PE-CONS 3627/07),
κάνοντας δεκτές τρεις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.
Ο κανονισµός θεσπίζει συγκεκριµένους κανόνες όσον αφορά την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την
φαρµακοεπαγρύπνηση για τα φάρµακα προηγµένων θεραπειών.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε 14504/07.
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση δια της οποίας διορίζεται ως µέλος:
–

ο κ. Gerd BILLEN, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, διορίζεται µέλoς
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής προς αντικατάσταση του
κ. Heiko STEFFENS για το εναποµένον διάστηµα της θητείας, ήτοι έως τις
20 Σεπτεµβρίου 2010.

Επιτροπή των Περιφερειών
Κατόπιν υπόδειξης της ιταλικής αντιπροσωπείας, το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για τον διορισµό
α)

ως τακτικού µέλους:
της κας Marta VINCENZI, ∆ηµάρχου Γένοβας,

και
β)

ως αναπληρωµατικού µέλους:
του κ. Paolo CARRAZZA, ∆ηµοτικού Συµβούλου του ∆ήµου Ρώµης

για το εναποµένον διάστηµα της τρέχουσας εντολής, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου 2010.
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα
Το Συµβούλιο ενέκρινε την απάντηση στην επιβεβαιωτική αίτηση 12/c/01/07, ενώ η φινλανδική
και η σουηδική αντιπροσωπεία ψήφισαν κατά (12973/07).
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