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Κυριότερα αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου

Το Συµβούλιο κατέγραψε πληροφορίες της προεδρίας για τις βασικές πτυχές της δέσµης
νοµοθετικών µέτρων για την ενέργεια και το κλίµα και διεξήγαγε συζήτηση για τους
γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς.
Το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα ενόψει των διαπραγµατεύσεων που θα διεξαχθούν το
∆εκέµβριο του 2008 υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τη Σύµβαση-πλαίσιο
για την αλλαγή του κλίµατος στο Πόζναν της Πολωνίας.
Το Συµβούλιο εξέδωσε, χωρίς συζήτηση, οδηγία για τη θέσπιση νέου πλαισίου διαχείρισης
αποβλήτων.

13857/08 (Presse 282)

2

EL

20.X.2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ..................................................................................................................... 5

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος: προετοιµασία των
διαπραγµατεύσεων του Πόζναν – Συµπεράσµατα του Συµβουλίου...................................................... 7
Νοµοθετική δέσµη για το κλίµα και την ενέργεια ............................................................................. 16
Γενετικώς τροποποιηµένοι οργανισµοί.............................................................................................. 17
Εµπόριο προϊόντων φώκιας ............................................................................................................... 19
Προετοιµασία της ευρωµεσογειακής υπουργικής διάσκεψης για τα ύδατα ...................................... 19
∆ΙΑΦΟΡΑ .......................................................................................................................................... 20
ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
–

Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια – διαπραγµατευτικές οδηγίες ................................................ 22

–

∆ιαχείριση αποβλήτων στην ΕΕ............................................................................................................................ 22

–

Ποιότητα των υδάτων στα ποτάµια, τις λίµες και τα παράκτια ύδατα της ΕΕ ...................................................... 23

–

Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές .................................................................................................................... 24

–

Σύµβαση για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο ................................... 24

ΓΕΩΡΓΙΑ
–

Κύπρος – Ενίσχυση για την ελάφρυνση των επιπτώσεων της ξηρασίας............................................................... 24

–

Ορµονικές ουσίες .................................................................................................................................................. 24

–

Στατιστικές σχετικά µε τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.............................................................. 25

1

 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 δηµοσιοποιήσιµες δηλώσεις στα πρακτικά του Συµβουλίου
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. Chavdar GEORGIEV
Τσεχική ∆ηµοκρατία:
κ. Jan DUSIK
∆ανία:
κ. Troels Lund POULSEN
κα Connie HEDEGAARD
Γερµανία:
κ. Sigmar GABRIEL
Εσθονία:
κ. Jaanus TAMKIVI
Ιρλανδία:
κ. John GORMLEY
Ελλάδα:
κ. Σταύρος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ισπανία:
κα Elena ESPINOS MANGANA
κα Cinta CASTILLO
Γαλλία:
κ. Jean-Louis BORLOO
κα Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET

Ιταλία:
κα Stefania PRESTIGIACOMO

Υπουργός της Κυβέρνησης της Περιοχής ΒρυξελλώνΠρωτευούσης, υπεύθυνη για το Περιβάλλον, την Ενέργεια
και την Πολιτική των Υδάτων
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων
Πρώτος Υφυπουργός Περιβάλλοντος, τµήµα ∆ιεθνών
Σχέσεων, Νοµοθεσίας και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Υπουργός Περιβάλλοντος
Υπουργός Κλίµατος και Ενέργειας
Οµοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος, Προστασίας
της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας
Υπουργός Περιβάλλοντος
Υπουργός Περιβάλλοντος, Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Έργων
Υπουργός Περιβάλλοντος, Υπαίθρου και Θαλάσσης
Υπουργός Περιβάλλοντος της Αυτόνοµης Κοινότητας της
Ανδαλουσίας
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Οικολογίας,
Ενέργειας, Αειφόρου Ανάπτυξης και Χωροταξίας
Υφυπουργός παρά τω Aντιπροέδρω της Κυβέρνησης και
Υπουργώ Οικολογίας, Ενέργειας, Αειφόρου Ανάπτυξης
και Χωροταξίας, αρµόδια για την Οικολογία
Υπουργός Περιβάλλοντος και Προστασίας του Εδάφους
και της Θάλασσας

Κύπρος:
κ. Μιχαήλ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ

Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Λετονία:
κ. Raimonds VEJONIS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Λιθουανία:
κ. Artūras PAULAUSKAS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Λουξεµβούργο:
κ. Lucien LUX

Υπουργός Περιβάλλοντος, Υπουργός Μεταφορών

Ουγγαρία:
κα Ágnes VARGHA

Αναπληρώτρια Μόνιµη Αντιπρόσωπος

Μάλτα:
κ. George PULLICINO

Υπουργός Πόρων και Γεωργικών Θεµάτων

13857/08 (Presse 282)

5

EL

20.X.2008
Κάτω Χώρες:
κα Jacqueline CRAMER

Υπουργός Οικισµού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

Αυστρία:
κ. Walter GRAHAMMER

Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος

Πολωνία:
κ. Maciej NOWICKI

Υπουργός Περιβάλλοντος

Πορτογαλία:
κ. Francisco NUNES CORREIA

Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ρουµανία:
κ. Atilla KORODI

Υπουργός Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Σλοβενία:
κ. Janez PODOBNIK

Υπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Σλοβακία:
κ. Ján CHRBET

Υπουργός Περιβάλλοντος

Φινλανδία:
κα Paula LEHTOMÄKI

Υπουργός Περιβάλλοντος

Σουηδία:
κ. Andreas CARLGREN

Υπουργός Περιβάλλοντος

Ηνωµένο Βασίλειο:
κ. Ed MILIBAND
κ. Hilary BENN

Επιτροπή:
κ. Σταύρος ∆ΗΜΑΣ
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος: προετοιµασία των
διαπραγµατεύσεων του Πόζναν – Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισµού για τη διεθνή χρηµατοδοτική αρχιτεκτονική στον
τοµέα της αλλαγής του κλίµατος, η οποία επικεντρώθηκε στα ακόλουθα σηµεία:
– αρχές που διέπουν τη διαµόρφωση και την εφαρµογή της διεθνούς χρηµατοδοτικής αρχιτεκτονικής στον
τοµέα της αλλαγής του κλίµατος για το µετά το 2012 κλιµατικό καθεστώς,
– τα προβλεπόµενα µέσα, και δη το ρόλο του ∆ιεθνούς Ταµείου για το Περιβάλλον (∆ΤΠ) σε αυτή τη
χρηµατοδοτική αρχιτεκτονική,
– ενδεχόµενοι όροι και προϋποθέσεις, ιδίως όσον αφορά τις µεγαλύτερες αναδυόµενες χώρες.
Οι υπουργοί σηµείωσαν επίσης την παρουσίαση της Επιτροπής µε θέµα την ανακοίνωσή της για την
αποψίλωση των δασών στην οποία οφείλεται το 20 % των συνολικών ετήσιων εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου, σύµφωνα µε τη ∆ιακυβερνητική Οµάδα εµπειρογνωµόνων για την Αλλαγή του Κλίµατος
(IPCC) (έγγραφο 14473/08).
Εν συνεχεία της συζήτησης προσανατολισµού, το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα ενόψει των
διαπραγµατεύσεων που θα διεξαχθούν από την 1η έως τις 12 ∆εκεµβρίου 2008 υπό την αιγίδα των
Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τη Σύµβαση-πλαίσιο για την αλλαγή του κλίµατος (UNFCCC) και της
διάσκεψης των συµβαλλόµενων µερών του Πρωτοκόλλου του Κυότο, στο Πόζναν της Πολωνίας.
«Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(1)

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη δέσµευσή του να οδηγήσει σε αίσιο πέρας τις διαπραγµατεύσεις που
διεξάγονται στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών βάσει του χάρτη πορείας του Μπαλί του ∆εκεµβρίου
2007 και να συνάψει στην Κοπεγχάγη, το ∆εκέµβριο του 2009, παγκόσµια και πλήρη συµφωνία
σχετικά µε ένα ενισχυµένο πολυµερές καθεστώς για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος
ανταποκρινόµενο στις προκλήσεις που διατύπωσε η ∆ιακυβερνητική Οµάδα εµπειρογνωµόνων για
την Αλλαγή του Κλίµατος (IPCC), η οποία να µπορεί να επικυρωθεί και να τεθεί σε ισχύ το
συντοµότερο δυνατόν.

(2)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την πρόοδο που πραγµατοποιήθηκε για το σύνολο του χάρτη πορείας του Μπαλί
κατά τις συνόδους στην Μπανγκόκ, στη Βόννη και στην Άκρα, αλλά ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη
να επιταχυνθεί η προπαρασκευή της συµφωνίας της Κοπεγχάγης, ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόταση του
Προέδρου της ειδικής οµάδας εργασίας για τη συντονισµένη δράση µακροπρόθεσµης συνεργασίας
στο πλαίσιο της Σύµβασης να καταρτίσει έγγραφο που να συγκεφαλαιώνει τις ιδέες και προτάσεις
που υπέβαλαν τα Μέρη και ∆ΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να συνεργασθεί µε όλα τα Μέρη προκειµένου να
εξασφαλισθεί ότι η ∆ιάσκεψη του Πόζναν θα σηµατοδοτήσει τη µετάβαση από την απλή συζήτηση
στη διεξαγωγή ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων, να αναλάβει την καταγραφή των προόδων που
σηµειώθηκαν βάσει του σχεδίου δράσης του Μπαλί, να σκιαγραφήσει τα κύρια στοιχεία της
συµφωνίας της Κοπεγχάγης και να εργασθεί για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων το
2009 στο πλαίσιο τόσο της Σύµβασης όσο και του πρωτοκόλλου του Κυότο καθώς και για τη
σύγκλιση των δύο κυρίων διαδικασιών διαπραγµάτευσης, σε µια ενιαία συµφωνία.

13857/08 (Presse 282)

7

EL

20.X.2008
(3)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι η συµφωνία της Κοπεγχάγης πρέπει να συναφθεί στο πλαίσιο της
διαδικασίας του ΟΗΕ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ όµως ότι ορισµένες άλλες διαδικασίες µπορούν να
προσφέρουν χρήσιµη συµβολή στην επιτυχία των διαπραγµατεύσεων των Ηνωµένων Εθνών και
ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ εν προκειµένω τα αποτελέσµατα των συνόδων κορυφής της Οµάδας των 8, ιδίως
δε τη διακήρυξη του Toyako.

(4)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ επίσης τη σηµασία της συνάντησης των ηγετών των κυριότερων οικονοµιών
του πλανήτη µε αντικείµενο την ενεργειακή ασφάλεια και την αλλαγή του κλίµατος (ΜΕΜ),
ΤΟΝΙΖΕΙ την αξία της συνεργασίας αυτής της οµάδας χωρών προκειµένου να ενισχύσουν την
εµπιστοσύνη και να µελετήσουν τις δυνατότητες καταπολέµησης της αλλαγής του κλίµατος
µετά το 2012 και ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ εν προκειµένω την πρωτοβουλία που ανέλαβε η µελλοντική
ιταλική προεδρία της Οµάδας των 8 να οργανώσει σύνοδο κορυφής αυτών των χωρών το 2009.

(5)

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι η ΕΕ είναι αποφασισµένη να δηµιουργήσει έναν ευρύ συνασπισµό για το
µέλλον του πλανήτη, στον οποίο θα συµµετέχουν ιδίως η ΕΕ και οι χώρες που είναι οι πλέον
ευάλωτες στις συνέπειες της αλλαγής του κλίµατος, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ προς το σκοπό αυτό την
πρόθεσή της να ενισχύσει την εταιρική σχέση της µε την Αφρική, τις λιγότερο προηγµένες
χώρες και τα µικρά αναπτυσσόµενα νησιωτικά κράτη ΕΕ, ούτως ώστε οι περιοχές αυτές να
επωφεληθούν από τις διατάξεις της συµφωνίας της Κοπεγχάγης και να εξασφαλίσουν
οικονοµική αύξηση, πρόσβαση σε καθαρές µορφές ενέργειας και εξάλειψη της φτώχειας µε
στόχο την αειφόρο ανάπτυξή τους. ΕΠΙΧΑΙΡΕΙ σχετικά για τη συµµαχία για την αλλαγή του
κλίµατος του πλανήτη που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου του 2008 η
οποία συνιστά συνεκτικό πολιτικό διάλογο και πλαίσιο συνεργασίας.

(6)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ επίσης τη συνεργασία της µε τις χώρες της Λατινικής Αµερικής και της
Καραϊβικής σύµφωνα µε τη δήλωση της Λίµα του Μαΐου 2008 και ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τα
αποτελέσµατα των διµερών συνόδων κορυφής της ΕΕ µε τη Νότια Αφρική (Μπορντό, 25
Ιουλίου 2008) και την Ινδία (Μασσαλία, 29 Σεπτεµβρίου 2008).

(7)

ΤΟΝΙΖΕΙ τον κεντρικό ρόλο που θα έχει, στο πλαίσιο της συµφωνίας της Κοπεγχάγης, η
ύπαρξη µιας κοινής αντίληψης όσον αφορά τη συντονισµένη δράση µακροπρόθεσµης
συνεργασίας προς την κατεύθυνση µιας οικονοµίας ασφαλούς και µε χαµηλή έκλυση διοξειδίου
του άνθρακα, µε βιώσιµη παραγωγή και κατανάλωση και µε αντοχή στην αλλαγή του κλίµατος,
ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ δε στην επίτευξη προόδου για το θέµα αυτό στο Πόζναν.

(8)

ΤΟΝΙΖΕΙ επιπλέον ότι η συµφωνία της Κοπεγχάγης, χάρις σε αυτή την κοινή αντίληψη,
αναµένεται ότι θα καταστήσει δυνατό τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας του
πλανήτη σε 2°C κατά ανώτατο όριο σε σχέση µε τα επίπεδα της προβιοµηχανικής εποχής,
ΤΟΝΙΖΕΙ ότι αυτό προϋποθέτει µείωση των παγκόσµιων εκποµπών ως το 2050 κατά 50%
τουλάχιστον σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, πράγµα που σηµαίνει ότι οι παγκόσµιες
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου θα πρέπει να κορυφωθούν το 2020 και να µειώνονται στη
συνέχεια και ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τη συµφωνία της Οµάδας των 8 να εξετάσει και
να εγκρίνει, µαζί µε όλα τα Μέρη της Σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την
αλλαγή του κλίµατος, το στόχο της επίτευξης µείωσης των παγκόσµιων εκποµπών κατά 50%
τουλάχιστον έως το 2050. Ωστόσο, η ΕΕ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σηµασία ενός φιλόδοξου
ενδιάµεσου στόχου και µιας σαφούς µνείας του 1990 ως αφετηρίας σύµφωνα µε τα πορίσµατα
της ∆ιακυβερνητικής Οµάδας εµπειρογνωµόνων για την Αλλαγή του Κλίµατος.
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(9)

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι, βάσει των διαθέσιµων στοιχείων όπως οι τρέχουσες δηµογραφικές
προβολές, ένα τέτοιο επίπεδο φιλοδοξιών σηµαίνει ότι, έως το 2050, το παγκόσµιο µέσο
κατά κεφαλήν επίπεδο εκποµπών αερίων θερµοκηπίου θα πρέπει να µειωθεί γύρω στους δύο
τόνους ισοδυνάµου διοξειδίου του άνθρακα και ότι µακροπρόθεσµα θα απαιτείται η
σταδιακή σύγκλιση των κατά κεφαλήν εθνικών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου µεταξύ
ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών, λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών που
επικρατούν σε εθνικό επίπεδο.

(10)

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ, τις πληροφορίες που παρέσχε η IPCC, ότι η επίτευξη του στόχου των 2°C
προϋποθέτει ότι όλες οι ανεπτυγµένες χώρες θα πρέπει να µειώσουν συλλογικά τις εκποµπές
τους αερίων θερµοκηπίου κατά ποσοστό 25 ως 40% έως το 2020 σε σύγκριση µε τα επίπεδα
του 1990 και ότι θα πρέπει να µετασχηµατίσουν τις οικονοµίες τους κατά τις επόµενες
δεκαετίες ούτως ώστε να µειώσουν τις εκποµπές τους αερίων θερµοκηπίου κατά 80 ως 95%
έως το 2050 σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990.

(11)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο να µειώσει κατά 30% τις
εκποµπές της ως το 2020 σε σχέση µε το 1990, ώστε να συµβάλει στην επίτευξη
παγκόσµιας και συνολικής συµφωνίας για τη µετά το 2012 περίοδο, υπό την προϋπόθεση
ότι όλες οι άλλες ανεπτυγµένες χώρες θα δεσµευθούν για ανάλογες µειώσεις εκποµπών και
ότι οι πλέον προηγµένες οικονοµικά αναπτυσσόµενες χώρες θα συµβάλουν ικανοποιητικά
ανάλογα µε τις ευθύνες τους και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους, και ανέλαβε ρητή
ανεξάρτητη δέσµευση να επιτύχει µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου τουλάχιστον
κατά 20% έως το 2020, σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990· ΚΑΛΕΙ συνεπώς όλες τις
ανεπτυγµένες χώρες να προτείνουν µεσοπρόθεσµους στόχους στο σύνολο της οικονοµίας
τους που να προϋποθέτουν ένα συγκρίσιµο επίπεδο προσπάθειας.

(12)

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη να στηριχθεί στο πρωτόκολλο του Κυότο και το κεκτηµένο
του στην πολυµερή αρχιτεκτονική για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος µετά το
2012 και ΚΑΛΕΙ τα Μέρη να σηµειώσουν σηµαντική πρόοδο στο Πόζναν στο πλαίσιο της
ειδικής οµάδας εργασίας για τις νέες δεσµεύσεις των Μερών που αναφέρονται στο
Παράρτηµα Ι δυνάµει του Πρωτοκόλλου του Κυότο σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
πρόγραµµα εργασίας τους.

(13)

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να διατηρήσει την
περιβαλλοντική ακεραιότητα των πολιτικών της και την ανταγωνιστικότητα των τοµέων της
οικονοµίας της και ότι συνεπώς προτίθεται να λάβει αποτελεσµατικά µέτρα για την
πρόληψη πιθανής «διαρροής διοξειδίου του άνθρακα» και τη διασφάλιση ίσων όρων
ανταγωνισµού σύµφωνα µε τις αρχές του διεθνούς εµπορίου.

(14)

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η συµφωνία της Κοπεγχάγης θα πρέπει να διευκολύνει την
ενισχυµένη εφαρµογή των υφιστάµενων και εδραιωµένων κλιµατικών πολιτικών στις
αναπτυσσόµενες χώρες και να επιταχύνει τη µετάβαση προς µια ασφαλή ανάπτυξη,
ανθεκτική στις κλιµατικές αλλαγές και µε χαµηλή έκλυση διοξειδίου του άνθρακα, µεταξύ
άλλων µέσω µετρήσιµης, κοινοποιήσιµης και επαληθεύσιµης υποστήριξης και µέσω
κινήτρων για επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες και για τη µεταφορά τεχνολογίας.
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(15)

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι, µε βάση τις πληροφορίες που παρέσχε η IPCC, η επίτευξη του στόχου
των 2°C σηµαίνει ότι στις αναπτυσσόµενες χώρες πολλών περιοχών το επίπεδο των
εκποµπών θα παρεκκλίνει αισθητά έως το 2020 από το σενάριο αναφοράς και ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ
ότι οι πρόσφατες επιστηµονικές έρευνες καταδεικνύουν ότι θα πρέπει οι αναπτυσσόµενες
χώρες και δη οι πλέον προηγµένες µεταξύ αυτών, να µειώσουν ως σύνολο τις εκποµπές τους
κατά 15 έως 30% από τις συνήθεις πρακτικές τους, τηρώντας την αρχή των κοινών αλλά
διαφοροποιηµένων ευθυνών και των αντίστοιχων δυνατοτήτων, ώστε να είναι συνεπείς προς
το στόχο της παγκόσµιας µείωσης των εκποµπών, και ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι ο στόχος αυτός
θα µπορούσε να επιτευχθεί σε πρώτο στάδιο µε την επιβράδυνση της αύξησης των
εκποµπών και εν συνεχεία µε τη µείωσή τους, δεδοµένου ότι σηµαντικό µέρος των
µειώσεων θα προκύψει από µέτρα των οποίων το κόστος θα ελαφρύνουν σε µεγάλο βαθµό
τα παράλληλα οφέλη από άποψη µείωσης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, προστασίας της
βιοποικιλότητας και ενεργειακής ασφάλειας, και ότι οι µειώσεις των εκποµπών που
προκαλούνται από την αποδάσωση και την υποβάθµιση των δασών θα µπορούσαν επίσης
να συµβάλουν σηµαντικά.

(16)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη θέση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ότι οι πλέον προηγµένες
οικονοµικά αναπτυσσόµενες χώρες θα πρέπει να συµβάλουν αναλόγως προς τις ευθύνες
τους και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι οι λιγότερο
προηγµένες χώρες δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρεώσεις περιορισµού των εκποµπών.

(17)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ, σύµφωνα µε την αρχή των κοινών αλλά διαφοροποιηµένων ευθυνών και
αντίστοιχων δυνατοτήτων, ότι ο χαρακτήρας και το επίπεδο φιλοδοξιών για τα εν λόγω
µετρήσιµα, κοινοποιήσιµα και επαληθεύσιµα µέτρα µετριασµού, κατάλληλα για τις εθνικές
συνθήκες, θα διαφέρουν ανά χώρα και ανά τοµέα και ότι θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν
µεταξύ άλλων εναλλακτικές λύσεις όπως οι τοµεακές προσεγγίσεις, περιλαµβανοµένης της
παροχής πιστώσεων και της εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής ανά τοµέα, της τεχνολογικής
συνεργασίας καθώς και πολιτικών και µέτρων αειφόρου ανάπτυξης.

(18)

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόοδο που έχουν ήδη πραγµατοποιήσει πολλές προηγµένες
αναπτυσσόµενες χώρες και άλλες αναπτυσσόµενες χώρες ως προς τον έλεγχο της αύξησης
του όγκου των αερίων θερµοκηπίου που εκπέµπουν, ιδίως µε την έγκριση σχεδίων δράσης
για το κλίµα, και ΚΑΛΕΙ τις αναπτυσσόµενες χώρες να αναφέρουν ποια πρόσθετα µέτρα
µετριασµού που να είναι κατάλληλα για τις εθνικές συνθήκες θα µπορούσαν να εφαρµόσουν
µονοµερώς και ποιες περαιτέρω δράσεις θα µπορούσαν να αναλάβουν µε την υποστήριξη
της διεθνούς κοινότητας βάσει της συµφωνίας της Κοπεγχάγης, µεταξύ άλλων µέσω τοµέων
που θα µπορούσαν να συνδεθούν µε την παγκόσµια αγορά διοξειδίου του άνθρακα.

(19)

ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη ανθεκτικού συστήµατος που να επιτρέπει την ταυτόχρονη µέτρηση,
κοινοποίηση και επαλήθευση των αποτελεσµάτων των δράσεων µετριασµού, κατάλληλων
για τις εθνικές συνθήκες, καθώς και την ανάγκη τεχνολογικής και χρηµατοδοτικής στήριξης
και ενίσχυσης των δυνατοτήτων, µε βάση τα διδάγµατα από την εφαρµογή της Σύµβασης
και του Πρωτοκόλλου του Κυότο, µεταξύ άλλων όσον αφορά την απογραφή των εκποµπών
και την εκπόνηση πολιτικών, και ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ προς το σκοπό αυτό την ανάπτυξη µιας
εταιρικής σχέσης συνεργασίας.
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(20)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ την ανάγκη µιας συνολικής συµφωνίας στην Κοπεγχάγη σχετικά µε την
αντιµετώπιση του διεθνούς αεροπορικού και ναυτιλιακού τοµέα, µε επίπεδα προσπαθειών
µετριασµού συµβατά µε τη δυνατότητα επίτευξης του στόχου των 2°C, καθώς και την
ανάγκη ενισχυµένης συνεργασίας µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας και τον
∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό µε σκοπό τη θέσπιση και εφαρµογή µέτρων για τον έλεγχο
των εκποµπών στους αντίστοιχους τοµείς.

(21)

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι σηµαντικό να υπάρχει ένα φιλόδοξο σκέλος στη συµφωνία της
Κοπεγχάγης σχετικά µε τη µείωση των εκποµπών που προκαλούνται από την αποδάσωση
και την υποβάθµιση των δασών στις αναπτυσσόµενες χώρες καθώς και σχετικά µε το ρόλο
της διατήρησης και της αειφόρου διαχείρισης των δασών και της ενίσχυσης των
αποθηκευµένων στα δάση ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα, ΕΚΦΡΑΖΕΙ δε την επιθυµία
του να γίνει σηµαντική πρόοδος για τα θέµατα αυτά στο Πόζναν µε τον προσδιορισµό
πολιτικών εναλλακτικών λύσεων και θετικών κινήτρων βασιζόµενων στις επιδόσεις.

(22)

ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ανακοίνωση της Επιτροπής για τη διαχείριση της πρόκλησης της
αποδάσωσης και της υποβάθµισης των δασών και τις επιπτώσεις τους στην αλλαγή του
κλίµατος και την απώλεια βιοποικιλότητας, στην οποία απευθύνεται προτροπή για από
κοινού µείωση των εκποµπών που προκαλούνται από την αποδάσωση και την υποβάθµιση
των δασών καθώς και αύξηση των αποθεµάτων διοξειδίου του µέσω της αειφόρου
διαχείρισης των δασών και της δάσωσης ή αναδάσωσης.

(23)

ΕΚΦΡΑΖΕΙ την προθυµία του να εξετασθεί υπό κατάλληλες συνθήκες και στο πλαίσιο της
συµφωνίας της Κοπεγχάγης η δροµολόγηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης και των αγορών
διοξειδίου του άνθρακα σε δραστηριότητες δάσωσης και αναδάσωσης στις αναπτυσσόµενες
χώρες και σε δραστηριότητες στις αναπτυσσόµενες χώρες που συνδέονται µε τη µείωση της
αποδάσωσης και της υποβάθµισης των δασών ή µε την αύξηση των αποθεµάτων διοξειδίου
του άνθρακα µέσω αειφόρου διαχειρίσεως των δασών.

(24)

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι όλες οι χώρες θα χρειασθεί να προσαρµοσθούν, ότι η προσαρµογή θα
πρέπει ως εκ τούτου να θεωρείται προτεραιότητα και να συνιστά µέρος της συµφωνίας της
Κοπεγχάγης και ότι υπάρχει υποχρέωση αλληλεγγύης προς τις χώρες που είναι οι πλέον
ευάλωτες στις συνέπειες της αλλαγής του κλίµατος, όπως οι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες,
ιδίως στην Αφρική, και τα µικρά αναπτυσσόµενα νησιωτικά κράτη, οι οποίες ελάχιστα
συµβάλλουν στο παγκόσµιο φαινόµενο των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, καθώς και προς
τις πτωχότερες και πλέον ευάλωτες οµάδες κάθε κοινωνίας.
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(25)

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τις προτάσεις που υπέβαλαν άλλα Μέρη στην Άκρα και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη
σηµασία να σηµειωθεί πρόοδος στο Πόζναν προς τη δηµιουργία πλαισίου δράσης για την
προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος, το οποίο θα περιλαµβάνει τα κατωτέρω στοιχεία
προκειµένου να διευκολυνθεί η αποτελεσµατική εκτέλεση δράσεων προσαρµογής :
– ανάπτυξη και ενσωµάτωση δράσεων προσαρµογής στις εθνικές και τοµεακές
διαδικασίες σχεδιασµού,
– υποστήριξη της δηµιουργίας ικανοτήτων και των µεθοδεύσεων διαχείρισης του
κινδύνου,
– συνεργασία µε διεθνείς, περιφερειακές και λοιπές οργανώσεις και µε τον ιδιωτικό
τοµέα,
– ενίσχυση των τεχνολογιών προσαρµογής,
– διάθεση κατάλληλων και προβλέψιµων χρηµατοδοτικών ροών,
– παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της δράσης προσαρµογής.

(26)

ΖΗΤΕΙ να λειτουργήσει πλήρως και το ταχύτερο δυνατόν το Ταµείο Προσαρµογής του
Πρωτοκόλλου του Κυότο.

(27)

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τις συνέργειες µεταξύ των τριών συµβάσεων του Ρίο καθώς και τις
ευκαιρίες παράλληλων οφελών από τις δράσεις µετριασµού της αλλαγής του κλίµατος και
προσαρµογής σε αυτήν, διατήρησης της βιοποικιλότητας και ελέγχου της απερήµωσης,
ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την εφαρµογή µέτρων για τη διατήρηση των αποθεµάτων διοξειδίου του
άνθρακα στο έδαφος και την αύξηση της δέσµευσης του διοξειδίου του άνθρακα στο
έδαφος, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι κατά την κατάρτιση και υλοποίηση δραστηριοτήτων µε
σκοπό το µετριασµό της αλλαγής του κλίµατος και την προσαρµογή σε αυτήν θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη τα µελήµατα όσον αφορά τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της
βιολογικής ποικιλίας και των οικοσυστηµάτων και ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τη δηµιουργία σχετικής
µεθοδολογίας από τη Σύµβαση για τη βιοποικιλότητα.

(28)

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ δράσεις στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ οι οποίες να είναι
υποστηρικτικές της Σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές
(UNFCCC) συµπεριλαµβανοµένων των µειωµένων εκποµπών υδροχλωροφθορανθράκων
(HCFC).

(29)

ΦΡΟΝΕΙ ότι είναι ουσιώδης η δραστική επιτάχυνση της καινοτοµίας, της ανάπτυξης και της
διάδοσης τεχνολογιών για την επίτευξη του στόχου ασφαλούς και αειφόρου ανάπτυξης
όλων των χωρών κατά τρόπο συνεπαγόµενο χαµηλή έκλυση διοξειδίου του άνθρακα.
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(30)

YΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη να σηµειωθεί πρόοδος στο Πόζναν και να διερευνηθούν οι
συνιστώσες ενός ενισχυµένου πλαισίου για την τεχνολογία που θα συµπεριλαµβάνει τα
εξής:
– στήριξη της ενίσχυσης των δυνατοτήτων ώστε να διευκολυνθεί η δηµιουργία ευνοϊκού
κλίµατος,
– πρακτικά µέσα για την εξάλειψη των εµποδίων στη ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών
µε τη δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος, µέσω εθνικών πολιτικών και µέτρων,
περιλαµβανοµένων αγορακεντρικών µέσων, ρυθµίσεων, εθνικών προγραµµάτων και
στόχων όσον αφορά τις τεχνολογίες,
– τεχνολογικές συµφωνίες σε νευραλγικούς τοµείς,
– καινοτόµα µέτρα για την προώθηση και επιβράβευση δράσεων που αναλαµβάνουν
αναπτυσσόµενες χώρες σε σχέση µε την τεχνολογία και για τη διευκόλυνση της
διάδοσης τεχνολογιών,
– σύνδεση της εφαρµογής και της χρηµατοδότησης µε τον εθνικό προγραµµατισµό και µε
τους χάρτες πορείας όσον αφορά τις τεχνολογίες, ώστε οι µειώσεις των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου να µπορούν να µετρώνται, να κοινοποιούνται και να
επαληθεύονται,
– καλύτερο συντονισµό των υφισταµένων θεσµών και διαδικασιών για τη διάδοση
τεχνολογιών, µε στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων αξιολόγησης,
παρακολούθησης και παροχής συµβουλών.

(31)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί τον οικονοµικά
αποδοτικότερο τρόπο µείωσης των εκποµπών και ότι υπάρχει ήδη ευρύ φάσµα ασφαλών και
αειφόρων τεχνολογιών χαµηλής έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα, όπως οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, που πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο· κατόπιν τούτου ΕΠΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
τη δέσµευσή του να συνεχίσει να προωθεί επενδύσεις για ενεργειακή απόδοση και
ανανεώσιµη ενέργεια σε αναπτυσσόµενες χώρες, µεταξύ άλλων µέσω του Παγκόσµιου
Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (GEEREF).

(32)

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την κατάρτιση ασφαλών για το περιβάλλον
σχεδίων παγίδευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και ότι η Κοινότητα και
ορισµένα κράτη µέλη είναι πρόθυµα να εξετάσουν την περαιτέρω συµβολή τους στη
χρηµατοδότησή τους στις αναπτυσσόµενες χώρες, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι η αγορά διοξειδίου
του άνθρακα και ειδικότερα ο µηχανισµός καθαρής ανάπτυξης θα µπορούσαν να
συνεισφέρουν στην προώθηση των σχεδίων αυτών και ∆ΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να εξακολουθήσει
και να εντείνει τη συνεργασία σε δραστηριότητες έρευνας και επίδειξης για καινοτόµες
ασφαλείς και αειφόρες τεχνολογίες χαµηλής έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα.
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(33)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι βασικό εγχείρηµα της συµφωνίας της Κοπεγχάγης θα είναι η ανάπτυξη
σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης του Μπαλί µίας αρχιτεκτονικής προκειµένου να κινητοποιηθούν
και νέες πρόσθετες επενδύσεις και χρηµατοδοτικές ροές από διάφορες πηγές (ιδίως τον ιδιωτικό
τοµέα, την αγορά του διοξειδίου του άνθρακα, το δηµόσιο τοµέα και τα καινοτόµα µέσα),
χαρακτηριζόµενες από προβλεψιµότητα, αειφορία και επάρκεια, ώστε να παρέχεται
αποτελεσµατική, πραγµατική και αµερόληπτη χρηµατοδότηση, και ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η
χρηµατοδότηση που προορίζεται για τη στήριξη κατάλληλων µέτρων µετριασµού σε εθνικό
επίπεδο στις αναπτυσσόµενες χώρες καθώς επίσης και ότι αυτά τα µέτρα µετριασµού πρέπει
επίσης να είναι µετρήσιµα, κοινοποιήσιµα και επαληθεύσιµα.

(34)

Με την επιφύλαξη της µελλοντικής διάρθρωσης σε διεθνή κλίµακα της συµφωνίας της
Κοπεγχάγης ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τη δηµιουργία Ταµείου Επενδύσεων για το Κλίµα στην Παγκόσµια
Τράπεζα, το οποίο θα βοηθήσει να αποκτηθεί εµπειρία από την κινητοποίηση χρηµατοδοτικών
πόρων και επενδύσεων για τη στήριξη στις αναπτυσσόµενες χώρες µετασχηµατιστικών
δραστηριοτήτων για χαµηλή έκλυση διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτικών στις κλιµατικές
αλλαγές.

(35)

ΑΝΑΜΕΝΕΙ να του διαβιβασθεί από τη γραµµατεία της UNFCCC πριν από το Πόζναν
ενηµερωµένη έκθεση για τις επενδύσεις και τις χρηµατοδοτικές ροές µε σκοπό την
καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος και ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι είναι ζωτικό να προσδιοριστούν
βασικές αρχές και κριτήρια στο Ποζνάν που θα πρέπει να διέπουν τη µετά το 2012
χρηµατοδοτική αρχιτεκτονική σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της καταπολέµησης της αλλαγής
του κλίµατος, µεταξύ άλλων όσον αφορά την αναγκαία αποτελεσµατικότητα, ισοτιµία,
διαφάνεια και νοµιµότητα.

(36)

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι βασική πηγή χρηµατοδότησης θα είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις που θα
αποτελούν σηµαντική κινητήρια δύναµη οικονοµικών και τεχνολογικών αλλαγών και ΤΟΝΙΖΕΙ
ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να καθιερώσουν πολιτικές που να ευνοούν τις επενδύσεις σε
ασφαλείς και αειφόρες τεχνολογίες, υποδοµές και καινοτοµία χαρακτηριζόµενες από χαµηλή
έκλυση διοξειδίου του άνθρακα.

(37)

ΠΡΟΣ∆ΟΚΕΙ τη µελλοντική ανάπτυξη µιας ρευστής παγκόσµιας αγοράς διοξειδίου του
άνθρακα, µε µεγάλο πεδίο εφαρµογής και σοβαρή µείωση των εκποµπών, ώστε να δοθεί σαφές
µήνυµα µε την τιµή του διοξειδίου του άνθρακα, ως βασικό µέσο για την οικονοµικότερη
δυνατή µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και τη µετάβαση προς µια ασφαλή και
αειφόρο οικονοµία χαµηλής έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα, ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για
την κατάρτιση εύρωστων συστηµάτων εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής σε ολοένα και
περισσότερες χώρες και ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι συντάσσεται µε την πρωτοβουλία της
διεθνούς σύµπραξης για δράση στον τοµέα του διοξειδίου του άνθρακα (ICAP).

(38)

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι θα πρέπει να εξασφαλισθούν η περιβαλλοντική ακεραιότητα και η αποδοτικότητα
του µηχανισµού καθαρής ανάπτυξης και του κοινού µηχανισµού εφαρµογής και ότι µετά το
2012 θα πρέπει να θεσµοθετηθούν νέες προσεγγίσεις για την αύξηση των επενδύσεων σε
ασφαλείς και αειφόρους τεχνολογίες χαµηλής έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα πέραν των
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι βασιζόµενες σε σχέδια προσεγγίσεις, που συνεπάγονται απλό
συµψηφισµό, ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ δε εν προκειµένω να διερευνηθεί µε ποιόν τρόπο θα συνδεθεί η
περαιτέρω δράση µετριασµού στις αναπτυσσόµενες χώρες µε την αγορά διοξειδίου του
άνθρακα, µεταξύ άλλων µε την παροχή πιστώσεων κατά τοµέα και την εµπορία δικαιωµάτων
εκποµπής σε τοµεακό επίπεδο.
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(39)

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ το ρόλο του ∆ιεθνούς Ταµείου για το Περιβάλλον (GEF) ως
χρηµατοδοτικού µηχανισµού της UNFCCC και του Πρωτοκόλλου του Κυότο και τη
σηµασία της βελτίωσης των µηχανισµών του, ώστε να µπορεί να δρα ουσιαστικότερα και
αποδοτικότερα, και ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι µεταρρυθµίσεις του είδους αυτού θα του επέτρεπαν να
διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην εφαρµογή της συµφωνίας της Κοπεγχάγης και θα
συνέβαλλαν στην επαρκή και επιτυχηµένη ανασύσταση των πόρων του.

(40)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η δηµόσια χρηµατοδότηση διαδραµατίζει ήδη σηµαντικό ρόλο, τον
οποίο θα συνεχίσει έως το 2012 και κατόπιν, καλύπτοντας το κόστος που δεν είναι σε θέση
να φέρει η αγορά διοξειδίου του άνθρακα καθώς και αντιµετωπίζοντας τις δυσλειτουργίες
της αγοράς, και συνεπώς ∆ΗΛΩΝΕΙ πρόθυµο να εξετάσει προτάσεις για την κινητοποίηση
χρηµατοδοτικών πόρων και επενδύσεων, σαν αυτές που έχουν υποβάλει το Μεξικό, η
Νορβηγία και άλλα συµβαλλόµενα µέρη, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ δε ταυτόχρονα την ανάγκη
δηµιουργίας µιας ισχυρής και συνεκτικής χρηµατοδοτικής διάρθρωσης.

(41)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι εναπόκειται στα κράτη µέλη να καθορίσουν, σύµφωνα µε τις
συνταγµατικές και δηµοσιονοµικές τους διατάξεις, τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται τα έσοδα που θα προκύπτουν από τη δηµοπράτηση, από το 2012 και
έπειτα, του 15% των δικαιωµάτων EU-ETS για την αεροπορία, και ότι στο πλαίσιο αυτό θα
αναλάβουν την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος στην ΕΕ και τις τρίτες χώρες, µε
στόχους µεταξύ άλλων τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, την προσαρµογή
στις συνέπειες της αλλαγής του κλίµατος, ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες, και για δράσεις
αποφυγής της αποδάσωσης.

(42)

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι οι προοπτικές των διαπραγµατεύσεων της ΕΕ σχετικά µε τη δέσµη µέτρων για
το κλίµα και την ενέργεια θα συντελέσουν επίσης στις προσπάθειες της ΕΕ να παράσχει
χρηµατοδότηση για δράσεις µετριασµού και προσαρµογής στην αλλαγή του κλίµατος,
κυρίως µέσω της αγοράς του διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο µιας ευρύτερης διεθνούς
συµφωνίας.

(43)

ΑΝΑΜΕΝΕΙ πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που να λαµβάνει υπόψη τις τρέχουσες
συζητήσεις µε την ΕΤΕπ και τους διµερείς οργανισµούς, ως ανταπόκριση στην έκκληση του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για συνολική στρατηγική µε σκοπό την αύξηση των
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών ροών τόσο για το µετριασµό όσο και για την προσαρµογή,
σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης του Μπαλί, καθώς επίσης για έρευνα και ανάπτυξη ασφαλών
και αειφόρων τεχνολογιών χαµηλής έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα και για τη διάδοση και
µεταφορά τους, προκειµένου να συζητηθεί κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
2009.»

13857/08 (Presse 282)

15

EL

20.X.2008
Νοµοθετική δέσµη για το κλίµα και την ενέργεια
Το Συµβούλιο σηµείωσε τις πληροφορίες που παρέσχε η Προεδρία σχετικά µε την πρόοδο των
εργασιών όσον αφορά τη νοµοθετική δέσµη για το κλίµα και την ενέργεια1.
Οι υπουργοί διεξήγαγαν, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, σε βάθος συζήτηση για τις τρεις
προτάσεις νοµοθετικών µέτρων, δηλ. την αναθεώρηση του συστήµατος εµπορίας εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου (EU ETS), τον επιµερισµό των προσπαθειών πέραν του συστήµατος EU ETS και την
οδηγία για τη δέσµευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
Από τη συζήτηση διαφάνηκε η σαφής βούληση να επιτευχθεί συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο πριν από τα τέλη του 2008, προκειµένου για έγκριση σε πρώτη ανάγνωση, προτού
ολοκληρωθεί η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος. Το Συµβούλιο πρόκειται να επιταχύνει το
ρυθµό των συζητήσεων σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, ούτως ώστε η ΕΕ να διατηρήσει τον
ηγετικό της ρόλο στον τοµέα της αντιµετώπισης της αλλαγής του κλίµατος σε διεθνές επίπεδο.
Υπό το πρίσµα αυτό, η Προεδρία ανέθεσε στην Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων να
προετοιµάσει το συντοµότερο δυνατό τις διαπραγµατεύσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά
µε τη δέσµη αυτή, ούτως ώστε να επιτευχθεί συµφωνία σε πρώτη ανάγνωση.
Οι συζητήσεις περιστράφησαν κατά κύριο λόγο γύρω από τα ακόλουθα σηµεία:
– εφαρµοστέα µέτρα στον τοµέα της ενέργειας στα πλαίσια του EU ETS:
Από τις συζητήσεις διαφάνηκε ότι η πλειοψηφία των αντιπροσωπιών συµφωνούν ως προς την
κατανοµή ποσοστού 100 % των εκπλειστηριαζόµενων δικαιωµάτων στον τοµέα της ενέργειας.
Ωστόσο, για ορισµένες ειδικές περιπτώσεις ενδέχεται να δικαιολογούνται εξαιρέσεις περιορισµένου
χρόνου και έκτασης, ιδίως λόγω της ανεπαρκούς ολοκλήρωσης του τοµέα της ενέργειας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

1

Η εν λόγω δέσµη µέτρων περιλαµβάνει τις ακόλουθες προτάσεις:

–

οδηγία σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ µε στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του
συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου της ΕΕ («αναθεώρηση του EU
ETS»)(5862/08),

–

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των προσπαθειών των κρατών µελών να
µειώσουν τις οικείες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσµεύσεις της Κοινότητας για
µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου µέχρι το έτος 2020 («επιµερισµός των προσπαθειών πέραν του
συστήµατος εµπορίας εκποµπών») (5849/08),

–

οδηγία σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές («οδηγία σχετικά µε τις
ανανέωσιµες πηγές ενέργειας») (5421/08),

–

οδηγία σχετικά µε την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηµατισµούς («οδηγία για τη
δέσµευση και αποθήκευση CO2») (5835/08).
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– Πρόβλεψη της διάθεσης των εσόδων από τον πλειστηριασµό:
Από τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι παρόλο που ορισµένα κράτη µέλη θεωρούν ότι το θέµα της διάθεσης
των εσόδων από τον πλειστηριασµό αποτελεί εθνική αρµοδιότητα, θα µπορούσαν ωστόσο να εξετάσουν το
ενδεχόµενο εθελούσιας ανάληψης υποχρεώσεων.
– Χρηµατοδότηση της δέσµευσης και αποθήκευσης CO2 :
Το Συµβούλιο είναι διατεθειµένο να εξετάσει τις δυνατότητες συνδυασµού επιµέρους εναλλακτικών
λύσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εθνικής και κοινοτικής χρηµατοδότησης, προς ενίσχυση της
συνεισφοράς του ιδιωτικού τοµέα.
– Κίνδυνος «διαρροής διοξειδίου του άνθρακα» (π.χ. µετεγκατάσταση επιχειρήσεων υψηλής ενεργειακής
έντασης εκτός της ΕΕ), και µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία τόσο του περιβάλλοντος
όσο και της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας στην Ευρώπη:
Το Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να δώσει σαφείς απαντήσεις στα προβλήµατα που ενδεχοµένως
ανακύψουν από τη «διαρροή διοξειδίου του άνθρακα». Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε η ανάγκη να
θεσπιστούν σε σύντοµο διάστηµα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια καθώς και ρυθµίσεις για τους τοµείς που
εκτίθενται περισσότερο στον παγκόσµιο ανταγωνισµό.
Γενετικώς τροποποιηµένοι οργανισµοί
Το Συµβούλιο προέβη σε ανταλλαγή απόψεων µε σκοπό να προωθηθούν οι συζητήσεις επί ορισµένων
βασικών θεµάτων όσον αφορά τους γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς (ΓΤΟ). Ως απόρροια της εν
λόγω ανταλλαγής απόψεων θα εκπονηθούν συµπεράσµατα για τους γενετικώς τροποποιηµένους
οργανισµούς, τα οποία θα υποβάλει η Προεδρία κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου Περιβάλλοντος το
∆εκέµβριο του 2008.
Η Προεδρία συνόψισε τα αποτελέσµατα των εργασιών ως εξής:
Ενίσχυση της περιβαλλοντικής αξιολόγησης
Οι υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής αξιολόγησης των γενετικώς
τροποποιηµένων φυτών (ΓΤΦ), καθώς και της µεγαλύτερης εναρµόνισης των πρακτικών και των µεθόδων
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών κινδύνων.
∆εδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) ανέθεσε την αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών κινδύνων που αφορούν την καλλιέργεια των ΓΤΦ σε ένα κράτος µέλος, οι µέθοδοι που
χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη για την αξιολόγηση αυτήν µπορούν να ποικίλλουν. Για το λόγο αυτόν,
πολλές αντιπροσωπίες τάχθηκαν υπέρ της αναθεώρησης των κατευθυντηρίων γραµµών της ΕΑΑΤ για την
περιβαλλοντική αξιολόγηση, σύµφωνα µε το αίτηµα της Επιτροπής. Οι νέες κατευθυντήριες γραµµές οι
οποίες θα έχουν κανονιστική ισχύ, µπορούν να εναρµονίσουν τις ακολουθούµενες πρακτικές, ενώ θα πρέπει
να λαµβάνουν υπόψη στο µέτρο του δυνατού τις πλέον πρόσφατες επιστηµονικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο της
αναθεώρησης αυτής, πολλές αντιπροσωπίες τόνισαν τη σπουδαιότητα του ζητήµατος των επιπτώσεων για τα
µη στοχευόµενα φυτά, τα ΓΤΦ εν γένει, συµπεριλαµβανοµένων των ΓΤΦ που είναι ανθεκτικά στα
ζιζανιοκτόνα ή ακόµη που παράγουν εντοµοκτόνα µόρια.
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Συνεκτίµηση των κοινωνικοοικονοµικών κριτηρίων
Η συνεκτίµηση κοινωνικοοικονοµικών κριτηρίων κατά τη διαδικασία έγκρισης θεωρήθηκε από
όλες τις αντιπροσωπείες ζήτηµα σηµαντικό και σύνθετο. Ωστόσο, ορισµένες αντιπροσωπίες
υπογράµµισαν ότι η συνεκτίµηση των κριτηρίων αυτών, σύµφωνα µε θεµιτές παραµέτρους, θα
πρέπει επίσης να συµµορφώνεται προς την ισχύουσα νοµοθεσία και ιδίως προς τις συµφωνίες του
ΠΟΕ.
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει σαφής ορισµός των σχετικών κοινωνικοοικονοµικών κριτηρίων, θα
µπορούσε να διαµορφωθεί µεθοδολογικό πλαίσιο στο επίπεδο της ΕΕ για τον καθορισµό και την
αξιολόγησή τους. Ορισµένα κράτη µέλη επισήµαναν ότι τα κριτήρια αυτά δεν θα πρέπει να
αντικαταστήσουν την επιστηµονική αξιολόγηση η οποία αποτελεί βασική παράµετρος της
έγκρισης.
Παράλληλα, όλες οι αντιπροσωπίες τόνισαν την ανάγκη πλήρους συµµόρφωσης προς το διεθνές
δίκαιο, και ειδικότερα τους κανόνες του ΠΟΕ, καθώς και ότι θα πρέπει να αποφευχθεί οιαδήποτε
εξέλιξη που θα µπορούσε να έχει ως συνέπεια την παράταση των προθεσµιών των διαδικασιών
έγκρισης.
Συνεκτίµηση ορισµένων ευαίσθητων ή/και προστατευόµενων περιοχών
Αρκετές αντιπροσωπίες ανέφεραν ότι η προστασία ευαίσθητων ή προστατευόµενων περιοχών
εξασφαλίζεται στο πλαίσιο της ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας, η οποία επιτρέπει τη δηµιουργία
ζωνών χωρίς ΓΤΟ βάσει επιστηµονικών στοιχείων για την εκτίµηση των κινδύνων.
Ορισµένες άλλες αντιπροσωπίες προτιµούν µια διευρυµένη εφαρµογή της αρχής της
επικουρικότητας που τους επιτρέπει να καθορίζουν ζώνες χωρίς ΓΓΟ σε ορισµένα ευαίσθητα
οικοσυστήµατα ή/και αγροσυστήµατα.
Η Επιτροπή υπενθύµισε στις αντιπροσωπίες ότι είναι πλέον δυνατό να δηµιουργηθούν ζώνες χωρίς
ΓΤΟ, εφόσον πρόκειται για κοινή επιθυµία των ενδιαφερόµενων µερών.
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Εµπόριο προϊόντων φώκιας
Οι υπουργοί Περιβάλλοντος διεξήγαγαν µια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο κανονισµού
περί εµπορίου προϊόντων φώκιας (12604/08) προκειµένου να κατευθύνουν τις εργασίες σε τεχνικό
επίπεδο που συνεχίζονται, µε σκοπό την επίτευξη ταχείας προόδου επί του φακέλου αυτού.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από δύο θέµατα που έθεσε η Προεδρία σχετικά µε το επίπεδο
των φιλοδοξιών που επιδιώκει ο κανονισµός από απόψεως ευηµερίας των ζώων καθώς και τους
όρους εφαρµογής.
Τελικώς, η Προεδρία συνόψισε τα αποτελέσµατα των εργασιών ως εξής :
– Όλες οι αντιπροσωπίες που έλαβαν το λόγο υπογράµµισαν τη σηµασία του σχεδίου κανονισµού
και εξέφρασαν τη συµπάθειά τους, την οποία συµµερίζονται ευρέως οι ευρωπαίοι πολίτες, για το
ζήτηµα της ευηµερίας της φώκιας.
– Οι αντιπροσωπίες έδειξαν κατανόηση ως προς το ότι δεν θα πρέπει να θιγούν ουσιαστικά
συµφέροντα των κοινοτήτων Inuit σχετικά µε την παραδοσιακή θήρα και τις συνθήκες
διαβίωσής τους.
– Για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή του κανονισµού στην πράξη, κρίνεται απαραίτητη µια πιο
εµπεριστατωµένη εξέτασή του ιδίως όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής του και την εκτελεστότητα
ορισµένων διατάξεων.
Προετοιµασία της ευρωµεσογειακής υπουργικής διάσκεψης για τα ύδατα
Οι υπουργοί ενηµερώθηκαν ως προς την προετοιµασία της ευρωµεσογειακής υπουργικής
διάσκεψης για τα ύδατα, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 29 Νοεµβρίου 2008 στο πλαίσιο της
«∆ιαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο». Οι υπουργοί ενέκριναν το παράρτηµα
της δήλωσης όπου καθορίζονται κατευθυντήριες γραµµές για τη χάραξη στρατηγικής για τα ύδατα
στη Μεσόγειο. Το εν λόγω παράρτηµα θα υποβληθεί στη συνέχεια στους υπουργούς που είναι
αρµόδιοι για την πολιτική των υδάτων στη λεκάνη της Μεσογείου.
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∆ΙΑΦΟΡΑ
Το Συµβούλιο σηµείωσε τα υποβληθέντα στοιχεία σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα:
Τσεκ απ της ΚΓΠ
Η Προεδρία προέβη σε επισκόπηση της κρατούσας κατάστασης σχετικά µε το τσεκ απ της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής (14428/08).
Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο αναδιατυπωµένου κανονισµού 2037/2000/ΕΚ για τις ουσίες που
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, µε στόχο την απλούστευση του κανονισµού µέσω της
µείωσης των περιττών διοικητικών δαπανών· την εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε το
Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ όπως τροποποιήθηκε το 2007 και τη βελτίωση της λειτουργίας του
ώστε να συµβάλει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανασύσταση της στιβάδας του όζοντος
(12832/08).
Βιοµηχανικές εκποµπές
Η Προεδρία ενηµέρωσε τις αντιπροσωπίες (13722/08) για την κρατούσα κατάσταση όσον αφορά
την αναδιατύπωση της οδηγίας για τις βιοµηχανικές εκποµπές (ολοκληρωµένη πρόληψη και
έλεγχος της ρύπανης), η οποία στοχεύει να βελτιώσει τις διάφορες διατάξεις που ισχύουν σχετικά
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να τις συµπεριλάβει σε ένα ενιαίο νοµοθετικό κείµενο. Η Επιτροπή
υπέβαλε την αναδιατυπωµένη πρόταση το ∆εκέµβριο του 2007 (5088/08).
Σύνοδος ΕΕ-Αφρικής για την αλλαγή του κλίµατος
Η Προεδρία ενηµέρωσε τις αντιπροσωπίες για την προετοιµασία της συνόδου, η οποία θα
πραγµατοποιηθεί στις 20 Νοεµβρίου 2008 στο Αλγέρι.
∆ιάσκεψη όσον αφορά την αλλαγή του κλίµατος στα υπερπόντια ευρωπαϊκά εδάφη και την
καταστροφή της βιοποικιλότητας στη νήσο Ρεϋνιόν
Η Προεδρία ενηµέρωσε τις αντιπροσωπίες για τα αποτελέσµατα των εργασιών της ∆ιάσκεψης
αυτής, η οποία πραγµατοποιήθηκε από τις 7 έως τις 11 Ιουλίου 2008 στη Ρεϋνιόν (14425/08).
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Υπηρεσίες GMES (Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας)
Η Προεδρία υπέβαλε ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε τα επόµενα στάδια της πρωτοβουλίας
GMES που έχει στόχο να δηµιουργήσει στην Ευρώπη, σε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό ∆ιαστήµατος, υπηρεσία παροχής περιβαλλοντικών πληροφοριών από το διάστηµα
(14432/08).
Μείωση των εκποµπών CO2 από οχήµατα
Η αντιπροσωπία των Κάτω Χωρών παρουσίασε ενηµερωτικό σηµείωµα όσον αφορά τους στόχους
του σχεδίου κανονισµού σχετικά µε τα πρότυπα επιδόσεων που καθορίζονται για τις εκποµπές από
τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης προσέγγισης της ΕΕ για τη
µείωση των εκποµπών CO2 από ελαφρά οχήµατα (14316/08). Επ’ευκαιρία, πολλές αντιπροσωπίες
εξέθεσαν τα της θέσης τους όσον αφορά αυτό το σχέδιο κανονισµού.
Παρανόµως υλοτοµηθέντα προϊόντα ξυλείας
Η Επιτροπή ενηµέρωσε τις αντιπροσωπίες σχετικά µε την ανακοίνωση και τη νοµοθετική πράξη
που αποσκοπεί στην πρόληψη της διάθεσης στην αγορά ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που έχουν
υλοτοµηθεί παρανόµως.
Προστασία του εδάφους
Η Προεδρία ενηµέρωσε τις αντιπροσωπίες σχετικά µε την πορεία των εργασιών όσον αφορά την
πρόταση οδηγίας για τον καθορισµό πλαισίου προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση της
οδηγίας 2004/35/EΚ (14231/08).
Εξάλλου, η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα της ∆ιάσκεψης για την κλιµατική αλλαγή και
το έδαφος που πραγµατοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2008, στις Βρυξέλλες (14297/08).
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια – διαπραγµατευτικές οδηγίες
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση µε την οποία ανανεώνει την εξουσιοδότηση της Επιτροπής σχετικά µε τη
συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην τελική φάση των διαπραγµατεύσεων για τους διεθνείς κανόνες
και διαδικασίες στον τοµέα της ευθύνης και της αποζηµίωσης σε περιπτώσεις ζηµιών οφειλοµένων στη
διασυνοριακή διακίνηση ζώντων τροποποιηµένων οργανισµών.
Οι διαπραγµατεύσεις διεξάγονται στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια.
∆ιαχείριση αποβλήτων στην ΕΕ
Το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία για τη θέσπιση νέου πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ προκειµένου
να ενθαρρυνθούν η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση των αποβλήτων και να απλουστευθεί η
ισχύουσα νοµοθεσία (3646/08, 3646/08 COR 1). Με την προώθηση της χρησιµοποίησης των αποβλήτων ως
δευτερογενών πόρων, η νέα νοµοθεσία στοχεύει στη µείωση της διάθεσης απορριµάτων και των εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου στους χώρους ταφής απορριµάτων.
Η οδηγία εισάγει νέα προσέγγιση για τη διαχείριση των αποβλήτων µε µεγαλύτερη έµφαση στην πρόληψη.
Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να καταρτίσουν και να εφαρµόσουν προγράµµατα πρόληψης της
δηµιουργίας αποβλήτων, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις για την πρόοδο που
επιτυγχάνεται στον τοµέα αυτόν.
Επιπλέον, η οδηγία καθορίζει τις προτεραιότητες για την επεξεργασία των αποβλήτων που εφαρµόζονται
στο πλαίσιο του καθορισµού εθνικών πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων, και προβλέπει τα ακόλουθα πέντε
µέτρα κατά σειρά προτεραιότητας:
– Πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων (προτιµώµενη λύση),
– Επαναχρησιµοποίηση,
– Ανακύκλωση,
– Αξιοποίηση αποβλήτων (συµπεριλαµβανοµένης της ανάκτησης ενέργειας) και
– ∆ιάθεση των αποβλήτων, ως ύστατη λύση.
Υπό το πρίσµα αυτό, η νέα νοµοθετική πράξη εκλαµβάνει την αποτέφρωση αποβλήτων υψηλής ενεργειακής
απόδοσης ως εργασία ανάκτησης. Με τον τρόπο αυτό, προωθείται η αποτελεσµατική χρήση των πόρων και
επιτυγχάνεται ο περιορισµός της κατανάλωσης ορυκτών καυσίµων.
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Εξάλλου, η οδηγία απλουστεύει και εκσυγχρονίζει την ισχύουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τα
απόβλητα προβλέποντας τα ακόλουθα:
– την καθιέρωση περιβαλλοντικού στόχου,
– την αποσαφήνιση των εννοιών της ανάκτησης και της διάθεσης, του πότε κάποια απόβλητα παύουν
να θεωρούνται απόβλητα και παραπροϊόν,
– την αποσαφήνιση των προϋποθέσεων ανάµειξης επικίνδυνων αποβλήτων,
– τη διαδικασία καθιέρωσης ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για ορισµένες εργασίες διαχείρισης
αποβλήτων.
Η οδηγία συµβάλλει στην απλούστευση της νοµοθεσίας µε την κατάργηση του ισχύοντος πλαισίου που
συγκροτούν η οδηγία για τα απόβλητα (2006/12/ΕΚ), η οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα
(91/689/ΕΟΚ) και µέρος της οδηγίας για τη διάθεση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων
(75/439/ΕΟΚ).
Στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της οδηγίας, το Συµβούλιο έκανε δεκτές όλες τις τροπολογίες που
ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2008. Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να µεταφέρουν
την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο εντός διετίας.
Ποιότητα των υδάτων στα ποτάµια, τις λίµες και τα παράκτια ύδατα της ΕΕ
Το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος για τα επιφανειακά
ύδατα της ΕΕ (3644/08).
Η οδηγία προβλέπει οριακές τιµές για πάνω από τριάντα ρυπογόνες ουσίες, συµπεριλαµβανοµένων των
φυτοφαρµάκων, βαρέων µετάλλων και βιοκτόνων. Το εν λόγω όρια αφορούν τις αιχµές ρύπανσης
καθώς και τις ετήσιες µέσες τιµές. Τα κράτη µέλη οφείλουν να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα
προκειµένου να συµµορφωθούν µε τα πρότυπα αυτά έως το 2015 σύµφωνα µε τις διατάξεις της
οδηγίας-πλαισίου στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων (2000/60/ΕΚ).
∆υνάµει της οδηγίας αυτής, τα κράτη µέλη οφείλουν όχι µόνον να επιτηρούν τη µόλυνση των ποταµών
και να προβλέπουν τις µακροπρόθεσµες τάσεις αλλά και να αναλύουν την προέλευσή τους και να
εκπονούν σχετικό κατάλογο.
Η νέα νοµοθετική πράξη καταργεί πέντε οδηγίες και, ως εκ τούτου, συµβάλλει στην απλούστευση της
νοµοθεσίας.
Τα κράτη µέλη της ΕΕ υποχρεούνται να µεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο εντός δεκαοκτώ
µηνών.
Το κείµενο εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης. Η κοινή θέση
του Συµβουλίου δηµοσιεύθηκε το ∆εκέµβριο του 2007, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξήγαγε
ψηφοφορία σε δεύτερη ανάγνωση τον Ιούνιο του 2008.

13857/08 (Presse 282)

23

EL

20.X.2008
Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές
Το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία για την αποσαφήνιση των διατάξεων της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, ούτως ώστε
να µην διατίθενται στην κοινοτική αγορά µετά τις 26 Σεπτεµβρίου 2008 ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές
που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας (3664/08).
Στην οδηγία διευκρινίζεται ότι οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές που έχουν διατεθεί νοµίµως στην
αγορά πριν από τις 26 Σεπτεµβρίου 2008 και δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2006/66/ΕΚ δεν
χρειάζεται να αποσυρθούν από την αγορά ούτε να επισηµανθούν εκ νέου µετά την ηµεροµηνία αυτή.
Σύµβαση για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά µε την έγκριση του Πρωτοκόλλου για τη στρατηγική
περιβαλλοντική εκτίµηση της Σύµβασης της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη
για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (13179/08).
Το Πρωτόκολλο για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση, το οποίο υπογράφηκε στο Espoo της
Φινλανδίας το 1991, συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος µέσω διατάξεων για την εκτίµηση των
σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων για την υγεία που
ενδέχεται να έχουν ορισµένα σχέδια και προγράµµατα, ενώ προσπαθεί παράλληλα να διασφαλίσει ότι, κατά
την προετοιµασία προτάσεων για τη θέσπιση πολιτικών και νοµοθεσίας, λαµβάνεται υπόψη και
ενσωµατώνεται, στον κατάλληλο βαθµό, η περιβαλλοντική µέριµνα, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα της
υγείας.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Κύπρος – Ενίσχυση για την ελάφρυνση των επιπτώσεων της ξηρασίας
Εν συνεχεία της συµφωνίας της 29ης και 30ής Σεπτεµβρίου 2008, το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση µε την
οποία διαπιστώνεται ότι συνάδει µε την κοινοτική νοµοθεσία η ενίσχυση που πρόκειται να χορηγήσει η
Κύπρος στους γεωργούς ως αντιστάθµισµα της εξαιρετικής ξηρασίας που έπληξε τη νήσο κατά την περίοδο
2007 και 2008 (13656/08).
Στις 19 Σεπτεµβρίου 2008, η Κύπρος υπέβαλε στο Συµβούλιο σχετικό αίτηµα, όπου γνωστοποιούσε την
πρόθεση της Κύπρου να χορηγήσει αντισταθµιστική ενίσχυση στους κύπριους γεωργούς που επλήγησαν από
το φαινόµενο της ακραίας ξηρασίας, προκειµένου να εξασφαλιστεί το συντοµότερο δυνατό η προετοιµασία
του επόµενου κύκλου παραγωγής.
Η κρατική ενίσχυση ανέρχεται σε 67,5 εκατοµµύρια ευρώ και θα ωφεληθούν από αυτήν 34.000 γεωργοί και
3.000 κτηνοτρόφοι.
Ορµονικές ουσίες
Το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία για την απαγόρευση της χρησιµοποίησης ορισµένων ουσιών µε ορµονική ή
θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους
(3667/08).
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Η οδηγία, για την οποία επετεύχθη συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση,
απαγορεύει οριστικά τη χορήγηση οιστραδιόλης 17β προκειµένου να εξασφαλιστεί το υψηλότερο
δυνατό επίπεδο προστασίας της υγείας και επιτρέπει τη χρήση στιλβενίων, παραγώγων στιλβενίων,
αλάτων ή εστέρων τους ή θυρεοστατικών ουσιών για τα ζώα συντροφιάς για τις ανάγκες της καλής
διαβίωσης των ζώων.
Στατιστικές σχετικά µε τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
Το Συµβούλο εξέδωσε κανονισµό µε σκοπό τη θέσπιση πλαισίου για την παραγωγή συγκρίσιµων
κοινοτικών στατιστικών σχετικά µε τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και για την
έρευνα σχετικά µε τις µεθόδους γεωργικής παραγωγής (3642/08).
Ο εν λόγω κανονισµός καταργεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 για τη διοργάνωση κοινοτικών
ερευνών σχετικά µε τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων έως το 2007.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΕ/Ελβετία
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση µε την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει
διαπραγµατεύσεις µε την Ελβετική Συνοµοσπονδία για την ανάπτυξη ενισχυµένης συνεργασίας και
την άρση των τεχνικών εµποδίων κατά τις συναλλαγές στους τοµείς της υγείας, της προστασίας
των καταναλωτών, της υγείας των ζώων και φυτών, της καλής διαβίωσης των ζώων και της
ασφάλειας της διατροφικής αλυσίδας.
Συµφωνία σύνδεσης ΕΕ/Παλαιστινιακής Αρχής – Σύσταση υποεπιτροπών
Το Συµβούλιο αποφάσισε υπέρ της σύστασης υποεπιτροπών που προβλέπονται στην
ευρωµεσογειακή ενδιάµεση συµφωνία σύνδεσης για το εµπόριο και τη συνεργασία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ
ονόµατος της Παλαιστινιακής Αρχής της ∆υτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας (12941/08).
Η τελική απόφαση, την οποία πρέπει να επικυρώσει η Μικτή Επιτροπή για την εφαρµογή της
συµφωνίας, προβλέπει τη σύσταση τεσσάρων υποεπιτροπών που θα καλύπτουν τους ακόλουθους
τοµείς:
– Οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά θέµατα, εµπόριο, τελωνειακά θέµατα,
– Κοινωνικές υποθέσεις,
– Ενέργεια, περιβάλλον, µεταφορές, επιστήµες και τεχνολογίες,
– Ανθρώπινα δικαιώµατα, χρηστή διακυβέρνηση και κράτος δικαίου.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ταµείο Αλληλεγγύης της ΕΕ – Γαλλία
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για την κινητοποίηση ποσού ύψους 12.780.000 ευρώ από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, ως αντιστάθµισµα για τις ζηµίες που προκλήθηκαν από
τον τυφώνα «Ντην» που έπληξε τη Μαρτινίκη και τη Γουαδελούπη τον Αύγουστο του 2007
(13097/08).
Τα σχετικά δηµοσιονοµικά έγγραφα θα διαβιβαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σύµβαση για τα ραδιενεργά απόβλητα
Το Συµβούλιο σηµείωσε έκθεση της Ευρατόµ ενόψει της επόµενης ∆ιάσκεψης εξέτασης της κοινής
Σύµβασης για την ασφαλή διαχείριση των αναλωθέντων καυσίµων και την ασφαλή διαχείριση των
ραδιενεργών αποβλήτων.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών
Το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών, µε την οποία
κωδικοποιείται η ισχύουσα οδηγία 2001/25/ΕΚ (3649/08).
Η οδηγία αντικαθιστά τις διάφορες πράξεις που έχουν ενσωµατωθεί στην οδηγία 2001/25/ΕΚ,
διατηρώντας παράλληλα πλήρως το περιεχόµενό τους.
Επίσης, η οδηγία προσαρµόζει την ισχύουσα νοµοθεσία στη νέα διαδικασία επιτροπολογίας µε
έλεγχο1 για µέτρα γενικής εµβέλειας που έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών
στοιχείων βασικής πράξης, η οποία έχει εκδοθεί µε τη διαδικασία της συναπόφασης.

1

Η κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο θεσπίστηκε µε την απόφαση 2006/512/ΕΚ, µε την οποία τροποποιήθηκε
η απόφαση 1999/468/ΕΚ για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή.
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∆ιαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών
Το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη
διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών (3652/08).
Το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συµφωνία επί της συγκεκριµένης
νοµοθετικής πράξης σε πρώτη ανάγνωση.
Η οδηγία αποσκοπεί στην ενσωµάτωση της διάστασης της ασφάλειας σε όλες τις φάσεις του
προγραµµατισµού, σχεδιασµού και λειτουργίας των οδικών υποδοµών του διευρωπαϊκού δικτύου
(TEN-T). Μαζί µε την οικονοµική και την περιβαλλοντική διάσταση, η ασφάλεια θα αποτελέσει
ζωτικής σηµασίας συνιστώσα στην προετοιµασία νέων υποδοµών. Η οδηγία θα διασφαλίζει ότι θα
δίδονται ορθές κατευθυντήριες γραµµές, κατάρτιση και πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την
ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Ως εκ τούτου, οι ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο
σχέδιο οδηγίας εστιάζονται στις εξής τέσσερις διαδικασίες: εκτίµηση των επιπτώσεων της οδικής
ασφάλειας, έλεγχοι της οδικής ασφάλειας, διαχείριση της ασφάλειας του δικτύου και επιθεωρήσεις
ασφάλειας.
Τα κράτη µέλη διαθέτουν προθεσµία δύο ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για να
συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της.
Σύµφωνα µε µελέτες της Επιτροπής, εάν εφαρµοστούν τα προτεινόµενα µέτρα στις οδικές
υποδοµές του διευρωπαϊκού δικτύου, θα µπορούσαν να αποφεύγονται κάθε χρόνο περίπου 7.000
τραυµατισµοί και 600 θάνατοι.
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας – Κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο
Το Συµβούλιο αποφάσισε να µην εναντιωθεί στην έκδοση από την Επιτροπή κανονισµού για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 593/2007 για τα τέλη και τα δικαιώµατα που
εισπράττονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασφάλειας της Αεροπορίας. Ο εν λόγω κανονισµός
της Επιτροπής αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας του συστήµατος πληρωµών.
Σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο της ΕΕ, το Συµβούλιο µπορεί να εναντιωθεί
στην έκδοση νοµοθετικών πράξεων από την Επιτροπή, στηριζόµενο στις ακόλουθες αιτιάσεις:
– τα προτεινόµενα µέτρα υπερβαίνουν τις εκτελεστικές εξουσίες που προβλέπονται στη βασική
πράξη, ή
– τα προτεινόµενα µέτρα δεν συµφωνούν µε το στόχο ή το περιεχόµενο της βασικής πράξης, ή

– τα προτεινόµενα µέτρα δεν τηρούν τις αρχές της επικουρικότητας ή της αναλογικότητας.
Αυτό συνεπάγεται ότι, εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εναντιωθεί, η Επιτροπή µπορεί να
εκδώσει τις προτεινόµενες νοµοθετικές πράξεις.
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση (µε πρόταση της αυστριακής κυβέρνησης) για το διορισµό του κ.
Christoph LECHNER ως τακτικού µέλους σε αντικατάσταση της κας BELABED για το
εναποµένον διάστηµα της τρέχουσας θητείας, ήτοι έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2010.
ΓΡΑΠΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
∆ιεθνή λογιστικά πρότυπα
Στις 15 Οκτωβρίου 2008, το Συµβούλιο αποφάσισε µε γραπτή διαδικασία να µην εναντιωθεί στην
έκδοση κανονισµού της Επιτροπής περί της υιοθέτησης ορισµένων διεθνών λογιστικών προτύπων.
Με τη νέα νοµοθετική πράξη, η ΕΕ εγκρίνει τις τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB) στις 13 Οκτωβρίου 2008 όσον αφορά το ∆ιεθνές Λογιστικό
Πρότυπο (∆ΛΠ) 39 και το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 7. Κατόπιν
τούτου, οι ενδιαφερόµενες εταιρίες δύνανται σε ορισµένες σπάνιες περιπτώσεις να
επαναταξινοµούν ορισµένα χρηµατοοικονοµικά από την κατηγορία των «κατεχόµενων για
εµπορική εκµετάλλευση» σε άλλη κατηγορία. Η τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση αποτελεί µια
τέτοια σπάνια περίσταση, πράγµα που δικαιολογεί τη χρήση της δυνατότητας αυτής από τις
ενδιαφερόµενες εταιρίες. Ο κανονισµός δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα (ΕΕ L 275) της
16ης Οκτωβρίου 2008.
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