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Κυριότερα αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου

Το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία για την αναδιατύπωση της οδηγίας περί
βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης).
Κατά το ανεπίσηµο γεύµα και την επίσηµη σύνοδο, οι υπουργοί συζήτησαν σχετικά µε τις προόδους
που έχουν επιτελεσθεί προς την επίτευξη παγκόσµιας συµφωνίας για την µετά το 2012 προστασία
του κλίµατος.
Χωρίς συζήτηση, το Συµβούλιο υιοθέτησε τη δέσµη για την εσωτερική αγορά ενέργειας και οδηγία
για την πυρηνική ασφάλεια.
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ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Οι Κυβερνήσεις των κρατών µελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής:
Βέλγιο:
Benoît LUTGEN
Βουλγαρία :
Atanas KOSTADINOV
Τσεχική ∆ηµοκρατία:
Ladislav MIKO
Jan DUSÍK
∆ανία:
Troels Lund POULSEN
κα Connie HEDEGAARD
Γερµανία:
Michael MÜLLER

Εσθονία:
Jaanus TAMKIVI
Ιρλανδία:
John GORMLEY
Ελλάδα:
Σταύρος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Υπουργός Γεωργίας , Αγροτικού Χώρου, Περιβάλλοντος
και Τουρισµού (Βαλλωνική Περιοχή)
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων
Υπουργός Περιβάλλοντος
Πρώτος Υφυπουργός Περιβάλλοντος, τµήµα ∆ιεθνών
Υποθέσεων, Νοµοθεσίας και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Υπουργός Περιβάλλοντος
Υπουργός Κλίµατος και Ενέργειας
Κοινοβουλευτικός υφυπουργός, Οµοσπονδιακό
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και
Ασφάλειας των Αντιδραστήρων
Υπουργός Περιβάλλοντος
Υπουργός Περιβάλλοντος, Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων

Ισπανία:
κα Teresa RIBERA RODRÍGUEZ

Υφυπουργός για την Αλλαγή του Κλίµατος

Γαλλία:
Chantal JOUANNO

Υφυπουργός, αρµόδια για την Οικολογία

Ιταλία:
Roberto MENIA
Κύπρος :
Μιχάλης Πολυνείκη ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ
Λετονία:
Zaneta MIKOSA

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Προστασίας των
Φυσικών και των Θαλάσσιων Πόρων
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Κοινοβουλευτική Γραµµατέας στο Υπουργείο
Οικονοµικών

Λιθουανία:
Gediminas KAZLAUSKAS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Λουξεµβούργο:
κα Michèle EISENBARTH

Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος

Ουγγαρία:
István KLING

Υφυπουργός, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων

Μάλτα:
George PULLICINO

Υπουργός Πόρων και Αγροτικών Υποθέσεων

Κάτω Χώρες:
Jacqueline CRAMER

Υπουργός Οικισµού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
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Αυστρία:
Nikolaus BERLAKOVICH
Πολωνία:
Maciej NOWICKI
Πορτογαλία:
Francisco NUNES CORREIA

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

Ρουµανία:
Marius HIRTE

Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος

Σλοβενία :
Karl Viktor ERJAVEC

Υπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Σλοβακία:
Viliam TURSKÝ

Υφυπουργός, Υπουργείο Γεωργίας

Φινλανδία:
κα Paula LEHTOMÄKI

Υπουργός Περιβάλλοντος

Σουηδία:
Andreas CARLGREN

Υπουργός Περιβάλλοντος

Ηνωµένο Βασίλειο:
Hilary BENN
Joan RUDDOCK

Υπουργός Περιβάλλοντος, Επισιτισµού και Αγροτικών
Θεµάτων
Υπουργός Ενέργειας και αλλαγής του κλίµατος

Επιτροπή:
Σταύρος ∆ΗΜΑΣ

Μέλος
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Βιοποικιλότητα και χωροκατακτητικά ξένα είδη
Το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα µε αντικείµενο τόσο τη βιοποικιλότητα όσο και τα χωροκατακτητικά
ξένα είδη. Το κείµενο περιλαµβάνεται στο 11412/09.
Βιοµηχανικές εκποµπές
Το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία ενόψει της εν συνεχεία υιοθέτησης κοινής θέσης για την
αναδιατύπωση της οδηγίας σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (11320/09).
Η οδηγία για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ) επιδιώκει την µε συντονισµένο
τρόπο αποτροπή και έλεγχο της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους από εκποµπές
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Ρυθµίζει τις εκποµπές ευρέως φάσµατος ρύπων, µεταξύ άλλων των θειούχων
και αζωτούχων ενώσεων, των µορίων σκόνης, του αµίαντου και των βαρέων µετάλλων. Η οδηγία στοχεύει
στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, των υδάτων και του εδάφους σε τοπικό επίπεδο και όχι στον
µετριασµό των επιπτώσεων µερικών από αυτές τις ουσίες όσον αφορά την υπερθέρµανση του πλανήτη. Οι
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα δεν καλύπτονται από την ΟΠΕΡ.
Το Συµβούλιο συζήτησε ειδικότερα το θέµα των µεγάλων εγκαταστάσεων καύσης (ΜΕΚ), δηλ. των
εργοστασίων παραγωγής ενέργειας, καθώς και των εγκαταστάσεων καύσης στα διυλιστήρια πετρελαίου και
στη µεταλλουργία. Προκειµένου να µειωθεί περαιτέρω η ρύπανση από αυτές τις πηγές, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είχε προτείνει µεγαλύτερη αυστηρότητα των υφιστάµενων ορίων εκποµπών τους µέσω
ευθυγράµµισής τους µε τις τρέχουσες βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές (Β∆Τ) από το 2016. Οι βέλτιστες
διαθέσιµες τεχνικές αναφέρονται στην αποτελεσµατικότερη και διαθέσιµη τεχνολογία µείωσης των
εκποµπών, όπως έχει τεκµηριωθεί στα ευρωπαϊκά έγγραφα αναφοράς Β∆Τ (BREF).
Το Συµβούλιο συµφώνησε να εφαρµόσει τις τρέχουσες βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές στις νέες µεγάλες
εγκαταστάσεις καύσης νωρίτερα από ό,τι πρότεινε η Επιτροπή, δηλαδή εντός δύο ετών από την έναρξη
ισχύος της οδηγίας. Οι υπάρχουσες µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης θα πρέπει να εφαρµόσουν τις τρέχουσες
βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές από το 2016, αλλά η συµφωνία προβλέπει µεταβατική περίοδο: Μέχρι τα τέλη
του 2020, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν µεταβατικά εθνικά σχέδια µε ανώτατο όριο εκποµπών
ορισµένων ρύπων (NOx ή/και SO2 ή/και σκόνη). Τα εν λόγω ετήσια ανώτατα όρια πρέπει να µειωθούν
µεταξύ του 2016 και του 2020 και να φθάσουν σε επίπεδα συνδεόµενα µε τις τρέχουσες βέλτιστες
διαθέσιµες τεχνικές κατά τα τέλη του 2019.
Οι εγκαταστάσεις καύσης που τροφοδοτούνται µε εγχώριο άνθρακα ή λιγνίτη και οι οποίες αδυνατούν να
συµµορφωθούν µε τα όρια εκποµπών για το SO2, µπορούν εναλλακτικά να εφαρµόσουν το ελάχιστο
ποσοστό αποθείωσης. Το ποσοστό αυτό παραµένει στο 96% για τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης µε
ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των 300 MW.
Η πολιτική συµφωνία περιέχει επίσης διατάξεις σχετικά µε τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης µε
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ουσιώδη για την ενεργειακή ασφάλεια σε µερικά κράτη µέλη.
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Είναι ένα από τα κύρια στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής για την ενίσχυση της εφαρµογής των βέλτιστων
διαθέσιµων τεχνικών σε σύγκριση µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η αναδιατύπωση προβλέπει σηµαντικότερο ρόλο για τα
έγγραφα αναφοράς Β∆Τ προκειµένου να περιοριστεί το πεδίο που έχουν οι εθνικές αρχές να παρεκκλίνουν από τις
βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές όσον αφορά τη χορήγηση αδειών. Το Συµβούλιο αναθεώρησε τώρα τη διαδικασία
έγκρισης των εγγράφων αναφοράς Β∆Τ µε στόχο να εξασφαλιστεί η διαθεσιµότητά τους σε όλες τις επίσηµες γλώσσες
της ΕΕ µε παράλληλη συγκράτηση των µεταφραστικών εξόδων. Κατ’ αρχάς, τα αποσπάσµατα των εγγράφων
αναφοράς Β∆Τ, αποκαλούµενα συµπεράσµατα Β∆Τ, εγκρίνονται µέσω της διαδικασίας της «επιτροπολογίας». Τα
πλήρη έγγραφα αναφοράς Β∆Τ εγκρίνονται στη συνέχεια από την Επιτροπή. Μόλις εκδοθεί νέο έγγραφο αναφοράς
Β∆Τ, οι σχετικές άδειες πρέπει να ενηµερωθούν εντός πέντε ετών.

Προστασία του εδάφους
Η Προεδρία ενηµέρωσε το Συµβούλιο για την πρόοδο σχετικά µε το σχέδιο οδηγίας για τον καθορισµό πλαισίου
προστασίας του εδάφους, ως έχει στην έκθεσή της (10919/09).
Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση τον Νοέµβριο του 2007 (14979/07), το
Συµβούλιο δεν κατέληξε ακόµα σε πολιτική συµφωνία επί του φακέλου. ∆ιάφορες αντιπροσωπείες εξέφρασαν
δυσαρέσκεια για το γεγονός και δήλωσαν την άποψή τους ότι είναι αναγκαία κοινοτική πράξη, ενώ άλλες επανέλαβαν
την αντίθεσή τους σε αυτά τα κοινά µέτρα καθώς και τον προβληµατισµό τους όσον αφορά τις διοικητικές
επιβαρύνσεις και τη σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας.
Μέχρι σήµερα, το έδαφος δεν υπήρξε αντικείµενο ειδικής κοινής προστατευτικής πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο. Το
σχέδιο οδηγίας στοχεύει στην κάλυψη αυτού του κενού µε την καθιέρωση κοινής στρατηγικής για την προστασία του
εδάφους, βασισµένης στις αρχές
–

της ενσωµάτωσης των πτυχών του εδάφους σε άλλες πολιτικές και της διατήρησης των λειτουργιών του
εδάφους,

–

της πρόληψης των απειλών κατά του εδάφους µέσω του προσδιορισµού των τοµέων προτεραιότητας και του
καθορισµού σχεδίων δράσης,

–

προσδιορισµός των ρυπασµένων χώρων και αποκατάστασή τους.

Αλλαγή του κλίµατος

Οι υπουργοί πραγµατοποίησαν ανταλλαγή απόψεων, υπογραµµίζοντας τη συνεχιζόµενη αποφασιστικότητά τους για
την επίτευξη του τελικού στόχου, ήτοι µιας φιλόδοξης και συνολικής παγκόσµιας συµφωνίας στην Κοπεγχάγη.
Επανερχόµενοι στα αποτελέσµατα της πρόσφατης συνεδρίασης µεταξύ συνόδων της Σύµβασης-πλαισίου των
Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος (UNFCCC) η οποία έγινε στη Βόννη (1-12 Ιουνίου), οι υπουργοί
επισήµαναν ότι έχουν σηµειωθεί πρόοδοι σε αυτές τις διαπραγµατεύσεις. Ειδικότερα, όσον αφορά τις νοµικές
διαδικασίες, οι οποίες θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε σύναψη νέου πρωτοκόλλου βάσει της Σύµβασης και/ή σε
αναθεώρηση του πρωτοκόλλου του Κυότο στην Κοπεγχάγη τον ∆εκέµβριο, έχουν υποβληθεί ορισµένες προτάσεις, για
αυτά τα δύο ενδεχόµενα, συµπεριλαµβανοµένης µιας πρότασης της ΕΕ για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του
Κυότο. Κατά συνέπεια, παραµένουν ανοικτές προς επιλογή ορισµένες εναλλακτικές λύσεις ως προς τη νοµική µορφή
των συµφωνιών που θα επιτευχθούν στην Κοπεγχάγη. Η µετάβαση αυτή προς µια πλήρη διαδικασία
διαπραγµατεύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των συζητήσεων σχετικά µε ορισµένα στοιχεία στα σχέδια νοµικών
κειµένων που έγιναν και στις δύο ειδικές οµάδες εργασίας, κρίθηκε ως ενθαρρυντική. Το αρχικό κείµενο προς
διαπραγµάτευση, το οποίο δόθηκε από την προεδρία των ειδικών οµάδων εργασίας, όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη
δράση συνεργασίας, αποτέλεσε µια χρήσιµη βάση για τις πολυάριθµες εποικοδοµητικές προτάσεις που έγιναν από τα
µέρη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στη Βόννη.
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Από την εξέταση της πορείας των διαπραγµατεύσεων µε προοπτική την Κοπεγχάγη, καταδείχθηκε ο ζωτικός ρόλος της
ύπαρξης µιας πολιτικής δυναµικής για την επίτευξη συµφωνίας. Κατά τους προσεχείς µήνες θα πρέπει να διατηρηθεί η
συνείδηση του πραγµατικά επείγοντος του θέµατος: τα πολιτικά και περιβαλλοντικά περιθώρια των προσφερόµενων
ευκαιριών είναι στενά, και µια αποτυχία στην Κοπεγχάγη είναι κάτι που δεν µπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί
ενδεχόµενο· είναι απλούστατα αδιανόητη.
Παρά την ύπαρξη ορισµένων ενθαρρυντικών ενδείξεων, εξακολουθεί να απαιτείται ακόµη µεγάλη πρόοδος
προκειµένου να επιτευχθεί τελικά συµφωνία, και θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη ώθηση στις διαπραγµατεύσεις για ένα
επιτυχές αποτέλεσµα στην Κοπεγχάγη. Οι προσεχείς συνεδριάσεις στη Βόννη (Αύγουστος) και την Μπαγκόκ
(Σεπτέµβριος - Οκτώβριος) θα πρέπει να επικεντρωθούν στην απλούστευση του κειµένου των διαπραγµατεύσεων, µε
προσδιορισµό των πεδίων σύγκλισης τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και για συγκεκριµένες εναλλακτικές λύσεις που
έχουν προταθεί από τα µέρη.
Ορισµένα ζητήµατα καίριας σηµασίας παραµένουν ανεπίλυτα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό πεδίο.
Κατόπιν τούτου, η ΕΕ θα πρέπει να χρησιµοποιήσει µια παράλληλη προσέγγιση, µε την οποία
1.

Θα συνεχίσει να απευθύνει ισχυρά µηνύµατα προς τους εταίρους της στις διαπραγµατεύσεις.

2.

Θα διαµορφώσει µια γενική αντίληψη για τη συµφωνία στην Κοπεγχάγη

3.

Θα επεξεργαστεί µια πλήρη εντολή πριν από τη ∆ιάσκεψη της Κοπεγχάγης.

Ενεργώντας έτσι, η ΕΕ θα πρέπει να τηρήσει ενιαία στάση και να απευθύνει σαφή µηνύµατα, µε µια ενιαία φωνή.
Τονίστηκε δε η αξία µιας συντονισµένης και ενισχυµένης διπλωµατικής προσπάθειας εκ µέρους της ΕΕ και των
κρατών µελών της απέναντι σε όλους τους µείζονες εταίρους της στις διαπραγµατεύσεις, και ιδίως έναντι των ΗΠΑ και
των χωρών ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα).
Υπογραµµίστηκε επίσης η σηµασία που έχει για όλες τις χώρες να συνεχίσουν τη διεξοδική εξέταση των εναλλακτικών
λύσεων που περιέχονται στο κείµενο των διαπραγµατεύσεων, και ιδίως η σηµασία της επιδίωξης ισορροπηµένων
συµβιβαστικών λύσεων οι οποίες να αντανακλούν τις φιλοδοξίες του σχεδίου δράσης του Μπαλί. Η ΕΕ εκτιµά ότι έχει
βασική σηµασία να επιτευχθεί στην Κοπεγχάγη συµφωνία για τον περιορισµό της ανόδου της µέσης θερµοκρασίας
στην επιφάνεια της γης κατά λιγότερο των 2ºC, καθώς και να ενσωµατωθεί στη συµφωνία µια πορεία συνολικών
εκποµπών που να είναι συνεπής µε τον στόχο αυτόν, συµπεριλαµβανοµένης µιας συνολικής µείωσης των εκποµπών
κατά 50% τουλάχιστον κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2050, µε υψηλότερο σηµείο αιχµής των συνολικών
εκποµπών το αργότερο έως το 2020. Τονίστηκε δε η ανάγκη ύπαρξης µηχανισµών που να εξασφαλίζουν για τις
ανεπτυγµένες χώρες µια αξιόπιστη πορεία µείωσης των εκποµπών κατά τουλάχιστον 80% έως το 2050 σε σχέση µε τα
επίπεδα του 1990, περιλαµβανοµένης της δέσµευσης για συγκρίσιµα και ισχυρά ορόσηµα µεσοπροθέσµως. Θα πρέπει
επίσης, για να επιτευχθεί ει δυνατόν ο στόχος των 2ºC, να περιληφθούν στη συµφωνία δραστήρια µέτρα από τις
αναπτυσσόµενες χώρες.
Η ΕΕ υιοθέτησε έναν φιλόδοξο στόχο για τον µετριασµό των επιπτώσεων· η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει
έµφαση σε αυτή τη δέσµευση και στην προθυµία της για µείωση µέχρι του ποσοστού 30%, εφόσον υπάρξουν
κατάλληλες δεσµεύσεις από τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη. Η προσφορά αυτή αποτελεί βασικό µοχλό στις
διαπραγµατεύσεις. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της θα εξετάσουν διεξοδικότερα τα ακριβή κριτήρια για την ερµηνεία της
«καταλληλότητας» στα πλαίσια αυτά, και θα συµφωνήσουν επίσης για τα µέσα µε τα οποία θα επιτευχθεί στην πράξη η
µείωση κατά 30%.
∆ιατυπώθηκαν ανησυχίες ότι το σηµερινό επίπεδο φιλοδοξιών από άλλες χώρες του Παραρτήµατος Ι είναι ανεπαρκές
και ότι οι συνολικές µειώσεις εκποµπών που προσφέρονται από την οµάδα των ανεπτυγµένων χωρών υπολείπονται
σηµαντικά των απαιτήσεων που έχουν καθοριστεί επιστηµονικώς, δηλαδή µια µείωση, έως το 2020, της τάξης του 25 40% κάτω των επιπέδων του 1990. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να συµµετέχει σε εποικοδοµητικές συζητήσεις ώστε να
εξασφαλίσει ότι οι µεµονωµένες και οι συλλογικές προσπάθειες µεταξύ των ανεπτυγµένων χωρών θα είναι συνεπείς µε
τα επιστηµονικά δεδοµένα.
Η δράση των ανεπτυγµένων χωρών για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης µε παράλληλο περιορισµό της αύξησης των
εκποµπών, αποτελεί βασική συνιστώσα της συµφωνίας της Κοπεγχάγης. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να εκθέτει τα
πλεονεκτήµατα της πρότασής της για τη χρήση της αναπτυξιακής στρατηγικής χαµηλών εκποµπών (ΑΣΧΕ) ως µέσου
για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και την αξία της ΑΣΧΕ στον προσδιορισµό προγραµµάτων και
σχεδίων τα οποία θα µπορούν να επωφεληθούν από εξωτερική στήριξη στα πλαίσια της χρηµατοπιστωτικής
αρχιτεκτονικής της συµφωνίας της Κοπεγχάγης.
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Όσον αφορά τη ρύθµιση των εκποµπών από καύσιµα πλοίων, τονίστηκε η ανάγκη για ισχυρή και
ενιαία προσέγγιση εκ µέρους της ΕΕ µε σκοπό τη διαπραγµάτευση µέτρων πραγµατικά παγκόσµιας
ισχύος υπό την αιγίδα του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ).
Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ, στα πρόσφατα συµπεράσµατα τόσο του Συµβουλίου ECOFIN όσο και
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, σηµείωσε την ύπαρξη προόδου ως προς το όραµά της και τη
δέσµευσή της για τη µελλοντική χρηµατοπιστωτική αρχιτεκτονική της συµφωνίας της Κοπεγχάγης,
εξακολουθεί ωστόσο να υπάρχει επείγον και σηµαντικό έργο που πρέπει να γίνει στον τοµέα αυτόν,
δεδοµένου ιδίως ότι αποτελεί ένα τόσο καίριας σηµασίας στοιχείο της µελλοντικής συµφωνίας.
Χρειάζεται να γίνει γρήγορα περαιτέρω σηµαντική πρόοδος, και οι υπουργοί περιβάλλοντος, ως
αντιπρόσωποι των κρατών µελών µε γενική αρµοδιότητα για τις διαπραγµατεύσεις της UNFCCC,
πρέπει να ηγηθούν και να καθοδηγήσουν τις σχετικές συζητήσεις, τόσο στα πλαίσια των
αντίστοιχων συνθέσεων του Συµβουλίου όσο και στα πλαίσια των εθνικών διοικήσεων, ούτως ώστε
να εξασφαλιστεί η επίτευξη αποδεκτού αποτελέσµατος.
Από πολλές απόψεις, δεν έχει δοθεί επαρκής προσοχή στο θέµα της προσαρµογής. Η παράλειψη
αυτή πρέπει να επανορθωθεί, ιδίως δε η ΕΕ ιδίως πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ώστε να
εξασφαλιστεί η επίτευξη συµφωνίας για κατάλληλους µηχανισµούς που να παρέχουν ουσιαστική
στήριξη προς τις φτωχότερες και πλέον ευάλωτες από τις αναπτυσσόµενες χώρες.
Παρά τον όγκο των στοιχείων που περιέχονται στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της
∆ιακυβερνητικής Οµάδας για την Αλλαγή του Κλίµατος (IPCC), αναγνωρίζεται ότι στη συµφωνία
της Κοπεγχάγης πρέπει να ενσωµατωθούν διατάξεις που να επιτρέπουν την επανεξέταση και
αναθεώρηση της συµφωνίας υπό το φως των νέων επιστηµονικών στοιχείων, και ιδίως των
αποτελεσµάτων της πέµπτης έκθεσης αξιολόγησης της IPCC η οποία προβλέπεται να δηµοσιευθεί
το 2014.
Οι υπουργοί επανέλαβαν ότι είναι αποφασισµένοι να επιδιώξουν την επίτευξη µιας συνολικής
συµφωνίας που θα διαδεχθεί τη συµφωνία του Κυότο. Παράλληλα, υπογράµµισαν την ανάγκη να
χρησιµοποιηθούν όλα τα µέσα διαπραγµάτευσης, συµπεριλαµβανοµένων των διµερών επαφών και
της ενεργού συµµετοχής σε σηµαντικά διεθνή φόρα όπως το G8, το G20 και το Φόρουµ των
µεγάλων οικονοµιών. Ειδικότερα, οι υπουργοί συζήτησαν τα αποτελέσµατα της τρίτης
προπαρασκευαστικής συνεδρίασης του Φόρουµ των µεγάλων οικονοµιών για την ενέργεια και το
κλίµα που πραγµατοποιήθηκε στο Μεξικό (22-23 Ιουνίου 2009). Οι υπουργοί εξέφρασαν
ικανοποίηση για την προσωπική δέσµευση του Προέδρου του Μεξικού κ. Φελίπε Καλντερόν,
καθώς και για την παρέµβασή του κατά την τελευταία προπαρασκευαστική συνεδρίαση, και
προσβλέπουν στη διατύπωση µιας φιλόδοξης διακήρυξης κατά την επικείµενη σύνοδο των ηγετών
στην Λ’ Ακουίλα τον Ιούλιο.
Ο µελλοντικός Πρόεδρος του Συµβουλίου «Περιβάλλον» κ. Andreas Carlgren προέβη σε µια
σύντοµη παρουσίαση της προσέγγισης και των προτεραιοτήτων της επικείµενης σουηδικής
Προεδρίας.
Βιολογικά απόβλητα
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα συµπεράσµατα για τα βιολογικά απόβλητα. Το κείµενο ανευρίσκεται στο
11462/09.
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∆ΙΑΦΟΡΑ
Το Συµβούλιο κατέγραψε πληροφορίες σχετικά µε τα ακόλουθα σηµεία:
Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί
Η αυστριακή αντιπροσωπεία παρενέβη µε βάση σηµείωµα (11226/2/09 REV 2) σχετικά µε τις
πολιτικές επιλογές για τη ρύθµιση των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) στην ΕΕ. Η
Αυστρία, υποστηριζόµενη από µεγάλο αριθµό αντιπροσωπειών, κατέθεσε την άποψη ότι τα
µεµονωµένα κράτη µέλη πρέπει να µπορούν να απαγορεύουν ή να ρυθµίζουν την καλλιέργεια των
ΓΤΟ σε ολόκληρο στο έδαφός τους ή σε ορισµένες περιοχές. Η περιγραφόµενη ακολουθητέα
πορεία περιλαµβάνει συµφωνία σχετικά µε τα κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια που πρέπει να
εφαρµοστούν εν προκειµένω, καθώς και σχετικά µε δέσµη δευτερευουσών τροποποιήσεων στη
συναφή νοµοθεσία της ΕΕ. Τα κράτη µέλη που υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία προέτρεψαν
την Επιτροπή να καταθέσει πρόταση και ενδεχόµενες συµπληρωµατικές εναλλακτικές προτάσεις.
Προϊόντα ξυλείας
Η Προεδρία ενηµέρωσε το Συµβούλιο για την σηµειωθείσα πρόοδο σχετικά µε την πρόταση
κανονισµού για τη θέσπιση υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης σχετικά µε την εµπορία
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.
Χηµικές ουσίες
Η δανική αντιπροσωπεία τόνισε τη σηµασία που έχει η συντονισµένη προσέγγιση της
αντιµετώπισης των επιδράσεων του συνδυασµού χηµικών ουσιών (επιδράσεις συνδυασµού
παραγόντων «cocktail-effects»), µεταξύ των οποίων και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Οι
εµπειρογνώµονες θεωρούν την επικρατούσα προσέγγιση ανά χηµική ουσία στην εκτίµηση κινδύνου
ως ανεπαρκώς προστατευτική έναντι της δυνατότητας επιδράσεων των µιγµάτων. Η ∆ανία
προέτρεψε το Συµβούλιο και την εισερχόµενη Προεδρία να αρχίσουν εργασίες µε σκοπό να
εξασφαλίσουν ότι ο κίνδυνος των επιδράσεων του συνδυασµού λαµβάνεται δεόντως υπόψη στα
νοµοθετήµατα της ΕΕ περί χηµικών ουσιών.
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∆ιεθνής περιβαλλοντική πολιτική
Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το Συµβούλιο για τα αποτελέσµατα διάφορων συνεδριάσεων διεθνών
οργανισµών στον τοµέα της πολιτικής για το περιβάλλον:
–

∆εύτερη ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για τη ∆ιαχείριση των Χηµικών Ουσιών (Γενεύη, 11-15
Μαΐου 2009) (10937/09)·

–

Τέταρτη ∆ιάσκεψη των Μερών της Σύµβασης της Στοκχόλµης για τους έµµονους
οργανικούς ρύπους (Γενεύη, 4-8 Μαΐου 2009) (10935/09)·

–

∆έκατη έβδοµη σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
(Νέα Υόρκη, 4-15 Μαΐου 2009) (10933/09).

Περιβάλλον για την Ευρώπη
Η Προεδρία ενηµέρωσε το Συµβούλιο για την σηµειωθείσα πρόοδο σχετικά µε τη µεταρρύθµιση
της διαδικασίας «Περιβάλλον για την Ευρώπη», η οποία δροµολογήθηκε τον Οκτώβριο του 2007
στην 6η Οικονοµική Επιτροπή των ΗΕ για την Ευρώπη η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Βελιγράδι
(10932/09).
∆ιασκέψεις
Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε επίσης το Συµβούλιο σχετικά µε διάφορες διασκέψεις που διοργάνωσε η
Τσεχική Προεδρία για θέµατα περιβάλλοντος:
–

∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για την εφαρµογή στην πράξη της Σύµβασης του Όρχους, Μπρνο, 1617 Απριλίου 2009 (11073/09)

–

∆ιάσκεψη «Προς ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον – ∆υνατότητες των SEIS και SISE:
Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής γνώσης στην Ευρώπη» (Πράγα, 24-27 Μαρτίου 2009)
(11036/09)·

–

∆ιάσκεψη για τις περιοχές άγριας φύσης και τις µεγάλες ζώνες φυσικού βιοτόπου (Πράγα,
27-28 Μαΐου 2009) (11168/09).

Σχέδιο ΕΕ-Κίνας για µονάδες άνθρακα µε µηδαµινές εκποµπές
Η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της σχετικά µε την παγίδευση του άνθρακα και την
αποθήκευσή του σε γεωλογικούς σχηµατισµούς στις αναδυόµενες οικονοµίες και τις
αναπτυσσόµενες χώρες και τη χρηµατοδότηση του Σχεδίου ΕΕ-Κίνας για µονάδες άνθρακα µε
µηδαµινές εκποµπές (11448/09).
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα συµπεράσµατα µε αντικείµενο «Αλλαγή του κλίµατος: Προς µια
συνολική στρατηγική προσαρµογής της ΕΕ». Το κείµενο ανευρίσκεται στο έγγραφο 10435/09.
ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό - Αποστολή της ΕΕ για την παροχή συνδροµής όσον αφορά τη
µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας
Το Συµβούλιο υιοθέτησε κοινή δράση για την τροποποίηση και παράταση της κοινής δράσης
2007/406/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε τη συγκρότηση αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή
συµβουλών και συνδροµής όσον αφορά τη µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας στη Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Κονγκό (Αποστολή EUSEC RD Congo) (10358/09).
Η κοινή δράση παρατείνει για τρεις επιπλέον µήνες, µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2009, τη θητεία της
εν εξελίξει αποστολής, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου 2009.
Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς που προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται
µε την αποστολή για την περίοδο από τον Ιούλιο 2008 έως τον Σεπτέµβριο 2009, ανέρχεται σε
8 450 000 ευρώ.
Το 2007, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2007/406/ΚΕΠΠΑ (αποστολή EUSEC RD
Κονγκό), η οποία αντικατέστησε την αποστολή που είχε συσταθεί προηγουµένως µε την κοινή
δράση 2005/355/ΚΕΠΠΑ, µε σκοπό την υλοποίηση της δέσµευσης της ΕΕ να συµβάλει στη
επίτευξη σταθερότητας στη περιοχή των Μεγάλων Λιµνών.
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Στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων µαζικής καταστροφής
Το Συµβούλιο επικύρωσε εξαµηνιαία έκθεση προόδου (2009/I) σχετικά µε την εφαρµογή της
στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων µαζικής καταστροφής (ΟΜΚ) και ενηµερωµένο
κατάλογο προτεραιοτήτων για τη µελλοντική εφαρµογή της.
Η ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της διάδοσης όπλων µαζικής καταστροφής εγκρίθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2003. Η εξαµηνιαία έκθεση προόδου εκπονήθηκε από το
Γραφείο του Προσωπικού Αντιπροσώπου του Ύπατου Εκπροσώπου για τη µη διάδοση των ΟΜΚ
σε συντονισµό µε την Επιτροπή.
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κοινοτικός Κώδικας Θεωρήσεων*
Το Συµβούλιο θέσπισε σήµερα κοινούς κανόνες για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις έκδοσης
θεωρήσεων βραχείας διαµονής. Πρόκειται για σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της
περαιτέρω ανάπτυξης µιας κοινής πολιτικής για τις θεωρήσεις και προς την ενίσχυση της
συνεργασίας στον χώρο του Σένγκεν. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα έχουν το όφελος συνεπέστερων
και διαφανέστερων διαδικασιών αίτησης.
Οι διατάξεις αφορούν κυρίως τις διελεύσεις ή τις προθέσεις διαµονής που δεν υπερβαίνουν τους
τρεις µήνες σε διάστηµα εξαµήνου (θεωρήσεις βραχείας διαµονής).
Ο νέος κανονισµός για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων (3625/09, 11110/09 ADD1)
συνενώνει όλες τις νοµικές πράξεις σχετικά µε τις αποφάσεις χορήγησης θεωρήσεων και ενισχύει
τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου για τους αιτούντες. Αντικαθιστά την Κοινή Προξενική
Εγκύκλιο.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. ανακοινωθέν τύπου 11376/09.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συστάσεις προς τα κράτη µέλη όσον αφορά τις πολιτικές τους για την οικονοµία και την
απασχόληση
Το Συµβούλιο υιοθέτησε τη σύστασή του σχετικά µε την επικαιροποίηση το 2009 των γενικών
προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της ΕΕ και µε την εφαρµογή
των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών (8250/09). Οι συστάσεις ανά χώρα αναθεωρούνται
ώστε να αντικατοπτρίζουν τις προόδους που σηµειώθηκαν στην εφαρµογή των εθνικών
προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων (NRP) και στις αρχές του σχεδίου οικονοµικής ανάκαµψης.
Μέτρα κατά της φοροδιαφυγής που συνδέεται µε την εισαγωγή
Το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία που αποσκοπεί στην ενίσχυση των µέτρων κατά της απάτης στον
τοµέα του φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) στις εισαγωγές (10689/09). Η νέα πράξη διευκρινίζει
τους όρους υπό τους οποίους η εισαγωγή αγαθών απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ εάν ακολουθεί
παράδοση ή µεταφορά των εν λόγω αγαθών σε υποκείµενο στον φόρο σε άλλο κράτος µέλος.
Η απαλλαγή ισχύει µόνο εάν ο εισαγωγέας έχει παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στις αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους εισαγωγής:
• τον αριθµό φορολογικού µητρώου ΦΠΑ του εισαγωγέα που χορηγείται από το κράτος µέλος
εισαγωγής
• τον αριθµό φορολογικού µητρώου ΦΠΑ του αποκτώντος, στον οποίον παραδίδονται τα αγαθά, ο
οποίος χορηγείται σε άλλο κράτος µέλος, ή τον δικό του αριθµό φορολογικού µητρώου ΦΠΑ, ο
οποίος χορηγείται στο κράτος µέλος άφιξης της αποστολής ή της µεταφοράς των αγαθών
• την απόδειξη ότι τα εισαγόµενα αγαθά προορίζονται να µεταφερθούν ή να αποσταλούν από το
κράτος µέλος εισαγωγής σε άλλο κράτος µέλος.
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ΓΕΩΡΓΙΑ
Μεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα - Ευρωµεσογειακή συµφωνία µε την Τυνησία
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά µε τη θέση της ΕΕ που θα ληφθεί στο πλαίσιο του
Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας για την τροποποίηση των διατάξεων εφαρµογής που αφορούν
τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ της ΕΕ και
της Τυνησίας (10604/09).
∆ραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Το Συµβούλιο εξέδωσε1 οδηγία προκειµένου να καταχωριστούν ορισµένα παραφινέλαια στο
Παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414, υπό τον όρο ότι συµµορφώνονται µε τα κριτήρια καθαρότητας
της ευρωπαϊκής φαρµακοποιίας 6.0 (10385/09). Επιπλέον, το Συµβούλιο εξέδωσε2 οδηγία
προκειµένου να καταχωριστούν ορισµένα άλλα παραφινέλαια στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας
91/414, υπό τον ίδιο όρο (10386/09).
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού για τους ηλεκτρικούς κινητήρες - Κανονιστική
διαδικασία µε έλεγχο
Το Συµβούλιο αποφάσισε να µην εναντιωθεί στην εκ µέρους της Επιτροπής έκδοση κανονισµού
περί εφαρµογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού για
τους ηλεκτρικούς κινητήρες.
Ο τροποποιητικός κανονισµός υπόκειται στην κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο, η οποία δίδει τη
δυνατότητα στο Συµβούλιο να αντιτάσσεται στην έκδοση νοµικών πράξεων από την Επιτροπή για
σαφείς λόγους. Καθώς το Συµβούλιο έχει δώσει το πράσινο φως, η Επιτροπή µπορεί να εκδώσει
τον κανονισµό, εκτός εάν αντιταχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

1
2

Πολωνία, ∆ανία και Ηνωµένο Βασίλειο ψήφισαν κατά.
Η ∆ανία ψήφισε κατά.
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Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού - αυτόνοµοι στεγανοί κυκλοφορητές
Το Συµβούλιο αποφάσισε να µην εναντιωθεί στην εκ µέρους της Επιτροπής έκδοση κανονισµού
περί εφαρµογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού για
αυτόνοµους και ενσωµατωµένους σε προϊόντα στεγανούς κυκλοφορητές.
Ο τροποποιητικός κανονισµός υπόκειται στην κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο, η οποία δίδει τη
δυνατότητα στο Συµβούλιο να αντιτάσσεται στην έκδοση νοµικών πράξεων από την Επιτροπή για
σαφείς λόγους. Καθώς το Συµβούλιο έχει δώσει το πράσινο φως, η Επιτροπή µπορεί να εκδώσει
τον κανονισµό, εκτός εάν αντιταχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Συµβούλιο Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για τον καθορισµό της θέσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ενόψει
της συνόδου του Συµβουλίου Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας που θα πραγµατοποιηθεί στο
Σαράγεβο στις 26 Ιουνίου 2009 και κατέγραψε την ηµερήσια διάταξη.
Εσωτερική αγορά ενέργειας
Το Συµβούλιο υιοθέτησε οµόφωνα τη δέσµη νοµοθετικών µέτρων σχετικά µε την εσωτερική αγορά
ενέργειας, εγκρίνοντας όλες τις τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη
ανάγνωση.
Τα κείµενα των εν λόγω νοµοθετικών πράξεων παρατίθενται στα ακόλουθα έγγραφα: οδηγία
σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3648/09,
10814/09 ADD1 REV 3, κανονισµός σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας 3651/09, 10817/09 ADD1 REV2, κανονισµός για
την ίδρυση Οργανισµού Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας 3650/09, 10816/09
ADD1, οδηγία σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου 3649/09,
10815/09 ADD1 REV1 και κανονισµός περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς φυσικού
αερίου 3652/09, 10818/09 ADD1.
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Η τρίτη δέσµη νοµοθετικών µέτρων σχετικά µε την εσωτερική αγορά ενέργειας έχει σκοπό να
συµπληρώσει τους ισχύοντες κανόνες προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς για όλους τους καταναλωτές και να µπορέσει η ΕΕ να δηµιουργήσει πιο
σταθερό, ανταγωνιστικό και βιώσιµο ενεργειακό εφοδιασµό. Σκοπός του νέου δικαίου είναι επίσης
να προσφέρει στους καταναλωτές ενέργειας µεγαλύτερη προστασία και να ωφεληθούν µε τις
χαµηλότερες δυνατές τιµές στον τοµέα αυτόν. Περαιτέρω, η δέσµη προάγει τη βιωσιµότητα µε την
τόνωση της ενεργειακής απόδοσης και τη διασφάλιση ότι και οι µικρές επιχειρήσεις, ιδίως όσες
επενδύουν στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, θα έχουν πρόσβαση στην αγορά ενέργειας. Ένας
άλλος βασικός στόχος της νοµοθεσίας αυτής είναι να εξασφαλιστεί ο θεµιτός ανταγωνισµός µεταξύ
των επιχειρήσεων της ΕΕ και των επιχειρήσεων τρίτων χωρών.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. ανακοινωθέν τύπου 11271/09.
Κοινοτικό πλαίσιο για τις ασφαλείας εγκαταστάσεις πυρηνικής
Το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την ασφάλεια των
πυρηνικών εγκαταστάσεων (10667/09).
Η οδηγία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για τη διατήρηση και την προαγωγή της συνεχούς βελτίωσης
της πυρηνικής ασφάλειας και της ρύθµισής της. Επιπλέον, στόχος της είναι να διασφαλιστεί ότι τα
κράτη µέλη θα προβλέπουν κατάλληλες εθνικές ρυθµίσεις για υψηλό επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας
ώστε να προστατεύονται οι εργαζόµενοι και ο πληθυσµός από τους κινδύνους που οφείλονται στις
ιονίζουσες ακτινοβολίες πυρηνικών εγκαταστάσεων.
Η οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ΕΕ. Τα κράτη µέλη διαθέτουν προθεσµία δύο ετών από την έναρξη ισχύος για να
συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία ουσιών και µειγµάτων - Τεχνικές τροποποιήσεις
Το Συµβούλιο αποφάσισε να µην εναντιωθεί στην εκ µέρους της Επιτροπής έκδοση κανονισµού
περί τροποποίησης του κανονισµού αριθ. 1272/2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη
συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων, µε σκοπό την προσαρµογή του στην τεχνική και
επιστηµονική πρόοδο.
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Ενοποιηµένο σύστηµα επίλυσης διαφορών σε θέµατα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
Το Συµβούλιο ζήτησε γνωµοδότηση του ∆ικαστηρίου των ΕΚ όσον αφορά τη συµβατότητα µε τη
Συνθήκη ΕΚ της προβλεπόµενης συµφωνίας σχετικά µε τη θέσπιση ενοποιηµένου συστήµατος
επίλυσης των διαφορών σε θέµατα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.
Γεωργικοί ή δασικοί ελκυστήρες µε τροχούς - κωδικοποίηση
Το Συµβούλιο ενέκρινε κωδικοποιηµένη έκδοση της ισχύουσας οδηγίας σχετικά µε το ηχητικό
επίπεδο που αντιλαµβάνονται οι οδηγοί των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων µε τροχούς µε
σκοπό τη διευκρίνιση και την απλοποίησή της (3687/08).
ΕΡΕΥΝΑ
Κροατία, Σερβία, Τουρκία - Συµφωνίες επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΥΡΑΤΟΜ
Το Συµβούλιο εξέδωσε αποφάσεις µε τις οποίες εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει
διαπραγµατεύσεις συµφωνιών επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της
ΕΥΡΑΤΟΜ (Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας), αφενός, και της Κροατίας, της Σερβίας
και της Τουρκίας, αφετέρου, για τη σύνδεση των χωρών αυτών µε το πρόγραµµα-πλαίσιο
δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης (2007-2011) της ΕΥΡΑΤΟΜ.
Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Ερευνητικής Υποδοµής
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό σχετικά µε νοµικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία
Ερευνητικών Υποδοµών (ΕΚΕΥ) (10603/09). Η νέα πράξη έχει στόχο να προωθήσει τη δηµιουργία
και τη λειτουργία νέων ερευνητικών υποδοµών σε επίπεδο ΕΕ.
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
∆ιευρωπαϊκό συµβατικό σιδηροδροµικό σύστηµα - Κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο
Το Συµβούλιο αποφάσισε να µην εναντιωθεί στην εκ µέρους της Επιτροπής έκδοση απόφασης για
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2006/679/EΚ όσον αφορά την εφαρµογή των τεχνικών
προδιαγραφών διαλειτουργικότητας για το υποσύστηµα «έλεγχος-χειρισµός και σηµατοδότηση»
του διευρωπαϊκού συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος.
Η τροποποιητική απόφαση υπόκειται στην κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο, η οποία δίδει τη
δυνατότητα στο Συµβούλιο να αντιτάσσεται στην έκδοση νοµικών πράξεων από την Επιτροπή.
Τώρα που το Συµβούλιο έχει δώσει το πράσινο φως, η Επιτροπή µπορεί να εκδώσει την απόφαση,
εκτός εάν αντιταχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Απλούστευση των συνοριακών ελέγχων - ΕΕ/Νορβηγία
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για τον καθορισµό της θέσης της ΕΕ στο πλαίσιο της Μικτής
Επιτροπής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο όσον αφορά την απλούστευση
των συνοριακών ελέγχων για το εµπόριο αγαθών µε τη Νορβηγία (11029/09, 11037/09 ADD 1).
Αυτόνοµες δασµολογικές ποσοστώσεις της ΕΕ για γεωργικά και βιοµηχανικά προϊόντα
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό σχετικά µε το άνοιγµα νέων και την αύξηση των υφιστάµενων
αυτόνοµων δασµολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισµένα αγροτικά και βιοµηχανικά
προϊόντα (10353/09).
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Αυτόνοµοι δασµοί του κοινού δασµολογίου για βιοµηχανικά και γεωργικά προϊόντα και
προϊόντα αλιείας
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του
κοινού δασµολογίου για ορισµένα βιοµηχανικά και γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας και
την άρση της αναστολής των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου για άλλα προϊόντα
(10354/1/09 REV 1).
Συµφωνία ΕΕ-Ελβετίας για την απλούστευση των συνοριακών ελέγχων
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για την έγκριση της συµφωνίας µεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας
για την απλοποίηση των συνοριακών ελέγχων και διατυπώσεων όσον αφορά την εισαγωγή και την
εξαγωγή εµπορευµάτων, καθώς και για µέτρα ασφαλείας (10376/1/09 REV 1). Η απόφαση
προβλέπει επίσης προσωρινή εφαρµογή της συµφωνίας από 1ης Ιουλίου 2009.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σύµβαση περί κοινού καθεστώτος διαµετακόµισης
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στη Μικτή Επιτροπή ΕΚ-ΕΖΕΣ
«Κοινή ∆ιαµετακόµιση», να τροποποιήσει τη Σύµβαση περί κοινού καθεστώτος διαµετακόµισης µε
στόχο την ενηµέρωση του καταλόγου εµπορευµάτων για τα οποία υφίστανται αυξηµένοι κίνδυνοι
απάτης κατά τις πράξεις διαµετακόµισης.
Η Σύµβαση περί κοινού καθεστώτος διαµετακόµισης1 του 1987 καθορίζει ειδικά µέτρα όσον αφορά
τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέχονται σε σχέση µε τα εµπορεύµατα για τα οποία υφίστανται
αυξηµένοι κίνδυνοι απάτης κατά τις πράξεις διαµετακόµισης.
Η τακτική επανεξέταση του καταλόγου, µε βάση τις πληροφορίες που διαβιβάζουν τα
συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης, καταδεικνύει ότι ορισµένα εµπορεύµατα που περιλαµβάνονται
στον εν λόγω κατάλογο δεν θεωρείται πλέον ότι παρουσιάζουν αυξηµένους κινδύνους απάτης.
Αντιθέτως, άλλα εµπορεύµατα µπορούν να προστεθούν στον κατάλογο.

1

ΕΕ L 226, 13.8.1987, σ. 2.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κέντρο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων - Χώρες ΑΚΕ
Το Συµβούλιο ενέκρινε σχέδιο απόφασης για τον αναθεωρηµένο προϋπολογισµό του Κέντρου
Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων για το 2009 και διαβίβασε το κείµενο προς έγκριση στην Επιτροπή
Πρέσβεων των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (χώρες ΑΚΕ) και στην ΕΕ
(10979/1/09). Ο προϋπολογισµός του Κέντρου πρόκειται να αναθεωρηθεί προκειµένου να
διευκολυνθεί η αναδιάρθρωσή του.
Ενσωµάτωση του περιβάλλοντος στη συνεργασία για την ανάπτυξη
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα συµπεράσµατα για την ενσωµάτωση του περιβάλλοντος στη συνεργασία
για την ανάπτυξη. Το κείµενο περιλαµβάνεται στο έγγραφο 11474/09.
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