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Κύρια αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου
Μεταφορές
Το Συµβούλιο συµφώνησε επί γενικής προσέγγισης σχετικά µε το σχέδιο οδηγίας για την
επικαιροποίηση των κοινών κανόνων για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των µηχανοκίνητων
οχηµάτων. Θα εισαχθούν νέες απαιτήσεις προκειµένου να διασφαλισθούν υψηλά πρότυπα δοκιµών, η
γραφειοκρατία θα περιορισθεί µε την αµοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών και θα ενισχυθεί η
διοικητική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών. Επιπλέον, περιελήφθησαν στο πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας οι ταχείς ελκυστήρες, µε δυνατότητα εξαιρέσεων. Η γενική προσέγγιση εντούτοις δεν διατηρεί
την πρόταση της Επιτροπής να επεκταθούν οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι στις µοτοσικλέτες και στα
ελαφρά ρυµουλκούµενα και να αυξηθεί η συχνότητα των ελέγχων για τα παλαιότερα αυτοκίνητα και
τα ελαφρά εµπορικά οχήµατα από διετής σε ετήσια σε ολόκληρη την Ένωση. Ωστόσο, τα κράτη µέλη
έχουν την ευχέρεια να επιβάλουν αυστηρότερους ελέγχους.
Το Συµβούλιο σηµείωσε την πορεία των εργασιών όσον αφορά δύο σχέδια κανονισµού σχετικά µε:
–

τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (∆ΣΕ) η οποία αποτελεί το µελλοντικό
χρηµατοδοτικό µέσο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στους τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και
των τηλεπικοινωνιών και

–

το νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο και πλαίσιο διακυβέρνησης για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης EG1OS και Galileo για την περίοδο 2014-2020.

Επιπλέον, το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα ανταποκρινόµενο στην ανακοίνωση της Επιτροπής
για τις µελλοντικές προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής αεροµεταφορών της ΕΕ.
Το Συµβούλιο επέτρεψε επίσης την υπογραφή και την προσωρινή εφαρµογή µιας συµφωνίας
αεροπορικών µεταφορών µε το Ισραήλ.
Τηλεπικοινωνίες
Το Συµβούλιο πραγµατοποίησε συζήτηση για σχέδιο κανονισµού που αποσκοπεί στη δυνατότητα
ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών σε ολόκληρη την ΕΕ και σηµείωσε την έκθεση προόδου.
Στο πλαίσιο της εφαρµογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το Συµβούλιο πραγµατοποίησε
συζήτηση για την ενδιάµεση επισκόπηση του Ψηφιακού Θεµατολογίου για την Ευρώπη και των
βηµάτων που θα πρέπει να γίνουν στη συνέχεια.
***
Το Συµβούλιο ενέκρινε χωρίς συζήτηση τη συµφωνία στην οποία κατέληξε µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε κανονισµό για τα τρόφιµα για ευάλωτα άτοµα όπως τα βρέφη και τα µικρά
παιδιά.
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 Όταν δηλώσεις, συµπεράσµατα ή ψηφίσµατα έχουν εγκριθεί τυπικά από το Συµβούλιο, αυτό επισηµαίνεται
στον τίτλο του σχετικού σηµείου και το κείµενο τίθεται εντός εισαγωγικών.
 Τα έγγραφα των οποίων τα στοιχεία δίδονται µέσα στο κείµενο είναι διαθέσιµα στις ιστοσελίδες του
Συµβουλίου: http://www.consilium.europa.eu.
 Οι πράξεις οι οποίες θεσπίζονται µε 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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Υφυπουργός

Ηνωµένο Βασίλειο:
κ. Stephen Hammond MP
κ. Keith Brown MSP

Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός στο Υπουργείο
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Τακτικοί τεχνικοί έλεγχοι των µηχανοκίνητων οχηµάτων
Το Συµβούλιο συµφώνησε επί γενικής προσέγγισης σχετικά µε σχέδιο οδηγίας για την
επικαιροποίηση των κοινών κανόνων για περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους των µηχανοκίνητων
οχηµάτων (5018/13) µε σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το σχέδιο οδηγίας θεσπίζει
ελάχιστες απαιτήσεις, οι οποίες αφήνουν στα κράτη µέλη την ευχέρεια να επιβάλουν
αυστηρότερους ελέγχους.
Έπειτα από τη συζήτηση της πρότασης από τους υπουργούς µεταφορών κατά την τελευταία τους
συνεδρίαση τον Οκτώβριο (βλ. δελτίο τύπου 15491/12, σσ. 14-15) και κατόπιν των συζητήσεων
στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συµβουλίου, η γενική προσέγγιση τροποποιεί σηµαντικά την
αρχική πρόταση της Επιτροπής (12786/12).
Στο κείµενο που συµφώνησε το Συµβούλιο δεν διατηρείται η πρόταση της Επιτροπής να επεκταθεί
το πεδίο εφαρµογής στα σκούτερ, στις µοτοσικλέτες και στα ελαφρά ρυµουλκούµενα. Οι ταχείς
ελκυστήρες µε ανώτατη ταχύτητα άνω των 40 km/h περιελήφθησαν ωστόσο στο πεδίο εφαρµογής,
εάν χρησιµοποιούνται κυρίως σε δηµόσιους δρόµους και µε τη δυνατότητα εξαιρέσεων για
ελκυστήρες που χρησιµοποιούνται για αγροτικούς, ανθοκοµικούς, δασοκοµικούς ή αλιευτικούς
σκοπούς και κινούνται µόνο στο έδαφος του κράτους µέλους.
Παρότι η Επιτροπή είχε προτείνει η ελάχιστη συχνότητα των ελέγχων για τα παλαιότερα
αυτοκίνητα και τα ελαφρά εµπορικά οχήµατα να αυξηθεί από διετής σε ετήσια, η γενική
προσέγγιση διατηρεί τους υφιστάµενους κανόνες.
Επιπλέον, η νοµική µορφή του σχεδίου νοµοθετήµατος άλλαξε από κανονισµό, που είχε προτείνει η
Επιτροπή, σε οδηγία, ώστε το πεδίο να είναι ευρύτερο και να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες
των κρατών µελών.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των υπουργών, το σχέδιο που υπέβαλε η Προεδρία (17720/12)
τροποποιήθηκε ελαφρώς προκειµένου να περιλάβει διάταξη για τις ενδεδειγµένες κυρώσεις στην
περίπτωση παραποίησης του οδοµετρητή. Επιπλέον οι ευθύνες των κρατών µελών κατέστησαν
σαφέστερες µετά τη διευκρίνιση ότι κάθε κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση των
περιοδικών ελέγχων των οχηµάτων που είναι καταγεγραµµένα στο έδαφός του. Μετά την
τροποποίησή του, το κείµενο έγινε δεκτό από όλα τα κράτη µέλη. Ορισµένες αντιπροσωπίες
ωστόσο, θα προτιµούσαν τα ελαφρά εµπορικά οχήµατα να υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο. Επίσης,
διάφορες αντιπροσωπίες εξέφρασαν ανησυχίες για τον αποκλεισµό των µοτοσικλετών ή των
ελαφρών ρυµουλκουµένων από την οδηγία, ή για τη νοµική µορφή.
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Η Επιτροπή, παρότι γενικά στηρίζει την επιτευχθείσα συµφωνία, έχει επιφυλάξεις για την αλλαγή
του πεδίου εφαρµογής, της συχνότητας των ελέγχων και της νοµικής µορφής, καθώς και για την
απαλοιφή διάταξης που θα της έδινε την εξουσία να επικαιροποιεί ορισµένα στοιχεία των τεχνικών
παραρτηµάτων συναρτήσει της τεχνικής προόδου.
Σε σύγκριση µε τους υφιστάµενους κανόνες, το σχέδιο οδηγίας εισάγει επίσης νέες απαιτήσεις που
σκοπό έχουν να διασφαλίσουν υψηλά πρότυπα δοκιµών και αφορούν ιδίως τη δοκιµασία του
εξοπλισµού, των δεξιοτήτων και της κατάρτισης του προσωπικού που διενεργεί τους ελέγχους
καθώς και για την εποπτεία των κέντρων τεχνικού ελέγχου· τα παραρτήµατα µε τις τεχνικές
λεπτοµέρειες των δοκιµών επικαιροποιήθηκαν επίσης. Η ανίχνευση παραποιήσεων στους
οδοµετρητές θα διευκολυνθεί διαθέτοντας στους επιθεωρητές τα στοιχεία του µετρητή κατά την
προηγούµενη δοκιµή. Επιπλέον, το νέο κείµενο προβλέπει την αµοιβαία αναγνώριση των
πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου σε περίπτωση νέας άδειας κυκλοφορίας οχήµατος σε άλλο
κράτος µέλος. Γενικά, η διοικητική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών θα ενισχυθεί και θα
διερευνηθεί κατά πόσον είναι εφικτή µία ηλεκτρονική πλατφόρµα πληροφοριών για οχήµατα.
Μετά την πάροδο πενταετίας η Επιτροπή θα επανεξετάσει την αποτελεσµατικότητα της οδηγίας και
θα υποβάλει νέες προτάσεις αν απαιτείται.
Ο προτεινόµενος κανονισµός που υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Ιούλιο 2012 αποτελεί µέρος
µιας «δέσµης τεχνικού ελέγχου» που περιλαµβάνει επίσης προτάσεις κανονισµού για τον οδικό
τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως (12809/12) και για τα έγγραφα
κυκλοφορίας οχηµάτων (12803/12).
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η έγκριση του οποίου είναι επίσης αναγκαία για την έκδοση της
αναδιατύπωσης, δεν έχει ακόµη καθορίσει τη θέση του.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»
Το Συµβούλιο σηµείωσε τις εξελίξεις σχετικά µε το σχέδιο κανονισµού για τη θέσπιση της
∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» ως του µελλοντικού χρηµατοδοτικού µέσου των
διευρωπαϊκών δικτύων στους τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών
(έκθεση προόδου: 17107/12 + COR 1 REV 1). Ο κανονισµός θέτει τις προϋποθέσεις, τις µεθόδους
και τις διαδικασίες για τη συνεισφορά της Ένωσης στα σχέδια ∆Ε∆. Θα αντικαταστήσει τις
υπάρχουσες νοµικές βάσεις για τη χρηµατοδότηση των ∆Ε∆. Οι γενικοί αυτοί κανόνες θα
συµπληρώνονται µε ειδικές, ανά τοµέα κατευθυντήριες γραµµές πολιτικής που θα ορίζουν
αναπτυξιακές στρατηγικές, προτεραιότητες και µέτρα εφαρµογής για κάθε επιµέρους τοµέα.
Τον Ιούνιο το Συµβούλιο συµφώνησε επί µερικής γενικής προσέγγισης για τη ∆ΣΕ (11236/12) η
οποία δεν περιελάµβανε τις δηµοσιονοµικές διατάξεις λόγω της εκκρεµότητας των
διαπραγµατεύσεων για τον νέο δηµοσιονοµικό κανονισµό και το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο
(Π∆Π) για τα έτη 2014-2020. Έκτοτε τα περισσότερα θέµατα που συνδέονται µε τον
δηµοσιονοµικό κανονισµό έχουν βρει λύση. Τα στοιχεία εντούτοις που αφορούν τις υπό εξέλιξη
διαπραγµατεύσεις για το Π∆Π εξακολουθούν να εκκρεµούν, περιλαµβανοµένων των ποσών που
διατίθενται για την ∆ΣΕ, του ποσού που πρέπει να µεταφερθεί από το Ταµείο Συνοχής και του
ζητήµατος του κατά πόσο ο φόρος προστιθέµενης αξίας θα πρέπει να αποτελεί κόστος επιλέξιµο
για επιχορηγήσεις βάσει της ∆ΣΕ. Άλλα εκκρεµή θέµατα έχουν να κάνουν µε τις διατάξεις που
αφορούν τη χρηµατοδοτική βοήθεια µέσω της χρήσης καινοτόµων δηµοσιονοµικών εργαλείων
όπως τα οµόλογα έργων τα οποία σχεδιάστηκαν για τη µόχλευση πρόσθετων επενδύσεων από
ιδιωτικές και δηµόσιες πηγές. Επιπλέον θα απαιτηθούν και άλλες τοµεακού ενδιαφέροντος
συζητήσεις για τις προτεραιότητες όσον αφορά τις υποδοµές για τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών,
όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του κανονισµού για τη ∆ΣΕ (το ζήτηµα το ανέφεραν επίσης οι
υπουργοί τηλεπικοινωνιών στην απογευµατινή σύνοδο της 20ής ∆εκεµβρίου).
Στη σύνοδο του Συµβουλίου η Επιτροπή εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι στο πλαίσιο των
διαπραγµατεύσεων για το Π∆Π προτάθηκαν σηµαντικές περικοπές στον προϋπολογισµό της ∆ΣΕ.
Η Επιτροπή βρίσκει τις περικοπές αυτές αντιπαραγωγικές.
Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της τον Οκτώβριο του 2011 (16176/11). Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η έγκριση του οποίου είναι επίσης αναγκαία για την έκδοση του κανονισµού, δεν έχει
ακόµη καθορίσει τη θέση του επί της πρότασης.
Για περισσότερες πληροφορίες για τη ∆ΣΕ, βλ. επίσης το δελτίο τύπου για την έγκριση της µερικής
γενικής προσέγγισης (10479/12, σσ. 9-11).
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Χρηµατοδότηση και διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών συστηµάτων δορυφορικής
ραδιοπλοήγησης
Το Συµβούλιο κατέληξε σε µερική γενική προσέγγιση σχετικά µε το σχέδιο κανονισµού για τη
θέσπιση νέου χρηµατοδοτικού πλαισίου και πλαισίου διακυβέρνησης για τα ευρωπαϊκά
προγράµµατα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) για την περίοδο που καλύπτεται
από το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 20142020 (έκθεση προόδου: 16871/12).
Τον Ιούνιο το Συµβούλιο συµφώνησε επί µερικής γενικής προσέγγισης για το σχέδιο κανονισµού
(11105/12) το οποίο δεν περιλαµβάνει, προς το παρόν, χρηµατοδοτικό κονδύλιο για τα
προγράµµατα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης.
∆εδοµένου ότι ο κανονισµός πρέπει να εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η αρµόδια
επιτροπή του Κοινοβουλίου εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής τον Σεπτέµβριο και συνέταξε µια
σειρά σχεδίων τροπολογιών. Έκτοτε πραγµατοποιήθηκαν άτυπες διαβουλεύσεις µε το Κοινοβούλιο
προς αναζήτηση συµφωνίας. Το Κοινοβούλιο θα µπορούσε να δεχθεί σηµαντικό µέρος της µερικής
γενικής προσέγγισης του Συµβουλίου, ενώ θα µπορούσε επίσης να επιτευχθεί συµφωνία επί µιας
σειράς τεχνικών θεµάτων. Παραµένουν ωστόσο τρία ζητήµατα να διευθετηθούν: αίτηµα του
Κοινοβουλίου να περιληφθεί η ανάπτυξη των εφαρµογών στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού· το
ζήτηµα των εξουσιών να ανατεθεί στην Επιτροπή για ορισµένες αποφάσεις που αφορούν την
εφαρµογή του κανονισµού· κάποια µικρορύθµιση σχετικά µε τη διακυβέρνηση των προγραµµάτων.
Περαιτέρω πρόοδος σχετικά µε τον κανονισµό συνδέεται στενά µε το αποτέλεσµα των υπό εξέλιξη
διαπραγµατεύσεων για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (Π∆Π). ∆εν µπορεί να ληφθεί
τελική απόφαση όσο δεν γνωρίζουµε το ποσό που θα χορηγηθεί στα προγράµµατα δορυφορικής
ραδιοπλοήγησης της ΕΕ βάσει του Π∆Π.
Η πρόταση την οποία υπέβαλε η Επιτροπή τον ∆εκέµβριο του 2011 (17844/11) περιλαµβάνει τα
ακόλουθα κύρια στοιχεία:
–

αίτηµα χρηµατοδότησης ύψους 7,9 δισεκατοµµ. σε σταθερές τιµές, που θα χρηµατοδοτηθεί εξ
ολοκλήρου από τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Οι πιστώσεις αυτές, οι οποίες είναι πιθανό να
µειωθούν κατά τις διαπραγµατεύσεις για το Π∆Π, θα χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση
δραστηριοτήτων που αφορούν την ολοκλήρωση της φάσης εγκατάστασης του Galileo και την
εκµετάλλευση των συστηµάτων Galileo και EGNOS·

–

ορισµό των συστηµάτων και προγραµµάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης της ΕΕ καθώς και
των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν·

–

νέο πλαίσιο διαχείρισης που προβλέπει σαφή καταµερισµό καθηκόντων µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Οργανισµού του ευρωπαϊκού GNSS και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού ∆ιαστήµατος·

–

κανόνες για τις δηµόσιες συµβάσεις στα προγράµµατα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη µερική γενική προσέγγιση του Συµβουλίου και γενικότερα
για το Galileo και το EGNOS, βλ. επίσης το δελτίο τύπου 10479/12, σσ. 12-14.
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AΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Εξωτερική πολιτική αεροµεταφορών
Το Συµβούλιο εξέδωσε συµπεράσµατα που περιλαµβάνουν κατευθυντήριες γραµµές για τη χάραξη
πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο σχετικά µε τις αεροπορικές συνδέσεις µε χώρες εκτός
ΕΕ (17558/12 + COR 1).
Τα συµπεράσµατα έρχονται ως απάντηση σε ανακοίνωση που υπέβαλε η Επιτροπή τον Σεπτέµβριο
του 2012 για την εξωτερική πολιτική αεροµεταφορών της ΕΕ (14333/12). Η ανακοίνωση
επανεξετάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το 2005, όταν το Συµβούλιο συµφώνησε για ένα
θεµατολόγιο για την εξωτερική πολιτική αεροµεταφορών, αναλύει τις προκλήσεις τις οποίες
αντιµετωπίζει ο τοµέας των αεροµεταφορών της ΕΕ και προτείνει τρόπους για την αντιµετώπισή
τους.
Το Συµβούλιο επικυρώνει τα βασικά στοιχεία της ανακοίνωσης της Επιτροπής και τονίζει τη
σηµασία ενός ανταγωνιστικού τοµέα αεροµεταφορών στην ΕΕ, καθώς και την ανάγκη οι σχέσεις µε
τρίτες χώρες που αφορούν τις αεροµεταφορές να τεθούν σε υγιή νοµική βάση και να ενισχυθούν,
λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των χωρών-εταίρων. ΑΝ και αναγνωρίζει την πρόοδο που
έχει επιτευχθεί, το Συµβούλιο απευθύνει έκκληση για µια πιο φιλόδοξη πολιτική, που θα βασίζεται
στις αρχές της αµοιβαιότητας και του ανοικτού και θεµιτού ανταγωνισµού. Τέλος, τονίζει τον
κοµβικό ρόλο της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (∆ΟΠΑ) στην ανάπτυξη
καταλληλότερου οικονοµικού ρυθµιστικού πλαισίου για τις παγκόσµιες αεροµεταφορές και για την
αντιµετώπιση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τις διεθνείς αεροµεταφορές.
Συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µε το Ισραήλ
Το Συµβούλιο επέτρεψε την υπογραφή και την προσωρινή εφαρµογή µιας συµφωνίας αεροπορικών
µεταφορών µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών της, αφενός, και του Ισραήλ, αφετέρου
(συµφωνία: 16828/12). απόφαση για την υπογραφή: 16826/12).
Η συµφωνία προβλέπει ειδικότερα το σταδιακό και αµοιβαίο άνοιγµα της αγοράς -µε πλήρες
άνοιγµά της έως το 2017- αύξηση της εβδοµαδιαίας συχνότητας πτήσεων και τη δυνατότητα για τις
αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ να λειτουργούν ελεύθερα από οιοδήποτε σηµείο της ΕΕ σε οιοδήποτε
σηµείο του Ισραήλ. Επιπλέον, νέες ρυθµίσεις, βασιζόµενες στη νοµοθεσία της ΕΕ για κανονιστική
συνεργασία και σύγκλιση µεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ, θεσπίζονται σε τοµείς που είναι βασικοί
για την ασφαλή, προστατευµένη και αποτελεσµατική λειτουργία των αεροπορικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, η συµφωνία στοχεύει στη θέσπιση ισότιµων όρων για τους οικονοµικούς φορείς και
προάγει τον θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ αεροπορικών εταιρειών.
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∆ΙΑΦΟΡΑ
Μεταφορές
Εµπορία εκποµπών στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών
Η Επιτροπή ενηµέρωσε τους υπουργούς σχετικά µε τις διεθνείς εξελίξεις στη ∆ιεθνή Οργάνωση
Πολιτικής Αεροπορίας (∆ΟΠΑ) για τη δράση σε παγκόσµιο επίπεδο προκειµένου να
αντιµετωπισθεί το ζήτηµα των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τις αεροµεταφορές
(17703/12). Λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς το εν λόγω θέµα στη
συνεδρίαση του Συµβουλίου της ∆ΟΠΑ τον Νοέµβριο, η Επιτροπή υπέβαλε νοµοθετική πρόταση
για την προσωρινή αναστολή της επιβολής του ενωσιακού συστήµατος εµπορίας εκποµπών (ETS)
για τις διεθνείς πτήσεις προς και από την Ευρώπη, σε µια προσπάθεια να συµβάλει στην εξεύρεση
συνολικής λύσης στη συνέλευση της ∆ΟΠΑ τον Σεπτέµβριο του 2013.
Εφαρµογή των νέων απαιτήσεων σχετικά µε την περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε
θείο
Η γαλλική αντιπροσωπία κοινοποίησε στο Συµβούλιο τις ανησυχίες της όσον αφορά την έγκαιρη
διαθεσιµότητα σε λογική τιµή καυσίµων µε µειωµένη περιεκτικότητα σε θείο, τα οποία θα
υποχρεούνται να χρησιµοποιούν τα σκάφη που κινούνται σε περιοχές ελέγχου των εκποµπών θείου
από την 1η Ιανουαρίου 2015 βάσει των νέων διεθνών και ενωσιακών κανόνων (17790/12). Κάλεσε
τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να επεξεργαθούν από κοινού πιθανές λύσεις. Αρκετές άλλες
αντιπροσωπίες έλαβαν το λόγο για να δηλώσουν ότι συµµερίζονται αυτές τις ανησυχίες.
Κατά τη διάρκεια της ιρλανδικής Προεδρίας το ζήτηµα θα συζητηθεί περαιτέρω προκειµένου να
αναζητηθεί λύση.
Πρόγραµµα εργασίας της προσεχούς ιρλανδικής Προεδρίας
Η προσεχής ιρλανδική Προεδρία παρουσίασε συνοπτικά το πρόγραµµα εργασίας της στον τοµέα
των µεταφορών για το επόµενο εξάµηνο έχοντας σα γενικότερο στόχο ασφαλέστερες,
αποτελεσµατικότερες και βιώσιµες µεταφορές στην Ευρώπη.
Πρώτες προτεραιότητες είναι η ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και τα διευρωπαϊκά
δίκτυα µεταφορών, καθώς και οι τρεις προτάσεις της δέσµης για τις αεροµεταφορές και η νέα
πρόταση που πρόκειται να υποβάλει η Επιτροπή για τέταρτη δέσµη για τους σιδηροδρόµους.
Επίσης θα ξεκινήσουν οι εργασίες για άλλες νέες νοµοθετικές προτάσεις που θα υποβάλει η
Επιτροπή. Αφορούν θέµατα όπως τα δικαιώµατα των επιβατών στις αεροµεταφορές, ο θαλάσσιος
εξοπλισµός, η ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων ή η καθαρή ενέργεια για τις µεταφορές. Θα
συνεχισθούν οι εργασίες σχετικά µε τις προτάσεις που συζητούνται ήδη, όπως η δέσµη τεχνικού
ελέγχου και ο κανονισµός για τους ταχογράφους.
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίες εµπιστοσύνης
Το Συµβούλιο διεξήγαγε σε δηµόσια συνεδρίαση συζήτηση πολιτικής σχετικά µε σχέδιο
κανονισµού για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης για ηλεκτρονικές
συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. Επίσης σηµείωσε έκθεση προόδου της προεδρίας που
αντικατοπτρίζει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί µέχρι σήµερα αποτυπώνει θέµατα που απαιτούν
περαιτέρω συζήτηση (17269/12).
Η συζήτηση έδωσε χρήσιµες κατευθύνσεις για τον τρόπο µε τον οποίο θα κινηθεί η προσεχής
ιρλανδική Προεδρία και επιβεβαίωσε τη στήριξη στους κύριους στόχους της πρότασης της
Επιτροπής.
Το προτεινόµενο νοµικό πλαίσιο επιδιώκει να καταστήσει δυνατή την ασφαλή και απρόσκοπτη
ηλεκτρονική αλληλεπίδραση µεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και των δηµόσιων αρχών,
αυξάνοντας έτσι την αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων και των ιδιωτικών επιγραµµικών
υπηρεσιών, του ηλ-επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εµπορίου στην ΕΕ. Αναµένεται ότι θα
συµβάλει στην επίτευξη µιας πλήρως ολοκληρωµένης ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο ζήτησε επανειληµµένα την ταχεία έγκριση αυτής της πρότασης.
Η Επιτροπή υπέβαλε αυτή την πρόταση τον Ιούνιο του 2012 (10977/12). Σκοπός του σχεδίου
κανονισµού είναι να διασφαλίσει την αµοιβαία αναγνώριση και αποδοχή των µέσων ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης παντού στην ΕΕ. Ενισχύει επίσης τους υφιστάµενους κανόνες για τις ηλεκτρονικές
υπογραφές και θέτει το νοµικό πλαίσιο για άλλες υπηρεσίες εµπιστοσύνης όπως οι ηλεκτρονικές
σφραγίδες, οι ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής
παράδοσης δεδοµένων και η πιστοποίηση ιστοτόπων. Θα συµβάλει στη δηµιουργία πίστης και
εµπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά.
Η ψηφοφορία στο πλαίσιο της Επιτροπής ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει
προγραµµατισθεί για τον Ιούλιο του 2013.
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∆ιευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών
Σε δηµόσια σύσκεψη, το Συµβούλιο σηµείωσε έκθεση προόδου σχετικά µε σχέδιο κανονισµού
σχετικά µε προσανατολισµούς για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών (17257/12).
Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της τον Οκτώβριο του 2011 (16006/11). Το σχέδιο κανονισµού
θα θεσπίσει προσανατολισµούς που καλύπτουν τους στόχους και τις προτεραιότητες που
προβλέπονται για τα ευρυζωνικά δίκτυα και τις υποδοµές των δηµόσιων ψηφιακών υπηρεσιών. Οι
προσανατολισµοί θα προσδιορίζουν έργα κοινού ενδιαφέροντος εν προκειµένω.
Στο πεδίο των ευρυζωνικών δικτύων, έργα κοινού ενδιαφέροντος θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη
ευρυζωνικών δικτύων µεγάλης ή πολύ µεγάλης ταχύτητας. Αυτό θα συµβάλει στην επίτευξη, το
αργότερο έως το 2020, των στόχων του ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη για καθολική
κάλυψη µε ταχύτητα 30 Mbps· ή τουλάχιστον το 50% των νοικοκυριών θα έχουν συνδροµές µε
ταχύτητες άνω των 100Mbps. Ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο έργων των 30 και 100 Mbps
προβλέπεται σε ολόκληρη την ΕΕ.
Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στο πεδίο των υποδοµών ψηφιακών υπηρεσιών θα περιλαµβάνουν
διευρωπαϊκές συνδέσεις κορµού υψηλών ταχυτήτων για δηµόσιες διοικήσεις, διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που βασίζονται σε διαλειτουργική ταυτοποίηση και
έλεγχο ταυτότητας, επιτρέποντας την πρόσβαση σε πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα,
πολύγλωσσους πόρους, ηλεκτρονική επιγραµµική ασφάλεια και προστασία και έξυπνες
ενεργειακές υπηρεσίες.
Η σχετική µε τον παρόντα κανονισµό ενωσιακή χρηµατοδότηση πρόκειται να αποτελέσει
αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού µέσου "∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας
την Ευρώπη»", που αφορά το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (2014-2020). Η Επιτροπή
υπέβαλε την πρόταση αυτή τον Ιούνιο 2011 (16176/11) µε σκοπό την προώθηση της ολοκλήρωσης
ενεργειακών, µεταφορικών και ψηφιακών υποδοµών προτεραιότητας. Η Επιτροπή πρότεινε τη
χορήγηση 9,2 δισ. ευρώ για ευρυζωνικά δίκτυα και υποδοµές ψηφιακών υπηρεσιών.
Η ψηφοφορία στο πλαίσιο της Επιτροπής ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξήχθη στις
5 Νοεµβρίου 2012.
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Πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα
Σε δηµόσια διάσκεψη, το Συµβούλιο σηµείωσε έκθεση προόδου για το µέχρι τώρα επιτευχθέν έργο
σχετικά µε το εν λόγω θέµα (17272/12).
Επίσης η Προεδρία ενηµέρωσε τους Υπουργούς σχετικά µε την έκβαση του πρώτου τριµερούς
διαλόγου µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 2012. Ο
επόµενος τριµερής διάλογος θα πραγµατοποιηθεί υπό την ιρλανδική Προεδρία στις αρχές του 2013.
Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της περί αναθεώρησης της οδηγίας 2003/98/ΕΚ για την
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα (Π∆Τ) τον ∆εκέµβριο του 2011 (18555/11).
Αποτελεί δε τµήµα του Ψηφιακού Θεµατολογίου για την Ευρώπη και της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη.
Οι πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα είναι η µεγαλύτερη ενιαία πηγή πληροφοριών στην Ευρώπη.
Παράγονται και συλλέγονται από δηµόσιους φορείς και περιλαµβάνουν ψηφιακούς χάρτες,
µετεωρολογικά, νοµικά, κυκλοφοριακά, χρηµατοπιστωτικά, οικονοµικά και άλλα δεδοµένα. Τα
περισσότερα από αυτά τα πρωτογενή δεδοµένα είναι δυνατόν να επαναχρησιµοποιηθούν ή να
ενσωµατωθούν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιµοποιούµε καθηµερινά, όπως συστήµατα
πλοήγησης αυτοκινήτων, µετεωρολογικές προβλέψεις, χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές
υπηρεσίες.
Στόχος της πρότασης αυτής είναι η εξάλειψη των διαφορών µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά
την εκµετάλλευση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, διαφορών που δυσχεραίνουν την
υλοποίηση του πλήρους οικονοµικού δυναµικού αυτού του πόρου. Επιπλέον στόχοι είναι να
διευκολυνθεί η δηµιουργία ενωσιακής κλίµακας προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε Π∆Τ
και να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική διασυνοριακή χρήση των Π∆Τ για προϊόντα και υπηρεσίες
προστιθέµενης αξίας.
Η πρόταση τροποποίησης της Επιτροπής περιέχει τρία κύρια νέα στοιχεία ειδικότερα: επέκταση
του πεδίου εφαρµογής ώστε να καλύπτει και τα πολιτιστικά ιδρύµατα, υποχρέωση να επιτραπεί η
περαιτέρω χρήση υφιστάµενων προσβάσιµων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του
δηµόσιου τοµέα και κανόνες χρέωσης για την περαιτέρω χρήση.
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Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Στο πλαίσιο της εφαρµογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το Συµβούλιο πραγµατοποίησε
συζήτηση για την ενδιάµεση επισκόπηση του Ψηφιακού Θεµατολογίου για την Ευρώπη και των
βηµάτων που θα πρέπει να γίνουν στη συνέχεια. Η συζήτηση περιέλαβε επίσης σχετικές πτυχές της
Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης για το 2013 (16669/12) και συνέβαλε στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού εξαµήνου, του κύκλου για τον συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής στο πλαίσιο της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και την ανάπτυξη.
Με βάση σηµείωµα της Προεδρίας (17339/12), οι Υπουργοί αξιολόγησαν την πρόοδο που
σηµειώθηκε σχετικά µε τις προτεραιότητες του Ψηφιακού Θεµατολογίου για την Ευρώπη και
επικέντρωσαν τη συζήτηση στην ανάγκη για εντατικότερες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ ώστε να
απαντηθούν οι προκλήσεις που εντοπίσθηκαν στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και
Επικοινωνιών και στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Η συζήτηση των Υπουργών απετέλεσε επίσης το
πρώτο βήµα των προπαρασκευών για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Οκτώβριο του 2013, το οποίο
θα είναι αφιερωµένο στην καινοτοµία και στις ψηφιακές πολιτικές.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι Υπουργοί εξέφρασαν επίσης ευρεία στήριξη στις νέες
πρωτοβουλίες για την ψηφιακή οικονοµία και κοινωνία που περιλαµβάνονται στην επανεξέταση
του Ψηφιακού Θεµατολογίου που ενέκρινε η Επιτροπή στις 18 ∆εκεµβρίου 2012. Η επανεξέταση
αποσκοπεί στην εξέταση βέλτιστων τρόπων επαναστοχοθέτησης του Ψηφιακού Θεµατολογίου για
περαιτέρω ώθηση της ψηφιακής οικονοµίας µέσα από αµοιβαίως ενισχυτικά και συµπληρωµατικά
µέτρα σε βασικούς τοµείς.
Στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013 τίθενται οι οικονοµικές και κοινωνικές
προτεραιότητες για την ΕΕ και παρέχονται γενικές κατευθύνσεις στα κράτη µέλη και στην ΕΕ για
τη διεξαγωγή των πολιτικών τους. Περιλαµβάνει επίσης την πρώτη έκθεση για την κατάσταση της
ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς (17281/12) στην οποία αναπτύσσονται περαιτέρω οι προκλήσεις
και οι προτεραιότητες της ΕΕ για την καλύτερη τόνωση της ψηφιακής οικονοµίας.
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στο περιθώριο του Συµβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την
Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) υπέγραψαν συµφωνία για τη διαµόρφωση νέου και
σταθερού πλαισίου ενισχυµένης συνεργασίας (13792/12).
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. το κοινό δελτίο τύπου του Συµβουλίου και του Eurocontrol
(18002/12).
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∆ΙΑΦΟΡΑ
Τηλεπικοινωνίες
Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών
Η Προεδρία ενηµέρωσε το Συµβούλιο σχετικά µε τις εξελίξεις στις διαπραγµατεύσεις µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορούν αυτόν τον φάκελο. Εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι
δεν κατόρθωσε να συµφωνήσει µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον φάκελο πριν από το τέλος
της κοινοβουλευτικής θητείας του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακύρωσε την τρίτη συνάντηση του
τριµερούς διαλόγου (που είχε προγραµµατισθεί για τις 4 ∆εκεµβρίου) διότι θεώρησε ότι η εντολή
του Συµβουλίου δεν αρκούσε για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου και να
υπάρξει συµφωνία. Η προσεχής ιρλανδική Προεδρία θα διερευνήσει κάθε δυνατότητα ώστε να
ολοκληρώσει τον φάκελο αυτόν.
Προσβασιµότητα σε ιστοτόπους οργανισµών του δηµόσιου τοµέα
Η Επιτροπή ενηµέρωσε τους Υπουργούς για τη νέα της νοµοθετική πρόταση σχετικά µε την
Προσβασιµότητα σε ιστοτόπους οργανισµών του δηµόσιου τοµέα που εγκρίθηκε στις 3 ∆εκεµβρίου
2012 (17344/12).
Πρόγραµµα εργασιών της επόµενης Προεδρίας
Η εισερχόµενη ιρλανδική Προεδρία ενηµέρωσε το Συµβούλιο για τις προτεραιότητες και τις
νοµοθετικές προτάσεις στις οποίες θα επικεντρώσει τις εργασίες της (17796/12).
Παγκόσµια Συνδιάσκεψη για τις διεθνείς Τηλεπικοινωνίες
Η Προεδρία και η Επιτροπή ενηµέρωσαν το Συµβούλιο για τα αποτελέσµατα της Παγκόσµιας
∆ιάσκεψης για τις ∆ιεθνείς Τηλεπικοινωνίες (WCIT) που πραγµατοποιήθηκε από τις 3 έως τις 14
∆εκεµβρίου στο Ντουµπάι µε σκοπό την αναθεώρηση των κανονισµών διεθνών τηλεπικοινωνιών.
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πρόγραµµα "Energy Star"
Το Συµβούλιο ενέκρινε κανονισµό για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 106/2008 σχετικά
µε το κοινοτικό πρόγραµµα επισήµανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισµού γραφείου
(Energy Star) εγκρίνοντας τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PE-CO1S 57/12).
Ο κανονισµός αυτός αντικατοπτρίζει τις διατάξεις µιας νέας συµφωνίας που συνήφθη στις 29
Νοεµβρίου 2011 µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της ΕΕ σχετικά µε το
συντονισµό προγραµµάτων επισήµανσης της ενεργειακής απόδοσης για τον εξοπλισµό γραφείου
(10193/12). Η συµφωνία αποσκοπεί στη συνεχή µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
για εξοπλισµό γραφείων, όπως για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, φωτοτυπικά
µηχανήµατα κτλ. Θα καλύπτει πενταετή περίοδο.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εµπορική συµφωνία µε την Κολοµβία και το Περού: Ρήτρα διασφάλισης και µηχανισµός
σταθεροποίησης για τις µπανάνες
Το Συµβούλιο ενέκρινε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PE-CO1S 62/12) σχετικά µε
κανονισµό για την εφαρµογή της διµερούς ρήτρας διασφάλισης και του µηχανισµού
σταθεροποίησης για τις µπανάνες στο πλαίσιο της συµφωνίας εµπορίου µε την Κολοµβία και το
Περού.
Ο κανονισµός θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ µετά την υπογραφή του από τον
Πρόεδρο του Συµβουλίου και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Συµφωνία σύνδεσης µε την Κεντρική Αµερική: Ρήτρα διασφάλισης για τις µπανάνες
Το Συµβούλιο ενέκρινε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PE-CO1S 63/12) σχετικά µε
κανονισµό για την εφαρµογή της διµερούς ρήτρας διασφάλισης και του µηχανισµού
σταθεροποίησης για τις µπανάνες στο πλαίσιο της συµφωνίας σύνδεσης µε την Κεντρική Αµερική.
Ο κανονισµός θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ µετά την υπογραφή του από τον
Πρόεδρο του Συµβουλίου και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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ΑΛΙΕΙΑ
Αποθέµατα ιχθύων βαθέων υδάτων 2013-2014
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό περί καθορισµού, για το 2013 και το 2014, των αλιευτικών
δυνατοτήτων των σκαφών της ΕΕ για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων βαθέων υδάτων (17289/12).
Επετεύχθη πολιτική συµφωνία επί του κανονισµού αυτού κατά το Συµβούλιο Γεωργίας και Αλιείας
του Νοεµβρίου (16664/12). Ο εν λόγω κανονισµός αφορά ορισµένα αποθέµατα ιχθύων βαθέων
υδάτων όπως ο καρχαρίας βαθέων υδάτων, το µαύρο σπαθόψαρο (Aphanopus carbo), ο
γρεναδιέρος των βράχων (Coryphaenoides rupestris), οι Μπερυτσίδες (Beryx spp.) και ο
σαλούβαρδος (Phycis blennoides). Οι αλιευτικές δυνατότητες για τα βαθύβια είδη καθορίζονται
ανά διετία σε επίπεδο ΕΕ από το 2003.
Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Συµβούλιο πρέπει να
εκδίδει µέτρα σχετικά µε τον καθορισµό και την κατανοµή των αλιευτικών δυνατοτήτων στο
πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται για αυτό τον κανονισµό ούτε
η συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε η γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κανόνες για τρόφιµα για ευάλωτα άτοµα*
Το Συµβούλιο ενέκρινε συµφωνία στην οποία κατέληξε µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε
τα τρόφιµα που θεωρούνται απαραίτητα για ορισµένα ευάλωτα άτοµα όπως τα βρέφη και τα µικρά
παιδιά (16961/12 + COR 1 + ADD 1 + ADD 2)1. Επιβεβαιώθηκε η συµφωνία στην οποία
κατέληξαν η κυπριακή Προεδρία και οι αντιπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14
Νοεµβρίου και προλείανε το έδαφος για την επίσηµη έγκριση του νέου κανονισµού της ΕΕ από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

1

Αποχή των αντιπροσωπιών του ΗΒ και της Γερµανίας.
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Ο νέος κανονισµός επιχειρεί να αποσαφηνίσει το νοµικό πλαίσιο που διέπει τα συγκεκριµένα
τρόφιµα αποφεύγοντας τις αλληλοεπικαλύψεις µεταξύ της επιµέρους νοµοθεσίας που εφαρµόζεται
για τα συγκεκριµένα τρόφιµα και της νοµοθεσίας που εφαρµόζεται για τα συνήθη είδη διατροφής.
Επιπλέον, αποσκοπεί στην κάλυψη των νοµικών κενών που παρατηρούνται στο υφιστάµενο
σύστηµα και στη διασφάλιση της οµοιόµορφης εφαρµογής των κανόνων της Ένωσης για τα
συγκεκριµένα τρόφιµα σε όλα τα κράτη µέλη. Με αυτό τον τρόπο, συµβάλλει στη νοµική σαφήνεια
προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών και στην πρόληψη των στρεβλώσεων
στην εσωτερική αγορά1.
Για λεπτοµέρειες βλέπε 18003/12.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εκποµπές CO2 σε νέα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα
Το Συµβούλιο επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να µην αντιτεθεί σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της
Επιτροπής, η οποία συµπληρώνει τον κανονισµό 510/2011 όσον αφορά τους κανόνες σχετικά µε
την εφαρµογή παρέκκλισης από τους στόχους για ειδικές εκποµπές CO2 από καινούργια ελαφρά
επαγγελµατικά οχήµατα (16146/12).
Η Επιτροπή υπέβαλε την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη στις 6 Νοεµβρίου 2012. Σύµφωνα µε
κανονισµό 510/2011 σχετικά µε τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα (βαν), το Συµβούλιο διαθέτει
προθεσµία δύο µηνών για να εναντιωθεί σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη, µετά την κοινοποίησή της,
εκτός αν το ίδιο και το Κοινοβούλιο επιταχύνουν τη διαδικασία ενηµερώνοντας την Επιτροπή για
την πρόθεσή τους να µην προβάλουν αντιρρήσεις.
Το σχέδιο της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης ορίζει το µορφότυπο για την αίτηση παρέκκλισης
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του κανονισµού 510/2011, καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται σχετικά µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας, καθορίζει τη βάση αναφοράς που πρέπει να
χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των προτεινόµενων στόχων για ειδικές εκποµπές και
προσδιορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται σχετικά µε τις δυνατότητες µείωσης που
έχουν οι αιτούντες. Το σχέδιο της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης περιέχει λεπτοµερείς διατάξεις για
τη διαδικασία αξιολόγησης του προτεινόµενου στόχου για ειδικές εκποµπές και τις δυνατότητες
µείωσης.

1

Σήµερα, παρεµφερή τρόφιµα µπορούν να διατίθενται στην αγορά των διαφόρων κρατών
µελών ως τρόφιµα για ειδικές διατροφικές χρήσεις ή/και για συνήθη κατανάλωση και να
απευθύνονται στο γενικό πληθυσµό ή σε υποοµάδες του όπως σε εγκύους, σε ηλικιωµένους,
σε παιδιά που βρίσκονται στην ανάπτυξη, σε εφήβους και σε άλλες οµάδες. Η κατάσταση
αυτή υπονοµεύει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δηµιουργεί νοµική αβεβαιότητα
στις αρχές, στους παραγωγούς και στους καταναλωτές και εµπεριέχει τον κίνδυνο
καταχρηστικών συµπεριφορών στην αγορά και στρέβλωσης του ανταγωνισµού.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στατιστικές για το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης
Το Συµβούλιο αποφάσισε να µην εναντιωθεί στην έγκριση, από την Επιτροπή, κανονισµού για τη
θέσπιση των δευτερευουσών µεταβλητών-στόχων και των αναγνωριστικών κωδικών των
µεταβλητών για την ενότητα για την υλική στέρηση για το 2014, που πρέπει να περιληφθούν στη
συγχρονική συνιστώσα των ευρωπαϊκών στατιστικών για το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης
(EU-SILC) (17266/12).
Το σχέδιο κανονισµού, το οποίο είναι εκτελεστικό µέτρο του κανονισµού ΕU-SILC του 2003,
υπόκειται σε κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο· τώρα που το Συµβούλιο έδωσε την έγκρισή του, η
Επιτροπή µπορεί να εκδώσει την πράξη, εκτός εάν αντιταχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ΠΑΙ∆ΕΙΑ
Επικύρωση της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης
Το Συµβούλιο ενέκρινε σύσταση για την επικύρωση της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης που
περιέχεται στο έγγραφο 16153/12 + COR 1.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Προσαρµογή των µισθών των υπαλλήλων της ΕΕ
Το Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης της
Επιτροπής για την αναπροσαρµογή των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του
λοιπού προσωπικού της ΕΕ για το 2012.
Η ιδέα της µεθόδου για τον υπολογισµό της ετήσιας αναπροσαρµογής των µισθών των υπαλλήλων
της ΕΕ είναι διασφαλίσει την παράλληλη εξέλιξη της αγοραστικής δύναµης των εθνικών δηµοσίων
υπαλλήλων στα οκτώ κράτη µέλη αναφοράς και των υπαλλήλων της ΕΕ. Υπάρχει, εντούτοις, µια
«ρήτρα εξαίρεσης» στη µέθοδο, η οποία ενεργοποιείται εάν υπάρχει σοβαρή και αιφνίδια
χειροτέρευση της οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης στο εσωτερικό της Ένωσης. Σύµφωνα
µε τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ, η µέθοδος εφαρµόζεται
ειδικότερα στο µηνιαίο βασικό µισθό1 των υπαλλήλων της ΕΕ και των συµβασιούχων υπαλλήλων
της ΕΕ, καθώς και στη µηνιαία αποζηµίωση των βοηθών των βουλευτών.

1

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της ΕΕ λαµβάνουν δώδεκα µηνιαίους µισθούς
ετησίως.
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Το 2012 είναι το τελευταίο έτος για το οποίο το ισχύον παράρτηµα ΧΙ του κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ένωσης προβλέπει την εφαρµογή της µεθόδου
αναπροσαρµογής. ∆εδοµένου ότι οι συζητήσεις για τη µεταρρύθµιση του κανονισµού υπηρεσιακής
κατάστασης συνεχίζονται, η Επιτροπή πρότεινε στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στο τέλος Νοεµβρίου να παραταθεί προσωρινά η µέθοδος για ένα έτος, το ίδιο δε και η ειδική
εισφορά που µπορεί να φθάνει έως το 5,5%, η οποία κανονικά σταµατά επίσης στο τέλος αυτού του
έτους. Το Συµβούλιο ωστόσο δεν συµφώνησε µε αυτή την εισήγηση. Η ειδική εισφορά του 5,5%
εφαρµόζεται επί το παρόντος αναλογικά, υπό την έννοια ότι η εισφορά είναι µικρότερη για τους πιο
χαµηλόβαθµους υπαλλήλους.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ για την παροχή πόσιµου ύδατος και βασικών υποδοµών
αποχέτευσης στις υποσαχάριες χώρες
Το Συµβούλιο εξέδωσε συµπεράσµατα (17288/12) για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου σχετικά µε την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή πόσιµου
ύδατος και βασικών υποδοµών αποχέτευσης στις υποσαχάριες χώρες. Η έκθεση επισηµαίνει ότι
απαιτείται σηµαντική βελτίωση σε πολλούς τοµείς δεδοµένου ότι από τα έργα που εξετάστηκαν,
λιγότερα από τα µισά ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες των δικαιούχων. Το Συµβούλιο
αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να λαµβάνει µια σειρά πρωτοβουλιών για
την αντιµετώπιση των περισσότερων από τα ζητήµατα που εγείρει η έκθεση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Το Συµβούλιο τόνισε επίσης ότι για την επιτυχία και την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα
των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης απαιτείται ευρύ φάσµα υποστηρικτικών µηχανισµών που να
εξασφαλίζουν τη χρηµατοδοτική και θεσµική βιωσιµότητά τους. Παρά τους υψηλούς κινδύνους
που ενέχουν, τα έργα αυτά είναι ζωτικής σηµασίας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της
χιλιετίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χρηµατοδοτική ενίσχυση στην Πορτογαλία
Το Συµβούλιο ενέκρινε απόφαση για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/344/ΕΕ
σχετικά µε τη χορήγηση ενωσιακής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στην Πορτογαλία Η απόφαση αυτή
έρχεται σε συνέχεια απόφασης του Συµβουλίου τον Οκτώβριο να παραχωρήσει στην Πορτογαλία
ένα ακόµη έτος για να διορθώσει το υπερβολικό δηµοσιονοµικό της έλλειµµα.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Σχέσεις της ΕΕ µε την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο - Συµπεράσµατα
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα σχετικά µε τις σχέσεις της ΕΕ µε την Ανδόρα,
το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο:
1.

«Συµφώνως προς τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 2010 σχετικά
µε τις σχέσεις της ΕΕ µε τις χώρες της ΕΖΕΣ1 και την έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε
τις σχέσεις της ΕΕ µε το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, τη ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου και
το Πριγκιπάτο του Μονακό, την οποία ενέκρινε το Συµβούλιο στις 21 Ιουνίου 20112, το
Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίηση του για την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο
«Σχέσεις της ΕΕ µε το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, το Πριγκιπάτο του Μονακό και τη
∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου − Λύσεις για στενότερη συνεργασία µε την ΕΕ» της 20ης
Νοεµβρίου 2012, καθώς και για το συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της
Επιτροπής µε τίτλο «Εµπόδια στην πρόσβαση της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου
Μαρίνου στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και συνεργασία σε άλλους τοµείς. Το Συµβούλιο
σηµειώνει µε προσοχή τα συµπεράσµατα και τις συστάσεις που περιέχονται στα εν λόγω
έγγραφα.

2.

Το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για το διαρκές ενδιαφέρον των οικείων τριών χωρών
στην ενδυνάµωση και την εµβάθυνση των σχέσεών τους µε την ΕΕ και σηµειώνει την
ενηµέρωση που αυτές παρείχαν όσον αφορά τα σηµερινά εµπόδια στην πρόσβασή τους
στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, όπως αποτυπώνονται στο ανωτέρω υπηρεσιακό έγγραφο
εργασίας της Επιτροπής.

3.

Το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι η µεγαλύτερη ενσωµάτωση της Ανδόρας, του Μονακό και
του Αγίου Μαρίνου είναι κατ' αρχήν προς το συµφέρον της ΕΕ, καθώς θα µπορούσε
δυνητικά να ενισχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης, επενδύσεων, καινοτοµίας και
απασχόλησης προς όφελος τόσο της ΕΕ (πρωτίστως των γειτονικών περιοχών των εν λόγω
χωρών) όσο και των συγκεκριµένων χωρών.

4.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο (όπου
απαιτείται) να συνεχίσουν το έργο τους όσον αφορά την ενίσχυση των σχέσεων µε τις εν
λόγω τρεις χώρες. Αυτό το έργο πρέπει να καθοδηγείται από την ανάγκη διασφάλισης της
οµοιογένειας και της οµαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, λαµβάνοντας
παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τριών χωρών, καθώς και από τη σηµασία της
διαµόρφωσης µιας συνεκτικής προσέγγισης έναντι και των τριών χωρών.

1
2

Εγγρ. 17423/1/10 REV 1.
Έγγρ. 11466/11.
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5.

Το Συµβούλιο εκτιµά πως οι πλέον βιώσιµες λύσεις για τη µεγαλύτερη ενσωµάτωση της
Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου είναι: i) η συµµετοχή των εν λόγω
περιορισµένης εδαφικής έκτασης χωρών στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και ii) η
διαπραγµάτευση επί µιας ή περισσότερων συµφωνιών-πλαισίων σύνδεσης µε τις εν λόγω
χώρες, αποβλέποντας στην πρόσβασή τους στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, τα συνοδευτικά
µέτρα και τις οριζόντιες πολιτικές της και περιλαµβάνοντας θεσµικούς µηχανισµούς κατά
τα πρότυπα της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο

6.

Υπό το φως της αξιολόγησης που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι τώρα και του ενδιαφέροντος
που εξέφρασαν η Ανδόρα, το Μονακό και ο Άγιος Μαρίνος για την ενίσχυση των σχέσεών
τους µε την ΕΕ, το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο (όπου
απαιτείται) να συνεχίσουν τις αναλύσεις και τις µελέτες τους για τις εν λόγω δύο λύσεις
και συγκεκριµένα:

7.

–

να διεξάγουν διαβουλεύσεις µε τις κυβερνήσεις της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου
Μαρίνου, καθώς και µε άλλα σχετικά µέρη, ξεκινώντας το πρώτο εξάµηνο του 2013, µε
σκοπό να προσδιοριστούν η εφικτότητα και ο βαθµός στήριξης των εν λόγω δύο λύσεων,
ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη τις θεσµικές συνθήκες που αναφέρονται στην ανακοίνωση,

–

να υποβάλουν στο Συµβούλιο, πριν από το τέλος του 2013, έκθεση που θα περιλαµβάνει
ανάλυση των επιπτώσεων και των κύριων θεσµικών, πολιτικών και οικονοµικών
συνεπειών των εν λόγω λύσεων, παράλληλα µε συστάσεις για περαιτέρω ενέργειες.
Τέλος, το Συµβούλιο σηµειώνει µε προσοχή τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει η
Ανδόρα, το Μονακό και ο Άγιος Μαρίνος. Προσκαλεί τις εν λόγω χώρες να συνεχίσουν
τις προσπάθειες τους προκειµένου να επιτύχουν µεγαλύτερη σύγκλιση της νοµοθεσίας
τους µε το κεκτηµένο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και να ενισχύσουν τις διοικητικές
τους υποδοµές αποβλέποντας στη διευκόλυνση της εφαρµογής περαιτέρω σχετικών
διατάξεων του κεκτηµένου της ΕΕ».

Σχέσεις της ΕΕ µε τις χώρες ΕΖΕΣ - Συµπεράσµατα
Το Συµβούλιο αξιολόγησε την εξέλιξη των σχέσεων της ΕΕ µε τις τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ): Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία κατά τα
τελευταία δύο έτη και υιοθέτησε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
1.

«Εφαρµόζοντας τα συµπεράσµατα που εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2010, το Συµβούλιο
αξιολόγησε την εξέλιξη που σηµειώθηκε, κατά τα τελευταία δύο χρόνια, στις σχέσεις της
ΕΕ µε τα τέσσερα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ),
ήτοι το Βασίλειο της Νορβηγίας, την Ισλανδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν και την
Ελβετική Συνοµοσπονδία. Κατά την παραπάνω περίοδο, οι σχέσεις της ΕΕ µε τις χώρες
της ΕΖΕΣ παρέµειναν σταθερές και στενές (λεπτοµέρειες παρατίθενται κατωτέρω, στις
παραγράφους που αφιερώνονται σε κάθε επιµέρους χώρα). Το Συµβούλιο προσµένει την
περαιτέρω ενίσχυση και εµβάθυνση των σχέσεων µε τις εν λόγω τέσσερις χώρες στο
µέλλον. Θα επαναξιολογήσει σε δύο έτη την κατάσταση των σχέσεων µεταξύ ΕΕ και
χωρών ΕΖΕΣ.
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ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
2.

Το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι κατά τα τελευταία 17 χρόνια, το Λιχτενστάιν -παρά το
µικρό του µέγεθος- εκπληρώνει µε επιτυχία τις υποχρεώσεις του ως µέλος του ΕΟΧ χάρη
στην πολιτική αποφασιστικότητα και τις σηµαντικές διοικητικές προσπάθειες που έχει
καταβάλει, καθιστάµενο δυνάµει χρήσιµο σηµείο αναφοράς για την περαιτέρω ενίσχυση
των σχέσεων µεταξύ της ΕΕ και άλλων ευρωπαϊκών χωρών µικρού µεγέθους.

3.

Το Συµβούλιο εκφράζει τη µεγάλη ικανοποίησή του για την αλληλεγγύη προς την ΕΕ που
επέδειξαν οι κάτοικοι του Λιχτενστάιν µε τη συνεισφορά τους στη µείωση των κοινωνικών
και οικονοµικών ανισοτήτων εντός του ΕΟΧ για την περίοδο 2009-2014.

4.

Το Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι, κατά την περίοδο 2010-2012, οι σχέσεις
µεταξύ της ΕΕ και του Λιχτενστάιν επεκτάθηκαν και ενισχύθηκαν περαιτέρω σε
διάφορους τοµείς. Πιο συγκεκριµένα, το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την
προσχώρηση του Λιχτενστάιν στο χώρο Σένγκεν και τη σύνδεσή του µε το κεκτηµένο του
∆ουβλίνου, τον ∆εκέµβριο του 2011.

5.

Το Συµβούλιο εκφράζει γενική ικανοποίηση για τις προσπάθειες του Λιχτενστάιν να
προσαρµόσει τη φορολογική νοµοθεσία και τις φορολογικές πρακτικές του στους κανόνες
του ΕΟΧ και τα διεθνή πρότυπα, και ιδιαίτερα τη συνολική φορολογική µεταρρύθµιση η
οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011.

6.

Όσον αφορά τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα
καθώς και την καταπολέµηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, το
Συµβούλιο σηµειώνει τις προσπάθειες που κατέβαλε το Πριγκιπάτο προκειµένου να
ανταποκριθεί στη δέσµευσή του να εφαρµόσει τα πρότυπα του ΟΟΣΑ για τη διαφάνεια,
την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών και την καταπολέµηση της απάτης, και
σηµειώνει ότι έχει συνάψει µια σειρά διµερών συµφωνιών στις οποίες προβλέπεται η
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα. Το Συµβούλιο αναµένει από το
Λιχτενστάιν να εξακολουθήσει να υλοποιεί τη δέσµευσή του να καταπολεµήσει τη
φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή στο πλαίσιο της σχέσης του µε την ΕΕ και όλα τα
κράτη µέλη της.

7.

Όσον αφορά τη φορολογία των αποταµιεύσεων, το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για
την ευρύτητα πνεύµατος που επιδεικνύει το Λιχτενστάιν σχετικά µε την έναρξη
διαπραγµατεύσεων για την επανεξέταση της συµφωνίας περί φορολογίας των
αποταµιεύσεων προκειµένου να µπορέσει να ανταποκριθεί στην εξέλιξη του αντίστοιχου
κεκτηµένου της ΕΕ, µόλις η ΕΕ εκδώσει απόφαση για την έναρξη διαπραγµατεύσεων µαζί
µε οδηγίες διαπραγµάτευσης. Όσον αφορά αυτές τις τελευταίες, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
κάλεσε το Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012, να
καταλήξει άµεσα σε συµφωνία σχετικά µε τις οδηγίες διαπραγµάτευσης για τις συµφωνίες
περί φορολογίας των αποταµιεύσεων µε τρίτες χώρες. Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν από
τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη
που εγκρίθηκαν στις 13 Νοεµβρίου 2012.
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8.

Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει
επιδείξει το Λιχτενστάιν στη συµµόρφωσή του προς τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων του
ΕΟΧ και παροτρύνει το Λιχτενστάιν να συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση.

9.

Όσον αφορά τις εν εξελίξει συζητήσεις για τα φορολογικά µέτρα που συνιστούν επιζήµιο
φορολογικό ανταγωνισµό, το Συµβούλιο προτρέπει το Λιχτενστάιν να συνεχίσει τις συζητήσεις µε
την ΕΕ σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών και των κριτηρίων του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ
για την φορολογία των επιχειρήσεων και να ανταποκριθεί στις ανησυχίες που διατυπώθηκαν κατά
τη διάρκεια του διαλόγου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ
10.

Το Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, οι
σχέσεις µε τη Νορβηγία εξακολούθησαν να χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο συνεργασίας και
σταθερότητας. Στη δύσκολη περίοδο της κρίσης δηµοσίου χρέους στην ευρωζώνη, η Νορβηγία
απέδειξε την αλληλεγγύη της, µεταξύ άλλων, συνεισφέροντας 6 δισεκατοµµύρια ΕΤ∆ (πάνω από 7
δισεκατοµµύρια ευρώ) στο ∆ΝΤ. Οι στενές σχέσεις ΕΕ-Νορβηγίας εξελίχθηκαν περαιτέρω, τόσο
στο πλαίσιο της συµφωνίας ΕΟΧ όσο και διµερώς και κυρίως στους τοµείς της ∆ικαιοσύνης και
των Εσωτερικών Υποθέσεων, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της
γεωργίας.

11.

Όσον αφορά τη ∆ικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένου του χώρου
Σένγκεν, το Συµβούλιο σηµειώνει ότι οι σχέσεις έχουν ενισχυθεί σε διάφορους τοµείς. Επιπλέον,
την επαύριον των τραγικών επιθέσεων στο Όσλο και στην Utøya τον Ιούλιο του 2011, ενισχύθηκε
τόσο η συνεργασία στους τοµείς της αντιτροµοκρατικής δράσης, της καταπολέµησης της
ριζοσπαστικοποίησης όσο και η αστυνοµική συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπόλ. Το Συµβούλιο
αναγνωρίζει τα οφέλη της ενισχυµένης συνεργασίας. Όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε
αστικές υποθέσεις, το Συµβούλιο είναι πρόθυµο να εξετάσει προτάσεις για την επέκταση της
συνεργασίας.

12.

Το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τη συνεργασία µε τη Νορβηγία στον τοµέα της κοινής
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, η οποία επίσης εµφανίζεται ενισχυµένη σε σχέση
µε το 2010. Το Συµβούλιο εκτιµά ιδιαίτερα τη συµµετοχή της Νορβηγίας σε πολλές επιχειρήσεις
και αποστολές της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας (ΚΠΑΑ), στη Σκανδιναβική οµάδα
µάχης καθώς και στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας. Το Συµβούλιο
εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τη συχνή ευθυγράµµιση της Νορβηγίας µε τις δηλώσεις της ΕΕ,
τους τακτικούς πολιτικούς διαλόγους σε όλα τα επίπεδα καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της
ad-hoc επιτροπής συνδέσµου για την Παλαιστίνη (AHLC), της οποίας προεδρεύει η Νορβηγία. Το
Συµβούλιο έχει δεσµευθεί για την περαιτέρω εµβάθυνση της εταιρικής αυτής σχέσης ιδίως µέσω
της συνεχούς συµµετοχής της Νορβηγίας στις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ.

13.

Η Νορβηγία αποτελεί τον πέµπτο µεγαλύτερο εµπορικό εταίρο της ΕΕ, ενώ η ΕΕ παραµένει ο
κυριότερος εµπορικός εταίρος της Νορβηγίας, τόσο ως προς τις εισαγωγές όσο και προς τις
εξαγωγές. Συνολικά, οι εµπορικές σχέσεις είναι ισχυρές και έντονες. Στο πλαίσιο αυτό και εντός
του πνεύµατος του ΕΟΧ, το Συµβούλιο αναµένει από τη Νορβηγία να συντονίζει τις θέσεις της µε
τις θέσεις της ΕΕ στα θέµατα που εµπίπτουν στη συµφωνία ΕΟΧ, συµπεριλαµβανοµένων των
εµπορικών υποθέσεων. Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η
Νορβηγία αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ για την προσβολή
των µέτρων της ΕΕ περί εµπορίου προϊόντων φώκιας.
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14.

Όσον αφορά τη γεωργία, οι σχέσεις έχουν σηµειώσει πρόοδο από το 2010 χάρη στη σύναψη
συµφωνίας για την περαιτέρω ελευθέρωση του εµπορίου γεωργικών προϊόντων, κατ' εφαρµογή του
άρθρου 19 της συµφωνίας ΕΟΧ. Το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός και
προσβλέπει στην επικείµενη αναθεώρηση των όρων του εµπορίου των προϊόντων αυτών µεταξύ
Νορβηγίας και ΕΕ, το 2013/14, προκειµένου να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του
άρθρου 19. Το Συµβούλιο ελπίζει ότι οι εν λόγω διαπραγµατεύσεις θα οδηγήσουν σύντοµα στη
σύναψη νέας συµφωνίας, η οποία θα περιλαµβάνει νέα συγκεκριµένα µέτρα προς τη σταδιακή
ελευθέρωση του εµπορίου των προϊόντων αυτών. Παράλληλα, το Συµβούλιο εκφράζει την έντονη
δυσαρέσκειά του για την απόφαση της Νορβηγίας να αυξήσει τους τελωνειακούς δασµούς,
αντικαθιστώντας τους ειδικούς δασµούς που εφαρµόζονται για ορισµένα αγροτικά προϊόντα µε
κατ’ αξίαν δασµούς. Το Συµβούλιο παροτρύνει ένθερµα τη Νορβηγία να ανακαλέσει την απόφασή
της και τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα αµοιβαία οφέλη της Νορβηγία και της ΕΕ δεν
θα απειληθούν από την επιβολή νέων περιοριστικών µέτρων στις εισαγωγές. Το Συµβούλιο
εκφράζει επίσης την ανάγκη περαιτέρω ελευθέρωσης του εµπορίου µεταποιηµένων αγροτικών
προϊόντων (Πρωτόκολλο 3), υπό το πνεύµα της συµφωνίας ΕΟΧ.

15.

Το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τις ολοένα στενότερες και σταθερότερες σχέσεις µε τη
Νορβηγία στον ενεργειακό τοµέα καθώς και σε θέµατα κλιµατικής αλλαγής και προστασίας του
περιβάλλοντος. Προσβλέπει δε στη διατήρηση αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας και στην
περαιτέρω εµβάθυνσή της, κυρίως σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε την ασφάλεια του
εφοδιασµού, την προαγωγή ανταγωνιστικής, ασφαλούς και βιώσιµης οικονοµίας χαµηλών
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
καθώς και τη δέσµευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS).

16.

Το Συµβούλιο αντιλαµβάνεται πλήρως τη µεγάλη σηµασία που αποδίδει η Νορβηγία στην Αρκτική
και συµµερίζεται το ενδιαφέρον της σχετικά µε τις εξελίξεις στη συγκεκριµένη περιοχή. Η ΕΕ
είναι πρόθυµη να εντείνει τη συνεργασία της σε θέµατα Αρκτικής σε διάφορους τοµείς κοινού
ενδιαφέροντος, τόσο µέσω των διµερών διαλόγων της µε τη Νορβηγία όσο και στο πλαίσιο της
περιφερειακής συνεργασίας. Όσον αφορά την τελευταία, το Συµβούλιο χαιρετίζει τη συνεργασία
στο πλαίσιο του Συµβουλίου των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας. Το Συµβούλιο επίσης
συγχαίρει τη νορβηγική προεδρία του Ευρωαρκτικού Συµβουλίου της Θάλασσας του Μπάρεντς, το
οποίο την επόµενη χρονιά θα γιορτάσει την 20ή επέτειό του. Επιπλέον, εκφράζει ικανοποίηση για
την αδιάλειπτη στήριξη της Νορβηγίας στην αίτηση που κατέθεσε η Επιτροπή εξ ονόµατος της ΕΕ
για καθεστώς παρατηρητή στο Αρκτικό Συµβούλιο. Το Συµβούλιο αναγνωρίζει το σηµαντικό ρόλο
που διαδραµατίζει η Νορβηγία στο πλαίσιο της Βόρειας ∆ιάστασης. Η ΕΕ µένει σταθερά
προσηλωµένη στην περιφερειακή συνεργασία, στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων της Βόρειας
∆ιάστασης, στους τοµείς του περιβάλλοντος, των µεταφορών και της εφοδιαστικής, της δηµόσιας
υγείας, της κοινωνικής ευηµερίας και του πολιτισµού.

17.

Το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την καλή συνεργασία µε τη Νορβηγία στον τοµέα της
αλιείας κατά τα τελευταία δύο χρόνια, στα αποτέλεσµα της οποίας συµπεριλαµβάνονται η επιτυχία
των διαβουλεύσεων για τα κοινά αποθέµατα ιχθύων, η ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων εντός
των αντίστοιχων αποκλειστικών ζωνών αλιείας και η από κοινού θέσπιση µέτρων διαχείρισης για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων, εντός των ορίων βιωσιµότητας.

18.

Το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή των µνηµονίων συµφωνίας µε τις
δικαιούχες χώρες για τη δεύτερη περίοδο των δηµοσιονοµικών προοπτικών 2009-2014. Το
Συµβούλιο χαιρετίζει, ειδικότερα, τη δέσµευση της Νορβηγίας να αναλάβει το µέρος που της
αναλογεί έναντι της θεµελιώδους αρχής της αλληλεγγύης και να συνεχίσει την πολύ σηµαντική
συνεισφορά της στη µείωση των κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων της ΕΕ.
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19.

Το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την συνεχή πρόοδο των
διαπραγµατεύσεων προσχώρησης της Ισλανδίας στην ΕΕ από το 2010, σηµειώνει τα
συµπεράσµατα που υπέβαλε η Επιτροπή στις 10 Οκτωβρίου 2012 προς το Συµβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της έκθεσης προόδου για την Ισλανδία και
παραπέµπει στα συµπεράσµατά του της 11ης ∆εκεµβρίου 2012 για τη διεύρυνση. Το
Συµβούλιο παροτρύνει την Ισλανδία να εξακολουθήσει να σηµειώνει πρόοδο στην
ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο της ΕΕ και στην εφαρµογή του.

20.

Το Συµβούλιο εκφράζει µεγάλη ικανοποίηση για την αλληλεγγύη που επέδειξε η Ισλανδία
συνεχίζοντας τη συνεισφορά της προς τη µείωση των κοινωνικών και οικονοµικών
ανισοτήτων στον ΕΟΧ για την περίοδο 2009-2014.

21.

Το Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι πέρα από την εξέλιξη της σχέσης στο
πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης, έχει επίσης σηµειωθεί περαιτέρω ανάπτυξη των
σχέσεων κατά την τελευταία διετία στο παραδοσιακό πλαίσιο συνεργασίας της συµφωνίας
ΕΟΧ, καθώς και στον χώρο Σένγκεν. Το Συµβούλιο επικροτεί την ολοένα στενότερη
συνεργασία µε την Ισλανδία σε ευρύ φάσµα τοµέων πολιτικής, µεταξύ των οποίων και η
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Προσβλέπει δε στην περαιτέρω
εµβάθυνση της συνεργασίας, ιδίως σε βασικούς τοµείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η
παγκόσµια προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η
αλλαγή του κλίµατος, η αλιεία, η Βόρεια ∆ιάσταση και η πολιτική για την Αρκτική.

22.

Το Συµβούλιο αναγνωρίζει την υψηλή προτεραιότητα που αποδίδει η Ισλανδία στην
πολιτική για την Αρκτική και επιβεβαιώνει το στρατηγικό συµφέρον της ΕΕ σχετικά µε τις
εξελίξεις στην περιοχή. Εκτιµά θετικά την υποστήριξη της Ισλανδίας προς την αίτηση που
κατέθεσε η Επιτροπή εξ ονόµατος της ΕΕ για καθεστώς παρατηρητή στο Αρκτικό
Συµβούλιο. Το Συµβούλιο είναι πρόθυµο να εντείνει περαιτέρω τη συνεργασία στα θέµατα
της Αρκτικής.

23.

Το Συµβούλιο χαιρετίζει την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε την Ισλανδία σχετικά µε την
περαιτέρω ελευθέρωση του εµπορίου βασικών και µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων
δυνάµει του άρθρου 19 και του πρωτοκόλλου 3 της συµφωνίας ΕΟΧ, καθώς και σχετικά
µε την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, και προσδοκά ταχεία πρόοδο στις
διαπραγµατεύσεις.

24.

Όσον αφορά την αλιεία, το Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έληξαν
επιτυχώς οι συζητήσεις των εµπλεκοµένων µερών (ΕΕ, Ισλανδία, Νορβηγία και Φερόες
Νήσοι) σχετικά µε την κοινή διαχείριση των αποθεµάτων σκουµπριού, οι οποίες
πραγµατοποιήθηκαν σε διαδοχικούς γύρους διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια του 2011
και του 2012. Το Συµβούλιο παραµένει προσηλωµένο στις διαβουλεύσεις των παρακτίων
κρατών και επαναλαµβάνει την έκκλησή του για εποικοδοµητική προσέγγιση όλων των
µερών στην προσπάθειά τους να καταλήξουν σε µακροπρόθεσµη πολυµερή συµφωνία. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενέκριναν κανονισµό σχετικά µε εµπορικά
µέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση των αποθεµάτων ιχθύων υπό κοινή διαχείριση και
την πρόληψη µη βιώσιµων αλιευτικών πρακτικών, ο οποίος και τέθηκε σε ισχύ τον
Νοέµβριο. Το Συµβούλιο θα παρακολουθήσει µε ενδιαφέρον την εφαρµογή του
κανονισµού, εφόσον κριθεί κατάλληλη ή αναγκαία η εφαρµογή του.
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25.

Το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στην ισλανδική
οικονοµία µετά από µακρά και σοβαρή ύφεση, καθώς και για τη διαρκή δέσµευση της
Ισλανδίας να µεταβεί προς οικονοµική σταθεροποίηση και να αντιµετωπίσει όλα τα
θέµατα που προέκυψαν από την κατάρρευση του τραπεζικού τοµέα το 2008. Ωστόσο, το
Συµβούλιο σηµειώνει ότι εκκρεµεί ακόµη η αντιµετώπιση ορισµένων οικονοµικών
θεµάτων, όπως οι έλεγχοι κίνησης κεφαλαίων. Προσέτι, υπενθυµίζει την ανάγκη να
ανταποκριθεί η Ισλανδία στις υφιστάµενες υποχρεώσεις της δυνάµει της συµφωνίας ΕΟΧ,
καθώς επίσης να εγκύψει στις εναποµένουσες αδυναµίες στον τοµέα των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
26.

Κατά την τελευταία διετία, η ΕΕ, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν ανέλαβαν ή
δροµολόγησαν επισκοπήσεις της συµφωνίας για τον ευρωπαϊκό οικονοµικό χώρο
(«συµφωνία ΕΟΧ»). Η ΕΕ επικροτεί την έκθεση της Νορβηγικής Επιτροπής Επισκόπησης
και την επακόλουθη Λευκή Βίβλο της νορβηγικής κυβέρνησης σχετικά µε τη συµφωνία
ΕΟΧ και τις λοιπές συµφωνίες της Νορβηγίας µε την ΕΕ. Επιπλέον, το Συµβούλιο
χαιρετίζει την επισκόπηση του ΕΟΧ που παρήγγειλε το Λιχτενστάιν και θα εξετάσει µε
ενδιαφέρον το περιεχόµενό της.

27.

Το Συµβούλιο προέτρεψε στα συµπεράσµατά του το 2010 την διενέργεια παράλληλης
επισκόπησης της συµφωνίας ΕΟΧ από πλευράς ΕΕ. Κατά συνέπεια, η ΕΥΕ∆ και η
Επιτροπή διενήργησαν αξιολόγηση της συµφωνίας ΕΟΧ, την οποία θα εξετάσει
επισταµένως το Συµβούλιο κατά τους προσεχείς µήνες. Το Συµβούλιο αναµένει ότι θα
πραγµατοποιηθεί εκτεταµένη ανταλλαγή µε τους εταίρους ΕΟΧ σχετικά µε τα
αποτελέσµατα από τις αντίστοιχες επισκοπήσεις κατά την επόµενη σύνοδο του
Συµβουλίου ΕΟΧ τον Μάιο του 2013. Το Συµβούλιο ελπίζει ότι οι επισκοπήσεις αυτές θα
επιβεβαιώσουν τη σηµασία της συµφωνίας ΕΟΧ, η οποία έχει αποδειχθεί αποτελεσµατική
και συµφέρουσα προς όλους.

28.

Το Συµβούλιο σηµειώνει ότι, εν γένει, η συµφωνία ΕΟΧ εξακολούθησε να λειτουργεί
ικανοποιητικά. Το Συµβούλιο επικροτεί τις σηµαντικές προσπάθειες που κατέβαλαν οι
τρεις χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά το παρελθόν έτος
προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των εκκρεµών νοµικών πράξεων που δεν έχουν ακόµη
ενσωµατωθεί στη συµφωνία ΕΟΧ. Το Συµβούλιο εφιστά την προσοχή στη σηµασία τής
κατά προτεραιότητα εξέτασης των υπολειπόµενων πολυάριθµων νοµικών πράξεων, για τις
οποίες έχει παρέλθει η ηµεροµηνία συµµόρφωσης στην ΕΕ, αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ
στις χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ καθώς έχει καθυστερήσει η ενσωµάτωσή τους στη συµφωνία
ΕΟΧ. Εν προκειµένω, το Συµβούλιο τονίζει ότι οι αρχές της οµοιογένειας και της
ασφάλειας δικαίου εγγυώνται την αποτελεσµατικότητα, τη βιωσιµότητα και, εν τέλει, την
αξιοπιστία της ενιαίας αγοράς και, ως εκ τούτου, πρέπει να εξακολουθήσουν να
κατευθύνουν τη δράση όλων των µερών σε σχέση µε τη λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ.
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ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
29.

Το Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία των στενών σχέσεων µεταξύ ΕΕ και Ελβετίας.
Αµφότερες αντιµετωπίζουν τις ίδιες παγκόσµιες προκλήσεις, στις οποίες η Ευρώπη πρέπει
να ανταποκριθεί υπεύθυνα και συντονισµένα. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η Ελβετία
προσεγγίζει ολοένα και περισσότερο την ΕΕ, καθιστάµενη, µεταξύ άλλων, ο τέταρτος
µεγαλύτερος εµπορικός της εταίρος και αξιόπιστος εταίρος στον χώρο Σένγκεν.

30.

Το Συµβούλιο σηµειώνει ότι τα τελευταία χρόνια, οι διαπραγµατεύσεις για περαιτέρω
συµµετοχή της Ελβετίας σε µέρη της εσωτερικής αγοράς έχουν παραµείνει στάσιµες, εν
µέρει λόγω εκκρεµών θεσµικών ζητηµάτων. Ενώ το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για
τη συνέχιση της εντατικής και στενής συνεργασίας µε την Ελβετία σε πολλούς τοµείς,
είναι της γνώµης ότι η περάτωση οποιασδήποτε διαπραγµάτευσης σχετικά µε τη
συµµετοχή της Ελβετίας στην εσωτερική αγορά εξαρτάται κυρίως από την επίλυση των
θεσµικών θεµάτων που επισηµαίνονται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του 2008 και
του 2010.

31.

Υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του 2010, το Συµβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η
προσέγγιση που ακολούθησε η Ελβετία να συµµετέχει στις πολιτικές και τα προγράµµατα
της ΕΕ µέσω τοµεακών συµφωνιών σε όλο και περισσότερους τοµείς ελλείψει οιουδήποτε
οριζόντιου θεσµικού πλαισίου, έχει φθάσει στα όριά της και πρέπει να επανεξετασθεί. Με
κάθε περαιτέρω ανάπτυξη του πολυσύνθετου συστήµατος συµφωνιών θα διακυβευθεί η
οµοιογένεια της εσωτερικής αγοράς και θα αυξηθεί η ανασφάλεια δικαίου, καθώς επίσης
θα δυσχερανθεί η διαχείριση αυτού του ευρέος και ετερογενούς συστήµατος συµφωνιών.
Λαµβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης µεταξύ Ελβετίας και ΕΕ,
οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση του συστήµατος αυτού θα φέρει επιπλέον τον κίνδυνο
υπονόµευσης των σχέσεων της ΕΕ µε τους εταίρους ΕΟΧ/ΕΖΕΣ.

32.

Το Συµβούλιο επικροτεί τις προσπάθειες της Ελβετίας για διατύπωση προτάσεων σχετικά
µε αυτά τα θεσµικά θέµατα, όπως υποβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2012. Ειδικότερα, το
Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι η Ελβετία αναγνωρίζει ότι η αρχή της
οµοιογένειας, αρχή η οποία απαιτεί ιδίως δυναµική προσαρµογή προς το εξελισσόµενο
κεκτηµένο της ΕΕ, πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της σχέσεως ΕΕ-Ελβετίας.

33.

Ωστόσο, το Συµβούλιο θεωρεί ότι χρειάζονται επιπλέον βήµατα προκειµένου να
εξασφαλισθεί η οµοιογενής ερµηνεία και εφαρµογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς.
Ειδικότερα, το Συµβούλιο κρίνει αναγκαίο να θεσπισθεί κατάλληλο πλαίσιο εφαρµοστέο
σε όλες τις ισχύουσες και τις µελλοντικές συµφωνίες. Το πλαίσιο αυτό πρέπει, µεταξύ
άλλων, να προβλέπει ένα νοµικά δεσµευτικό µηχανισµό για την προσαρµογή των
συµφωνιών προς το εξελισσόµενο κεκτηµένο της ΕΕ. Επιπλέον, θα πρέπει να
περιλαµβάνει διεθνείς µηχανισµούς εποπτείας και δικαστικού ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό,
το Συµβούλιο σηµειώνει ότι, συµµετέχοντας σε µέρη της εσωτερικής αγοράς και των
πολιτικών της ΕΕ, η Ελβετία δεν εισέρχεται µόνον σε διµερή σχέση, αλλά γίνεται και
συµµετέχων σε πολυµερές σχέδιο. Γενικώς, το θεσµικό αυτό πλαίσιο πρέπει να
παρουσιάζει ένα επίπεδο ασφάλειας δικαίου και ανεξαρτησίας ισοδύναµο µε τους
µηχανισµούς που δηµιουργούνται στο πλαίσιο της συµφωνίας ΕΟΧ.
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34.

Το Συµβούλιο τονίζει ότι αποδίδει µεγάλη σηµασία στη συνέχιση του διαλόγου µε την
Ελβετία σχετικά µε πιθανές λύσεις στα θεσµικά θέµατα όπως αναφέρθηκαν στις
προηγούµενες παραγράφους. Το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση
σχετικά µε την πρόοδο στις διερευνητικές συνοµιλίες και, υπό το πρίσµα της προόδου
αυτής, να εξετασθεί εάν είναι δυνατόν να παρουσιάσει σύσταση για την έναρξη των
διαπραγµατεύσεων µε την Ελβετία.

35.

Το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την κινητικότητα των πολιτών µεταξύ ΕΕ και
Ελβετίας, που βασίζεται στη συµφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και
ενισχύεται από άλλες συµφωνίες, όπως η συµφωνία σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελβετίας
στα προγράµµατα δράσης «∆ιά βίου µάθηση» και «Νεολαία εν δράσει» και µε τη σύνδεση
της Ελβετίας στο πρόγραµµα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα. Ωστόσο, το Συµβούλιο
σηµειώνει µε λύπη ότι η Ελβετία έχει λάβει διάφορα µέτρα τα οποία δεν είναι συµβατά µε
τις διατάξεις και το πνεύµα της συµφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
και υπονοµεύουν την εφαρµογή της. Ειδικότερα, το Συµβούλιο θεωρεί λυπηρό το γεγονός
ότι η Ελβετία επανεισήγαγε µονοµερώς ποσοστώσεις για ορισµένες κατηγορίες αδειών
διαµονής για πολίτες 8 κρατών µελών της ΕΕ. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι αυτή η πράξη
εισάγει διακρίσεις και σαφώς παραβαίνει τη συµφωνία, και παροτρύνει ένθερµα την
Ελβετία να ανακαλέσει την απόφασή της και να σεβασθεί τις συµφωνηθείσες διατάξεις.
Επιπλέον, το Συµβούλιο εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι Ελβετία δεν έχει
καταργήσει ακόµη ορισµένα µονοµερώς θεσπισθέντα συνοδευτικά µέτρα της συµφωνίας
(όπως η υποχρέωση εκ των προτέρων κοινοποίησης µε οκταήµερο χρόνο αναµονής), τα
οποία περιορίζουν την παροχή υπηρεσιών βάσει της συµφωνίας και είναι ιδιαίτερα επαχθή
για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που επιθυµούν να παράσχουν υπηρεσίες στην Ελβετία.
Το Συµβούλιο επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς την Ελβετία να καταργήσει τα µέτρα
αυτά το συντοµότερο δυνατόν και να απόσχει από την έγκριση άλλων νέων µέτρων
ασύµβατων προς τη συµφωνία.

36.

Το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τις εν εξελίξει συζητήσεις στην Ελβετία σχετικά
µε την κατάργηση ορισµένων εταιρικών φορολογικών καθεστώτων σε επίπεδο καντονίων
της Ελβετίας, τα οποία δηµιουργούν απαράδεκτη στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ
της ΕΕ και της Ελβετίας και παρουσιάζουν χαρακτηριστικά κρατικών ενισχύσεων. Το
Συµβούλιο εξακολουθεί να προβληµατίζεται µε αυτά τα καθεστώτα και καλεί την Ελβετία
να ολοκληρώσει ταχέως τις εσωτερικές συζητήσεις µε στόχο την κατάργηση των εν λόγω
φορολογικών κινήτρων στο εγγύς µέλλον, και να µη λάβει νέα εσωτερικά µέτρα τα οποία
ενδέχεται και πάλι να στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό. Επιπλέον, το Συµβούλιο χαιρετίζει
τις διεξαγόµενες τεχνικές συζητήσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των
ελβετικών αρχών σχετικά µε τη νέα περιφερειακή πολιτική της Ελβετίας και ζητεί την
ευθυγράµµιση της Ελβετίας µε τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων οι οποίοι
ισχύουν για την περιφερειακή πολιτική.

37.

Όσον αφορά τον εν εξελίξει διάλογο µε την Ελβετία σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών
και όλων των κριτηρίων του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη φορολογία των
επιχειρήσεων, το Συµβούλιο χαιρετίζει την πρώτη πρόοδο που επιτεύχθηκε σε σχέση µε
ορισµένα ελβετικά καθεστώτα. Ωστόσο, το Συµβούλιο θεωρεί ότι είναι σηµαντικό να
λαµβάνονται υπόψη όλοι οι προβληµατισµοί της οµάδας του κώδικα δεοντολογίας, και
προτρέπει την Επιτροπή και την Ελβετία να συνεχίσουν τις συνοµιλίες µε στόχο
περαιτέρω ταχεία, ουσιαστική και απτή πρόοδο πριν από το τέλος του εποµένου εξαµήνου,
ενώ η ΕΕ και τα κράτη µέλη της επιφυλάσσονται της θέσης τους όσον αφορά τη
δυνατότητα προαίρεσης εναλλακτικών προσεγγίσεων, µεταξύ των οποίων και η
µονοµερής αξιολόγηση των σχετικών ελβετικών φορολογικών µέτρων.
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38.

Στο θέµα της φορολογίας των αποταµιεύσεων, το Συµβούλιο χαιρετίζει την προθυµία της Ελβετίας
να εξετάσει το ενδεχόµενο επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της συµφωνίας περί φορολογίας των
αποταµιεύσεων, µόλις το Συµβούλιο εγκρίνει απόφαση που εξουσιοδοτεί την έναρξη των
διαπραγµατεύσεων. Όσον αφορά αυτές τις τελευταίες, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε το
Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012, να καταλήξει άµεσα σε
συµφωνία σχετικά µε τις οδηγίες διαπραγµάτευσης για τις συµφωνίες περί φορολογίας των
αποταµιεύσεων µε τρίτες χώρες. Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν από τα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου σχετικά µε την φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη που εγκρίθηκαν στις 13
Νοεµβρίου 2012.

39.

Το Συµβούλιο χαιρετίζει τη συνεργασία µε την Ελβετία στον τοµέα της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και ιδίως την πρόσφατη σύναψη διακανονισµού
συνεργασίας µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας, τη συµµετοχή της Ελβετίας στις επιχειρήσεις
και αποστολές ΚΠΑΑ της ΕΕ και την ευθυγράµµισή της µε τα καθεστώτα κυρώσεων της ΕΕ. Το
Συµβούλιο εκφράζει όµως λύπη για το γεγονός ότι η Ελβετία δεν έχει ευθυγραµµισθεί πλήρως µε
τα καθεστώτα κυρώσεων της ΕΕ κατά του Ιράν και καλεί την Ελβετία να λάβει τα απαραίτητα
µέτρα για την πρόληψη της καταστρατήγησης των κυρώσεων της ΕΕ. Το Συµβούλιο υπενθυµίζει
την απόφασή του όσον αφορά την έναρξη διαπραγµατεύσεων για συµφωνία µεταξύ ΕΕ και
Ελβετίας σχετικά µε τη θέσπιση πλαισίου για τη συµµετοχή της Ελβετίας σε επιχειρήσεις
διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και καλεί την Ελβετία να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία της µε
την ΕΕ στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ, συµπεριλαµβανοµένης της ΚΠΑΑ.

40.

Όταν απέκτησε πρόσβαση στη διευρυµένη εσωτερική αγορά της ΕΕ, µετά την προσχώρηση 12
νέων κρατών µελών στην ΕΕ το 2004 και το 2007, η Ελβετία συµφώνησε σχετικά µε
χρηµατοδοτική συνεισφορά προς αυτόν τον διευρυµένο οικονοµικό χώρο µέσω χρηµατοδοτικού
µηχανισµού για περίοδο πέντε ετών που έληξε τον Ιούνιο του 2012. Τα πρώτα σχόλια από πλευράς
ΕΕ και Ελβετίας δείχνουν επιτυχία του µηχανισµού. Το Συµβούλιο επιβεβαιώνει συνεπώς την
προσδοκία του ότι αυτή η έκφραση αλληλεγγύης, η οποία διαπνέει τις σχέσεις µεταξύ ΕΕ και
Ελβετίας, θα παραταθεί, παράλληλα µε τη συνεχιζόµενη πρόσβαση στη διευρυµένη εσωτερική
αγορά, πέραν της πενταετούς περιόδου του αρχικού µνηµονίου συµφωνίας του 2006, και καλεί την
Επιτροπή να εγκαινιάσει διερευνητικές συνοµιλίες µε την Ελβετία για τον σκοπό αυτόν».

Ελβετία - Χρηµατοδοτική συνεισφορά - Κροατία
Το Συµβούλιο εξέδωσε συµπεράσµατα µε τα οποία ζητεί από την Επιτροπή να προβεί, σε στενή συνεργασία
µε την προεδρία, σε συνοµιλίες µε την Ελβετία προκειµένου να συµφωνηθεί, µόλις η Κροατία προσχωρήσει
στην ΕΕ, χρηµατοδοτική συνεισφορά της Ελβετίας για την Κροατία.
Αφγανιστάν – περιοριστικά µέτρα
Το Συµβούλιο πρόσθεσε ένα πρόσωπο και µία οντότητα στον κατάλογο προσώπων, οµάδων και οντοτήτων
που υπόκεινται σε περιοριστικά µέτρα λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν. Το γεγονός απηχεί τις
πρόσφατες αποφάσεις της Επιτροπής Κυρώσεων των ΗΕ.
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό - περιοριστικά µέτρα
Το Συµβούλιο πρόσθεσε τρία πρόσωπα στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε
περιοριστικά µέτρα στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό και τροποποίησε τα περιοριστικά µέτρα. Τούτο
έγινε κατ’εφαρµογή πρόσφατων αποφάσεων σε επίπεδο ΗΕ.
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Ιράν - περιοριστικά µέτρα
Το Συµβούλιο τροποποίησε τα περιοριστικά µέτρα της ΕΕ κατά του Ιράν ανταποκρινόµενο στις
ανησυχίες της ΕΕ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Έδωσε τη δυνατότητα στις
εθνικές αρχές να επιτρέπουν την παροχή ορισµένου εξοπλισµού για εσωτερική καταστολή εφόσον
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την προστασία του προσωπικού της ΕΕ και των κρατών µελών.
Ιράκ - περιοριστικά µέτρα
Το Συµβούλιο τροποποίησε την κοινή θέση 2003/495/ΚΕΠΠΑ για το Ιράκ, η οποία εφαρµόζει τις
κυρώσεις των ΗΕ κατά του Ιράκ. Αυτό θα επιτρέψει τη µεταφορά δεσµευµένων κεφαλαίων στο
σχήµα που θα διαδεχθεί το Ταµείο Ανάπτυξης για το Ιράκ και το οποίο θεσπίστηκε από την
κυβέρνηση του Ιράκ υπό τους όρους που προβλέπονται στις αποφάσεις 1483 (2003) και 1956
(2010) του Συµβουλίου Ασφαλείας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στατιστικό πρόγραµµα 2013-2017
Το Συµβούλιο ενέκρινε κανονισµό για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράµµατος για
τα έτη 2013 έως 2017 (PE-CO1S 65/12).
Σκοπός του προγράµµατος είναι να παράσχει εναρµονισµένες ευρωπαϊκές στατιστικές που θα
συντελέσουν στην ανάπτυξη, στην παραγωγή και στη διάδοση κοινών, συγκρίσιµων και
αξιόπιστων στατιστικών πληροφοριών σε ενωσιακό επίπεδο.
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ικαίωµα του εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το Συµβούλιο ενέκρινε οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 93/109/EΚ σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος µέλος του οποίου δεν
είναι υπήκοοι (17198/12).
Η τροποποιηµένη οδηγία θα διευκολύνει την εγγραφή των υποψηφίων στους εκλογικούς
καταλόγους.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεταφέρουν τις νέες διατάξεις στο εθνικό τους δίκαιο εντός ενός έτους
από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Αναµένεται ότι οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν στις ευρωεκλογές
του 2014.
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Οργανισµός των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
Το Συµβούλιο εξέδωσε συµπεράσµατα σχετικά µε το αίτηµα του Οργανισµού Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεξαγάγει τις δραστηριότητες και τα έργα έρευνας και
µελέτης που έχει περιλάβει στο πρόγραµµα εργασιών του για το 2013, βάσει του Πολυετούς
Πλαισίου για τον Οργανισµό, µέχρι την περίοδο που η έγκριση του Πολυετούς Πλαισίου 20132017 ενδέχεται να απαιτήσει αναθεώρηση του εν λόγω προγράµµατος.
Κύριο καθήκον του Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ είναι να παρέχει συµβουλές
σχετικά µε τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων στον τοµέα του δικαίου της Ένωσης.
Αυτοµατοποιηµένη ανταλλαγή δεδοµένων µε την Πολωνία
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για την έναρξη της αυτοµατοποιηµένης ανταλλαγής δεδοµένων
DNA µε την Πολωνία (16718/12). Από τη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία απαιτείται βάσει της
απόφασης 2008/616/∆ΕΥ1, προέκυψε ότι η Πολωνία εφαρµόζει πλήρως τις γενικές διατάξεις για
την προστασία των δεδοµένων και συνεπώς δικαιούται να αρχίσει να λαµβάνει και να διαβιβάζει
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη και την διερεύνηση ποινικών αδικηµάτων από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτής της απόφασης.
Πίνακες θνησιµότητας
Το Συµβούλιο ενέκρινε την πράξη που περιέχει τους πίνακες θνησιµότητας που αναφέρονται στον
κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Europol (16738/12). Σύµφωνα µε το
άρθρο 35 παράγραφος 1 του προσαρτήµατος 6 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι
αρµόδιες για τον προϋπολογισµό αρχές της Ευρωπόλ καταρτίζουν, ανά πενταετία, πίνακες
θνησιµότητας και αναπηρίας, καθώς και τις πιθανές αυξήσεις µισθών µε σκοπό να
χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των αναλογιστικών αξιών που προβλέπονται στον κανονισµό
υπηρεσιακής κατάστασης της Ευρωπόλ.
Μετάβαση στο SIS II
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό σχετικά µε τη µετάβαση από το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν
(SIS 1+) στο σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (11142/12 + 11143/12).

1

ΕΕ L 210, 6.8.2008.
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