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Κυριότερα αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου
Τηλεπικοινωνίες:
Το Συµβούλιο συζήτησε σχετικά µε τον ρόλο του τοµέα των τηλεπικοινωνιών και του τοµέα των
τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στο πλαίσιο του Ψηφιακού Θεµατολογίου για
την Ευρώπη. Οι Υπουργοί κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά µε τα κύρια χαρακτηριστικά που
πρέπει να διαθέτει µια κοινή ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών. Το αποτέλεσµα της συζήτησης θα
συµβάλει στην προετοιµασία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Οκτωβρίου το οποίο θα εστιάσει στην
καινοτοµία και στο ψηφιακό θεµατολόγιο.
Οι Υπουργοί σηµείωσαν την πρόοδο των εργασιών και συζήτησαν την πρόταση οδηγίας για την
εξασφάλιση υψηλού κοινού επιπέδου ασφάλειας των ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών και
συστηµάτων πληροφοριών σε όλη την Ένωση. Η πρόταση αποτελεί µέρος της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όπως περιγράφεται από την Επιτροπή.
Επιπλέον, το Συµβούλιο σηµείωσε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε µια σειρά άλλων νοµοθετικών
προτάσεων και συγκεκριµένα:
-

στον κανονισµό για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλη την ΕΕ, ο οποίος
θέτει κανόνες για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης για
ηλεκτρονικές συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς και θεσπίζει το νοµικό πλαίσιο για τις
ηλεκτρονικές υπογραφές, τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα
ηλεκτρονικά έγγραφα, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής παράδοσης δεδοµένων και την πιστοποίηση
ιστοτόπων,

-

σε δύο κανονισµούς σχετικούς µε τις ψηφιακές υποδοµές και υπηρεσίες: πρώτον, τις
κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δικτύων,
σχετικά µε τα οποία η Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα τροποποιηµένη πρόταση, δεύτερον, µέτρα
για την προώθηση της εγκατάστασης υψίρρυθρων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
µειώνοντας τα σχετικά κόστη µέσω, λόγου χάρη, της κοινής χρήσης υποδοµών, βλ. αγωγοί
αερίου, υδατοφόροι ή ενεργειακοί αγωγοί,
σε µια οδηγία για την εναρµόνιση των κανόνων των κρατών µελών σχετικά µε την
προσβασιµότητα σε ιστοτόπους οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, την κατάργηση των
φραγµών που αντιµετωπίζουν οι φορείς ανάπτυξης ιστοτόπων στην εσωτερική αγορά και τη
βελτίωση του επιπέδου προσβασιµότητας σε όλη την ΕΕ.

Ενέργεια:
Το Συµβούλιο σηµείωσε την έκθεση προόδου που αφορά το σχέδιο οδηγίας για την έµµεση αλλαγή
της χρήσης γης και την τροποποίηση των οδηγιών για την ποιότητα των καυσίµων και τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και έχει ως στόχο να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της έµµεσης
αλλαγής της χρήσης γης στις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου.
Το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Για την
εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας». Τα συµπεράσµατα ορίζουν λεπτοµερώς τις
ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν προκειµένου να τηρηθούν οι προθεσµίες του 2014 και 2015 που
έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε τη βελτίωση των δικαιωµάτων και των ρόλων των
καταναλωτών και την µελλοντική µετάβαση στην αγορά ενέργειας. Αποτελούν επακολούθηση των
συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σχετικά µε, µεταξύ άλλων, ενεργειακά θέµατα, τα
οποία εγκρίθηκαν στις 22 Μαΐου 2013.
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Επιπλέον, το Συµβούλιο διεξήγαγε συζήτηση σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής
«Ενεργειακές τεχνολογίες και καινοτοµία». Η συζήτηση θα συµβάλει στον τρέχοντα προβληµατισµό
σχετικά µε τις προτεραιότητες στον τοµέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτοµίας στην
ενέργεια έως το 2020 και µετέπειτα, καθώς και ως προς τα υποστηρικτικά µέτρα εφαρµογής αυτών
των προτεραιοτήτων.
Μεταφορές:
Το Συµβούλιο κατέληξε σε µια γενική προσέγγιση για την αναδιατύπωση της οδηγίας του 2008 για τη
διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος, η οποία αποτελεί µέρος του
τεχνικού σκέλους της «τέταρτης δέσµης για τους σιδηροδρόµους» που δηµοσίευσε η Επιτροπή τον
Ιανουάριο. Στόχος της αναδιατύπωσης είναι η άρση των εναποµενόντων διοικητικών και τεχνικών
εµποδίων στην ενιαία σιδηροδροµική αγορά.
Η γενική προσέγγιση προβλέπει, ειδικότερα, ένα διπλό σύστηµα αδειοδοτήσεων µε καταµερισµό των
καθηκόντων µεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων (ΕΟΣ) και των εθνικών αρχών
ασφαλείας. Ο ΕΟΣ θα εκδίδει άδειες για οχήµατα που προορίζονται για διασυνοριακές
δραστηριότητες, βάσει των αξιολογήσεων που πραγµατοποιούνται από τις εθνικές αρχές. Ωστόσο, για
τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για εθνικά δροµολόγια, ο αιτών µπορεί να ζητήσει
της έκδοση άδειας είτε από τον ΕΟΣ είτε από την εθνική αρχή ασφαλείας.
Το Συµβούλιο κατέληξε σε γενικές προσεγγίσεις επί µιας σειράς άλλων νοµοθετικών προτάσεων.
Οι σχετικές προτάσεις είναι οι εξής:
-

δύο οδηγίες που αποτελούν µέρος της «δέσµης τεχνικού ελέγχου» και υποβλήθηκαν από την
Επιτροπή τον Ιούλιο του 2012 µε στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Η µία από αυτές
αποτελεί επικαιροποίηση της οδηγίας του 2000 σχετικά µε τον ad-hoc οδικό τεχνικό έλεγχο
κατάστασης στον οποίο υπόκεινται, πέραν των τακτικών τεχνικών ελέγχω, τα οχήµατα
επαγγελµατικής χρήσεως. Επίσης, προβλέπει την εισαγωγή συστήµατος αποτίµησης
επικινδυνότητας για τον εντοπισµό και τον καλύτερο έλεγχο των επικίνδυνων οχηµάτων.
Η δεύτερη οδηγία αποτελεί αναθεώρηση της οδηγίας του 1999 για τα έγγραφα κυκλοφορίας.
Τα δύο σχέδια οδηγιών συµπληρώνουν το σχέδιο οδηγίας για την επικαιροποίηση των κοινών
κανόνων για περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους των µηχανοκίνητων οχηµάτων επί του οποίου το
Συµβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση τον προηγούµενο ∆εκέµβριο,

-

αναθεώρηση της οδηγίας του 2003 για την αναφορά περιστατικών που θα µπορούσαν να
θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αεροπορικών µεταφορών. Το νέο σχέδιο κανονισµού
επιχειρεί να βελτιώσει το σύστηµα αναφοράς για την αποτροπή µελλοντικών ατυχηµάτων,

-

αναθεώρηση της οδηγίας του 1998 για τους κανόνες που ισχύουν όσον αφορά τον εξοπλισµό
πλοίων που τοποθετείται σε πλοία της ΕΕ. Σκοπός της αναθεώρησης είναι αφενός να
ευθυγραµµίσει τους κανόνες µε άλλα νοµοθετήµατα της ΕΕ που σχετίζονται µε την εµπορία
προϊόντων και αφετέρου να απλουστεύσει και να αποσαφηνίσει τον τρόπο µε τον οποίο οι
µεταβολές των διεθνών απαιτήσεων αποτυπώνονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

Επιπλέον, το Συµβούλιο σηµείωσε τις εξελίξεις σχετικά µε τη ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την
Ευρώπη» ως του µελλοντικού χρηµατοδοτικού µέσου των διευρωπαϊκών δικτύων στους τοµείς των
µεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.
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1

 Όταν δηλώσεις, συµπεράσµατα ή ψηφίσµατα έχουν εγκριθεί τυπικά από το Συµβούλιο, αυτό επισηµαίνεται
στον τίτλο του σχετικού σηµείου και το κείµενο τίθεται εντός εισαγωγικών.
 Τα έγγραφα των οποίων τα στοιχεία δίδονται µέσα στο κείµενο είναι διαθέσιµα στις ιστοσελίδες του
Συµβουλίου: http://www.consilium.europa.eu.
 Οι πράξεις οι οποίες θεσπίζονται µε δηµοσιοποιήσιµες δηλώσεις στα πρακτικά του Συµβουλίου
σηµειώνονται µε αστερίσκο. Οι δηλώσεις αυτές είναι διαθέσιµες στις προαναφερόµενες ιστοσελίδες του
Συµβουλίου ή µπορούν να ληφθούν από την Υπηρεσία Τύπου.
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ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Οι Κυβερνήσεις των κρατών µελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής:
Βέλγιο:
κ. Olivier BELLE
Boυλγαρία:
κα Petia VASSILEVA
κ. Danail PAPAZOV

Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος
Αναπληρώτρια Μόνιµη Αντιπρόσωπος
Υπουργός Μεταφορών, Τεχνολογίας των Πληροφοριών
και Τηλεπικοινωνιών

Τσεχική ∆ηµοκρατία:
κ. Pavel KOLAR
κ. Pavel ŠOLC
κ. Bedřich DANDA
κ. Zbyněk STANJURA

Υφυπουργός Εσωτερικών
Υφυπουργός Βιοµηχανίας και Εµπορίου
Υφυπουργός Βιοµηχανίας και Εµπορίου
Υπουργός Μεταφορών

∆ανία:
κ. Jonas BERING LIISBERG
κ. Henrik DAM KRISTENSEN

Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος
Υπουργός Μεταφορών

Γερµανία:
κ. Stefan KAPFERER
κ. Guido PERUZZO
κ. Peter RAMSAUER

Υφυπουργός, Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµίας και
Τεχνολογίας
Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος
Οµοσπονδιακός Υπουργός Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων
και Χωροταξίας

Εσθονία:
κ. Juhan PARTS
κ. Clyde KULL

Υπουργός Οικονοµίας και Επικοινωνιών
Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος

Ιρλανδία:
κ. Pat RABBITTE
κ. Leo VARADKAR

Υπουργός Επικοινωνιών, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Υπουργός Μεταφορών, Τουρισµού και Αθλητισµού

Ελλάδα:
κ. Ασηµάκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
κ. Σταύρος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ισπανία:
κ. José Pascual MARCO
κα Ana María PASTOR JULIÁN
Γαλλία:
κ. Alexis DUTERTRE
κ. Frédéric CUVILLIER

Ιταλία:
κ. Antonio CATRICALÀ
κ. Claudio DE VINCENTI
κ. Maurizio LUPI
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Αλλαγής
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων
Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος
Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων
Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος
Υπουργός παρά τη Υπουργώ Οικολογίας, Αειφόρου
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Κύπρος:
κ. Γιώργος ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ
κα Μαρία ΧΑΤΖΗΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ
κ. Αλέκος ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ

Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού
Ασκούσα χρέη Αναπληρώτριας Μόνιµης Αντιπροσώπου
Γενικός ∆ιευθυντής Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων

Λετονία:
κ. Daniels PAVĻUTS
κ. Aleksandrs ANTONOVS
κ. Viktors VALAINIS

Υπουργός Οικονοµίας
Yφυπουργός
Κοινοβουλευτικός Υπουργός Μεταφορών

Λιθουανία:
κ. Rimantas SINKEVIČIUS
κ. Jaroslav NEVEROVIČ

Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών
Υπουργός Ενέργειας

Λουξεµβούργο:
κ. Etienne SCHNEIDER
κα Michèle EISENBARTH
κ. Claude WISELER

Υπουργός Οικονοµίας και Εξωτερικού Εµπορίου
Αναπληρώτρια Μόνιµη Αντιπρόσωπος
Υπουργός Αειφόρου Ανάπτυξης και ∆ηµοσίων Έργων

Ουγγαρία:
κ. Olivér VÁRHELYI

Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος

Μάλτα:
κ. Konrad MIZZI
κ. Edward ZAMMIT LEWIS
κ. Patrick R. MIFSUD

Υπουργός Ενέργειας και ∆ιατήρησης των Υδάτων
Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός Ανταγωνιστικότητας και
Οικονοµικής Μεγέθυνσης
Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος

Κάτω Χώρες:
κ. Wepke KINGMA
κα Melanie SCHULTZ van HAEGEN-MAAS GEESTERANUS

Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος
Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων και Περιβάλλοντος

Αυστρία:
κ. Reinhold MITTERLEHNER
κ. Harald GÜNTHER
κα Doris BURES
Πολωνία:
κ. Michal BONI
κα Hanna TROJANOWSKA
κ. Slawomir NOWAK
κ. Maciej JANKOWSKI
Πορτογαλία:
κ. Artur TRINDADE
κ. Pedro COSTA PEREIRA
κ. Sérgio MONTEIRO

Οµοσπονδιακός Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας,
Οικογενείας και Νεολαίας
Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος
Οµοσπονδιακή Υπουργός Μεταφορών, Καινοτοµίας και
Τεχνολογίας
Yπουργός ∆ιοίκησης και Ψηφιοποίησης της Πολωνίας
Υφυπουργός, Υπουργείο Οικονοµικών
Υπουργός Μεταφορών, Κατασκευών και Θαλάσσιας
Οικονοµίας
Υφυπουργός, Υπουργείο Μεταφορών, Κατασκευών και
Θαλάσσιας Οικονοµίας
Υφυπουργός Ενέργειας
Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος
Υφυπουργός ∆ηµοσίων Έργων, Μεταφορών και
Επικοινωνιών

Ρουµανία:
κ. Dan NICA
κ. Constantin NIȚĂ
κ. Septimiu BUZAŞU

Υπουργός Κοινωνίας της Πληροφορίας
Εντεταλµένος Υπουργός Ενέργειας
Υφυπουργός Μεταφορών

Σλοβενία:
κ. Samo OMERZEL
κ. Uroš VAJGL

Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων και Χωροταξίας
Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος
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Σλοβακία:
κ. František PALKO
κ. Dušan PETRÍK
κ. Ján POČIATEK

Yφυπουργός
Υφυπουργός, Υπουργείο Οικονοµίας
Υπουργός Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Φινλανδία:
κα Pia VIITANEN
κα Marja RISLAKKI
κα Merja KYLLÖNEN

Υπουργός Στέγασης και Επικοινωνιών
Υφυπουργός, Υπουργείο Απασχόλησης και Οικονοµίας
Υπουργός Μεταφορών

Σουηδία:
κα Anna-Karin HATT
κ. Jan Roland OLSSON
κα Ingela BENDROT

Υπουργός Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Ενέργειας
Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος
Υφυπουργός Μεταφορών και ∆ηµοσίων Έργων

Ηνωµένο Βασίλειο:
κ. Ed VAIZEY
κα Shan MORGAN
κ. Stephen HAMMOND
κ. Keith BROWN

Υπουργός Πολιτισµού και Επικοινωνίας
Αναπληρώτρια Μόνιµη Αντιπρόσωπος
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Μεταφορών
Υπουργός Μεταφορών της Σκωτίας

Επιτροπή:
κα Neelie KROES
κ. Günther OETTINGER
κ. Siim KALLAS

Αντιπρόεδρος
Μέλος
Αντιπρόεδρος

Οι κυβερνήσεις των προσχωρούντων κρατών εκπροσωπήθηκαν ως εξής:
Κροατία:
κα Irena ANDRASSY
κ. Siniša HAJDAŠ DONČIĆ
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη - ο ρόλος του τοµέα των τηλεπικοινωνιών και των
τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών
Το Συµβούλιο διεξήγαγε συζήτηση σχετικά µε την πορεία των εργασιών και τα εναποµείναντα
εµπόδια για τη θέσπιση και ολοκλήρωση ενιαίας ψηφιακής στην ΕΕ έως το 2015. Το αποτέλεσµα
της συζήτησης θα συµβάλει στην προετοιµασία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Οκτωβρίου το
οποίο θα εστιάσει στην καινοτοµία και στο ψηφιακό θεµατολόγιο. Η ιρλανδική Προεδρία θα
υποβάλει στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου συνοπτικό σηµείωµα σχετικά µε τα
αποτελέσµατα των συζητήσεων.
Οι Υπουργοί σηµείωσαν την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει δέσµη νέων προτάσεων για την
οµαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών.
Στη διάρκεια της συζήτησης, η οποία βασίστηκε στο έγγραφο της Προεδρίας (9756/13), οι
Υπουργοί στήριξαν σε γενικές γραµµές την αρχή µιας ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ.
Ευρεία συµφωνία σηµειώθηκε σε µια σειρά σχετικών ζητηµάτων. Κάθε πολίτης πρέπει να έχει
πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες όπου και αν βρίσκεται ενώ σηµαντική είναι και η βελτίωση
των ψηφιακών δεξιοτήτων και µόρφωσης των πολιτών. Επιπλέον, απαιτούνται µέτρα για την
ενθάρρυνση περισσότερων επενδύσεων στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, απαιτείται η
θέσπιση ισχυρού, συνεκτικού και προβλέψιµου κανονιστικού περιβάλλοντος, όπου θα
περιλαµβάνεται η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των κανονιστικών φορέων, και η διασφάλιση
των συµφερόντων των καταναλωτών.
Παρόλα αυτά, ορισµένα κράτη µέλη εξέφρασαν αµφιβολίες σχετικά µε την ανάγκη περαιτέρω
νοµοθέτησης στον συγκεκριµένο τοµέα ενώ προβληµατισµοί εκφράστηκαν και ως προς το
ενδεχόµενο συγκέντρωσης της αγοράς στα χέρια λίγων επιχειρήσεων. Επιπλέον, επισηµάνθηκε η
ανάγκη συνεκτίµησης των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε κάθε κράτος µέλος.
Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συστηµάτων επικοινωνιών και πληροφόρησης
Το Συµβούλιο συζήτησε την πρόταση οδηγίας σχετικά µε µέτρα για την εξασφάλιση κοινού
υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (6342/13).
Η συζήτηση βασίστηκε στην έκθεση προόδου της Προεδρίας σχετικά µε το έργο που έχει
επιτευχθεί µέχρι στιγµής στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συµβουλίου (10076/13).
Καθώς η οικονοµική και κοινωνική σηµασίας των ηλεκτρονικών συστηµάτων επικοινωνιών και
πληροφόρησης αυξάνεται, αντιστοίχως αυξάνεται και ο κίνδυνος τυχαίων συµβάντων ασφάλειας ή
σκόπιµων επιθέσεων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι υφιστάµενες διαφορές µεταξύ των κρατών µελών,
όσον αφορά την προσέγγιση και το επίπεδο ετοιµότητάς τους, αποδυναµώνει την ασφάλεια των
διασυνδεδεµένων δικτύων καθώς µια σηµαντική διαταραχή σε ένα κράτος µέλος µπορεί να
επηρεάσει και άλλα κράτη µέλη.
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Για την αντιµετώπιση της εν λόγω κατάστασης, η προτεινόµενη οδηγία προβλέπει τα εξής:
– όλα τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων για την πρόληψη, τον
εντοπισµό, την αντιµετώπιση κινδύνων και συµβάντων που σηµειώνονται σε συστήµατα
πληροφοριακά συστήµατα. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται τη σύσταση µιας εθνικής αρµόδιας αρχής,
µιας οµάδας αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική καθώς και τη θέσπιση
εθνικών στρατηγικών και σχεδίων συνεργασίας,
– τη σύσταση ενός δικτύου συνεργασίας µεταξύ των εθνικών αρχών για την εξασφάλιση, όπου
κρίνεται απαραίτητο, συντονισµένης απόκρισης σε συµβάντα και οµοιόµορφης εφαρµογής της
οδηγίας σε όλη την ΕΕ,
– οι εθνικές διοικήσεις και οι φορείς της αγοράς (λ.χ. πάροχοι δικτύου και υπηρεσιών διαδικτύου,
φορείς υποδοµών ζωτικής σηµασίας σε κλάδους όπως η ενέργεια, οι µεταφορές, ο
χρηµατοπιστωτικός τοµέας, η υγειονοµική περίθαλψη) πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν
ορθές εκτιµήσεις σχετικά µε τους κινδύνους που µπορεί να προκύψουν στα πληροφοριακά τους
συστήµατα, να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης των συµβάντων
και να αναφέρουν τυχόν σοβαρά συµβάντα στις αρµόδιες αρχές.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι Υπουργοί αναγνώρισαν τη σοβαρότητα του ζητήµατος των
επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και, κατά συνέπεια, της µεγάλης προτεραιότητας που πρέπει να δοθεί
στη βελτίωση της ασφάλειας του εν λόγω τοµέα. Ωστόσο, πολλά κράτη µέλη τάχθηκαν υπέρ µιας
πιο ευέλικτης προσέγγισης, προτείνοντας τον περιορισµό των ενιαίων δεσµευτικών κανόνων στις
υποδοµές ζωτικής σηµασίας και στις βασικές απαιτήσεις, µε δυνατότητα λήψης προαιρετικών,
εθελοντικών µέτρων. Άλλες αντιπροσωπίες, αντιθέτως, υποστήριξαν ότι µόνον η θέσπιση νοµικώς
δεσµευτικών µέτρων θα µπορούσε να εξασφαλίσει την ασφάλεια των δικτύων σε όλη την ΕΕ.
Επιπλέον, πολλές αντιπροσωπίες τόνισαν τη σηµασία του συντονισµού σε διεθνές επίπεδο κατά την
εισαγωγή προτύπων ασφαλείας για την επίτευξη, µεταξύ άλλων, συγκρίσιµων συνθηκών για τις
επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες διεθνώς. Εντούτοις, η ανάγκη θέσπισης υψηλών
προτύπων ασφαλείας εντός της ΕΕ, ακόµα και αν είναι αυστηρότερα από αυτά που ισχύουν αλλού,
αναγνωρίστηκε ευρέως.
Άλλα ζητήµατα που θίγονται στην έκθεση προόδου και τα οποία κρίθηκε ότι χρήζουν περαιτέρω
συζήτησης, περιλαµβάνουν τον καθορισµό των φορέων της αγοράς που πρέπει να υπαχθούν στο
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, τις ειδικές υποχρεώσεις στις οποίες πρέπει να υπαχθούν οι
ενδιαφερόµενοι, τις υποχρεώσεις κοινοποίησης και τη δοµή διακυβέρνησης που απαιτείται για την
εφαρµογή της οδηγίας.
Προκειµένου να θεσπισθεί, η οδηγία πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Το παρόν σχέδιο οδηγίας αποτελεί τη βασική δράση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο η οποία περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για
την προώθηση ενός «ανοικτού, ασφαλούς και προστατευόµενου κυβερνοχώρου» (6225/13).
Η στρατηγική ορίζει ως µία από τις προτεραιότητες της δράσης την επίτευξη ανθεκτικότητας όσον
αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Οι άλλες προτεραιότητες που ορίζονται στην στρατηγική
είναι η µείωση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, η ανάπτυξη ικανοτήτων κυβερνοάµυνας στο πλαίσιο
της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας, η ανάπτυξη των βιοµηχανικών και τεχνολογικών
πόρων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η θέσπιση συνεκτικής διεθνούς πολιτικής
κυβερνοχώρου για την ΕΕ.
Βελτίωση της εµπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Το Συµβούλιο σηµείωσε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στο σχέδιο κανονισµού για τη βελτίωση
της εµπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά µέσω της θέσπισης
νοµικού πλαισίου για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και άλλες υπηρεσίες εµπιστοσύνης για
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (έκθεση προόδου: 10100/13). Στόχος είναι να
εξασφαλιστεί η ασφάλεια και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών συναλλαγών µεταξύ των
επιχειρήσεων, των πολιτών και των δηµόσιων αρχών, συµβάλλοντας στην επίτευξη µιας πλήρως
ολοκληρωµένης ψηφιακής ενιαίας αγοράς στην ΕΕ.
Προς τούτο, το σχέδιο κανονισµού προβλέπει την αµοιβαία αναγνώριση και αποδοχή των µέσων
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο σύνολο της ΕΕ. Επιπλέον, ενισχύει τους ισχύοντες κανόνες για τις
ηλεκτρονικές υπογραφές και εισάγει κανόνες σχετικά µε τη νοµική ισχύ και το παραδεκτό σε
νοµικές διαδικασίες άλλων υπηρεσιών εµπιστοσύνης όπως οι ηλεκτρονικές σφραγίδες, οι
ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής παράδοσης
και η πιστοποίηση ιστοτόπων.
Ως προς το τεχνικώς πολύπλοκο αυτό σχέδιο νοµοθετικής πράξης, η ιρλανδική Προεδρία εστίασε
το έργο της στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση και, σε µικρότερο βαθµό, στις υπηρεσίες
εµπιστοσύνης. Ένα βασικό ζήτηµα είναι αυτό του επιπέδου ασφαλείας της ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης το οποίο απαιτείται για την αναγνώριση άλλου µέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
που εκδίδεται σε άλλο κράτος µέλος. Ορισµένες αντιπροσωπίες προτάσσουν την αρχή των
αντίστοιχων επιπέδων ως βάσης της αναγνώρισης ενώ άλλες προτιµούν τον καθορισµό των
απαιτούµενων επιπέδων ασφαλείας εντός του κανονισµού. Ωστόσο, µια σειρά γενικών αρχών
σχετικών την ηλεκτρονική ταυτοποίηση συγκεντρώνει την ευρεία στήριξη των αντιπροσωπιών:
αρχικός περιορισµός σε υπηρεσίες που παρέχονται από τον δηµόσιο τοµέα, εξασφάλιση της
διαλειτουργικότητας µεταξύ των εθνικών υποδοµών ταυτοποίησης, τεχνολογική ουδετερότητα και
ανάγκη αντιµετώπισης των παραβιάσεων ασφαλείας.
Περαιτέρω συζήτησης χρήζει ένας σηµαντικός αριθµός άλλων ζητηµάτων όπως:
– η ευθύνη ως προς την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης,
– η µεταχείριση των παρόχων υπηρεσιών εµπιστοσύνης από τρίτες χώρες,
– η εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών εµπιστοσύνης,
– οι επιπτώσεις ορισµένων διατάξεων σχετικών µε τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τις
ηλεκτρονικές σφραγίδες στο εθνικό και διαδικαστικό δίκαιο,
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– η έννοια του «ηλεκτρονικού εγγράφου» και η σκοπιµότητα της επέκτασης του πεδίου
εφαρµογής της παρούσας πρότασης στα ηλεκτρονικά έγγραφα,
– η διευκρίνιση των ορισµών,
– η χρήση «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων» που επιτρέπουν στην Επιτροπή να θεσπίζει σχετικές
νοµικές πράξεις που αφορούν µη ουσιώδεις τεχνικές πτυχές του κανονισµού,
– η προθεσµία για την έναρξη ισχύος του κανονισµού.
Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της τον Ιούνιο του 2012 (10977/12). Η πρώτη έκθεση προόδου
σχετικά µε τις συζητήσεις στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συµβουλίου υποβλήθηκε στους
Υπουργούς τηλεπικοινωνιών τον ∆εκέµβριο του 2012 (17269/12). Οι αρµόδιες επιτροπές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναµένονται να καθορίσουν τη θέση τους επί της πρότασης τον Ιούλιο
και τον Σεπτέµβριο του 2013. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει επανειληµµένως κάνει έκκληση για
ταχεία έγκριση της πρότασης.
Ψηφιακές υποδοµές και υπηρεσίες
Το Συµβούλιο σηµείωσε την πρόοδο των εργασιών σχετικά µε τους δύο κανονισµούς που αφορούν
τις ψηφιακές υποδοµές και υπηρεσίες (έκθεση προόδου: 10076/13). Ο πρώτος αφορά τις
κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και,
ο δεύτερος, τα µέτρα για την προώθηση της εγκατάστασης υψίρρυθρων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών µειώνοντας τα σχετικά κόστη.
Οι κατευθυντήριες γραµµές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών ορίζουν τους
στόχους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που έχουν ως στόχο
την προώθηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδοµών σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή
υπέβαλε την αρχική της πρόταση τον Οκτώβριο του 2011 (16006/11) επί της οποίας στη συνέχεια
διεξήχθη συζήτηση στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (βλ. προηγούµενες εκθέσεις προόδου:
10451/12 και 17257/12). Ωστόσο, τον περασµένο Φεβρουάριο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
συµφώνησε να προβεί σε µειώσεις του προϋπολογισµού, περιορίζοντας τους πόρους που
προορίζονταν για τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών µέσω της ∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την
Ευρώπη» από 9,2 δισεκατοµµύρια σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ (βλ. συµπεράσµατα Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου 37/13, σ. 9). Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα, η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιηµένη
πρόταση στις 28 Μαΐου. Οι τροποποιηµένες κατευθυντήριες γραµµές πρέπει τώρα να συζητηθούν
στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συµβουλίου.
Σύµφωνα µε τη νέα πρόταση (10201/13), οι διαθέσιµοι πόροι θα κατευθυνθούν κυρίως προς τη µία
εκ των δύο κύριων στόχων της αρχικής πρότασης και συγκεκριµένα στην παροχή στήριξης στις
διευρωπαϊκές ψηφιακές υπηρεσίες και κυρίως στις διαλειτουργικές πλατφόρµες εξυπηρέτησης.
Συγχρόνως, τα κριτήρια χρηµατοδότησης θα καταστούν αυστηρότερα και θα µειωθούν οι
υπηρεσίες που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδοτική στήριξη. Ωστόσο, προβλέπεται µια
περιορισµένη στήριξη για την ανάπτυξη υψίρρυθµων ευρυζωνικών δικτύων, η οποία αποτελούσε
το δεύτερο βασικό στόχο της αρχικής πρότασης. Η στήριξη αυτή θα δοθεί µέσω της χρήσης
δηµοσιονοµικών εργαλείων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη µόχλευση επενδύσεων από ιδιωτικές
και δηµόσιες πηγές.
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Όσον αφορά την πρόταση κανονισµού που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης υψίρρυθµων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών µειώνοντας το σχετικό κόστος, την οποία υπέβαλε η
Επιτροπή το Μάρτιο του τρέχοντος έτους (7999/13), οι συζητήσεις στην οµάδα του Συµβουλίου
βρίσκονται ακόµη σε πρώιµο στάδιο.
Προκειµένου να µειωθεί το κόστος, η Επιτροπή προτείνει να προβλεφθεί υποχρέωση τα δίκτυα
κοινής ωφελείας (στους τοµείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αερίου, ηλεκτρισµού, υδάτων ή
µεταφορών) να δώσουν πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες ή σχεδιαζόµενες υποδοµές (όπως για το
αέριο, τους υδατοφόρους ή ενεργειακούς αγωγούς και τα κτίρια ή τους ιστούς) προκειµένου να
αναπτυχθούν ευρυζωνικές συνδέσεις. ∆εδοµένου ότι οι εργασίες πολιτικού µηχανικού αντιστοιχούν
σε µεγάλο µέρος του κόστους της ανάπτυξης δικτύου, η Επιτροπή κρίνει ότι µπορούν να υπάρξουν
σηµαντικές οικονοµίες από την κοινή χρήση των υποδοµών. Κάθε κράτος µέλος θα συστήσει ένα
όργανο επίλυσης διαφορών προκειµένου να διευθετεί διαφορές σχετικά µε τα δικαιώµατα
πρόσβασης.
Επιπροσθέτως, νέα κτίρια ή κτίρια στα οποία γίνονται σηµαντικές εργασίες ανακαίνισης θα πρέπει
να εξοπλισθούν µε υποδοµές ικανές να συνδεθούν µε υψίρρυθµες ευρυζωνικές υπηρεσίες, µε
πιθανές εξαιρέσεις όταν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες.
Σε άλλα µέτρα για τη µείωση των δαπανών προτάθηκε να συντονισθούν οι εργασίες πολιτικού
µηχανικού, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες χορήγησης και διευκόλυνσης της πρόσβασης σε
πληροφορίες για τις υποδοµές δικτύων µέσω ενός ενιαίου σηµείου πληροφόρησης.
Από τις πρώτες συζητήσεις προέκυψε ότι τα κράτη µέλη ανησυχούν για την επιλογή κανονισµού
αντί οδηγίας, τις πιθανές δαπάνες και τον αυξηµένο διοικητικό φόρτο. Πολλές αντιπροσωπείες
θεωρούν ότι πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω ο αντίκτυπος της πρότασης, ιδίως οι δαπάνες και τα
οφέλη, οι συνέπειες για τους ιδιοκτήτες κτιρίων και γης, καθώς και η εφαρµογή των προτεινόµενων
µέτρων σε κράτη µε οµοσπονδιακή δοµή. Υπάρχουν εξάλλου αµφιβολίες σχετικά µε το εάν τα
προτεινόµενα µέτρα είναι ανάλογα των στόχων και εάν αυτό το είδος µέτρων θα πρέπει να
θεσπισθεί σε ενωσιακό επίπεδο.
Τόσο οι κατευθυντήριες γραµµές για τα διευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα όσο και ο
κανονισµός για τη µείωση των δαπανών για υψίρρυθµες συνδέσεις µε το διαδίκτυο οφείλουν να
εγκριθούν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειµένου να εκδοθούν.
Προσβασιµότητα σε ιστοτόπους οργανισµών του δηµόσιου τοµέα
Το Συµβούλιο σηµείωσε την πρόοδο που σηµειώθηκε σχετικά µε πρόταση για την εναρµόνιση των
κανόνων των κρατών µελών σχετικά µε την προσβασιµότητα σε ιστοτόπους οργανισµών του
δηµοσίου τοµέα, προκειµένου να καταργηθούν οι φραγµοί που αντιµετωπίζουν οι φορείς
ανάπτυξης ιστοτόπων και οι σχετικές επιχειρήσεις της εσωτερικής αγοράς ως αποτέλεσµα των
διαφορετικών εθνικών προσεγγίσεων και να βελτιωθεί το επίπεδο προσβασιµότητας σε όλη την ΕΕ
(έκθεση προόδου: 10089/13).

10457/1/13 REV 1

13

EL

6, 7 και 10 Ιουνίου 2013
Η προτεινόµενη οδηγία θεσπίζει γενική υποχρέωση για τα κράτη µέλη να διασφαλίζουν
προσβασιµότητα, µε δύο στόχους: να µπορούν οι χρήστες να έχουν επαρκή αντίληψη και διάδραση
µε τους ιστοτόπους και να είναι δυνατή η διαλειτουργικότητα µε πράκτορες χρήστη και
υποστηρικτικές τεχνολογίες. Οι απαιτήσεις προσβασιµότητας θα καθορισθούν από την Επιτροπή σε
ξεχωριστό νοµοθέτηµα. Επιπρόσθετα, τα κράτη µέλη θα οφείλουν να λαµβάνουν µέτρα για την
προώθηση και την παρακολούθηση της εφαρµογής αυτών των απαιτήσεων. Τα είδη ιστοτόπων που
καλύπτονται από την οδηγία περιλαµβάνονται σε κατάλογο, και κάθε κράτος µέλος είναι ελεύθερο
να ορίζει περισσότερα. Αυτό το εναρµονισµένο πλαίσιο αποσκοπεί στο να προλειάνει την
εκπόνηση µιας ευρωπαϊκής προδιαγραφής για την προσβασιµότητα στο δίκτυο, η οποία βρίσκεται
στο στάδιο της ανάπτυξης.
Παρότι τα κράτη µέλη γενικά υποστηρίζουν το στόχο της αυξηµένης προσβασιµότητας σε
ιστοτόπους του δηµόσιου τοµέα, διατηρούν ορισµένες ανησυχίες ή αµφιβολίες σχετικά µε την
πρόταση, ιδίως σχετικά µε:
– το χρονοδιάγραµµά της, δεδοµένου ότι οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές της δεν έχουν ακόµη
θεσπισθεί,
– την προστιθέµενη αξία της, δεδοµένου ότι οι διεθνείς προδιαγραφές ήδη υπάρχουν και
εφαρµόζονται ευρέως στον τοµέα και, επιπλέον, τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν ήδη
εκπονήσει εθνικές πολιτικές προσβασιµότητας,
– τον κατάλογο των αφορώµενων ιστοτόπων,
– την εξουσία που πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή για να καθορίσει τις απαιτήσεις
προσβασιµότητας,
– τις υποχρεώσεις εποπτείας και υποβολής εκθέσεων, οι οποίες κρίνονται υπερβολικά επαχθείς,
– την εφαρµογή χρονικών προθεσµιών και
– τις δαπάνες εφαρµογής.
Η ιστο-προσβασιµότητα αναφέρεται στις αρχές και τεχνικές που πρέπει να τηρούνται κατά την
κατασκευή ιστοτόπων, έτσι ώστε το περιεχόµενό τους να καθίσταται προσβάσιµο σε όλους τους
χρήστες, ιδίως σε άτοµα µε αναπηρία. Το περιεχόµενο των ιστοσελίδων περιλαµβάνει κειµενικές
και µη κειµενικές πληροφορίες, καθώς και τις λειτουργικότητες διάδρασης µε τον ιστότοπο. Η
διασφάλιση της προσβασιµότητας έχει ιδιαίτερη σηµασία για τους ιστοτόπους των φορέων του
δηµόσιου τοµέα, καθώς τους επιτρέπει να επεκτείνουν την εµβέλειά τους και να ανταποκρίνονται
στις ευθύνες τους απέναντι στο κοινό. Υπάρχει εξάλλου µία ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά για
εργαλεία και υπηρεσίες σχετικά µε την προσβασιµότητα στο διαδίκτυο. Παρότι τα περισσότερα
κράτη µέλη έχουν θεσπίσει κατευθυντήριες γραµµές στο θέµα αυτό, η τρέχουσα προσβασιµότητα
εξακολουθεί να είναι χαµηλή, σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες.
Η πρόταση υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον ∆εκέµβριο του 2012 (17344/12). Προκειµένου να
θεσπισθεί, πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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∆ιάφορα
Η ακολουθούσα λιθουανική προεδρία υπέβαλε το πρόγραµµα εργασιών της για το δεύτερο
εξάµηνο του 2013 στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και την κοινωνία της πληροφορίας. Προτίθεται
να συνεχίσει τις εργασίες σχετικά µε τις πέντε νοµοθετικές προτάσεις που περιλαµβανόταν στην
ηµερήσια διάταξη αυτής της συνόδου του Συµβουλίου και θα προσπαθήσει ειδικότερα να
καταλήξει σε ταχεία συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τις τροποποιηµένες
κατευθυντήριες γραµµές για ένα διευρωπαϊκό δίκτυο τηλεπικοινωνιών. Οι προτάσεις σχετικά µε
την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών που αναµένεται να υποβάλει θα εξετασθούν επίσης.
Επιπρόσθετα, η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θα επικεντρωθεί σε ψηφιακά θέµατα, πέραν
της καινοτοµίας.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Έµµεση αλλαγή της χρήσης γης
Το Συµβούλιο σηµείωσε, σε δηµόσια διάσκεψη, έκθεση προόδου της προεδρίας σχετικά µε το
σχέδιο οδηγίας για την έµµεση αλλαγή της χρήσης γης (ILUC) που τροποποιεί τις οδηγίες για
την ποιότητα των καυσίµων (98/70/EΚ) και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (2009/28/EΚ).
Η προτεινόµενη οδηγία έχει ως στόχο να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της έµµεσης αλλαγής της
χρήσης γης στις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και να προαχθεί η µετάβαση σε βιοκαύσιµα τα
οποία µειώνουν σηµαντικά τα αέρια θερµοκηπίου.
Στην έκθεση προόδου (8920/13) εκτίθενται τα κύρια θέµατα που συζητήθηκαν κατά την ιρλανδική
προεδρία και επιχειρείται να δοθούν πιθανοί τρόποι ώστε να διευκολυνθεί η εκπόνηση θέσης του
Συµβουλίου. Τα κράτη µέλη υποστηρίζουν γενικά το στόχο της καταπολέµησης της σε διεθνές
επίπεδο έµµεσης αλλαγής χρήσης γης που προκύπτει από την παραγωγή βιοκαυσίµων που είναι
ανταγωνιστικά µε τα ανθρώπινα τρόφιµα και τις ζωοτροφές. Ωστόσο, πολλές αντιπροσωπείες
ανησυχούν για την αλλαγή της πολιτικής η οποία µπορεί να προκαλέσει αβεβαιότητα µεταξύ των
επενδυτών, να θέσει σε κίνδυνο τις υφιστάµενες επενδύσεις και να καταστήσει την επίτευξη των
σηµερινών στόχων της ΕΕ πιο δαπανηρή και πολύπλοκη. Η έκθεση καλύπτει τα κύρια θέµατα που
συζητήθηκαν στην οµάδα εργασίας, ειδικότερα δε: το ελάχιστο όριο των 5% για τα συµβατικά
βιoκαύσιµα, τους παράγοντες ILUC, την επεξεργασία νέων εγκαταστάσεων, την προσαύξηση
για υποβαθµισµένα εδάφη, την πρόληψη της απάτης, τη ρήτρα αναθεώρησης και τις
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις. Η ίδια έκθεση θα υποβληθεί στο Συµβούλιο Περιβάλλοντος στις
18 Ιουνίου.
Οι συζητήσεις για τη χάραξη πολιτικής σχετικά µε την πρόταση αυτή διεξήχθησαν στο Συµβούλιο
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας (Ενέργεια) στις 22 Φεβρουαρίου και στο Συµβούλιο
Περιβάλλοντος στις 21 Μαρτίου 2013. Η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων αποφάσισε, τον
περασµένο ∆εκέµβριο, να συστήσει ad hoc οµάδα εργασίας για την έµµεση αλλαγή της χρήσης γης,
ώστε να διασφαλισθεί ότι οι τροποποιήσεις των δύο οδηγιών θα γίνουν µε συνοχή και συνέπεια.
Όταν εκδόθηκαν οι εν λόγω οδηγίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ζήτησαν από
την Επιτροπή να εξετάσει τις αρνητικές επιπτώσεις στη µείωση των αερίων θερµοκηπίου που θα
µπορούσαν να προέλθουν από τη µετατροπή γης και να υποβάλει, αν χρειάζεται, νοµοθετική
πρόταση. Το σχέδιο οδηγίας αποσκοπεί να ελαχιστοποιήσει τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου που
προέρχονται από καταστάσεις όπου πρώην µη γεωργικές γαίες όπως δάση χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή τροφίµων, ζωοτροφών και ινών, επειδή γεωργικές γαίες που προηγουµένως
χρησιµοποιούνταν για αυτό το είδος παραγωγής έχουν µετατραπεί σε γαίες για την παραγωγή
βιοκαυσίµων.
Το σχέδιο οδηγίας υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2012 (15189/12).
Η ψηφοφορία στο πλαίσιο της επιτροπής ENVI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει
προγραµµατισθεί για τον Ιούλιο του 2013.
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Για την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας
Το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα (9809/13) σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Για
την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας». Αποτελούν επακολούθηση των
συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σχετικά µε, µεταξύ άλλων, ενεργειακά θέµατα,
τα οποία εγκρίθηκαν στις 22 Μαΐου 2013.
Με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής (16202/12), η οποία εγκρίθηκε στις 16 Νοεµβρίου 2012,
τα συµπεράσµατα αυτά ενσωµατώνουν λεπτοµερώς µια προσέγγιση που αποσκοπεί στο να
ολοκληρώσει την εσωτερική αγορά ενέργειας και να τηρήσει τις προθεσµίες για το 2014 και το
2015, όπως επίσης και να βελτιώσει τα δικαιώµατα και τους ρόλους των καταναλωτών. Επιπλέον,
περιλαµβάνουν κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε το πώς θα συµβάλουν στη µετάβαση στην
εσωτερική αγορά ενέργειας του µέλλοντος. Η υλοποίηση των εν λόγω συµπερασµάτων θα
επανεξετασθεί εντός του 2014.
Στα συµπεράσµατα τονίζεται η σηµαντική εφαρµογή της αγοράς εσωτερικής ενέργειας και στους
τρεις πυλώνες της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ -βιωσιµότητα, ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια
εφοδιασµού- καθώς και στην ατζέντα της ΕΕ για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Η εσωτερική
αγορά ενέργειας θα συµβάλει επίσης στους στόχους της ΕΕ όσον αφορά την ενέργεια και το κλίµα,
τη µετάβαση προς µία οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, την ενίσχυση της
εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης και τη µείωση της εξωτερικής εξάρτησης της
Ένωσης.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής επανέρχεται στα οφέλη των ενοποιηµένων ευρωπαϊκών αγορών
ενέργειας και εκθέτει τρόπους για να εξασφαλιστεί ότι η αγορά θα αξιοποιήσει το δυναµικό της το
συντοµότερο δυνατόν και θα ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών και των
επιχειρήσεων της ΕΕ. Περιλαµβάνει πρόταση για σχέδιο δράσης που θα διασφαλίσει την επιτυχή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Στα συµπεράσµατά του το Συµβούλιο υποστηρίζει το
ευρύ πλέγµα του εν λόγω σχεδίου δράσης και καλεί την Επιτροπή να προβεί στην υλοποίηση των
δράσεων που καθορίζονται στα συµπεράσµατα αυτά, υποβάλλοντας τακτικά έκθεση στα αρµόδια
όργανα του Συµβουλίου.
Τεχνολογίες και καινοτοµία στον τοµέα της ενέργειας.
Οι υπουργοί πραγµατοποίησαν πολιτική συζήτηση σχετικά µε ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα
τις τεχνολογίες και την καινοτοµία στον τοµέα της ενέργειας, η οποία εγκρίθηκε στις 2 Μαΐου
(9187/13). Η συζήτηση θα συµβάλει στον τρέχοντα προβληµατισµό όσον αφορά τις
προτεραιότητες στον τοµέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτοµίας στην ενέργεια έως
το 2020 και µετέπειτα, καθώς και ως προς τα υποστηρικτικά µέτρα εφαρµογής αυτών των
προτεραιοτήτων.
Οι Υπουργοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε δύο ερωτήµατα που έθεσε η Προεδρία (9479/13): το
πρώτο αφορούσε την υποστήριξη των υπουργών στις προτάσεις της Επιτροπής στην ανακοίνωσή
της. Το δεύτερο αφορούσε τον υπολογισµό της υποστήριξης των υπουργών προς την ανάπτυξη
ενός ολοκληρωµένου χάρτη πορείας και σχεδίου δράσης όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση.
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Η Προεδρία συνόψισε τη συζήτηση ως ακολούθως:
– οι υπουργοί εξέφρασαν ευρεία υποστήριξη προς τις προτάσεις της Επιτροπής να επιταχυνθεί η
καινοτοµία σε πρωτοπόρες τεχνολογίες χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών και σε καινοτόµες
λύσεις, όπως επίσης και να επιταχυνθεί η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην αγορά, εξετάζοντας
τη συνολική αλυσίδα καινοτοµιών,
– οι υπουργοί συµφώνησαν σε γενικά πλαίσια ότι το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών
Τεχνολογιών (ΣΕΤ) θα χρειαστεί να ενισχυθεί και να προσαρµοστεί ώστε να ανταποκρίνεται
στις νέες προκλήσεις και στην καλύτερη ενοποίηση των δηµόσιων και ιδιωτικών ικανοτήτων
και πόρων έρευνας και καινοτοµίας σε ολόκληρη την Ευρώπη,
– οι υπουργοί υποστήριξαν την εκπόνηση ολοκληρωµένου χάρτη πορείας και σχεδίου δράσης,
όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, ειδικότερα µέσω του ενισχυµένου
συντονισµού των εθνικών προγραµµάτων ενεργειακής έρευνας και καινοτοµίας, διατηρώντας
παράλληλα την ελαστικότητα που απαιτείται για την τεχνολογική ανάπτυξη, Σηµειώθηκε
εξάλλου ο ρόλος των διαρθρωτικών ταµείων και του ταµείου επενδύσεων της ΕΕ,
– οι υπουργοί υποστήριξαν ευρέως την ετήσια παρακολούθηση της εφαρµογής του
Ολοκληρωµένου Χάρτη Πορείας και του σχεδίου δράσης ετησίως µέσω συστήµατος υποβολής
εκθέσεων, µε βάση το Σύστηµα πληροφοριών του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών
Τεχνολογιών (SETIS), Εκφράσθηκαν ωστόσο ορισµένες ανησυχίες σχετικά µε τις επαχθείς
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.
Η ανακοίνωση παρουσιάζει τη στρατηγική της Επιτροπής προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι στον
τοµέα της ενεργειακής τεχνολογίας και καινοτοµίας η ΕΕ θα εξακολουθήσει να πρωτοπορεί
παγκοσµίως ώστε να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της περιόδου έως το 2020 και µετέπειτα.
Το ΣΕΤ (θεσπίσθηκε το 2008) καθορίζει πολιτική ενεργειακής τεχνολογίας για την Ευρώπη.
Πρόκειται για ένα στρατηγικό σχέδιο προκειµένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και η χρήση
αποτελεσµατικών από άποψη κόστους τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.
Το σχέδιο περιλαµβάνει µέτρα σχετικά µε το σχεδιασµό, την εφαρµογή, τους πόρους και τη διεθνή
συνεργασία στον τοµέα της ενεργειακής τεχνολογίας.
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της Επιτροπής.
∆ιεθνείς σχέσεις
Το Συµβούλιο ενηµερώθηκε από την Προεδρία και την Επιτροπή για τα γεγονότα και τις εξελίξεις
που σηµάδεψαν τον τοµέα των διεθνών σχέσεων κατά τη διάρκεια της ιρλανδικής προεδρίας ή για
αυτά που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν σύντοµα.
Η ενηµέρωση στράφηκε µεταξύ άλλων γύρω από τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας στον τοµέα της ενέργειας,
την τέταρτη Υπουργική διάσκεψη για την καθαρή ενέργεια (Νέο ∆ελχί, 17-18 Απριλίου 2013),
τις εξελίξεις στο Νότιο ∆ιάδροµο, το Μνηµόνιο συµφωνίας ΕΕ-Αλγερίας για την ενέργεια και
την τέταρτη σύνοδο της Στρατηγικής οµάδας για τη διεθνή ενεργειακή συνεργασία
(Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2013).
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∆ιάφορα
Πρόγραµµα εργασιών της επόµενης Προεδρίας
Η λιθουανική αντιπροσωπία παρουσίασε το πρόγραµµα εργασιών της προσεχούς Προεδρίας στον
τοµέα της ενέργειας (9188/13). Θα εστιασθεί στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας
της ΕΕ µέχρι το 2014 και την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της
ΕΕ.
Η ανεπίσηµη σύνοδος των υπουργών θα πραγµατοποιηθεί στις 19-20 Σεπτεµβρίου 2013 στο
Βίλνιους και το Συµβούλιο ΤΤΕ (Ενέργεια) στις 12 ∆εκεµβρίου 2013 στις Βρυξέλλες.
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πολιτική δήλωση του Πενταµερούς Φόρουµ για την Ενέργεια
Στο πλαίσιο του Συµβουλίου, το Λουξεµβούργο, το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες, η Γερµανία, η Γαλλία,
η Αυστρία και η Ελβετία υπέγραψαν πολιτική δήλωση του Πενταµερούς Φόρουµ για την Ενέργεια.
Το Πενταµερές Φόρουµ για την Ενέργεια είναι µία προσωρινή, διακυβερνητική πρωτοβουλία, µε
στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ όλων των οικείων µερών προκειµένου να
δηµιουργήσουν µία περιφερειακή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της βορειοδυτικής Ευρώπης που θα
αποτελέσει ενδιάµεσο βήµα προς µία ενιαία κοινή Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Νέοι κανόνες διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο της τέταρτης δέσµης για τους σιδηροδρόµους
Το Συµβούλιο συµφώνησε σχετικά µε γενική προσέγγιση για αναδιατύπωση της οδηγίας του 2008
για τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος (10813/13). Η οδηγία του
2008 για τη διαλειτουργικότητα καθορίζει τις διοικητικές, τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις
που πρέπει να πληρούνται για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο του
σιδηροδροµικού συστήµατος της ΕΕ. Στόχος της αναδιατύπωσης είναι η άρση των εναποµενόντων
διοικητικών και τεχνικών εµποδίων στην ενιαία σιδηροδροµική αγορά, προωθώντας ειδικότερα την
αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας έγκρισης οχηµάτων µέσω της ανάθεσης ενισχυµένου ρόλου
στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Σιδηροδρόµων (ΕΟΣ) καθώς και µέσω της αποσαφήνισης και
επικαιροποίησης των τεχνικών προτύπων και των κανόνων αξιολόγησης της συµµόρφωσης.
Η ρύθµιση αυτή θα πρέπει να επιτρέψει τη µείωση των διοικητικών εξόδων, την επίσπευση των
διοικητικών διαδικασιών και την αύξηση των οικονοµιών κλίµακας για τις σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.
Παρότι η Επιτροπή πρότεινε κεντρική διαδικασία έγκρισης, στο πλαίσιο της οποίας ο ΕΟΣ θα
δίνει την εξουσιοδότηση για τη διάθεση οχηµάτων στην αγορά (6013/13), τα κράτη µέλη
εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά µε αυτή τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από τις εθνικές αρχές,
φοβούµενες τις αυξηµένες δαπάνες και το διοικητικό φόρτο και επισύροντας την προσοχή σε
θέµατα απόδοσης ευθύνης και τον ενδεχόµενο αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των
σιδηροδρόµων. Συνεπώς στη γενική προσέγγιση προβλέφθηκε ένα διπλό σύστηµα αδειοδοτήσεων
µε σαφή καταµερισµό των καθηκόντων µεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων
(ΕΟΣ) και των εθνικών αρχών ασφαλείας. Ο ΕΟΣ θα εκδίδει άδειες για οχήµατα που προορίζονται
για διασυνοριακές δραστηριότητες, βάσει των αξιολογήσεων που πραγµατοποιούνται από τις
εθνικές αρχές. Ωστόσο, για τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για εθνικά
δροµολόγιο, ο αιτών µπορεί να ζητήσει της έκδοση άδειας είτε από τον ΕΟΣ είτε από την εθνική
αρχή ασφαλείας.
Στη γενική προσέγγιση τονίζεται επίσης η ευθύνη του ΕΟΣ για τις εγκρίσεις που χορηγεί και
ορίζεται ότι οι εθνικές αρχές µπορούν να προβλέπουν ειδικές ρυθµίσεις συνεργασίας µε τον
οργανισµό σε περίπτωση που τα δίκτυα απαιτούν συγκεκριµένη εµπειρογνωµοσύνη για
γεωγραφικούς ή ιστορικούς λόγους.
Επιπλέον, οι υποχρεώσεις αναφοράς της Επιτροπής θα διευρυνθούν προκειµένου να καλύψουν
πτυχές όπως η λειτουργία του ΕΟΣ και των συµφωνιών συνεργασίας, η σύγκλιση µεταξύ των
εθνικών µητρώων οχηµάτων και η ιχνηλασιµότητα των σηµαντικών για την ασφάλεια στοιχείων.
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Επιπλέον, η µεταβατική περίοδος για την εισαγωγή της νέας διαδικασίας έγκρισης οχηµάτων θα
είναι πέντε έτη αντί δύο, όπως πρότεινε η Επιτροπή.
Τέλος, οι υπουργοί αποφάσισαν κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου ότι, κατά την αναθεώρηση του
κανονισµού ΕΟΣ όπως προτάθηκε στην «τέταρτη δέσµη για τους σιδηροδρόµους», θα
περιλαµβάνεται νέα διάταξη σχετικά µε ειδικό πλαίσιο για τις χρηµατοοικονοµικές πτυχές των
συµφωνιών συνεργασίας µεταξύ του ΕΟΣ και των εθνικών αρχών ασφαλείας, προκειµένου να
αποτελέσει πρότυπο για το χρηµατοοικονοµικό καταµερισµό των εξόδων που καταβάλλει ο αιτών
έγκριση.
Στη γενική προσέγγιση περιλαµβάνεται επίσης ευρύτερο πεδίο απαλλαγών από αυτό που πρότεινε
η Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας να χορηγούνται απαλλαγές από τις απαιτήσεις
διαλειτουργικότητας για οχήµατα που κυκλοφορούν µεταξύ των κρατών µελών και τρίτων χωρών
µε διαφορετικό εύρος τροχιάς. Επιπλέον, οι υπουργοί τροποποίησαν το συµβιβασµό που υπέβαλε η
προεδρία (10276/13) προκειµένου να διευρυνθούν περαιτέρω οι απαλλαγές επιτρέποντας στα
κράτη µέλη, υπό ορισµένες προϋποθέσεις και για λόγους συνδεσιµότητας µόνον, να απαλλάσσουν
και τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται κυρίως για ελαφριές σιδηροδροµικές υποδοµές αλλά είναι
εξοπλισµένα µε ορισµένα βαρέα στοιχεία σιδηροδρόµων και ελαφριές σιδηροδροµικές υποδοµές
που χρησιµοποιούνται περιστασιακά από βαρέα σιδηροδροµικά οχήµατα.
Οι υπουργοί συµφώνησαν περαιτέρω κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου να διαγράψουν την αναφορά
«µέγιστο ανά άξονα φορτίο 120kN» στον ορισµό των όρων «τραµ και ελαφρύς σιδηρόδροµος».
Το σχέδιο οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα αποτελεί τµήµα του τεχνικού πυλώνα της «τέταρτης
σιδηροδροµικής δέσµης» που δηµοσίευσε η Επιτροπή τον Ιανουάριο. Αυτός ο τεχνικός πυλώνας
περιλαµβάνει εξάλλου τις προταθείσες τροποποιήσεις της οδηγίας του 2004 για την ασφάλεια των
σιδηροδρόµων και τον κανονισµό του 2004 για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Σιδηροδρόµων. Οι εργασίες σχετικά µε την τέταρτη σιδηροδροµική δέσµη υπό την ιρλανδική
προεδρία επικεντρώθηκαν στην οδηγία για τη διαλειτουργικότητα.
Πέραν του τεχνικού σκέλους, η νέα δέσµη περιλαµβάνει επίσης τρεις ακόµη νοµοθετικές προτάσεις
τροποποιήσεων στην υφιστάµενη νοµοθεσία της ΕΕ, που αποσκοπούν στο άνοιγµα της αγοράς
εσωτερικών επιβατικών σιδηροδροµικών µεταφορών και την καθιέρωση νέων κανόνων
διακυβέρνησης για τη διαχείριση υποδοµής και τις µεταφορικές δραστηριότητες. Πρωταρχικός
στόχος της δέσµης είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγµατος της αγοράς στο σιδηροδροµικό
τοµέα και η παροχή νοµοθετικής σταθερότητας και προβολής στην επιχειρηµατική ανάπτυξη,
προκειµένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρόµων στην ΕΕ σε σύγκριση µε τα
άλλα µέσα µεταφοράς.
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Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων
Το Συµβούλιο συµφώνησε σχετικά µε γενική προσέγγιση όσον αφορά τα δύο σχέδια οδηγιών που
αποτελούν τµήµα της «δέσµης τεχνικού ελέγχου» που υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιούλιο 2012: το
πρώτο σχέδιο αφορά την επικαιροποίηση της οδηγίας του 2000 σχετικά µε τον οδικό τεχνικό
έλεγχο της κατάστασης των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως, το δεύτερο σχέδιο αφορά
αναθεώρηση της οδηγίας του 1999 για τα έγγραφα κυκλοφορίας
–

Τεχνικοί οδικοί έλεγχοι επαγγελµατικών οχηµάτων

Πέραν των τακτικών τεχνικών ελέγχων, τα οχήµατα επαγγελµατικής χρήσης υπόκεινται σε ad hoc
τεχνικούς ελέγχους της τεχνικής τους κατάστασης ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούν
προδιαγραφές ασφαλείας καθ’όλη τη διάρκεια ζωής τους.
Σύµφωνα µε την επικαιροποιηµένη οδηγία, οι έλεγχοι θα ακολουθούν σταδιακή προσέγγιση: Ο
αρχικός οδικός έλεγχος που συνίσταται σε έλεγχο των σχετικών εγγράφων και οπτικό έλεγχο του
οχήµατος µπορεί να ακολουθείται από λεπτοµερέστερο τεχνικό έλεγχο, εάν κρίνεται απαραίτητο.
Επιπλέον, η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους κινδύνου θα επιτρέπει στους επιθεωρητές να
προσδιορίζουν τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο ελλείψεων ασφαλείας
προκειµένου οι επιχειρήσεις αυτές να µπορούν να ελέγχονται στενότερα και συχνότερα, εφόσον
κρίνεται απαραίτητο. Τέλος, τα παραρτήµατα του σχεδίου οδηγίας ορίζουν λεπτοµερείς απαιτήσεις
σχετικά µε τα σηµεία που θα επιθεωρούνται και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται, την
αξιολόγηση των ελλείψεων ασφαλείας και την επιθεώρηση της ασφαλούς φόρτωσης.
Στη συµφωνηθείσα γενική προσέγγιση (10837/13) προβλέπεται σειρά αλλαγών στην πρόταση της
Επιτροπής (12809/12), ιδίως προκειµένου να αποφεύγεται ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος και οι
υπερβολικές δαπάνες και να έχουν τα κράτη µέλη µεγαλύτερο εύρος στην εφαρµογή των κανόνων.
Οι κυριότερες µεταβολές είναι οι εξής:
Σύµφωνα µε το αίτηµα ευρείας πλειονότητας κρατών µελών, το κείµενο έλαβε τη νοµική µορφή
οδηγίας αντί κανονισµού, όπως είχε προτείνει η Επιτροπή.
Η προτεινόµενη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των ελέγχων σε ελαφριά οχήµατα
επαγγελµατικής χρήσεως κάτω των 3,5 τόνων και των ρυµουλκουµένων τους δεν εγκρίθηκε,
παρότι πολλές αντιπροσωπείες την υποστήριξαν, ειδικότερα για τα ελαφριά οχήµατα
επαγγελµατικής χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να διεξάγουν ελέγχους
και σε άλλες κατηγορίες οχηµάτων εφόσον το επιθυµούν.
Οι περισσότερες αντιπροσωπείες δεν υποστήριξαν την πρόταση να καθορισθεί ελάχιστος αριθµός
οχηµάτων για έλεγχο ανά έτος, εκφραζόµενος ως ποσοστό του συνόλου των οχηµάτων που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.
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Η επιθεώρηση της ασφαλούς φόρτωσης δεν θα είναι υποχρεωτική για τα κράτη µέλη, όπως
πρότεινε η Επιτροπή, αλλά προαιρετική. Εντούτοις, όταν στις επιθεωρήσεις περιλαµβάνεται και η
ασφαλής φόρτωση, το αρµόδιο προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο.
Στο πλαίσιο του συµβιβασµού παρέχεται στα κράτη µέλη περιθώριο επτά ετών για τη σταδιακή
εισαγωγή του συστήµατος αποτίµησης επικινδυνότητας προκειµένου να εστιάζονται οι
επιθεωρήσεις στις επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου.
–

Έγγραφα κυκλοφορίας οχηµάτων

Η οδηγία του 1999 σχετικά µε τα έγγραφα κυκλοφορίας οχηµάτων ορίζει τις προϋποθέσεις για την
έκδοση αδειών κυκλοφορίας, την αµοιβαία αναγνώρισή τους και το εναρµονισµένο ελάχιστο
περιεχόµενο των αδειών κυκλοφορίας. Σκοπός της προτεινόµενης αναθεώρησης είναι η καλύτερη
συµβολή του συστήµατος ταξινόµησης οχηµάτων στην οδική ασφάλεια, περιορίζοντας,
παράλληλα, τον διοικητικό φόρτο στο έπακρο.
Ενώ η τρέχουσα οδηγία ισχύει µόνο για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, το νέο σχέδιο οδηγίας
καλύπτει επίσης την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε οχήµατα µε σοβαρά ελαττώµατα. Θα
υπάρξει διάκριση µεταξύ της άµεσης ακύρωσης µιας άδειας κυκλοφορίας και της αναστολής της
άδειας χρήσης ενός οχήµατος, η οποία θα αίρεται όταν το όχηµα περνά επιτυχώς τον νέο τεχνικό
έλεγχο.
Επίσης, στην αναθεώρηση προβλέπεται η ηλεκτρονική καταγραφή των δεδοµένων των αδειών
κυκλοφορίας. Τεχνικά δεδοµένα των οχηµάτων από το σχετικό µητρώο θα διατίθενται στους
επιθεωρητές για τη διενέργεια τακτικών τεχνικών ελέγχων.
Κατόπιν των συζητήσεων στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συµβουλίου, η πρόταση της
Επιτροπής (12803/12) προσαρµόστηκε ώστε να συνεκτιµούνται οι ιδιαίτερες συνθήκες που
επικρατούν στα κράτη µέλη και να διατηρούνται τα δικαιώµατά τους (γενική προσέγγιση:
10838/13).
Τα δύο σχέδια οδηγιών συµπληρώνουν το σχέδιο οδηγίας για την επικαιροποίηση των κοινών
κανόνων για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους των µηχανοκίνητων οχηµάτων, επί του οποίου
το Συµβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση τον προηγούµενο ∆εκέµβριο (5018/13). Και οι τρεις
οδηγίες περί τεχνικών ελέγχων πρέπει επίσης να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
προκειµένου να εκδοθούν.
AΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία
Το Συµβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση σχετικά µε την αναθεώρηση της οδηγίας του 2003
για την αναφορά περιστατικών που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την αεροπορική ασφάλεια
(10735/13). Έχοντας ως βάση την οδηγία του 2003, µε την οποία καθιερώνεται η υποχρεωτική
αναφορά τέτοιων περιστατικών, η αναθεώρηση αποσκοπεί στη βελτίωση του συστήµατος
αναφοράς και τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής χρήσης των δεδοµένων που συλλέγονται προς
αποτροπή µελλοντικών ατυχηµάτων και, εποµένως, στη µετάβαση προς ένα προληπτικό σύστηµα
διαχείρισης της ασφάλειας βάσει κινδύνων. Απώτερος στόχος είναι η µείωση του αριθµού των
αεροπορικών ατυχηµάτων σε ένα περιβάλλον αυξανόµενης εναέριας κυκλοφορίας.
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Προς τον σκοπό αυτόν, το σχέδιο κανονισµού που θα αντικαταστήσει την οδηγία του 2003,
επικαιροποιεί τον κατάλογο των περιστατικών προς αναφορά και τον κατάλογο των προσώπων που
υποχρεούνται σε υποβολή αναφοράς, ενώ παράλληλα προβλέπει την καθιέρωση εθελοντικών
συστηµάτων αναφοράς προς διευκόλυνση της συλλογής λεπτοµερειών που δεν καλύπτονται από το
υποχρεωτικό σύστηµα αναφοράς και κρίνονται σηµαντικές από τον αναφέροντα. Το νέο κείµενο
περιλαµβάνει επίσης διατάξεις για τη βελτίωση της ποιότητας και της πληρότητας των
αναφερόµενων στοιχείων, την αποσαφήνιση της ροής και την επέκταση της ανταλλαγής των
πληροφοριών. Επιπροσθέτως, θα ενισχυθεί η προστασία των προσώπων που αναφέρουν
περιστατικά, προκειµένου να ενθαρρύνονται τα άτοµα να υποβάλουν αναφορά χωρίς τον φόβο της
τιµωρίας ή της ποινικής δίωξης, εφόσον οι ενέργειές τους δεν ενέχουν βαριά αµέλεια. Το κείµενο
εισάγει επίσης νέες απαιτήσεις προκειµένου να διασφαλιστεί η δέουσα ανάλυση των αναφορών
των περιστατικών µε σκοπό τον εντοπισµό κινδύνων ασφάλειας και την ανάληψη δράσεων
επακολούθησης για την αποκατάσταση τυχόν ελλειµµάτων ασφάλειας.
Η γενική προσέγγιση που συµφωνήθηκε λαµβάνει υπόψη τις βασικές ανησυχίες που ήγειραν τα
κράτη µέλη κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συµβουλίου,
συγκεκριµένα:
– επανεξετάζοντας το πεδίο εφαρµογής της υποχρεωτικής αναφοράς περιστατικών µε σκοπό την
εξαίρεση ορισµένων κατηγοριών όπως τα ιστορικά, ερασιτεχνικά ή πειραµατικά αεροσκάφη και
την απλούστευση των απαιτήσεων αναφοράς για τα λιγότερο πολύπλοκα αεροσκάφη,
– διασφαλίζοντας την προστασία των υπαλλήλων που αναφέρουν τα περιστατικά, εντούτοις
χωρίς να καταστρατηγεί το ποινικό δίκαιο των κρατών µελών,
– προσαρµόζοντας τις διαδικασίες ταξινόµησης των κινδύνων ασφάλειας κατά τρόπο που
επιτρέπει τον εντοπισµό κάθε σηµαντικής και σχετικής µε την ασφάλεια πληροφορίας,
αποφεύγοντας παράλληλα τον περιττό διοικητικό φόρτο,
– προβλέποντας καθυστέρηση της εφαρµογής, προκειµένου να δοθεί χρόνος στα κράτη µέλη να
προετοιµαστούν για την εφαρµογή του κανονισµού.
Εντούτοις, ο Γάλλος Υπουργός τόνισε ότι θα προτιµούσε τον περαιτέρω περιορισµό του πεδίου
εφαρµογής της υποχρεωτικής αναφοράς περιστατικών, εξαιρώντας τα ελαφρά αεροσκάφη,
προκειµένου να αποφευχθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος. Αποφάσισε να απέχει από την έγκριση
του κειµένου.
Επιπλέον, κατόπιν των συζητήσεων στο Συµβούλιο, το κείµενο που παρουσίασε η Προεδρία
(10279/13 + COR 1) τροποποιήθηκε όσον αφορά την προστασία των προσώπων που αναφέρουν
περιστατικά. Η απαγόρευση της χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται στις εκθέσεις
περιστατικών εις βάρος των προσώπων που υποβάλλουν τις αναφορές έχει περιοριστεί σε
πειθαρχικές ή διοικητικές διαδικασίες, ενώ η παραποµπή στα αστικά δικαστήρια αφαιρέθηκε
προκειµένου να µην υπάρχει παρεµβολή στην έννοµη τάξη ορισµένων κρατών µελών. Εντούτοις,
τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να παρέχουν ισχυρότερη προστασία και συγκεκριµένα, να την
επεκτείνουν και στα αστικά δικαστήρια.
Η Επιτροπή υπέβαλε τη σχετική πρόταση στα τέλη ∆εκεµβρίου (18118/12). Απαιτείται η έγκριση
του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκδοσή της.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Οδηγία για τον εξοπλισµό πλοίων
Το Συµβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας του 1998
σχετικά µε τους κανόνες που ισχύουν για τον εξοπλισµό που τοποθετείται στα πλοία της ΕΕ
(10819/13). Επί της ουσίας, οι εν λόγω κανόνες εξυπηρετούν δύο σκοπούς: τη βελτίωση της
θαλάσσιας ασφάλειας και την πρόληψη της θαλάσσιας µόλυνσης µέσα από την οµοιογενή
εφαρµογή των σχετικών διεθνών απαιτήσεων, καθώς και τη διασφάλιση της ελεύθερης
κυκλοφορίας του εν λόγω εξοπλισµού εντός της ΕΕ. Σκοπός της προτεινόµενης αναθεώρησης
(πρόταση Επιτροπής: 17992/12) είναι η ευθυγράµµιση των κανόνων µε το νοµοθετικό πλαίσιο για
την προώθηση στην αγορά αγαθών εντός της ΕΕ, το οποίο θεσπίστηκε το 2008 (κανονισµός
765/2008 και απόφαση 768/2008), και η απλούστευση και διασαφήνιση του τρόπου µε τον οποίο
ενσωµατώνονται οι µεταβαλλόµενες διεθνείς απαιτήσεις στην ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία.
Μεταξύ άλλων, η νέα οδηγία αποσκοπεί στην καλύτερη εποπτεία της αγοράς, τον έλεγχο της
συµµόρφωσης και την περιοδική επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ.
Το συµβιβαστικό κείµενο που παρουσίασε η Προεδρία κατόπιν των συζητήσεων στα
προπαρασκευαστικά όργανα του Συµβουλίου, το οποίο έγινε αποδεκτό από το σύνολο των
Υπουργών, παρατείνει το χρονικό πλαίσιο για την εφαρµογή της οδηγίας σε τρία χρόνια.
Προβλέπει επίσης το δικαίωµα εκφοράς γνώµης στους αντιπροσώπους των κρατών µελών όταν η
Επιτροπή θεσπίζει εναρµονισµένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ελέγχου, πράγµα που
µπορεί να πράξει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν απαιτείται να ενεργήσει για την αντιµετώπιση
απειλής ελλείψει κατάλληλων διεθνών προτύπων ή µε ανεπαρκή υφιστάµενα πρότυπα.
Το σχέδιο οδηγίας περιλαµβάνει διατάξεις για θέµατα όπως:
– ο εντοπισµός και η προσαρµογή των απαιτήσεων που ισχύουν για τον σχεδιασµό, την
κατασκευή και την απόδοση του ναυσιπλοϊκού εξοπλισµού
– τα πρότυπα δοκιµών και οι διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας
– η σήµανση του εξοπλισµού ως απόδειξη συµµόρφωσης
– η αµοιβαία αναγνώριση µεταξύ των κρατών µελών του εξοπλισµού που εγκρίνεται σε ένα
κράτος µέλος
– οι υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων (κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανοµείς)
– η εποπτεία της αγοράς από τα κράτη µέλη προκειµένου να παρακολουθούν ποια προϊόντα
διατίθενται στην αγορά
– οι διαδικασίες επικαιροποίησης των απαιτήσεων προκειµένου να συνάδουν µε τυχόν νέες
διεθνείς απαιτήσεις.
Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της τον ∆εκέµβριο του 2012. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του
οποίου η έγκριση απαιτείται επίσης για την έκδοση της πρότασης, ξεκίνησε πρόσφατα τις
συζητήσεις επί του κειµένου.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»
Το Συµβούλιο σηµείωσε τις εξελίξεις σχετικά µε το σχέδιο κανονισµού για τη θέσπιση της
∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (∆ΣΕ) ως µελλοντικού χρηµατοδοτικού µέσου των
διευρωπαϊκών δικτύων (∆Ε∆) στους τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και των
τηλεπικοινωνιών (έκθεση προόδου: 10060/13). Ο κανονισµός θέτει τις προϋποθέσεις, τις µεθόδους
και τις διαδικασίες για τη χρηµατοδότηση από την Ένωση των σχεδίων ∆Ε∆. Θα αντικαταστήσει
τις υπάρχουσες νοµικές βάσεις για τη χρηµατοδότηση των ∆Ε∆.
Το Συµβούλιο συζητά επί του παρόντος το σχέδιο κανονισµού για τη ∆ΣΕ µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, και ήδη έχει επιτευχθεί θετική πρόοδος. Έχουν καταλήξει σε συµφωνία επί της
πλειονότητας των µεταφορικών θεµάτων, επί των διατάξεων που αφορούν τη χρήση καινοτόµων
χρηµατοπιστωτικών τίτλων, όπως οµόλογα έργων σχεδιασµένα να στηρίζουν τις πρόσθετες
επενδύσεις ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων, καθώς και επί της επιλεξιµότητας, ως δαπάνης, του
φόρου προστιθέµενης αξίας για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της ∆ΣΕ. Εντούτοις, ορισµένα
ενεργειακά ζητήµατα χρήζουν περαιτέρω συζήτησης, όπως επίσης και αρκετές δηµοσιονοµικές
διατάξεις που σχετίζονται µε τις εν εξελίξει διαπραγµατεύσεις µε το Κοινοβούλιο για το επόµενο
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (Π∆Π) για την περίοδο 2014-2020. Επιπλέον, το κεφάλαιο που
αφορά τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών πρέπει να προσαρµοστεί δεδοµένης της τροποποιηµένης
πρότασης σχετικά µε προσανατολισµούς για τα δίκτυα τηλεπικοινωνίας (10201/13), την οποία
εξέδωσε η Επιτροπή κατά τα τέλη Μαΐου, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι περικοπές στον
προϋπολογισµό που αποφάσισε για αυτόν τον τοµέα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίζονται στα
αποτελέσµατα της συζήτησης επί της πρότασης µεταξύ των δύο θεσµικών οργάνων. Τον Ιούνιο του
2012, το Συµβούλιο συµφώνησε επί µερικής γενικής προσέγγισης (11236/12), η οποία δεν
περιλάµβανε τις οικονοµικές διατάξεις, µε τις διαπραγµατεύσεις επί του νέου δηµοσιονοµικού
κανονισµού και του Π∆Π να εκκρεµούν. Ύστερα, τον ∆εκέµβριο, ενέκρινε µια έκθεση προόδου για
περαιτέρω εργασίες από τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συµβουλίου (17107/12). Επίσης τον
∆εκέµβριο του 2012, οι αρµόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου πρότειναν τροπολογίες επί της
πρότασης για τη ∆ΣΕ. Τέλος, τον Φεβρουάριο του 2013, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε επί
των ποσών προς διάθεση στο πλαίσιο της ∆ΣΕ για καθέναν από τους τρεις καλυπτόµενους τοµείς
(βλέπε EUCO 37/13, σ. 9). Εντούτοις, η τελική απόφαση επί του κονδυλίου θα εξαρτηθεί από την
έκβαση των διαπραγµατεύσεων επί του Π∆Π.
Οι γενικοί κανόνες που θεσπίζονται στον κανονισµό ∆ΣΕ θα συµπληρώνονται από ειδικές ανά
τοµέα κατευθύνσεις πολιτικής οι οποίες θα καθορίζουν τις αναπτυξιακές στρατηγικές, τις
προτεραιότητες και τα µέτρα υλοποίησης σε καθέναν από τους τρεις ανωτέρω τοµείς. Οι εν λόγω
κατευθύνσεις θα εκδοθούν ξεχωριστά από τον κανονισµό ∆ΣΕ. Το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο
έχουν ήδη καταλήξει σε συµφωνία επί των ειδικών κατευθυντήριων γραµµών για τον τοµέα της
ενέργειας, ενώ σύντοµα αναµένεται να επιβεβαιωθεί και µια προσωρινή συµφωνία επί των
κατευθυντήριων γραµµών για τις µεταφορές.
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Υπογραφή συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών µε το Ισραήλ
Στο πλαίσιο της συνόδου του Συµβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της υπέγραψαν
συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µε το Ισραήλ (16828/12).
Η συµφωνία προβλέπει, συγκεκριµένα, σταδιακό και αµοιβαίο άνοιγµα της αγοράς (πλήρες
άνοιγµα έως το 2017), αύξηση της εβδοµαδιαίας συχνότητας πτήσεων και δυνατότητα για τις
αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ να λειτουργούν ελεύθερα από οιοδήποτε σηµείο της ΕΕ σε οιοδήποτε
σηµείο του Ισραήλ. Επιπλέον, θεσπίζονται νέες ρυθµίσεις, βασιζόµενες στη νοµοθεσία της ΕΕ, για
την κανονιστική συνεργασία και τη σύγκλιση µεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ, σε τοµείς κρίσιµους
για την ασφαλή, προστατευόµενη και αποτελεσµατική λειτουργία των αεροπορικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, ένας εκ των στόχων της συµφωνίας είναι η διασφάλιση ισότιµων όρων για τους
οικονοµικούς φορείς και η προαγωγή του θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ των αεροπορικών
εταιρειών.
∆ιάφορα
Εµπορία εκποµπών στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών
Η Επιτροπή ενηµέρωσε το Συµβούλιο σχετικά µε την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων για ανάληψη
δράσης σε παγκόσµιο επίπεδο προκειµένου να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα των εκποµπών από τις
αεροµεταφορές (10609/13). Οι εν εξελίξει διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς
Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (∆ΟΠΑ) άπτονται της διαµόρφωσης µιας παγκόσµιας
αγοραστρεφούς προσέγγισης σε αυτό το ζήτηµα, καθώς και µιας συµφωνίας επί των αρχών
εφαρµογής των εθνικών και περιφερειακών µέτρων αγοραστρέφειας ενόσω δεν υπάρχει σχετικό
παγκόσµιο σύστηµα. Οι διαπραγµατεύσεις θα οδηγήσουν στην υποβολή ψηφίσµατος στη
συνέλευση του ∆ΟΠΑ τον Σεπτέµβριο του 2013. Σε µία προσπάθεια εύρεσης παγκόσµιας λύσης
στην εν λόγω συνέλευση το φθινόπωρο, η ΕΕ αποφάσισε τον Απρίλιο να άρει προσωρινά την
επιβολή του συστήµατος εµπορίας εκποµπών (ETS) για τις διεθνείς πτήσεις προς και από την
Ευρώπη.
∆ικαιώµατα των επιβατών πτήσεων
Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για αναθεώρηση των κανονισµών περί αποζηµίωσης και
βοήθειας των επιβατών πτήσεων και περί ευθύνης του αεροµεταφορέα όσον αφορά την εναέρια
µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους (7615/13). Σκοπός είναι η διευκρίνιση των γκρίζων
σηµείων στην υφιστάµενη νοµοθεσία και η ενίσχυση των δικαιωµάτων των επιβατών και των
κανόνων διαχείρισης παραπόνων, αµβλύνοντας, παράλληλα, το δυσανάλογο κόστος που µπορεί να
επιβαρύνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις τους αεροµεταφορείς λόγω συγκεκριµένων υποχρεώσεων.
Η νοµοθετική πρόταση θα είναι προτεραιότητα για τη λιθουανική Προεδρία.
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∆ιαφάνεια των τιµών στον τοµέα των αεροµεταφορών
Η Επιτροπή διαβίβασε επίσης ένα ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε τη διασφάλιση της διαφανούς
τιµολόγησης των αεροπορικών εισιτηρίων προς το συµφέρον των επιβατών (10592/13). Ενώ
θεωρεί ότι το τρέχον νοµικό πλαίσιο εξυπηρετεί τον σκοπό του, διαβλέπει την ανάγκη στενότερης
συνεργασίας µεταξύ των αρχών επιβολής του νόµου των κρατών µελών και αντιµετώπισης των
αθέµιτων εµπορικών πρακτικών όσον αφορά τα έξοδα πιστωτικής κάρτας.
Επανεξέταση της λιµενικής πολιτικής
Η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της µε τίτλο «Λιµένες: κινητήρας οικονοµικής
µεγέθυνσης» (10160/13) και τη σχετική µε αυτήν πρόταση κανονισµού για τη θέσπιση πλαισίου
πρόσβασης στην αγορά των λιµενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηµατοοικονοµική
διαφάνεια και τη χρέωση των λιµενικών υπηρεσιών από τους φορείς διαχείρισης ή τους παρόχους
(10154/13). Η πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των
λιµενικών υπηρεσιών, την προσέλκυση επενδύσεων στους λιµένες, τη µείωση των δαπανών για
τους χρήστες των µεταφορών και την καλύτερη διασύνδεση των λιµένων µε άλλες µεταφορικές
υποδοµές. Θα ισχύει σε όλους τους θαλάσσιους λιµένες του δικτύου διευρωπαϊκών µεταφορών.
Ορισµένα κράτη µέλη, ενώ βλέπουν θετικά τον στόχο της ενδυνάµωσης των λιµένων, εξέφρασαν
επιφυλάξεις ως προς την αναγκαιότητα των κανονιστικών µέτρων σε αυτόν τον τοµέα.
Ασφάλεια επιβατηγών πλοίων
Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών
που αφορούν το δυστύχηµα του Costa Concordia τον Ιανουάριο του 2012, µε σκοπό τη βελτίωση
της ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων (10078/13). Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλαµβάνει
τη βελτίωση των διεθνών προτύπων, την αναθεώρηση της ενωσιακής νοµοθεσίας, την ενίσχυση της
επιβολής του νόµου και την προώθηση εθελοντικών µέτρων από τη ναυτιλία.
Πρόοδος των εργασιών για τους νοµοθετικούς φακέλους
Η Προεδρία ενηµέρωσε του Υπουργούς σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών για τους
νοµοθετικούς φακέλους στον τοµέα των µεταφορών, τονίζοντας τις συµφωνίες που έχουν
επιτευχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το νέο χρηµατοδοτικό και διακυβερνητικό
πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά δορυφορικά συστήµατα πλοήγησης (EGNOS και Galileo), τον
κανονισµό για τους ταχογράφους και την οδηγία περί ευθυνών του κράτους λιµένα για την
ενίσχυση της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας. Ολοκληρώθηκαν επίσης και οι διαπραγµατεύσεις µε
το Κοινοβούλιο όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραµµές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών
και για την οδηγία περί ευθυνών του κράτους σηµαίας για την εκτέλεση της Σύµβασης Ναυτικής
Εργασίας, εντούτοις τα αποτελέσµατα αυτών των διαπραγµατεύσεων εξακολουθούν να χρήζουν
έγκρισης από τους µόνιµους αντιπροσώπους των κρατών µελών στο Συµβούλιο. Τέλος, έχει
σηµειωθεί θετική πρόοδος στις συζητήσεις µε το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη ∆ιευκόλυνση
«Συνδέοντας την Ευρώπη», έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη συµφωνίας στο εγγύς µέλλον.
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Πρόγραµµα εργασιών της επερχόµενης Προεδρίας
Η επερχόµενη λιθουανική Προεδρία ενηµέρωσε τους Υπουργούς σχετικά µε το πρόγραµµα
εργασιών της για το δεύτερο εξάµηνο του 2013 όσον αφορά την πολιτική για τις µεταφορές
(10544/13). Αποσκοπεί να εστιάσει στη δέσµη δικαιωµάτων των επιβατών πτήσεων, στην οδηγία
περί ασφάλειας των σιδηροδρόµων και στην οδηγία για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών
καυσίµων. Θα εργαστεί επίσης επί προτάσεων που αφορούν την τροπολογία του κανονισµού
σύστασης του Οργανισµού του Ευρωπαϊκού GNSS, την πολυετή χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) για την αντιµετώπιση της ρύπανσης που
προκαλείται από τα πλοία και τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου, την ενωσιακή πολιτική για
τους θαλάσσιους λιµένες, την κοινή επιχείρηση για τη διαµόρφωση του νέου ευρωπαϊκού
συστήµατος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) και τη δέσµη «Ενιαίος Ευρωπαϊκός
Ουρανός II συν».
Στα νοµοθετικά κείµενα που θα συζητηθούν µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαµβάνονται οι
τρεις οδηγίες της δέσµης περί οδικής καταλληλότητας, ο κανονισµός περί αναφοράς περιστατικών
και η οδηγία περί ναυσιπλοϊκού εξοπλισµού.
Στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών που έχει προγραµµατιστεί στο Βίλνιους,
στις 16 Σεπτεµβρίου, θα συζητηθεί η πρωτοβουλία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία
αναµονής ή εκτός λειτουργίας και για τις τηλεοράσεις
Το Συµβούλιο αποφάσισε να µην εναντιωθεί στην έκδοση από την Επιτροπή κανονισµού για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 της Επιτροπής όσον αφορά τις απαιτήσεις
οικολογικού σχεδιασµού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
οικιακού και γραφειακού εξοπλισµού σε λειτουργία αναµονής ή εκτός λειτουργίας και για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 642/2009 της Επιτροπής όσον αφορά τις απαιτήσεις
οικολογικού σχεδιασµού για τηλεοράσεις (9791/13).
Ο κανονισµός της Επιτροπής υπόκειται σε κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο. Αυτό σηµαίνει ότι,
εφόσον το Συµβούλιο έχει πλέον δώσει την έγκρισή του, η Επιτροπή µπορεί να εκδώσει την πράξη,
εάν δεν αντιταχθεί σε αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ασφάλεια υπεράκτιων δραστηριοτήτων σχετικών µε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο*
Το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης
πετρελαίου και φυσικού αερίου (PE-CONS 8/13, 10197/13 ADD1).
Το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο αποσκοπεί στον περιορισµό των σοβαρών ατυχηµάτων που σχετίζονται
µε τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκµετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και στον
περιορισµό των συνεπειών τους. Συνεπώς, θα ενισχύσει την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και των παράκτιων οικονοµιών κατά της ρύπανσης. Θεσπίζει ελάχιστες
προϋποθέσεις για την ασφαλή υπεράκτια έρευνα και εκµετάλλευση και βελτιώνει τους
µηχανισµούς ανταπόκρισης σε περίπτωση ατυχήµατος.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλέπε ανακοινωθέν τύπου 10588/13.
Σχέσεις µε την Αλγερία / Μνηµόνιο Συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας
Το Συµβούλιο ενέκρινε Μνηµόνιο Συνεργασίας για την καθιέρωση στρατηγικής σύµπραξης µεταξύ
της Αλγερίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της ενέργειας.
Σκοπός του εν λόγω Μνηµονίου είναι η εµβάθυνση της συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας
µεταξύ της ΕΕ και της Αλγερίας και η επέκτασή της πέραν των υδρογονανθράκων, ώστε να
περιλαµβάνει την ηλεκτρική ενέργεια και τις νέες και ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, την
ενεργειακή απόδοση και την ανάπτυξη υποδοµών.
Οι διαπραγµατεύσεις για το Μνηµόνιο έγιναν στο πλαίσιο της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ ΕΕ και
Αλγερίας, η οποία ισχύει από το 2005. Η υπογραφή του προβλέπεται τον Ιούνιο ή στις αρχές
Ιουλίου.
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Πρωτόκολλο Μεταφορών στη Σύµβαση των Άλπεων
Το Συµβούλιο ενέκρινε τη σύναψη από την Επιτροπή πρωτοκόλλου για την εφαρµογή της
Σύµβασης για την Προστασία των Άλπεων (Σύµβαση των Άλπεων) στον τοµέα των µεταφορών
(9769/13).
Το πρωτόκολλο µεταφορών προβλέπει ένα πλαίσιο, βάσει των αρχών της προφύλαξης και της
πρόληψης, καθώς και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», µε το οποίο διασφαλίζονται η αειφόρος
κινητικότητα και η προστασία του περιβάλλοντος για όλους τους τρόπους µεταφορών στην περιοχή
των Άλπεων.
Η Σύµβαση των Άλπεων είναι µια συνθήκη µεταξύ των χωρών των Άλπεων (Αυστρία, Γαλλία,
Γερµανία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Σλοβενία και Ελβετία) και της ΕΕ, η οποία αποσκοπεί
στην προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή των Άλπεων και στην προστασία των
συµφερόντων των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ενηµέρωση του τελωνειακού κώδικα της Ένωσης
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για την ενηµέρωση του τελωνειακού κώδικα της ΕΕ και την
εφαρµογή της από την 1η Νοεµβρίου 2013 (PE-CONS 23/13).
Ο νέος κανονισµός προσαρµόζει ορισµένες διατάξεις του κανονισµού 450/2008, µε τον οποίο
θεσπίστηκε ο εκσυγχρονισµένος τελωνειακός κώδικας, µε σκοπό να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις
στην τελωνειακή και λοιπή σχετική νοµοθεσία, ευθυγραµµίζει τον κανονισµό µε τις απαιτήσεις που
απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και αναβάλλει την έναρξη εφαρµογής του, ώστε να
δοθεί στις κρατικές διοικήσεις και τους οικονοµικούς φορείς επαρκής χρόνος για να προβούν στις
αναγκαίες επενδύσεις και να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη εφαρµογή των ηλεκτρονικών
διαδικασιών.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ασφάλεια των ειδών πυροτεχνίας
Το Συµβούλιο επικαιροποίησε τους κανόνες σχετικά µε την κυκλοφορία πυροτεχνηµάτων και
λοιπών ειδών πυροτεχνίας στην εσωτερική αγορά (PE-CONS 16/13 και 10156/13ADD1REV1).
Οι επικαιροποιηµένοι κανόνες αποσκοπούν στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ειδών
πυροτεχνίας εντός της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ένα υψηλό επίπεδο
προστασίας στους καταναλωτές και τους επαγγελµατίες τελικούς χρήστες. Περιέχονται στην
αναδιατύπωση της οδηγίας 2007/23/EΚ.
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Στα είδη πυροτεχνίας δεν περιλαµβάνονται µόνο τα πυροτεχνήµατα, αλλά και τα είδη που
προορίζονται για τεχνικούς σκοπούς, όπως οι γεννήτριες αερίου που χρησιµοποιούνται στους
αερόσακους των οχηµάτων.
Αποσκοπώντας στην πρόληψη των ατυχηµάτων, η οδηγία προβλέπει όριο ηλικίας για την πώληση
και τη χρήση των ειδών πυροτεχνίας. ∆ιασφαλίζει επίσης ότι στην επισήµανσή τους υπάρχουν
επαρκείς και δέουσες πληροφορίες περί ασφαλούς χρήσης. Ορισµένα είδη πυροτεχνίας διατίθενται
µόνο σε άτοµα που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.
Τα είδη πυροτεχνίας που εισάγονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες πρέπει να συµµορφώνονται προς τις
απαιτήσεις της οδηγίας.
Η ασφάλεια κατά την αποθήκευση διέπεται από την οδηγία 96/82/EΚ, ενώ η ασφάλεια κατά τη
µεταφορά καλύπτεται από διεθνείς κανόνες περί επικίνδυνων αγαθών και, ως εκ τούτου, οι εν λόγω
παράµετροι δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της νέας οδηγίας.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γενικευµένες δασµολογικές προτιµήσεις - Μιανµάρ
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για την κατάργηση του κανονισµού του 1997 που ανέστειλε
προσωρινά την πρόσβαση σε γενικευµένες δασµολογικές προτιµήσεις από τη Μιανµάρ (Βιρµανία).
Αυτό συνέβη κατόπιν έκθεσης της Επιτροπής µε θέµα την καταναγκαστική εργασία στη Βιρµανία,
η οποία καταδεικνύει ότι οι παραβιάσεις των αρχών που ορίζονται στη Σύµβαση αριθ. 29 της ∆ΟΕ
δεν κρίνονται πλέον ως «σοβαρές και συστηµατικές» και συνιστά την αποκατάσταση της
πρόσβασης σε γενικευµένες δασµολογικές προτιµήσεις στη χώρα.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Μη εµπορικές µετακινήσεις κατοικίδιων
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό σχετικά µε τη µη εµπορική µετακίνηση των κατοικίδιων ζώων
στην ΕΕ, κατόπιν συµφωνίας σε πρώτη ανάγνωση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (9/13). Αυτό
σηµαίνει ότι π.χ. οι σκύλοι, οι γάτες και οι νυφίτσες που συντροφεύουν τον ιδιοκτήτη τους θα
έχουν περισσότερες ευκαιρίες να ταξιδέψουν εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ.
Επιπλέον, µε την έκδοση του εν λόγω κανονισµού τροποποιείται η τρέχουσα οδηγία 92/65 µε την
οποία θεσπίζονται, µεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις που αφορούν την υγεία των ζώων και διέπουν το
εµπόριο και τις εισαγωγές εντός της ΕΕ σκύλων, γατών και νυφιτσών (10/13).
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. έγγραφο.
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ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Υπογραφή της Συνθήκης του Πεκίνου για τις εκτελέσεις και ερµηνείες οπτικοακουστικών
έργων
Το Συµβούλιο ενέκρινε την υπογραφή, εξ ονόµατος της ΕΕ, διεθνούς συνθήκης για τις εκτελέσεις
και ερµηνείες οπτικοακουστικών έργων (η «Συνθήκη του Πεκίνου») (9188/13).
Η Συνθήκη του Πεκίνου1 καθιερώνει ένα σύνολο νέων κανόνων στον τοµέα των συγγενικών
δικαιωµάτων, µε σκοπό τη διασφάλιση της κατάλληλης προστασίας και αµοιβής των ερµηνευτών
οπτικοακουστικών έργων, ήτοι ηθοποιών, τραγουδιστών, µουσικών ή χορευτών, των οποίων οι
ερµηνείες έχουν ενσωµατωθεί σε οπτικοακουστικό έργο (π.χ. κινηµατογραφική ταινία ή τηλεοπτικό
πρόγραµµα).
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Σύµβαση για την καταπολέµηση της χειραγώγησης των αθλητικών αποτελεσµάτων
Το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να συµµετάσχει, εξ ονόµατος της ΕΕ, στις
διαπραγµατεύσεις για διεθνή σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέµηση της
χειραγώγησης των αθλητικών αποτελεσµάτων, εξαιρουµένων των θεµάτων που άπτονται της
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνοµικής συνεργασίας.

1

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0013.html
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