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Κυριότερα αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου

Το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία επί σχεδίου οδηγίας για τη διαχείριση των
αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας. Κατέληξε ωσαύτως σε πολιτική συµφωνία επί σχεδίου
κανονισµού για ορισµένα φθοριούχα αέρια του φαινοµένου του θερµοκηπίου και επί σχεδίου
οδηγίας για τις εκποµπές των συστηµάτων κλιµατισµού των µηχανοκίνητων οχηµάτων.
Το Συµβούλιο εξέδωσε περαιτέρω απόφαση για την έγκριση της σύµβασης της Στοκχόλµης για
τους έµµονους οργανικούς ρύπους.
Το Συµβούλιο ενέκρινε επίσης σύσταση για την υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης των
κρατών µελών.
Τέλος, το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για τα υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έλθουν
σε επαφή µε τρόφιµα.

12908/04 (Presse 283)

2

EL

14.X.2004

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1

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

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ* - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου ..................... 7
AΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ .................................................................. 10
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ........................................................................................ 11
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου..................................................... 12
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου .......................................... 15
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ................................................................................................ 17
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ NATURA 2000* .................................................................................. 18
ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου ........................................................... 19
ΚΙΕΒΟ + 1 ......................................................................................................................................... 21
ΔΙΑΦΟΡΑ .......................................................................................................................................... 22
ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
–

Εξάλειψη των οργανικών ρύπων - Σύµβαση της Στοκχόλµης* ............................................................................ 23

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
–

1

Λιβύη - Άρση των κυρώσεων και του εµπάργκο όπλων ....................................................................................... 23

 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
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ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Οι Κυβερνήσεις των κρατών µελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής:
Βέλγιο:
κ. Bruno TOBBACK
κα Evelyne HUYTEBROECK

Υπουργός Περιβάλλοντος και Υπουργός Συντάξεων
Υπουργός της Κυβέρνησης της Περιοχής ΒρυξελλώνΠρωτευούσης, υπεύθυνος για το Περιβάλλον

Τσεχική Δηµοκρατία:
κ. Libor AMBROZEK

Υπουργός Περιβάλλοντος

Δανία:
κα Connie HEDEGAARD

Υπουργός Περιβάλλοντος

Γερµανία:
κ. Jürgen TRITTIN
Εσθονία:
κ. Olavi TAMMEMÄE
Ελλάδα:
κ. Σταύρος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Οµοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος, Προστασίας
της Φύσης και Ασφάλειας των Αντιδραστήρων
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος
Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµοσίων Έργων

Ισπανία:
κα Cristina NARBONA RUIZ

Υπουργός Περιβάλλοντος

Γαλλία:
κ. Serge LEPELTIER

Υπουργός Οικολογίας και Αειφόρου Ανάπτυξης

Ιρλανδία:
κ. Dick ROCHE
Ιταλία:
κ. Alessandro PIGNATTI
Κύπρος:
κ. Ευθύµιος ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Υπουργός Περιβάλλοντος, Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος
Υπουργός Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Λετονία:
κ. Raimonds VEJONIS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Λιθουανία:
κ. Arūnas KUNDROTAS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Λουξεµβούργο:
κ. Lucien LUX

Υπουργός Περιβάλλοντος, Υπουργός Μεταφορών

Ουγγαρία:
κ. Miklós PERSÁNYI

Υπουργός, Περιβάλλοντος και Υδάτων

Μάλτα:
κ. George PULLICINO

Υπουργός Αγροτικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος

Κάτω Χώρες:
κ. Pieter VAN GEEL
κα Melanie SCHULTZ van HAEGEN-MAAS GEESTERANUS
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Αυστρία:
κ. Josef PRÖLL
Πολωνία:
κ. Krysztof SZAMALEK
Πορτογαλία:
κ. Jorge MOREIRA DA SILVA

Οµοσπονδιακός Υπουργός Γεωργίας, Δασών,
Περιβάλλοντος και Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων
Υφυπουργός Περιβάλλοντος
Αναπληρωτής Υφυπουργός του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Χωροταξίας

Σλοβενία:
κ. Janez KOPAČ

Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας

Σλοβακία:
κ. László MIKLÓS

Υπουργός Περιβάλλοντος

Φινλανδία:
κ. Jan-Erik ENESTAM

Υπουργός Περιβάλλοντος

Σουηδία:
κα Lena SOMMESTAD

Υπουργός Περιβάλλοντος

Ηνωµένο Βασίλειο:
κα Margaret BECKETT

Επιτροπή
κα Margot WALLSTRÖM
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ* - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ

– ότι κατά τα τελευταία έτη η Ευρώπη δοκιµάστηκε από µεγάλο αριθµό πληµµυρών οι οποίες
προκάλεσαν απώλειες ζωών, τραυµατισµούς και ζηµίες στα αγαθά και στα έργα υποδοµής,
– το γεγονός ότι οι πληµµύρες µπορούν να υπονοµεύσουν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προς την αειφόρο ανάπτυξη και να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία, την οικονοµία και το
περιβάλλον,
– ότι η διαχείριση του κινδύνου πληµµυρών αποτελεί µέρος µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης των
λεκανών απορροής ποταµών, ότι θα πρέπει να διέπεται από µια σφαιρική προσέγγιση του
θέµατος και ότι θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους συναφείς τοµείς δράσης καθώς και τις
προσπάθειες που έχουν ήδη αναληφθεί,
– ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες συµβάλλουν στην αύξηση των πιθανοτήτων και στις
παρενέργειες των (ακραίων) φαινοµένων πληµµυρών και ότι οι κλιµατικές µεταβολές θα
προκαλέσουν επίσης αύξηση των πληµµυρών,
– ότι, µολονότι δεν είναι δυνατή η πλήρης πρόληψη των πληµµυρών, είναι εφικτή η µείωση του
κινδύνου για τις ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες και το περιβάλλον,
– ότι οι διαφορετικοί τύποι πληµµυρών απαιτούν τη λήψη διαφορετικών µέτρων για τη µείωση της
πιθανότητας και των επιπτώσεών τους, και ότι η προληπτική, µακροπρόθεσµη και
ολοκληρωµένη αντιµετώπισή τους µέσω του χωροταξικού σχεδιασµού στα διάφορα επίπεδα
(εθνικό, περιφερειακό και τοπικό) θα δώσει επίσης τη δυνατότητα για καλύτερη χρήση της γης,
των λεκανών απορροής ποταµών και των παράκτιων περιοχών,
– ότι η διαχείριση του κινδύνου πληµµυρών έχει οικονοµικές συνέπειες και ότι η κατάλληλη
ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση από υφιστάµενα µέσα µπορεί να διαδραµατίσει έναν ρόλο,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

– ότι η αρχή της επικουρικότητας και οι υφιστάµενες δυνατότητες των κρατών µελών
συνεπάγονται την ανάγκη να δοθεί σηµαντικός βαθµός ευελιξίας σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο καθώς και σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και
τις αρµοδιότητες των αρχών, τα σχέδια διαχείρισης πληµµυρών και τους χάρτες κινδύνου, το
επίπεδο προστασίας και τα µέτρα και χρονοδιαγράµµατα για την επίτευξη των καθοριζόµενων
στόχων,
12908/04 (Presse 283)

7

EL

14.X.2004
ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ και ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
– την αξιολόγηση την οποία πραγµατοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη
σπουδαιότητα της προστασίας από πληµµύρες, στην οποία έχουν συνεκτιµηθεί οι διεξαγόµενες
ή σχεδιαζόµενες δράσεις σε ενωσιακό, διακρατικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,
– την ανακοίνωση της Επιτροπής «Διαχείριση του κινδύνου πληµµυρών», συµπεριλαµβανοµένων
των βασικών χαρακτηριστικών του συνδυασµένου προγράµµατος δράσης της ΕΕ,
ΣΥΜΦΩΝΕΙ
– ότι τα κράτη µέλη και η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τοµέων αρµοδιοτήτων τους θα
πρέπει να αναλάβουν συνδυασµένη δράση για να βελτιώσουν το επίπεδο προστασίας από τις
πληµµύρες και τη µείωση του δυνητικού κινδύνου για τους πολίτες, τα ακίνητα και τα λοιπά
περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ καθώς και για το περιβάλλον στην Ευρώπη, λαµβάνοντας υπόψη
τις προσδοκώµενες επιπτώσεις των κλιµατικών µεταβολών σε µεσοπρόθεσµη και
µακροπρόθεσµη βάση,
– ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν το κοινό και οι αρµόδιες αρχές για τους κινδύνους πληµµυρών,
– ότι πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, των τρίτων χωρών εφόσον
ενδείκνυται, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα της πρόληψης, της προστασίας
και του µετριασµού των επιπτώσεων από τις πληµµύρες, µε τη µεγιστοποίηση της χρήσης των
υφιστάµενων µέσων, δοµών και συµφωνιών, όπως είναι ο κοινοτικός µηχανισµός πολιτικής
προστασίας,
– ότι πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η (ευρωπαϊκή) έρευνα και ανταλλαγή γνώσεων και
εµπειριών για όλες τις πτυχές που αφορούν τη διαχείριση του κινδύνου πληµµυρών από όλους
τους τύπους πληµµυρών, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, της ανάπτυξης συστηµάτων
πρόβλεψης πληµµυρών και προειδοποίησης για πληµµύρες, µε τη χρησιµοποίηση των
υφιστάµενων δικτύων,
– ότι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για την επίτευξη ολοκληρωµένης και συντονισµένης
προσέγγισης είναι η εκπόνηση και η εφαρµογή ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος δράσης για την
ολοκληρωµένη πρόληψη, προστασία και µετριασµό των επιπτώσεων από τις πληµµύρες,
– ότι, µε βάση την ανακοίνωση, τα κράτη µέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των
τακτικών συνεδριάσεων των υπευθύνων της ΕΕ για θέµατα υδάτων σε συνεργασία µε άλλους
ενδιαφερόµενους φορείς και ενδιαφερόµενα µέρη, θα πρέπει να προετοιµάσουν το περιεχόµενο
ενός τέτοιου ευρωπαϊκού προγράµµατος δράσης,
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– ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν σχέδια διαχείρισης του
κινδύνου πληµµυρών και χάρτες κινδύνου πληµµυρών για λεκάνες απορροής ποταµών και
παράκτιες περιοχές σε διασυνοριακές λεκάνες απορροής, σε συνεργασία µε άλλα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη και τρίτες χώρες, εξαιρουµένων των λεκανών απορροής και των παράκτιων
περιοχών που θεωρούνται από τα κράτη µέλη ότι δεν υποφέρουν από αρνητικές επιπτώσεις
πληµµυρών ή όπου, µε τον διεξαγόµενο κατάλληλο σχεδιασµό και/ή δράση, η ανάληψη τέτοιας
δράσης δεν προβλέπεται να είναι αναγκαία,
– ότι η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών βάσει της οδηγίας-πλαισίου
για τον τοµέα των υδάτων και η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης του κινδύνου πληµµυρών είναι
στοιχεία µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών· ως εκ τούτου, οι δύο
διαδικασίες θα πρέπει να χρησιµοποιούν τις αµοιβαίες δυνατότητες για συνέργειες,
– ότι κατά την εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης του κινδύνου πληµµυρών και των χαρτών
κινδύνου πληµµυρών, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες γραµµές που
αναφέρονται στην ανακοίνωση και στο παράρτηµά της,
ΚΑΛΕΙ
– την Επιτροπή να υποβάλει µια ενδεδειγµένη πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης
σχετικά µε τη διαχείριση του κινδύνου πληµµυρών λαµβάνοντας υπόψη τα παρόντα
συµπεράσµατα και το έργο της ανεπίσηµης συνεδρίασης των υπευθύνων της ΕΕ για θέµατα
υδάτων, κατά προτίµηση πριν από τα µέσα του 2005.»
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AΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία ως προς ένα σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας
(πρόταση της Επιτροπής 10143/03).
Η ουγγρική και η αυστριακή αντιπροσωπεία απείχαν.
Στόχος της πρότασης οδηγίας είναι η πρόληψη των ατυχηµάτων και των συνακόλουθων βλαβών
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία των οφειλόµενων στην κατεργασία και τη διάθεση των
αποβλήτων εξόρυξης, µε τη θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών για τη διαχείριση των αποβλήτων
της εξορυκτικής βιοµηχανίας.
Τα απόβλητα των εξορυκτικών βιοµηχανιών αντιπροσωπεύουν το 29% περίπου των συνολικών
αποβλήτων που παράγονται ετησίως στην ΕΕ, µε ετήσιο όγκο άνω των 400 εκατοµµυρίων τόνων.
Η διαχείριση των αποβλήτων αυτών έχει τους κινδύνους της. Αρκετά κράτη µέλη έχουν ήδη
υποστεί µεγάλα δυστυχήµατα σε ορυχεία, όπως επί παραδείγµατι τα δυστυχήµατα σε Aberfan,
Aznalcóllar και Baia Mare.
Προκειµένου για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, τα ακόλουθα στοιχεία είναι τα βασικά του
σχεδίου οδηγίας:
–

όρους για τις άδειες λειτουργίας,

–

γενικές υποχρεώσεις σχετικά µε τη διαχείριση αποβλήτων,

–

υποχρέωση χαρακτηρισµού των αποβλήτων πριν από τη διάθεση ή την κατεργασία τους,

–

µέτρα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων,

–

υποχρεωτική κατάρτιση σχεδίων για το κλείσιµο εγκαταστάσεων,

–

υποχρεωτική πρόβλεψη της δέουσας χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας.

Τα απόβλητα από την εξορυκτική βιοµηχανία εµπίπτουν σήµερα στις γενικές διατάξεις της
οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα (75/442/ΕΟΚ) και της οδηγίας για την υγειονοµική ταφή
(1999/31/ΕΚ)· επίσης δε, ακόµα και µετά την έκδοση του σχεδίου οδηγίας οι εν λόγω οδηγίες θα
εξακολουθήσουν να ισχύουν για κάθε πτυχή που δεν καλύπτεται ρητά από τις νέες διατάξεις.
Δεδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση την 31η Μαρτίου, το
κείµενο που έχει συµφωνηθεί θα λάβει - αφού διατυπωθεί οριστικά σε όλες τις γλώσσες της
Κοινότητας - τη µορφή κοινής θέσης και θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερη
ανάγνωση.
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ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Το Συµβούλιο επέτυχε πολιτική συµφωνία µε ειδική πλειοψηφία όσον αφορά :
– σχέδιο κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για ορισµένα φθοριούχα
αέρια θερµοκηπίου,
– σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις εκποµπές των
συστηµάτων κλιµατισµού των µηχανοκίνητων οχηµάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας
70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου (13630/04).
Η δανική και η αυστριακή αντιπροσωπεία ψήφισαν κατά· η βελγική, η πορτογαλική και η σουηδική
αντιπροσωπεία απείχαν.
Τα σχέδια κειµένων τα οποία υποβλήθηκαν στο Συµβούλιο προέρχονται από ενιαία πρόταση
κανονισµού της Επιτροπής. Για να µειωθεί όµως η χρησιµοποίηση φθοριούχων αερίων στα
συστήµατα κλιµατισµού των οχηµάτων υπεβλήθη χωριστή πρόταση, βασιζόµενη στο υφιστάµενο
σύστηµα της ΕΕ για την έγκριση τύπου οχηµάτων (οδηγία 70/156/ΕΟΚ).
Τα σχέδια νοµικών πράξεων προορίζονται να αποτελέσουν σηµαντικό στοιχείο της πρώτης φάσης
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για τις Κλιµατικές Μεταβολές που θεσπίστηκε τον Ιούνιο του
2000, µε καθιέρωση, προκειµένου να µειωθούν οι εκποµπές φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου,
αποδοτικών ως προς το κόστος µέτρων τα οποία θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα να
επιτύχει τους στόχους της σε σχέση µε το Πρωτόκολλο του Κυότο ενώ ταυτόχρονα θα
προλαµβάνουν τις στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς.
Προς επίτευξη αυτού του σκοπού το σχέδιο κανονισµού το οποίο βασίζεται στα άρθρα 95 και 175
της συνθήκης πραγµατεύεται τη συγκράτηση, τη χρήση, την ανάκτηση και την καταστροφή των
φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Α του Πρωτοκόλλου του
Κυότο. Πέραν αυτού, το εν λόγω σχέδιο ρυθµίζει: την επισήµανση και τη διάθεση προϊόντων και
εξοπλισµών που περιέχουν τέτοια αέρια· την κοινοποίηση πληροφοριών για τα αέρια αυτά· τη
χρήση εξαφθοριούχου θείου· την εµπορία προϊόντων και εξοπλισµών που περιέχουν ή που
λειτουργούν βάσει αερίων θερµοκηπίου· και την κατάρτιση και πιστοποίηση του προσωπικού που
ενέχεται σε δραστηριότητες τις οποίες προβλέπει το σχέδιο κανονισµού.
Το σχέδιο οδηγίας εφαρµόζεται ειδικά στις εκποµπές φθοριούχων αερίων από συστήµατα
κλιµατισµού που τοποθετούνται σε οχήµατα. Το εν λόγω σχέδιο ορίζει ένα κλιµακούµενο σύστηµα
εξάλειψης του κλιµατιστικού εξοπλισµού µε δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη άνω των 150.
Δεδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε την 31η Μαρτίου σε πρώτη ανάγνωση, το
κείµενο που έχει συµφωνηθεί θα λάβει µορφή κοινής θέσης αφού διατυπωθεί οριστικά σε όλες τις
γλώσσες της Κοινότητας και υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση.
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ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«Tο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ µε βαθιά ανησυχία την κλιµάκωση των κλιµατικών αλλαγών που παρατηρείται
σε όλο τον πλανήτη καθώς και ότι το κλίµα της Ευρώπης αλλάζει επιφέροντας µεγαλύτερες
επιπτώσεις απ’ ό,τι αναµενόταν αρχικά, όπως προκύπτει από την έκθεση του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Περιβάλλοντος (EΟΠ) σχετικά µε τις «Επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος
στην Ευρώπη» που δηµοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2004: η θερµοκρασία στην Ευρώπη
αυξήθηκε ταχύτερα τα τελευταία 100 χρόνια απ’ ό,τι ο παγκόσµιος µέσος όρος (0,95ºC στην
Ευρώπη σε σύγκριση µε 0,7ºC σε όλο τον πλανήτη)· 8 σε σύνολο 9 παγετώνων έχουν
συρρικνωθεί σηµαντικά, ενώ έχουν αυξηθεί ακραία καιρικά φαινόµενα, όπως η ξηρασία, τα
κύµατα καύσωνα και οι πληµµύρες. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη να επισπευσθούν οι
ενέργειες για την αντιµετώπιση των κλιµατικών µεταβολών, έχοντας ιδίως κατά νου το
συµπέρασµα του ΕΟΠ ότι, ακόµη και αν µειωθούν σηµαντικά οι εκποµπές αερίων κατά τις
επόµενες δεκαετίες, το κλίµα θα εξακολουθήσει να µεταβάλλεται, και ότι οι κοινωνίες όλης
της υφηλίου πρέπει να προετοιµαστούν και να προσαρµοστούν στις συνέπειες που θα έχουν
ορισµένες αναπόφευκτες κλιµατικές µεταβολές. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη διαρκή δέσµευση της ΕΕ
να βοηθήσει τις αναπτυσσόµενες χώρες να προσαρµοστούν στις δυσµενείς επιπτώσεις των
κλιµατικών µεταβολών, και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη να περιοριστούν οι επιπτώσεις των
κλιµατικών µεταβολών προκειµένου να υποστηριχτούν οι διεθνείς και οι εθνικές προσπάθειες
για να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας,

2.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι - προκειµένου να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της Σύµβασης-πλαισίου
των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές (εφεξής «η Σύµβαση») ο οποίος έγκειται
στην πρόληψη των επικίνδυνων ανθρωπογενών παρεµβάσεων στο κλιµατικό σύστηµα - η
συνολική αύξηση της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας της επιφάνειας της γης δεν θα πρέπει να
υπερβεί τους 2οC άνω των επιπέδων της προβιοµηχανικής εποχής προκειµένου να
περιοριστούν οι υψηλοί κίνδυνοι, συµπεριλαµβανοµένων των µη αναστρεπτών κλιµατικών
µεταβολών· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι ακόµη και µια αύξηση κατά 2°C έχει σηµαντικές επιπτώσεις
για τα οικοσυστήµατα και τους υδάτινους πόρους· ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η µέγιστη συνολική αύξηση
της θερµοκρασίας κατά 2ºC σε σχέση µε τα προβιοµηχανικά επίπεδα θα πρέπει να θεωρείται
ως γενικός και µακροπρόθεσµος στόχος ο οποίος θα καθοδηγεί τις παγκόσµιες προσπάθειες
για τη µείωση των κινδύνων από τις κλιµατικές µεταβολές σύµφωνα µε την αρχή της
πρόληψης· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι, για να ληφθούν µακροπρόθεσµες αποφάσεις από τον
επιχειρηµατικό κόσµο, χρειάζεται µακροπρόθεσµη και παγκόσµια προοπτική πολιτικής που να
καθοδηγεί τις επενδύσεις και να προωθεί την ανάπτυξη και τη διάδοση της τεχνολογίας,
συµπεριλαµβανοµένων των αποδοτικών από πλευράς κόστους µέτρων,

3.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι, σύµφωνα µε επιστηµονικά στοιχεία, η παγκόσµια αύξηση της
θερµοκρασίας και οι συναφείς επιπτώσεις των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου ενδέχεται να
είναι εκτενέστερες απ’ ό,τι αναµενόταν αρχικά· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι αυτό αναµφισβήτητα
υπογραµµίζει την ανάγκη να υπάρξει κατεπειγόντως παγκόσµια αντίδραση και, εν
προκειµένω, ΠΡΟΣΔΟΚΑ ότι, κατά το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2005, θα
εξεταστούν µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες στρατηγικές µείωσης των εκποµπών,
συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού στόχων, ως συµβολή στις παγκόσµιες προσπάθειες,
στα πλαίσια του απώτερου στόχου της Σύµβασης,
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4.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη δέσµευση της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών
µελών της να τηρήσουν τις απορρέουσες από τη Σύµβαση και το Πρωτόκολλο του Κυότο
υποχρεώσεις τους· ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σηµασία της διαδικασίας επικύρωσης του
Πρωτοκόλλου καθώς και ότι επείγει η έναρξη ισχύος του· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η εφαρµογή
του Πρωτοκόλλου µπορεί να προσπορίσει οικονοµικά οφέλη και να ενθαρρύνει τις
επενδύσεις, ιδίως σε βελτιωµένη ενεργειακή αποδοτικότητα, µεταξύ άλλων µέσω της
Κοινής Εφαρµογής, και ότι, προκειµένου να αξιοποιηθούν στα µέγιστα οι ευκαιρίες αυτές,
πρέπει να δροµολογηθούν κατεπειγόντως εκτενείς διαδικασίες εφαρµογής· ως εκ τούτου,
ΚΑΛΕΙ τις χώρες που δεν έχουν ακόµη επικυρώσει το Πρωτόκολλο να το πράξουν· στα
πλαίσια αυτά, ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την απόφαση της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας να
υποβάλει στη Δούµα την πρόταση επικύρωσης του Πρωτοκόλλου,

5.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών
µελών της να συνεχίσουν την καταπολέµηση των κλιµατικών µεταβολών κατ’ εφαρµογή
της Σύµβασης και του Πρωτοκόλλου της του Κυότο και την ενίσχυση της παγκόσµιας
προσέγγισης, λαµβάνοντας υπόψη τις κοινές αλλά και διαφοροποιηµένες ευθύνες, και τις
εκάστοτε ικανότητες· ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η ΕΕ προωθεί ενεργά πολιτικές και µέτρα σε ό,τι
αφορά τις κλιµατικές µεταβολές προκειµένου να επιτύχει αποτελέσµατα· ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ
στην επίτευξη προόδου το 2005 και στην ανταλλαγή απόψεων µε άλλα Μέρη σε σχέση µε
τα αποτελέσµατα των πολιτικών µετριασµού, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι θα παρέλθει
αρκετός χρόνος προτού όλα τα οφέλη των πολιτικών αντικατοπτριστούν στις τάσεις των
εκποµπών, και, στη συνάρτηση αυτή, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σηµασία του αναθεωρηµένου
µηχανισµού για την παρακολούθηση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στην Κοινότητα
και την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Κυότο, ο οποίος συνιστά ένα εξαίρετο εργαλείο
για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας της ΕΕ προς την επίτευξη των
δεσµεύσεων της να µειώσει τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου,

6.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για τη πρόοδο που σηµειώθηκε κατά την
εφαρµογή του ενωσιακού συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων
θερµοκηπίου και του αντίστοιχου συστήµατος καταγραφής και ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στην
ταχεία έναρξη της εµπορίας µεταξύ άνω των 10.000 εγκαταστάσεων που καλύπτουν
περίπου το 50% των εκποµπών CO2 της ΕΕ, η οποία θα συµβάλει σε µια ευέλικτη και
αποδοτική από πλευράς κόστους εφαρµογή των δεσµεύσεων του Πρωτοκόλλου του
Κυότο· ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την έκδοση της οδηγίας που συνδέει το ενωσιακό σύστηµα
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου µε τους µηχανισµούς έργων του
Πρωτοκόλλου του Κυότο, η οποία θα παράσχει µεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις της
ΕΕ, θα µειώσει το κόστος τους και θα στηρίξει την αειφόρο ανάπτυξη σε όλο τον κόσµο·
ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στην εξέταση του ενδεχοµένου να δηµιουργηθούν συνδέσεις µε
συστήµατα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου άλλων µερών· στη
συνάρτηση αυτή, ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ το αίτηµα της Νορβηγίας να συνδέσει το σύστηµά της µε
το σύστηµα εµπορίας αερίων της ΕΕ από το 2005,
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7.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι χρειάζονται εργασίες προς µια οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα·
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ την πολιτική διακήρυξη της Διεθνούς Διάσκεψης για τις Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας η οποία διεξήχθη στη Γερµανία τον παρελθόντα Ιούνιο, σύµφωνα µε την οποία οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, συνδυασµένες µε βελτιωµένη ενεργειακή αποδοτικότητα, µπορούν
µεταξύ άλλων να συµβάλουν σηµαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη, στην παροχή πρόσβασης στην
ενέργεια, ιδίως για τους φτωχούς, και στον µετριασµό των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου·
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι ο Συνασπισµός Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας του Γιοχάνεσµπουργκ θα
πρέπει να αποτελεί ένα διαρκές φόρουµ οµοφρόνων και συνεργαζόµενων χωρών που θα
αποσκοπεί στην ουσιαστική αύξηση του συνολικού µεριδίου ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και θα
µπορούσε να παράσχει συµβολή στην Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΑΑ) το 2006/2007· στα
πλαίσια αυτά ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τη δροµολόγηση της Παγκόσµιας Βάσης Δεδοµένων για Πολιτικές και
Μέτρα για Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και την πρόοδο που σηµειώθηκε µέσω της
πρωτοβουλίας «Υποµονετικό Κεφάλαιο» µε σκοπό τη δηµιουργία Παγκόσµιου Ταµείου Ταµείων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας που θα παρέχει προσιτά επιχειρηµατικά κεφάλαια για επενδύσεις
σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στις αναπτυσσόµενες χώρες και σε οικονοµίες σε µεταβατική
φάση· ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στην Παγκόσµια Διάσκεψη µε θέµα «Eνέργεια για την Ανάπτυξη», η οποία
θα πραγµατοποιηθεί το Δεκέµβριο του 2004 στις Κάτω Χώρες και θα επικεντρωθεί στις
ενεργειακές πολιτικές για την αειφόρο ανάπτυξη των αναπτυσσόµενων χωρών· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ εν
προκειµένω ότι, µεταξύ άλλων, η «Ενέργεια για την αειφόρο ανάπτυξη», η «Βιοµηχανική
Ανάπτυξη», η «Ατµοσφαιρική Ρύπανση» και οι «Κλιµατικές Μεταβολές» περιλαµβάνονται στη
ηµερήσια διάταξη της ΕΑΑ το 2006/2007,

8.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι πρέπει επειγόντως να αναληφθεί δράση προκειµένου να µειωθούν οι
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου που συνδέονται µε τη χρήση καυσίµων, που προέρχονται από τη
διεθνή ναυσιπλοΐα, λαµβάνοντας υπόψη τη συµφωνία στα πλαίσια του έκτου Προγράµµατος
Δράσης για το Περιβάλλον που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και που ορίζει ότι
συγκεκριµένα µέτρα για τη µείωση των εκποµπών των αερίων θερµοκηπίου που προέρχονται από
τις αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές πρέπει να έχουν καθοριστεί από τη Διεθνή Οργάνωση
Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) έως το 2002 και από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό έως το
2003· ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ το αίτηµα που απηύθυνε στην Επιτροπή το Δεκέµβριο 2001, τον Οκτώβριο
2002 και το Δεκέµβριο 2003 να εξετάσει ταχέως την εν λόγω δράση και να διατυπώσει προτάσεις
κατά το 2005· χωρίς να αποκλείονται επιλογές βασιζόµενες στην αγορά, ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στην
µελέτη της Επιτροπής µε θέµα την αντιµετώπιση των επιπτώσεων των αεροπορικών µεταφορών
στις κλιµατικές µεταβολές µέσω του ενωσιακού συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής
αερίων θερµοκηπίου,

9.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη δέσµευση που περιλαµβάνεται στην «Πολιτική Διακήρυξη της Βόννης»
για τη χρηµατοδότηση των µέτρων σε σχέση µε τις κλιµατικές µεταβολές στις αναπτυσσόµενες
χώρες, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι είναι αποφασισµένο να χορηγήσει 369 εκατοµµ. δολάρια ετησίως έως
το 2005 και EΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη θα παράσχουν στοιχεία για
τις αντίστοιχες συνεισφορές τους στις εθνικές τους ανακοινώσεις έως το 2006,

10.

ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη να αρχίσει ταχέως, στα πλαίσια των διαδικασιών των Ηνωµένων Εθνών για
τις κλιµατικές µεταβολές, η εξέταση του µετά το 2012 πλαισίου και, εν προκειµένω,
EΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι η µετρίαση των κλιµατικών µεταβολών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των
σηµερινών και των µελλοντικών πολιτικών για τις κλιµατικές µεταβολές και ότι, εφόσον οι
κλιµατικές µεταβολές είναι πλέον αναπόφευκτες, η προσαρµογή σε αυτές συνιστά άλλο ένα
κοµβικό σηµείο των εν λόγω πολιτικών,

11.

ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ όλα τα Μέρη της Σύµβασης για την πρόοδο που επέτυχαν στα 10 χρόνια εφαρµογής
της. ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στη διεξαγωγή συζητήσεων στο τµήµα υψηλού επιπέδου της 10ης συνόδου
της Διάσκεψης των Μερών στο Μπουένος Άϊρες τον Δεκέµβριο του 2004 για να ανταλλαγούν
απόψεις για τα επιτεύγµατα και τις µελλοντικές προκλήσεις.»
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα όσον αφορά τις ΚΑΘΑΡΕΣ, ΕΞΥΠΝΕΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ : Οι ευκαιρίες των οικολογικά αποτελεσµατικών καινοτοµιών στη
διαδικασία της Λισσαβώνας:
«Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το στρατηγικό στόχο της ΕΕ ο οποίος ορίσθηκε στη Λισσαβώνα, για την
οικοδόµηση της ανταγωνιστικότερης και δυναµικότερης οικονοµίας της γνώσης ανά την υφήλιο, η
οποία θα χαρακτηρίζεται από οικονοµική µεγέθυνση και περισσότερες και καλύτερες θέσεις
απασχόλησης και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, και το στόχο της να καταστεί µια ιδιαίτερα
οικολογικά αποτελεσµατική οικονοµία η οποία θα σέβεται την φέρουσα ικανότητα του
περιβάλλοντος, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι αποτελεί σηµαντική πρόκληση να ενισχυθούν και να
αξιοποιηθούν οι θετικές συνεργίες µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της
ανταγωνιστικότητας ώστε να διασφαλισθεί ότι η Στρατηγική της Λισσαβώνας συµβάλλει στους
στόχους της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του εαρινού
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη,
ΤΟΝΙΖΕΙ ότι οι οικολογικά αποτελεσµατικές καινοτοµίες συµβάλλουν θετικά στην
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, δεδοµένου ότι όχι µόνο βοηθούν τις επιχειρήσεις να µειώσουν το
κόστος µέσω της αποτελεσµατικότερης χρησιµοποίησης της ενέργειας και των πόρων αλλά και
δηµιουργούν νέες πρωτοπόρες αγορές. Η πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών δίνει στην
Ευρώπη ισχυρό ανταγωνιστικό προβάδισµα και συµβάλλει στην απασχόληση και την οικονοµική
µεγέθυνση.
ΤΟΝΙΖΕΙ ότι απαιτείται κοινή προσπάθεια µε τις επιχειρήσεις προκειµένου να αξιοποιηθούν
πλήρως οι ευκαιρίες των οικολογικά αποτελεσµατικών καινοτοµιών. Θα πρέπει να επιδιωχθεί
ενεργά, σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς ενδιαφεροµένους, ο προσδιορισµός και
η δηµιουργία των προϋποθέσεων προς υποστήριξη των οικολογικά αποτελεσµατικών καινοτοµιών.
ΤΟΝΙΖΕΙ ότι επείγει, µε βάση ιδίως την ταχεία εφαρµογή του Σχεδίου Δράσης για τις
Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (ΕΤΑΡ), να δοθεί στις οικολογικά αποτελεσµατικές καινοτοµίες µια
θεµιτή και ανταγωνιστική προοπτική αγοράς και να προβλεφθεί ο εσωτερικός καταλογισµός του
εξωτερικού κόστους µέσω αποτελεσµατικού συνδυασµού µέσων, όπως:
• οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις βασιζόµενες στην απόδοση
• φορολογικά κίνητρα
• µεταρρύθµιση των επιδοτήσεων που έχουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
και δεν είναι συνεπείς προς την αειφόρο ανάπτυξη και
• δυνατότητες επιµερισµού των κινδύνων, ιδίως για τις ΜΜΕ.
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ΤΟΝΙΖΕΙ ότι, προκειµένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη οικολογικά αποτελεσµατικών καινοτοµιών
και η εισαγωγή τους στην αγορά, η µελλοντική πολιτική, συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας
και των µακροπρόθεσµων στόχων, θα πρέπει να είναι προσανατολισµένη στο µέλλον και στην
επίτευξη αποτελεσµάτων και προβλέψιµη. Προς το σκοπό αυτόν, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά
τρόπο ισορροπηµένο η σχετική νοµοθεσία.
ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή και τις λοιπές συνθέσεις του Συµβουλίου, κατά την προετοιµασία των
συµβολών τους στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2005, να ενσωµατώσουν τις θετικές
συµβολές των οικολογικά αποτελεσµατικών καινοτοµιών στο στόχο της Λισσαβώνας και να
λάβουν τα απαραίτητα πρακτικά µέτρα προκειµένου να αξιοποιηθούν από τα πλεονεκτήµατα
αυτά.»
Τα συµπεράσµατα θα χρησιµεύσουν ως συµβολή στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2005, το
οποίο θα επικεντρωθεί στην πρόοδο που επετεύχθη κατά την υλοποίηση της Στρατηγικής της
Λισσαβώνας και της Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη της ΕΕ, δεδοµένου ότι το έτος αυτό
συµπίπτει µε την ενδιάµεση επανεξέταση της Στρατηγικής της Λισσαβώνας αλλά και µε την
επενεξέταση της Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
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ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Το Συµβούλιο διεξήγαγε συζήτηση για τις βιώσιµες οδικές µεταφορές βάσει εγγράφου συζήτησης
της Προεδρίας (13052/04).
Οι αντιπροσωπείες συζήτησαν τα ακόλουθα σηµεία:
• Ποσοστό µείωσης και χρονοδιάγραµµα του προτύπου για τις εκποµπές ΝΟx όσον αφορά τα
ντιζελοκίνητα ιδιωτικά οχήµατα και τα ελαφρά φορτηγά. Σηµασία των εξής στοιχείων: του
επείγοντος των προβληµάτων για την υγεία και το περιβάλλον· της ύπαρξης τεχνολογιών για τη
µείωση των εκποµπών ΝΟx και του τρόπου στήριξης της τεχνολογικής ανάπτυξης (προώθηση
της τεχνολογίας ή εφαρµογή της υφισταµένης τεχνολογίας)· του κόστους και των οικονοµικών
συνεπειών·
• Έγκαιρη υποβολή προτάσεων από την Επιτροπή όσον αφορά αυστηρότερα πρότυπα θορύβου
προκειµένου για τα ελαστικά και τα οχήµατα· και ρόλος του Συµβουλίου Περιβάλοντος στη
διαδικασία εκπόνησης και καθορισµού των προτύπων θορύβου·
• Στρατηγική της ΕΕ εξ επόψεως στόχων και µέσω για λιγότερο ενεργειοβόρα οχήµατα µετά το
2008/9. Σε περίπτωση που η επίτευξη νέων εθελοντικών δεσµεύσεων δεν είναι δυνατή, µήπως
θα πρέπει να επανεξεταστεί η νοµοθεσία;
Η συζήτηση στους κόλπους του Συµβουλίου σκοπό είχε να προσδιοριστεί ποιες επιλογές είναι
επιθυµητές και υλοποιήσιµες βραχυπρόθεσµα, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες
της Επιτροπής και να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα ακολουθήσει.
Οι βιώσιµες οδικές µεταφορές συνιστούν πρωτεύον ζήτηµα στα πλαίσια της Στρατηγικής για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη, και µάλιστα ενώ τα κυκλοφοριακά ρεύµατα βαίνουν αυξανόµενα. Οι επιλογές
πολιτικής θα πρέπει να συντελέσουν στην επίλυση των επειγούσης φύσεως προβληµάτων που
αφορούν την υγεία και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και στην επίτευξη των στόχων του
Κυότο. Υπάρχει συνέργεια µεταξύ της Θεµατικής Στρατηγικής για το Περιβάλλον και την Υγεία
και της σχεδιαζόµενης Θεµατικής Στρατηγικής για το Αστικό Περιβάλλον. Οι επιλογές θα πρέπει
επιπλέον να συντελούν στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ όσον αφορά ιδίως την
ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα, τον θόρυβο και τις κλιµατικές µεταβολές.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ NATURA 2000*
Το Συµβούλιο διεξήγαγε συζήτηση για τη χρηµατοδότηση του Natura 2000 βάσει εγγράφου
συζήτησης της Προεδρίας (12999/04) µε αντικείµενο την ανακοίνωση της Επιτροπής για το ίδιο
θέµα (11590/04).
Οι αντιπροσωπείες συζήτησαν τα ακόλουθα σηµεία:
• Κατά πόσον η «δυνατότητα ένταξης» της Επιτροπής µπορεί να ενισχύσει τη διαθεσιµότητα
κοινοτικής συγχρηµατοδότησης για τα σχέδια Natura 2000·
• Ανησυχίες για ενδεχόµενα κενά στη χρηµατοδότηση·
• Τρόπος µε τον οποίο µπορεί να διασφαλιστεί η χρηµατοδότηση του Natura 2000, λαµβανοµένων
υπ’ όψη των σηµερινών και των µελλοντικών δυνατοτήτων συγχρηµατοδότησης και των
προτεραιοτήτων των διαφόρων χρηµατοδοτικών µέσων, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 8
της οδηγίας για τους οικοτόπους.
Η συζήτηση έδωσε στο Συµβούλιο την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις όσον αφορά τις προτάσεις
που προβάλλει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή, ειδικότερα δε να ζητήσει περισσότερες
διευκρινίσεις όσον αφορά τη «δυνατότητα ένταξης».
Η Επιτροπή προτείνει να ενσωµατωθεί το Natura 2000 στις ευρύτερες χωροταξικές πολιτικές της
Κοινότητας και εποµένως η κοινοτική συγχρηµατοδότηση για σχέδια Natura 2000 να διατίθεται
κατά πρώτο λόγο µέσω των κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων που ήδη υπάρχουν. Έχει επίσης
εκδώσει προτάσεις κανονισµών για την αγροτική ανάπτυξη και τα διαρθρωτικά ταµεία οι οποίες θα
ενισχύσουν την δυνατότητα χρηµατοδότησης σχεδίων Natura 2000 δυνάµει των µέσων αυτών.
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ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα σε σχέση µε την ανακοίνωση της Επιτροπής
«Προς µια θεµατική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον» που υπεβλήθη τον Φεβρουάριο του
2004 (6462/04):
«ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ µε την οποία θεσπίζεται το έκτο
κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, ιδίως δε η αιτιολογική παράγραφος 27
και το άρθρο 2, παρ. 2, το άρθρο 4 και το άρθρο 7, παρ. 2 η), αναφέρεται στην ανάγκη
κοινών προσπαθειών για την εξασφάλιση καλύτερου και υγιέστερου περιβάλλοντος και
για τη συµβολή σε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής και κοινωνικής ευηµερίας για τους
πολίτες ενθαρρύνοντας τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη, θεσπίζει δε θεµατική στρατηγική για
το αστικό περιβάλλον ως δράση προτεραιότητας.

2.

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς µία θεµατική στρατηγική για το
αστικό περιβάλλον». ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ την ανάλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων
και συνθηκών στις αστικές περιοχές της Ευρώπης ως βάση για την επικείµενη θεµατική
στρατηγική. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΠΙΣΗΣ τα τέσσερα θέµατα προτεραιότητας - διαχείριση,
µεταφορές, δόµηση και πολεοδοµικός σχεδιασµός - τα οποία συνδέονται σαφώς µε
οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα και είναι σηµαντικά για την αειφόρο ανάπτυξη των
αστικών περιοχών. ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη να εξετασθούν και στρατηγικής σηµασίας
περιβαλλοντικά θέµατα για τη µείωση των επιπτώσεων των πόλεων στο ευρύτερο
περιβάλλον.

3.

ΕΚΤΙΜΑ ότι οι δράσεις που διεξάγονται βάσει της θεµατικής στρατηγικής για το αστικό
περιβάλλον θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να συµβάλλουν στη µείωση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης και της ηχορύπανσης. ΤΟΝΙΖΕΙ δε τη σηµασία του να αποδίδεται συνεχής
προσοχή σε κοινοτικό επίπεδο στα µέτρα για την αντιµετώπιση των οχλήσεων στην πηγή,
ιδίως όσον αφορά τις µεταφορές.

4.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι κατά την περαιτέρω ανάπτυξη των προτεινοµένων δράσεων και µέτρων
στο πλαίσιο της θεµατικής στρατηγικής για το αστικό περιβάλλον θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη :
– η αρχή της επικουρικότητας, εξισορροπώντας το φάσµα των πιθανών δράσεων και
µέτρων που πρέπει να αναληφθούν σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο,
– η (γεωγραφική, πολιτισµική, ιστορική κλπ.) πολυµορφία των ευρωπαϊκών αστικών
περιοχών καθώς και των υφισταµένων (διοικητικών) δοµών των κρατών µελών,
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– τα διδάγµατα από τις πόλεις που ήδη διαθέτουν σχεδιασµό, συστήµατα
περιβαλλοντικής διαχείρισης και στρατηγικές που λειτουργούν αποδεδειγµένα, µε
στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της αειφορίας των ευρωπαϊκών πόλεων,
– οι υφιστάµενες απαιτήσεις δυνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας αλλά και σε επίπεδο
κρατών µελών όσον αφορά το σχεδιασµό, την παρακολούθηση και την υποβολή
εκθέσεων στον τοµέα του αστικού περιβάλλοντος, µε σκοπό την εξασφάλιση της
συνοχής,
– οι εθελοντικές ενέργειες και τα µέτρα που θα µπορούσαν να αναληφθούν ώστε να
επιτευχθεί υγιέστερο περιβάλλον και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες των
ευρωπαϊκών αστικών περιοχών,
– η σύνδεση µε άλλες συναφείς ευρωπαϊκές πολιτικές και, ειδικότερα, άλλες θεµατικές
στρατηγικές,
– η ισορροπία µεταξύ των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης, µε επίκεντρο τον
πυλώνα του περιβάλλοντος στη θεµατική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον,
– οι επιπτώσεις των πόλεων στην ενδοχώρα,
5.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή:
– να επανεξετάσει την αιτιολόγηση των προτεινόµενων υποχρεώσεων για ένα σχέδιο
περιβαλλοντικής διαχείρισης, ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ένα
βιώσιµο σχέδιο αστικών µεταφορών, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, της
ισχύουσας νοµοθεσίας και των ισχυουσών διαδικασιών σε κοινοτικό και εθνικό
επίπεδο,
– να εξετάσει περαιτέρω την προτεινόµενη εφαρµογή αυτών των ενδεχοµένων
υποχρεώσεων στις πρωτεύουσες και τις πόλεις µε πληθυσµό άνω των 100.000
κατοίκων, λόγω, µεταξύ άλλων, της ανάγκης να υιοθετηθεί µια προσέγγιση που θα
λαµβάνει υπόψη τις συσσωµατώσεις αστικών κέντρων και µε σκοπό να υπερπηδηθούν
τα διοικητικά εµπόδια όπου απαιτείται,
– να µελετήσει την «ανοικτή µέθοδο συντονισµού» προκειµένου να αξιολογήσει τη
δυνατότητα εφαρµογής του για την υλοποίηση της θεµατικής στρατηγικής για το
αστικό περιβάλλον.»
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ΚΙΕΒΟ + 1
Το Συµβούλιο πραγµατοποίησε ανταλλαγή απόψεων µε θέµα τη Διάσκεψη των Υπουργών
Περιβάλλοντος των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας
(ΑΕΚΚΑ) και των εταίρων των χωρών αυτών, η οποία θα λάβει χώραν στην Τιφλίδα (Γεωργία)
στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2004 (Κίεβο + 1), καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο η ΕΕ µπορεί να
συνεχίσει να υποστηρίζει τη διαδικασία αυτή στο µέλλον.
Η συζήτηση στους κόλπους του Συµβουλίου περιστράφηκε γύρω από τις επί πλέον προσπάθειες
που χρειάζεται να καταβάλουν Κοινότητα και κράτη µέλη για να βοηθήσουν τις χώρες ΑΕΚΚΑ να
υλοποιήσουν στην περιοχή την στρατηγική ΑΕΚΚΑ που υιοθετήθηκε κατά τη διάσκεψη του
Κιέβου (π.χ. βελτίωση της χρηµατοδότησης, πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέµατος
γνώσεων, καλύτερος συντονισµός των διαφόρων δραστηριοτήτων στην περιοχή).
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ΔΙΑΦΟΡΑ
Το Συµβούλιο ενηµερώθηκε επίσης για τα ακόλουθα ζητήµατα:
• τη δέσµη Aarhus (13206/04).
• την 7η Διάσκεψη των Μερών της Σύµβασης της Βασιλείας (25 έως 29 Οκτωβρίου 2004)
(13203/04).
• το σεµινάριο για την «Περιβαλλοντική διάσταση της ανάλυσης επιπτώσεων», Βερολίνο, 17 και
18 Ιουνίου 2004 (13205/04).
• τη 16η Διάσκεψη των Μερών του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ (22-26 Νοεµβρίου 2004, Πράγα,
Τσεχική Δηµοκρατία) (13408/04).
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εξάλειψη των οργανικών ρύπων - Σύµβαση της Στοκχόλµης*
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για την έγκριση της Σύµβασης της Στοκχόλµης για τους έµµονους
οργανικούς ρύπους (12649/04).
Η εν λόγω σύµβαση παρέχει ένα πλαίσιο για την εξάλειψη της παραγωγής, χρήσης, εισαγωγής και
εξαγωγής 12 βασικών ρύπων, για ασφαλή χειρισµό και διάθεσή τους και για την εξάλειψη ή
µείωση των κρουσµάτων ακούσιας ελευθέρωσης στο περιβάλλον. Πέραν τούτων, η σύµβαση
θεσπίζει κανόνες για την προσθήκη νέων χηµικών ουσιών στον κατάλογο.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Λιβύη - Άρση των κυρώσεων και του εµπάργκο όπλων
Κατόπιν της απόφασης που έλαβε στις 11 Οκτωβρίου, το Συµβούλιο εξέδωσε κοινή θέση και
κανονισµό για την άρση των περιοριστικών µέτρων και του εµπάργκο όπλων κατά της Λιβύης
λόγω της συµµόρφωσης της λιβυκής κυβέρνησης µε τις αποφάσεις 748(1992) και 883(1993) του
Συµβουλίου ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, αποδεχόµενης την ευθύνη για τις πράξεις Λίβυων
αξιωµατούχων, την καταβολή των προσηκουσών αποζηµιώσεων και την αποκήρυξη της
τροµοκρατίας (12734/04, 12764/04).
Σε ό,τι αφορά τα περιοριστικά µέτρα, η απόφαση υλοποιεί την απόφαση 1506 του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών η οποία εξεδόθη τον Σεπτέµβριο του 2003. Το εµπάργκο όπλων
επεβλήθη από την ΕΕ το 1986. Οι αποφάσεις είναι µέρος της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Λιβύης
(βλέπε συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της
11ης Οκτωβρίου, έγγρ. 12770/04, presse 276, σ. 8).
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών
Το Συµβούλιο ενέκρινε σύσταση για την υλοποίηση των πολιτικών των κρατών µελών για την
απασχόληση σε αντικατάσταση της σύστασης του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 (10081/04).
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Η σύσταση καθορίζει, ως άµεση προτεραιότητα δράσης των κρατών µελών και των κοινωνικών
εταίρων κατά το 2004, τα βασικά πολιτικά µηνύµατα της έκθεσης της Ειδικής Οµάδας για την
Απασχόληση της οποίας προεδρεύει ο κ. Wim Kok: αύξηση της προσαρµοστικότητας των
εργαζοµένων και των επιχειρήσεων· προσέλκυση περισσότερων ατόµων να εισέλθουν και να
παραµείνουν στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγµατική επιλογή για όλους·
µεγαλύτερη και αποτελεσµατικότερη επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο και στη δια βίου µάθηση·
και εξασφάλιση αποτελεσµατικής εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων µέσω της καλύτερης
διακυβέρνησης.
Η σύσταση καθορίζει επί µέρους συστάσεις και προτεραιότητες για κάθε κράτος µέλος.
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Ασφαλής χρησιµοποίηση υλικών και αντικειµένων σε επαφή µε τα τρόφιµα*
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για τα υλικά και τα αντικείµενα που προορίζονται να έλθουν σε
επαφή µε τρόφιµα, αποσκοπώντας σε εξασφάλιση υψηλοτέρου επιπέδου προστασίας της
ανθρώπινης υγείας και των συµφερόντων των καταναλωτών (3676/04).
Ο κανονισµός απαιτεί επαρκή επισήµανση των πληροφοριών µε σκοπό την ασφαλή και ορθή
χρησιµοποίηση υλικών και αντικειµένων σε συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία περί τροφίµων και
απαγορεύει τις ουσίες που χρησιµοποιούνται για να αποκρύψουν την αρχόµενη αλλοίωση των
τροφίµων ή προκαλούν µεταβολές του χρώµατος των τροφίµων που θα µπορούσαν να
παραπλανήσουν τον καταναλωτή.
Η απόφαση ελήφθη από κοινού µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τη διαδικασία συναπόφασης.
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