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Ι

(Πρ�ξειr για την ισχ� των οπο�ων απαιτε�ται δηµοσ�ευση)

ΑΠΟVΑΣΗ αριθ. 2179/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 24ηr Σεπτεµβρ�ου 1998

περ� αναθεωρ�σεωr του προγρ�µµατοr τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr σχετικ� µε την πολιτικ�
και τη δρ�ση για το περιβ�λλον και τη βι�σιµη αν�πτυξη «Στ�χοr η αειφορ�α»

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,
και ιδ�ωr το �ρθρο 130 Σ παρ�γραφοr 3 πρ�το εδ�φιο,

την πρ�ταση τηr Επιτροπ�r (1),

τη γν�µη τηr Οικονοµικ�r και Κοινωνικ�r Επιτροπ�r (2),

τη γν�µη τηr Επιτροπ�r των Περιφερει�ν (3),

Αποφασ�ζονταr σ�µφωνα µε τη διαδικασ�α του �ρθρου 189
Β τηr συνθ�κηr (4) και υπ� το φωr του κοινο� κειµ�νου που
εγκρ�θηκε απ� την Επιτροπ� συνδιαλλαγ�r στιr 29 Ιουν�ου
1998,

Εκτιµ�νταr:

(1) �τι η Επιτροπ� εν�κρινε στιr 18 Μαρτ�ου 1992 το
πρ�γραµµα πολιτικ�r και δρ�σηr τηr Ευρωπαϊκ�r
Κοιν�τηταr για το περιβ�λλον και την αειφ�ρο αν�-
πτυξη «Στ�χοr η αειφορ�α», (εφεξ�r: «το πρ�γραµµα»)·

(2) �τι το Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο εξ�φρασε την ικανο-
πο�ησ� του, στο ψ�φισµα τηr 17ηr Νοεµβρ�ου
1992 (5), για τιr κατευθυντ�ριεr γραµµ�r που καθορ�-
ζονται στο πρ�γραµµα·

(3) �τι η Οικονοµικ� και Κοινωνικ� Επιτροπ� εν�κρινε,
στη γν�µη που εξ�δωσε την 1η Ιουλ�ου 1992, τιr
αρχ�r και την κατε�θυνση του προγρ�µµατοr·

(4) �τι το Συµβο�λιο και οι αντιπρ�σωποι των κυβερν�-
σεων των κρατ�ν µελ�ν συνελθ�ντεr στα πλα�σια
του Συµβουλ�ου εν�κριναν, στο ψ�φισµα τηr 1ηr

Vεβρουαρ�ου 1993 (6), τη γενικ� προσ�γγιση και
στρατηγικ� του προγρ�µµατοr·

(5) �τι, παρ�λο που πολλ� µ�τρα και δρ�σειr του προ-
γρ�µµατοr �χουν ωr χρονικ� ορ�ζοντα το 2000, το
πρ�γραµµα προβλ�πει την αναθε�ρησ� του εντ�r του
1995·

(6) �τι αφ�του θεσπ�στηκε το πρ�γραµµα σηµει�θηκαν
ορισµ�νεr εξελ�ξειr που συνδ�ονται µε τη βι�σιµη
αν�πτυξη, �πωr η �γκριση του προγρ�µµατοr δρ�σηr
«21οr αι�ναr» ωr αποτ�λεσµα τηr συνδι�σκεψηr των
Ηνωµ�νων Εθν�ν για το περιβ�λλον και την αν�-
πτυξη, και η �κδοση απ� την Επιτροπ� του Λευκο�
Βιβλ�ου για την αν�πτυξη, την ανταγωνιστικ�τητα
και την απασχ�ληση·

(7) �τι η αναθε�ρηση πρ�πει επ�σηr να αναφ�ρεται στιr
υποχρε�σειr που �χουν αναληφθε� και στα συµπερ�-
σµατα που ενεκρ�θησαν ωr αποτελ�σµα των δια-
φ�ρων διεθν�ν διαδικασι�ν·

(8) �τι �ναr απ� τουr στ�χουr τουr οπο�ουr πρ�πει να
επιδι�κει η κοινοτικ� πολιτικ� για το περιβ�λλον
κατ’ �ρθρο 130 P τηr συνθ�κηr ε�ναι η προστασ�α
τηr ανθρ�πινηr υγε�αr·

(9) �τι η διε�ρυνση τηr Ευρωπαϊκ�r �νωσηr µε την
προσχ�ρηση των τρι�ν ν�ων κρατ�ν µελ�ν, τηr
Αυστρ�αr, τηr Vινλανδ�αr και τηr Σουηδ�αr, δηµιουρ-
γε� ν�εr περιβαλλοντικ�r προκλ�σειr για την �νωση·
�τι η Κοιν�τητα δεσµε�θηκε να επανεξετ�σει ορισµ�-
νεr διατ�ξειr τηr περιβαλλοντικ�r τηr νοµοθεσ�αr
µ�χρι το τ�λοr τηr µεταβατικ�r περι�δου β�σει τηr
πρ�ξεωr περ� των �ρων προσχωρ�σεωr τηr Αυστρ�αr,
τηr Vινλανδ�αr και τηr Σουηδ�αr, λαµβ�νονταr
υπ�ψη τιr αυστηρ�τερεr προδιαγραφ�r που µπορο�ν
να επιτευχθο�ν στα ν�α κρ�τη µ�λη σ�µφωνα µε τη
συνθ�κη και τον�ζονταr τη µεγ�λη σηµασ�α του να
προωθηθε� �να υψηλ� επ�πεδο υγε�αr, ασφ�λειαr και
περιβαλλοντικ�r προστασ�αr στο πλα�σιο τηr κοινο-
τικ�r δρ�σεωr·

(1) ΕΕ C 140 τηr 11. 5. 1996, σ. 5 και
ΕΕ C 28 τηr 29. 1. 1997, σ. 18.

(2) ΕΕ C 212 τηr 22. 7. 1996, σ. 1.
(3) ΕΕ C 34 τηr 3. 2. 1997, σ. 12.
(4) Γν�µη του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου τηr 13ηr Νοεµβρ�ου 1996

(ΕΕ C 362 τηr 2. 12. 1996, σ. 112), κοιν� θ�ση του Συµβουλ�ου
τηr 17ηr Απριλ�ου 1997 (ΕΕ C 157 τηr 24. 5. 1997, σ. 12) και
απ�φαση του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου τηr 17ηr Ιουλ�ου 1997
(ΕΕ C 286 τηr 22. 9. 1997, σ. 208). Απ�φαση του Ευρωπαϊκο�
Κοινοβουλ�ου τηr 15ηr Ιουλ�ου 1998 (ΕΕ C 292 τηr 21. 9. 1998)
και απ�φαση του Συµβουλ�ου τηr 20�r Ιουλ�ου 1998.

(5) ΕΕ C 337 τηr 21. 12. 1992, σ. 34. (6) ΕΕ C 138 τηr 17. 5. 1993, σ. 1.
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(10) �τι πραγµατοποι�θηκαν εκτεταµ�νεr διαβουλε�σειr
στο πλα�σιο τηr αναθε�ρησηr που διεξ�χθη απ� την
Επιτροπ� µε στ�χο την απ�κτηση πληροφορι�ν για
την πρ�οδο που σηµει�θηκε και τα εµπ�δια στην
εφαρµογ� του προγρ�µµατοr·

(11) �τι ωr συµβολ� στη διαδικασ�α αναθε�ρησηr ο
Ευρωπαϊκ�r Οργανισµ�r Περιβ�λλοντοr παρουσ�ασε
στιr 10 Νοεµβρ�ου 1995 µια ενηµερωµ�νη �κθεση για
την κατ�σταση του περιβ�λλοντοr, �που �γινε σαφ�r
�τι, χωρ�r πρ�σθετα µ�τρα, δεν θα επιτευχθο�ν σε
ορισµ�νουr τοµε�r οι στ�χοι που καθορ�σθηκαν το
1992 για το �τοr 2000·

(12) �τι η Επιτροπ� παρουσ�ασε τον Ιανου�ριο του 1996
µια �κθεση προ�δου σχετικ� µε την εφαρµογ� του
προγρ�µµατοr·

(13) �τι η γενικ� στρατηγικ�, οι στ�χοι και οι ενδεικτικ�r
δρ�σειr του αρχικο� προγρ�µµατοr εξακολουθο�ν να
ισχ�ουν και �τι το πρ�γραµµα αποτελε� κατ�λληλη
αφετηρ�α για την εφαρµογ� του προγρ�µµατοr
δρ�σηr «21οr αι�ναr» απ� την Κοιν�τητα και τα
κρ�τη µ�λη·

(14) �τι η βασικ� στρατηγικ� του προγρ�µµατοr αποσκο-
πε� στην πλ�ρη ενσωµ�τωση των περιβαλλοντικ�ν
και �λλων συναφ�ν πολιτικ�ν µ�σω τηr ενεργο�
συµµετοχ�r των κ�ριων κοινωνικ�ν φορ�ων στη
διε�ρυνση και εµβ�θυνση του φ�σµατοr των µ�σων,
�στε να επιτευχθε� η αλλαγ� τηr συµπεριφορ�r·

(15) �τι τα συµπερ�σµατα τηr �κθεσηr προ�δου καταδει-
κν�ουν �τι �χει συντελεστε� πρ�οδοr σε ορισµ�να
ζητ�µατα αλλ� και �τι πολλ� αποµ�νει ακ�µα να
γ�νουν προr την κατε�θυνση τηr βιωσιµ�τηταr·

(16) �τι στην �κθεση προ�δου προσδιορ�ζονται οι βασικ�r
προτεραι�τητεr που ε�ναι αναγκα�εr �στε να δοθε�
µεγαλ�τερη �θηση στη διαδικασ�α τηr βι�σιµηr αν�-
πτυξηr, και �τι η Κοιν�τητα θα πρ�πει να εντε�νει τιr
προσπ�θει�r τηr σε π�ντε βασικ�r προτεραι�τητεr
και π�ντε �λλα θ�µατα για την υποστ�ριξη τηr εφαρ-
µογ�r του προγρ�µµατοr·

(17) �τι ο σκοπ�r, οι στ�χοι, οι δρ�σειr και τα χρονοδια-
γρ�µµατα που εµφα�νονται στο πρ�γραµµα αποτε-
λο�ν �να χρ�σιµο πρ�το β�µα προr την κατε�θυνση
τηr αειφ�ρου αν�πτυξηr· �τι πρ�πει να ενταθο�ν οι
προσπ�θειεr προκειµ�νου να εξασφαλισθε� �τι οι
προτεραι�τητεr που καθορ�ζονται στο πρ�γραµµα θα
τ�χουν αποτελεσµατικ�r εφαρµογ�r· �τι η δραστη-
ρι�τητα και η αν�πτυξη δεν θα αποκτ�σουν αειφ�ρο
χαρακτ�ρα κατ� τη δι�ρκεια λειτουργ�αr του παρ�-
ντοr προγρ�µµατοr και �τι, ωr εκ το�του, θα απαι-
τηθο�ν επιπροσθ�τωr προοδευτικο� στ�χοι προτε-
ραι�τηταr και συγκεκριµ�να µ�τρα για την περ�οδο
µετ� το 2000 προκειµ�νου να διατηρηθε� η κεκτηµ�νη
ταχ�τητα τηr κοινοτικ�r δρ�σεωr·

(18) �τι κατ� την υλοπο�ηση του γενικο� προγρ�µµατοr
δρ�σηr η Κοιν�τητα ενεργε� µ�σα στα �ρια των
αρµοδιοτ�των τηr· �τι στο ψ�φισµα τηr 1ηr
Vεβρουαρ�ου 1993, το Συµβο�λιο και οι αντιπρ�σω-
ποι των κυβερν�σεων των κρατ�ν µελ�ν καλο�ν την

Επιτροπ� να υποβ�λει κατ�λληλεr προτ�σειr για την
εφαρµογ� του προγρ�µµατοr στο βαθµ� που αφορ�
δρ�ση σε κοινοτικ� επ�πεδο·

(19) �τι η παρο�σα απ�φαση δεν πρ�πει να προδικ�ζει τη
νοµικ� β�ση των µ�τρων τα οπο�α, εν� συµβαδ�ζουν
µε τουr στ�χουr των δρ�σεων που προβλ�πει η
παρο�σα απ�φαση, θεσπ�ζονται στο πλα�σιο τηr
περιβαλλοντικ�r πολιτικ�r και �λλων κοινοτικ�ν
πολιτικ�ν·

(20) �τι η περαιτ�ρω ενσωµ�τωση των απαιτ�σεων περι-
βαλλοντικ�r προστασ�αr σε �λλουr τοµε�r πολιτικ�r
θεωρε�ται καθοριστικ� στοιχε�ο για την επ�τευξη τηr
βι�σιµηr αν�πτυξηr· �τι, κατ� την εκτ�λεση τηr προ-
σ�γγισηr που καθορ�ζεται στο πρ�γραµµα, η αν�γκη
ενσωµ�τωσηr περιβαλλοντικ�ν παραµ�τρων στην
κοινοτικ� πολιτικ� και δρ�ση θα πρ�πει να λ�βει πιο
λειτουργικ� µορφ�· �τι, για το σκοπ� αυτ�, προσδιο-
ρ�στηκαν ορισµ�νεr προτεραι�τητεr �που µπορε� να
αναληφθε� αποτελεσµατικ�τερα δρ�ση σε κοινοτικ�
επ�πεδο, σε συν�ρτηση µε τουr τοµε�r-στ�χουr τηr
γεωργ�αr, των µεταφορ�ν, τηr εν�ργειαr, τηr βιοµη-
χαν�αr και του τουρισµο�·

(21) �τι η διε�ρυνση του φ�σµατοr των µ�σων αποδε�-
χθηκε δυσκολ�τερη απ’ �,τι αναµεν�ταν �τι ε�ναι
αναγκα�α η αν�πτυξη και εφαρµογ� και �λλων
µ�σων για τη συµπλ�ρωση τηr νοµοθεσ�αr �στε να
υπ�ρξουν ουσιαστικ�r αλλαγ�r στιr σηµεριν�r τ�σειr
και πρακτικ�r για τη βι�σιµη αν�πτυξη, τηρουµ�νηr
τηr επικουρικ�τηταr· �τι απαιτε�ται, για το σκοπ�
αυτ�, αφεν�r να αναπτυχθο�ν περαιτ�ρω κατ�λληλα
και αποτελεσµατικ� µ�σα βασισµ�να στην αγορ�
καθ�r και �λλα οικονοµικ� και οριζ�ντια µ�σα και,
αφετ�ρου, να γ�νεται ορθ�τερη χρ�ση των κοινο-
τικ�ν χρηµατοδοτικ�ν µηχανισµ�ν ωr µ�σο για την
προ�θηση τηr βι�σιµηr αν�πτυξηr· �τι η Επιτροπ�
�χει προωθ�σει προτ�σειr για µεταρρ�θµιση τηr
κοιν�r αγροτικ�r πολιτικ�r στιr οπο�εr προβλ�πο-
νται, συγκεκριµ�να, αυξηµ�να οικονοµικ� κ�νητρα
για τη λ�ψη αγροπεριβαλλοντικ�ν µ�τρων καθ�r και
η δυνατ�τητα για τα κρ�τη µ�λη να εξασφαλ�ζουν µε
τα κατ�λληλα µ�σα την τ�ρηση των διατ�ξεων για
το περιβ�λλον των κοιν�ν οργαν�σεων αγορ�ν·

(22) �τι ε�ναι αναγκα�α η καλ�τερη εφαρµογ� και επι-
βολ� των περιβαλλοντικ�ν µ�τρων, γεγον�r που
απαιτε� την αν�ληψη δρ�σηr σε �λα τα επ�πεδα τηr
αλυσ�δαr των ρυθµιστικ�ν διατ�ξεων·

(23) �τι η επικοινων�α, η ενηµ�ρωση, η εκπα�δευση και η
κατ�ρτιση ε�ναι ζωτικ�r σηµασ�αr για να αυξ�σουν
την ευαισθητοπο�ηση σε περιβαλλοντικ� θ�µατα και
την αλλαγ� τηr συµπεριφορ�r σε �λουr τουr τοµε�r
τηr κοινων�αr·

(24) �τι η Κοιν�τητα �χει να διαδραµατ�σει σηµαντικ�
ρ�λο στη διεθν� δρ�ση για το περιβ�λλον και τη
βι�σιµη αν�πτυξη �τι ε�ναι αναγκα�ο να αντιµετωπι-
στο�ν οι διεθνε�r προκλ�σειr, ειδικ�τερα το ενδεχ�-
µενο προσχ�ρησηr των συνδεδεµ�νων χωρ�ν τηr
Κεντρικ�r και Ανατολικ�r Ευρ�πηr και τηr Κ�πρου,
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η αν�γκη εν�σχυσηr τηr συνεργασ�αr µε τιr χ�ρεr
τηr Μεσογε�ου και τιr χ�ρεr τηr Βαλτικ�r Θ�λασ-
σαr, η αν�γκη συν�χισηr τηr διαδικασ�αr που
ξεκ�νησε απ� τη συνδι�σκεψη των Ηνωµ�νων Εθν�ν
για το περιβ�λλον και την αν�πτυξη, καθ�r και των
συζητ�σεων για το εµπ�ριο και το περιβ�λλον·

(25) �τι απαιτο�νται περαιτ�ρω προσπ�θειεr για τη βελ-
τ�ωση τηr β�σηr τηr περιβαλλοντικ�r πολιτικ�r µε
τη µορφ� αξι�πιστων και συγκρ�σιµων δεδοµ�νων,
στατιστικ�ν και δεικτ�ν, και µεθ�δων για την
εκτ�µηση του κ�στουr και των ωφελει�ν που µπο-
ρο�ν να προκ�ψουν απ� τη δρ�ση � τη µη δρ�ση·

(26) �τι ε�ναι αναγκα�ο να αναπτυχθο�ν περαιτ�ρω οι
προσεγγ�σειr που µπορο�ν να προωθ�σουν βι�σιµα
πρ�τυπα παραγωγ�r και καταν�λωσηr, και να προ-
ωθηθε� η β�λτιστη χρ�ση ν�ων τεχνικ�ν και τεχνο-
λογι�ν·

(27) �τι ε�ναι αναγκα�ο να αναπτυχθε� περαιτ�ρω η ιδ�α
τηr συνυπευθυν�τηταr, ιδ�ωr µ�σω τηr εν�σχυσηr του
διαλ�γου µε τουr ενδιαφερ�µενουr φορε�r και τηr
συµµετοχ�r τουr στην προετοιµασ�α των πολιτικ�ν
και των δρ�σεων τηr Κοιν�τηταr·

(28) �τι η κοινοτικ� στ�ριξη µπορε� να συµβ�λει στη
διαµ�ρφωση πιο συνεκτικ�ν και συντονισµ�νων προ-
σεγγ�σεων �σον αφορ� τιr δραστηρι�τητεr που ανα-
λαµβ�νονται σε τοπικ� και περιφερειακ� επ�πεδο
σχετικ� µε θ�µατα ζωτικ�r σηµασ�αr για την επ�-
τευξη τηr βι�σιµηr αν�πτυξηr και να τον�σει την
ανταλλαγ� πληροφορι�ν και εµπειρι�ν·

(29) �τι η Κοιν�τητα θα αναπτ�ξει περαιτ�ρω τιr πολιτι-
κ�r τηr �σον αφορ� τα περιβαλλοντικ� θ�µατα πο�
καλ�πτονται απ� το πρ�γραµµα µε β�ση υψηλ� πρ�-
τυπα περιβαλλοντικ�r προστασ�αr, και �τι θα δ�σει
ιδια�τερη προσοχ� στιr δρ�σειr που µπορο�ν να
αναληφθο�ν αποτελεσµατικ�τερα σε κοινοτικ� επ�-
πεδο,

ΑΠΟVΑΣΙΖΟΥΝ:

�ρθρο 1

Η Κοιν�τητα επιβεβαι�νει την προσ�λωσ� τηr στη γενικ�
προσ�γγιση και τη στρατηγικ� του προγρ�µµατοr «Στ�χοr
η βιωσιµ�τητα», το οπο�ο εγκρ�θηκε απ� την Επιτροπ� στιr
18 Μαρτ�ου 1992, �τυχε θετικ�r υποδοχ�r απ� το Ευρω-
παϊκ� Κοινοβο�λιο στο ψ�φισµα τηr 17ηr Νοεµβρ�ου 1992
και εγκρ�θηκε µε το ψ�φισµα του Συµβουλ�ου και των
αντιπροσ�πων των κυβερν�σεων των κρατ�ν µελ�ν που
συν�λθαν στο πλα�σιο του Συµβουλ�ου την 1η Vεβρουαρ�ου
1993. Τα κοινοτικ� �ργανα, τα κρ�τη µ�λη, οι επιχειρ�σειr
και οι πολ�τεr ενθαρρ�νονται να αναλ�βουν τιr ευθ�νεr
τουr, να διαδραµατ�σουν πλ�ρωr το ρ�λο τουr στη συνεχι-
ζ�µενη εφαρµογ� του προγρ�µµατοr και να επιδι�ξουν την
επιτ�χυνση τηr διαδικασ�αr.

Για να επιταχυνθε� η επ�τευξη των στ�χων και να εξασφα-
λιστε� η β�λτιστη υλοπο�ηση του προγρ�µµατοr, λαµβανο-
µ�νηr υπ�ψη τηr �κθεσηr προ�δου τηr Επιτροπ�r για την
υλοπο�ηση τον προγρ�µµατοr καθ�r και τηr ενηµερωµ�νηr

�κθεσηr του Ευρωπαϊκο� Οργανισµο� Περιβ�λλοντοr σχε-
τικ� µε την κατ�σταση του περιβ�λλοντοr, η Κοιν�τητα θα
εντε�νει τιr προσπ�θει�r τηr σε π�ντε βασικ�r προτεραι�τη-
τεr και σε π�ντε �λλα θ�µατα που θα δ�σουν πρ�σθετη
�θηση στην εφαρµογ� του προγρ�µµατοr, επιδι�κονταr
παρ�λληλα �να υψηλ� επ�πεδο προστασ�αr και λαµβ�νο-
νταr υπ�ψη τιr τοπικ�r ενδοκοινοτικ�r ιδιαιτερ�τητεr.

Π�ρα απ� αυτ�r τιr ειδικ�r προτεραι�τητεr, η Κοιν�τητα θα
συνεχ�σει εντατικ� την υλοπο�ηση �λων των λοιπ�ν δρ�-
σεων που �χουν αναληφθε� στο πλα�σιο του προγρ�µµατοr.

Για την εφαρµογ� του προγρ�µµατοr, η Κοιν�τητα ενεργε�
µ�σα στα �ρια των αρµοδιοτ�των τηr. Η παρο�σα απ�φαση
δεν πρ�πει να προδικ�ζει τη νοµικ� β�ση των µ�τρων τα
οπο�α, εν� συµβαδ�ζουν µε τουr στ�χουr των δρ�σεων που
προβλ�πει η παρο�σα απ�φαση, θεσπ�ζονται στο πλα�σιο
τηr περιβαλλοντικ�r πολιτικ�r και �λλων κοινοτικ�ν πολι-
τικ�ν.

Στο τ�λοr του προγρ�µµατοr δρ�σεωr, η Επιτροπ� θα υπο-
β�λει στο Ευρωπαϊκ� Κονοβο�λιο και το Συµβο�λιο συνο-
λικ� αξιολ�γηση τηr εφαρµογ�r τον προγρ�µµατοr, δ�δο-
νταr ιδια�τερη προσοχ� σε κ�θε απαρα�τητη αναθε�ρηση
και ενηµ�ρωση των στ�χων και των προτεραιοτ�των του η
οπο�α θα συνοδε�εται, �που κριθε� αναγκα�ο, απ� προτ�-
σειr για τουr στ�χουr προτεραι�τηταr και τα απαρα�τητα
µ�τρα για την περ�οδο µετ� το 2000.

ΤΜΗΜΑ 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

�ρθρο 2

Ενσωµ�τωση των περιβαλλοντικ�ν απαιτ�σεων σε �λλεr
πολιτικ�r

Η Κοιν�τητα θα αναπτ�ξει βελτιωµ�νεr και συνεκτικ�τερεr
προσεγγ�σειr για την ενσωµ�τωση των απαιτ�σεων προστα-
σ�αr του περιβ�λλοντοr σε �λλουr τοµε�r πολιτικ�r, διευκο-
λ�νονταr τη διαδικασ�α προr τη βι�σιµη αν�πτυξη.

Για το σκοπ� αυτ�, σε �,τι αφορ� τουr τοµε�r-στ�χουr του
προγρ�µµατοr, η Κοιν�τητα θα εστι�σει τιr προσπ�θει�r
τηr στιr παρακ�τω προτεραι�τητεr, �που µπορε� να αναλη-
φθε� αποτελεσµατικ�τερη δρ�ση σε κοινοτικ� επ�πεδο.

1. Στο γεωργικ� τοµ�α, οι στ�χοι προτεραι�τηταr τηr Κοι-
ν�τηταr ε�ναι:

α) καλ�τερη ενσωµ�τωση των πολιτικ�ν τηr αγορ�r,
τηr αγροτικ�r αν�πτυξηr και του περιβ�λλοντοr
προκειµ�νου να εξασφαλισθε� µια βι�σιµη γεωργ�α
ιδ�ωr στο πλα�σιο τηr διεργασ�αr µεταρρ�θµισηr που
προωθ�θηκε µε τιr προτ�σειr τηr Επιτροπ�r Ατζ�ντα
2000 δι� των ακ�λουθων µ�σων:

— τηr �νταξηr περιβαλλοντικ�ν απαιτ�σεων στη
γεωργικ� πολιτικ� και τηr λ�ψεωr των
κατ�λληλων µ�τρων για να διασφαλισθε� η επ�-
τευξη συγκεκριµ�νων περιβαλλοντικ�ν στ�χων
στο πλα�σιο τηr µεταρρ�θµισηr τηr κοιν�r γεωρ-
γικ�r πολιτικ�r,
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— εξ�ταση του κατ� π�σον ε�ναι δυνατ� να ενσω-
µατωθο�ν πρ�σθετεr περιβαλλοντικ�r παρ�µε-
τροι στιr γεωργικ�r πολιτικ�r.

�λα τα µ�τρα πρ�πει να περιλαµβ�νουν προσ�κου-
σεr υποχρε�σειr ελ�γχου, υποβολ�r εκθ�σεων και
αξιολ�γησηr·

β) τακτικ� υποβολ� εκθ�σεων και συλλογ� συγκρ�-
σιµων στοιχε�ων σχετικ� µε τιr πι�σειr και τιr
επιπτ�σειr που συνεπ�γονται οι γεωργικ�r πρακτι-
κ�r, �πωr η χρ�ση λιπασµ�των και παρασιτοκτ�νων,
για το περιβ�λλον και τη βιοποικιλ�τητα, καθ�r και
στοιχε�ων για την ποι�τητα και τη χρ�ση του �δα-
τοr και τη χρ�ση του εδ�φουr·

γ) προ�θηση τηr βι�σιµηr γεωργικ�r παραγωγ�r,
συµπεριλαµβανοµ�νων των ολοκληρωµ�νων τεχνο-
λογι�ν διαχε�ρισηr των γεωργικ�ν εκµεταλλε�σεων,
τηr βιολογικ�r γεωργ�αr και, ενδεχοµ�νωr, των
µεθ�δων εκτατικ�r παραγωγ�r, (οι οπο�εr, επ� παρα-
δε�γµατι, σ�βονται τη βιοποικιλ�τητα), σε στεν�
συνεργασ�α µε τουr ενδιαφερ�µενουr φορε�r. Η Κοι-
ν�τητα θα συνεχ�σει να ενθαρρ�νει την αν�πτυξη
τοπικ�ν πρωτοβουλι�ν και να µεριµν� για τη δι�-
δοση των συναφ�ν πληροφορι�ν·

δ) περαιτ�ρω αν�πτυξη ολοκληρωµ�νηr στρατηγικ�r
για τη µε�ωση των κινδ�νων για την υγε�α και το
περιβ�λλον απ� τη χρ�ση φυτοφαρµακευτικ�ν
προϊ�ντων και παρασιτοκτ�νων, καθ�r και λεπτοµε-
ρ�στερων διατ�ξεων σχετικ� µε την δι�θεση και
π�ληση των ουσι�ν αυτ�ν, και περιορισµ�r τηr
χρ�σηr και, ενδεχοµ�νωr, υποκατ�σταση των πλ�ον
επικ�νδυνων φυτοφαρµακευτικ�ν προϊ�ντων και
παρασιτοκτ�νων·

ε) περαιτ�ρω επεξεργασ�α σφαιρικ�ν προσεγγ�σεων τηr
αγροτικ�r αν�πτυξηr, που να λαµβ�νουν υπ�ψη τιr
περιβαλλοντικ�r παραµ�τρουr και τη διατ�ρηση τηr
βιολογικ�r ποικιλοµορφ�αr, µ�σω, µεταξ� �λλων, τηr
παρακολο�θησηr και του συντονισµο� των δια-
φ�ρων µ�σων �σκησηr τηr σχετικ�r πολιτικ�r·

στ) εξ�ταση µ�τρων για την ενσωµ�τωση του περιβαλλο-
ντικο� κ�στουr στο κ�στοr των γεωργικ�ν
προϊ�ντων και διαδικασι�ν παραγωγ�r.

Η Κοιν�τητα επιδι�κει τη βελτ�ωση του συντονισµο�
και τηr συνοχ�r των δρ�σεων και πολιτικ�ν που �χουν
επιπτ�σειr στα δ�ση, µε σκοπ� να διευκολ�νει τη διαχε�-
ριση (στην οπο�α περιλαµβ�νεται η αναδ�σωση και η
πυροπροστασ�α), τη διατ�ρηση και τη βι�σιµη αν�πτυξ�
τουr και να ανταποκριθε� στιr διεθνε�r εξελ�ξειr �σον
αφορ� τα δ�ση.

2. Στον τοµ�α των µεταφορ�ν, οι στ�χοι προτεραι�τηταr
τηr Κοιν�τηταr ε�ναι:

α) να θεσπιστο�ν ακ�µη πιο αυστηρ�r διατ�ξειr για τιr
εκποµπ�r καυσαερ�ων και το θ�ρυβο που προκαλο�ν
τα οδικ� οχ�µατα και τα τροχοφ�ρα µηχαν�µατα
και, λαµβ�νονταr υπ�ψη τιr σχετικ�r εξελ�ξειr σε
διεθν�r επ�πεδο, τα αεροσκ�φη, καθ�r και για την
ποι�τητα των καυσ�µων, να αναληφθε� δρ�ση για τη
µε�ωση των εκποµπ�ν CO2 απ� τα οδικ� οχ�µατα,
ιδ�ωr µε την προ�θηση τηr χρ�σηr οχηµ�των
χαµηλ�r καταν�λωσηr και τεχνολογι�ν περιορισµο�

των εκποµπ�ν, και να ενισχυθο�ν οι κοινοτικ�r δια-
τ�ξειr �σον αφορ� τον �λεγχο και τη συντ�ρηση των
οχηµ�των·

β) να δοθε� µεγαλ�τερη προσοχ� στουr παρ�γοντεr που
επηρε�ζουν τη ζ�τηση στον τοµ�α των µεταφορ�ν,
λαµβ�νονταr υπ�ψη τιr διαφορετικ�r καταστ�σειr
που επικρατο�ν στιr δι�φορεr περιοχ�r τηr Κοιν�τη-
ταr, µ�σω:

— τηr αν�πτυξηr και προ�θησηr µ�τρων καλ�τερου
συνυπολογισµο� του εξωτερικο� κ�στουr στιr
τιµ�r των µεταφορ�ν, ιδ�ωr για τα λιγ�τερο
φιλικ� προr το περιβ�λλον µ�σα µεταφορ�r, ωr
προϋπ�θεση για να επηρε�ζονται οι επιλογ�r των
χρηστ�ν �στε να επιτευχθε� �να επ�πεδο ζ�τησηr
στον τοµ�α των µεταφορ�ν, το οπο�ο να ανταπο-
κρ�νεται περισσ�τερο στιr αρχ�r τηr βι�σιµηr
αν�πτυξηr,

— τηr προ�θησηr µιαr συνεκτικ�τερηr πολιτικ�r
µεταφορ�ν, µε την οπο�α να βελτι�νεται η οικο-
νοµικ� αποτελεσµατικ�τητα του τοµ�α των µετα-
φορ�ν και οι παρ�µετροι που αφορο�ν το περι-
β�λλον, την ασφ�λεια και τη δυνατ�τητα πρ�-
σβασηr, προωθ�νταr, µεταξ� �λλων, την καλ�-
τερη ολοκλ�ρωση του σχεδιασµο� στον τοµ�α τηr
χωροταξ�αr και των µεταφορ�ν, καθ�r και µ�τρα
διαχε�ρισηr τηr ζ�τησηr, �πωr ε�ναι η χρ�ση τηr
τηλεµατικ�r,

γ) να επιδιωχθο�ν οι κοινοτικο� στ�χοι �σον αφορ� τον
περιορισµ� των ανισορροπι�ν µεταξ� των διαφ�ρων
τρ�πων µεταφορ�r και την ενθ�ρρυνση των φιλικ�-
τερων προr το περιβ�λλον τρ�πων µεταφορ�r, ιδ�ωr
µ�σω:

— τηr αν�πτυξηr πιθαν�ν µεθ�δων στρατηγικ�r
αξιολ�γησηr των περιβαλλοντικ�ν επιπτ�σεων
του διευρωπαϊκο� δικτ�ου µεταφορ�ν, καθ�r και
πιθαν�ν µεθ�δων συστηµατικ�r αν�λυσηr �λων
των συναφ�ν τρ�πων µεταφορ�r, λαµβ�νονταr
υπ�ψη την αν�γκη σ�νδεσηr �λων των κρατ�ν
µελ�ν και περιφερει�ν εντ�r του διευρωπαϊκο�
δικτ�ου µεταφορ�ν και, ειδικ�τερα, την αν�γκη
σ�νδεσηr των νησιωτικ�ν, µεσ�γειων και περιφε-
ρειακ�ν περιοχ�ν µε τιr κεντρικ�r περιοχ�r τηr
Κοιν�τηταr,

— τηr διερε�νησηr των δυνατοτ�των χρησιµο-
πο�ησηr τηr κοινοτικ�r χρηµατοδ�τησηr προr
εξασφ�λιση καλ�τερηr ισορροπ�αr µεταξ� των
τρ�πων µεταφορ�r, διευκολ�νονταr τιr συνδυα-
σµ�νεr µεταφορ�r και τη δυνατ�τητα εναλλαγ�r
των χρησιµοποιο�µενων µ�σων,

— τηr αν�πτυξηr εν�r πλαισ�ου για την επ�λυση των
περιβαλλοντικ�ν προβληµ�των που θ�τει η
κυκλοφορ�α των βαρ�ων επαγγελµατικ�ν οχη-
µ�των,
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— τηr προ�θησηr τηr χρ�σηr φιλικ�τερων προr το
περιβ�λλον τρ�πων µεταφορ�r, π.χ. µ�σω τηr
ενθ�ρρυνσηr των δηµοσ�ων �/και συλλογικ�ν
µεταφορ�ν και των οχηµ�των χαµηλ�r εκποµπ�r
καυσαερ�ων.

3. Στον τοµ�α τηr εν�ργειαr, οι στ�χοι προτεραι�τηταr τηr
Κοιν�τηταr ε�ναι:

α) η προ�θηση τηr αποδοτικ�r και ορθολογικ�r χρ�σηr
τηr εν�ργειαr και η στ�ριξη τηr αν�πτυξηr και τηr
εφαρµογ�r τεχνολογι�ν και πρακτικ�ν για την εξοι-
κον�µηση εν�ργειαr, στιr οπο�εr συγκαταλ�γονται οι
ανανε�σιµεr πηγ�r εν�ργειαr και η συµπαραγωγ�
ηλεκτρισµο� και θερµ�τηταr, µ�σω καταλλ�λων προ-
γραµµ�των και µ�τρων, µ�τρων ευαισθητοπο�ησηr
και ενηµ�ρωσηr, καθ�r και ο καθορισµ�r κριτηρ�ων
ελ�γχου των επιδοτ�σεων �στε να αντισταθµιστε� ο
αρνητικ�r αντ�κτυποr που δηµιουργο�ν ορισµ�να
κ�νητρα·

β) η ενθ�ρρυνση τηr εφαρµογ�r µ�τρων διαχε�ρισηr τηr
ζ�τησηr εν�ργειαr περιλαµβανοµ�νων των µ�τρων
εξοικον�µησηr τηr εν�ργειαr, του εσωεπιχειρησιακο�
καταλογισµο� του εξωτερικο� κ�στουr/ωφελε�αr,
µ�σω οικονοµικ�ν και �λλων µ�τρων καθ�r και του
βελτιωµ�νου συντονισµο� των πρωτοβουλι�ν ευαι-
σθητοπο�ησηr των καταναλωτ�ν στα κοινοτικ� προ-
γρ�µµατα εξοικον�µησηr εν�ργειαr·

γ) η εν�σχυση ενεργειακ� αποδοτικ�ν προδιαγραφ�ν
για τιr συσκευ�r και η αναγραφ� τηr ενεργειακ�r
αποδοτικ�τηταr επ� των συσκευ�ν.

4. Στον τοµ�α τηr βιοµηχαν�αr, οι στ�χοι προτεραι�τηταr
τηr Κοιν�τηταr ε�ναι:

α) η προ�θηση τηr συνεχο�r αν�πτυξηr συστηµ�των
οικολογικ�r διαχε�ρισηr απ� το βιοµηχανικ� τοµ�α
και η αν�πτυξη προγραµµ�των για τη µεγαλ�τερη
ευαισθητοπο�ηση τηr βιοµηχαν�αr, ιδια�τερα των
µικρ�ν και µεσα�ων επιχειρ�σεων (ΜΜΕ), απ�ναντι
στα περιβαλλοντικ� ζητ�µατα, καθ�r και προγραµ-
µ�των επαγγελµατικ�r κατ�ρτισηr και τεχνικ�r
στ�ριξηr, καθ�r και η επανεξ�ταση του συστ�µατοr
περιβαλλοντικ� διαχε�ρισηr και ελ�γχου·

β) η αν�πτυξη εν�r πλαισ�ου για µ�α ολοκληρωµ�νη
πολιτικ� προϊ�ντων µε β�ση τη δι�ρκεια ζω�r τουr,
η οπο�α θα καλ�πτει, µεταξ� �λλων, την περαιτ�ρω
αν�λυση τηr δι�ρκειαr ζω�r, �σου συµπεριλαµβ�νε-
ται και η µε�ωση των παραγ�µενων αποβλ�των, και
θα λαµβ�νει υπ�ψη τιr ενδεχ�µενεr επιπτ�σειr στην
εσωτερικ� αγορ� προκειµ�νου να προωθηθε� η αν�-
πτυξη καθαρ�τερων προϊ�ντων µ�σω τηr ενσω-
µ�τωσηr του περιβαλλοντικο� παρ�γοντα και τηr
ελαχιστοπο�ησηr τηr χρ�σηr µη αποικοδοµ�σιµων
οργανικ�ν ουσι�ν, βαρ�ων µετ�λλων και ουσι�ν
που επιφ�ρουν αν�κεστο βλ�βη τηr υγε�αr·

γ) η βελτ�ωση τηr νοµοθεσ�αr και �λλων µ�σων �σον
αφορ� τον συνεκτικ� και ολοκληρωµ�νο �λεγχο τηr
ρ�πανσηr απ� βιοµηχανικ�r εγκαταστ�σειr, η αν�-
πτυξη εναλλακτικ�ν λ�σεων για �να συµπληρωµα-
τικ� πλα�σιο ολοκληρωµ�νου ελ�γχου τηr ρ�πανσηr
για τιr µικρ�τερεr εγκαταστ�σειr, στο οπο�ο θα λαµ-
β�νονται υπ�ψη τα ιδια�τερα προβλ�µατ� τουr, και
η ενθ�ρρυνση του καλ�τερου εσωεπιχειρησιακο�
καταλογισµο� του εξωτερικο� κ�στουr·

δ) λαµβ�νονταr υπ�ψη το ψ�φισµα του Ευρωπαϊκο�
Κοινοβουλ�ου τηr 14ηr Μα�ου 1997 (1) και το ψ�φι-
σµα του Συµβουλ�ου τηr 7ηr Οκτωβρ�ου 1997 (2), που
αφορο�ν αµφ�τερα την εφαρµογ� και τ�ρηση τηr
κοινοτικ�r νοµοθεσ�αr στον τοµ�α του περιβ�λλο-
ντοr, η επεξεργασ�α σχεδ�ου για τη λ�ψη µ�τρων για
τη βελτ�ωση αφεν�r τηr εφαρµογ�r �λων των κανο-
νιστικ�ν ρυθµ�σεων για τη µε�ωση των βιοµηχα-
νικ�ν ρ�πων και τηr ατµοσφαιρικ�r ρ�πανσηr και,
αφετ�ρου, τηr επιβολ�r κυρ�σεων σε περ�πτωση µη
τ�ρησ�r τουr, εξασφαλ�ζονταr τη β�λτιστη ενσω-
µ�τωση τηr αρχ�r «ο ρυπα�νων πληρ�νει» στην κοι-
νοτικ� νοµοθεσ�α· στο πλα�σιο αυτ�, το Ευρωπαϊκ�
Κοινοβο�λιο και το Συµβο�λιο λαµβ�νουν γν�ση
του Λευκο� Βιβλ�ου που θα υποβ�λει η Επιτροπ�
�σον αφορ� την περιβαλλοντικ� ευθ�νη·

ε) η αν�πτυξη δρ�σεων προκειµ�νου να ενισχυθε� η
ευαισθητοπο�ηση τηr βιοµηχαν�αr στα περιβαλλο-
ντικ� θ�µατα, �πωr τα µ�σα καλ�τερηr επιχειρηµα-
τικ�r ενηµ�ρωσηr, συµπεριλαµβανοµ�νηr τηr ενη-
µ�ρωσηr για τιr β�λτιστεr διαθ�σιµεr τεχνικ�r,
µεταξ� �λλων, µε τη χρησιµοπο�ηση των εγγρ�φων
EuroBAT, η δι�δοση καθαρ�τερων τεχνολογι�ν
καθ�r και β�λτιστων περιβαλλοντικ�ν πρακτικ�ν·

στ) η διασαφ�νιση του ορισµο� των «οικο-επιχειρ�-
σεων» και η διευκ�λυνση τηr αν�πτυξ�r τουr·

ζ) η �µφαση στα προβλ�µατα των ΜΜΕ �σον αφορ�
τα τεχνικ� και οικονοµικ� αντικ�νητρα στην αν�-
πτυξη και τη χρ�ση περιβαλλοντικ�r καθαρ�ν τε-
χνολογι�ν·

η) προ�θηση αποτελεσµατικ�ν ελ�γχων και, εκε� �που
υπ�ρχουν βι�σιµεr και οικολογικ� ενδεδειγµ�νεr
επιλογ�r, την εξ�λειψη και απαγ�ρευση των ανθε-
κτικ�ν οργανικ�ν, ρυπογ�νων ουσι�ν (ΡΟΡ) που
ε�ναι επιβλαβε�r για το περιβ�λλον και την υγε�α
λαµβ�νονταr υπ�ψη την πρ�οδο που �χει επιτευχθε�
στιr σχετικ�r διαπραγµατε�σειr διεθνο�r επιπ�δου·

θ) η αν�πτυξη και η εφαρµογ� πολιτικ�ν που να απο-
σκοπο�ν στη βι�σιµη βιοµηχανικ� αν�πτυξη,
πρ�γµα που απαιτε� τη διατ�πωση τηr �ννοιαr τηr
οικολογικ�r αποδοτικ�τηταr και την εστ�αση των
προσπαθει�ν στιr συµπρ�ξειr µεταξ� κυβερν�σεων
και βιοµηχαν�αr, χρησιµοποι�νταr το καινοτ�µο
δυναµικ� τηr βιοµηχαν�αr και τα κατ�λληλα κ�νη-
τρα προr την πλευρ� τ�σο τηr ζ�τησηr �σο και τηr
προσφορ�r.

5. Στον τοµ�α του τουρισµο�, οι στ�χοι προτεραι�τηταr
τηr Κοιν�τηταr ε�ναι:

α) τακτικ� ανταλλαγ� πληροφορι�ν σχετικ� µε τιr
επιπτ�σειr του τουρισµο� στο περιβ�λλον·

(1) ΕΕ C 167 τηr 2. 6. 1997, σ. 92.
(2) ΕΕ C 321 τηr 22. 10. 1997, σ. 1.
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β) η στ�ριξη εκστρατει�ν ευαισθητοπο�ησηr σε περιβαλ-
λοντικ� θ�µατα µε στ�χο να προωθηθε� η φιλικ�
προr το περιβ�λλον χρ�ση των τουριστικ�ν δυνα-
τοτ�των·

γ) η προ�θηση τηr εφαρµογ�r καινοτ�µων ορθ�ν πρα-
κτικ�ν, µεταξ� �λλων µ�σω προτ�πων πειραµατικ�ν
σχεδ�ων στο πλα�σιο υφισταµ�νων χρηµατοδοτικ�ν
µ�σων και εφαρµ�ζονταr την αρχ� «ο ρυπα�νων
πληρ�νει», στον τοµ�α τηr βι�σιµηr τουριστικ�r αν�-
πτυξηr·

δ) η διασφ�λιση �τι τα διαρθρωτικ� ταµε�α συµβ�λλουν
στιr αειφ�ρεr µορφ�r τουρισµο� σ�µφωνα µε:

— τιr απαιτ�σειr που απορρ�ουν απ� τουr κανονι-
σµο�r των διαρθρωτικ�ν ταµε�ων συµπεριλαµβα-
νοµ�νηr και κ�θε ρ�θµισηr για την εκτ�µηση των
περιβαλλοντικ�ν επιπτ�σεων των επιχειρ�σεων
και

— κ�θε �λλη σχετικ� κοινοτικ� νοµοθεσ�α �πωr
ε�ναι τα µ�τρα σχετικ� µε την εκτ�µηση των περι-
βαλλοντικ�ν επιπτ�σεων·

ε) η επιδ�ωξη τηr ενσωµ�τωσηr, εφ�σον ενδε�κνυται,
του θ�µατοr «περιβ�λλον και τουρισµ�r» σε διεθνε�r
συµφων�εr.

�ρθρο 3

∆ιε�ρυνση του φ�σµατοr των µ�σων

Η Κοιν�τητα θα αναπτ�ξει, θα εφαρµ�σει � �λλωr θα
ενθαρρ�νει µια ευρ�τερη δ�σµη µ�σων �στε να επ�λθουν
ουσιαστικ�r αλλαγ�r στιr σηµεριν�r τ�σειr και πρακτικ�r
ωr προr τη βι�σιµη αν�πτυξη, λαµβ�νονταr υπ�ψη την
αρχ� τηr επικουρικ�τηταr.

1. �σον αφορ� την αν�πτυξη, σε κατ�λληλο επ�πεδο, απο-
τελεσµατικ�ν µ�τρων βασισµ�νων στην αγορ� και
�λλων οικονοµικ�ν µ�τρων, ωr µ�σων εφαρµογ�r πολι-
τικ�r, ιδια�τερη προσοχ� θα δοθε�:

α) στη συνεκτ�µηση του περιβ�λλοντοr·

β) στην εξ�ταση των εµποδ�ων �σον αφορ� την εισα-
γωγ� των οικονοµικ�ν µ�τρων και στον εντοπισµ�
των πιθαν�ν λ�σεων·

γ) στην επιβολ� περιβαλλοντικ�ν εισφορ�ν·

δ) στον εντοπισµ� των επιδοτ�σεων εκε�νων που �χουν
δυσµεν� επ�δραση στιr πρακτικ�r βι�σιµηr
παραγωγ�r και καταν�λωσηr, µε στ�χο την επανεξ�-
τασ� τουr·

ε) στην ενθ�ρρυνση τηr εφαρµογ�r τηr �ννοιαr τηr
περιβαλλοντικ�r ευθ�νηr, σε επ�πεδο κρατ�ν µελ�ν·

στ) στη σ�ναψη συµφωνι�ν επ� εθελοντικ�r β�σεωr µε
περιβαλλοντικο�r στ�χουr, τηρουµ�νων των
καν�νων του ανταγωνισµο�·

ζ) στην ενθ�ρρυνση τηr χρ�σεωr φορολογικ�ν µ�τρων
για την επ�τευξη στ�χων για την προστασ�α του
περιβ�λλοντοr, εξετ�ζονταr, συν τοιr �λλοιr, ενδεχ�-
µενεr νοµοθετικ�r πρωτοβουλ�εr στο πεδ�ο αυτ�
κατ� τη δι�ρκεια λειτουργ�αr του προγρ�µµατοr και
συνεχ�ζονταr τη µελ�τη σχετικ� µε τα πιθαν� ευρ�-
τερα οφ�λη που προ�ρχονται απ� τουr εν λ�γω
µηχανισµο�r, ιδ�ωr στο πλα�σιο των γενικ�ν οικονο-

µικ�ν στ�χων τηr Κοιν�τηταr, �πωr ε�ναι η απασ-
χ�ληση, η ανταγωνιστικ�τητα και η αν�πτυξη.

2. �σον αφορ� τα οριζ�ντια µ�σα, οι στ�χοι προτεραι�τη-
ταr τηr Κοιν�τηταr ε�ναι:

α) εξ�ταση, συν τοιr �λλοιr υπ� το πρ�σµα τηr προτ�-
σεωr τηr 25ηr Μαρτ�ου 1997 τηr Επιτροπ�r, σχετικ�
µε την αξιολ�γηση των επιπτ�σεων ορισµ�νων σχε-
δ�ων και προγραµµ�των για το περιβ�λλον (1), µε
ποιον τρ�πο ε�ναι δυνατ�ν να αξιολογηθο�ν οι περι-
βαλλοντικ�r επιπτ�σειr των πολιτικ�ν, σχεδ�ων και
προγραµµ�των στιr προτ�σειr τηr Κοιν�τηταr και
τηr Επιτροπ�r για προγρ�µµατα και, εφ�σον απαι-
τε�ται, εκπ�νηση κοινοτικ�ν νοµοθετικ�ν πρ�ξεων·

β) αν�πτυξη µεθ�δων για την εκτ�µηση των περιβαλλο-
ντικ�ν επιπτ�σεων σχεδ�ων και προγραµµ�των, και
προ�θηση τηr αν�πτυξηr µεθ�δων και υλικο�
κατ�ρτισηr και καθοδ�γησηr για την εκτ�µηση τ�σο
των �ργων �σο και των σχεδ�ων και προγραµµ�των·

γ) εξ�ταση του ενδεχοµ�νου να επεκταθε� το σ�στηµα
περιβαλλοντικ�r διαχε�ρισηr και ελ�γχου και σε
τοµε�r δραστηριοτ�των π�ραν τηr µεταποιητικ�r
βιοµηχαν�αr·

δ) �που απαιτε�ται, προ�θηση τηr τυποπο�ησηr σε
σχ�ση µε περιβαλλοντικ� θ�µατα και εν�σχυση τηr
ενσωµ�τωσηr των περιβαλλοντικ�ν πτυχ�ν στην
κατ�ρτιση βιοµηχανικ�ν προτ�πων·

ε) αν�πτυξη κριτηρ�ων για την εκτ�µηση του κατ�
π�σον οι υφιστ�µενεr κοινοτικ�r πολιτικ�r και µ�σα,
συµπεριλαµβανοµ�νηr τηr χρηµατοδ�τησηr, συµβι-
β�ζονται µε τιr απαιτ�σειr τηr βι�σιµηr αν�πτυξηr·

στ) επανεξ�ταση των κοινοτικ�ν καν�νων �σον αφορ�
τιr δηµ�σιεr συµβ�σειr µε στ�χο την καλ�τερη
ενσωµ�τωση των περιβαλλοντικ�ν παραµ�τρων
στην εφαρµογ� τουr, τηρουµ�νου π�ντοτε του θεµι-
το� ανταγωνισµο�.

3. Προτεραι�τητα θα δοθε� στη βελτιωµ�νη χρ�ση των
µηχανισµ�ν χρηµατοδοτικ�ν ενισχ�σεων τηr Κοιν�τη-
ταr ωr µ�σου προ�θησηr τηr βι�σιµηr αν�πτυξηr. Αυτ�
προϋποθ�τει µια καλ�τερη ενσωµ�τωση των περιβαλλο-
ντικ�ν παραµ�τρων, συµπεριλαµβανοµ�νηr τηr προστα-
σ�αr τηr φ�σηr, και αξιολ�γηση των περιβαλλοντικ�ν
επιπτ�σεων αυτ�ν των µηχανισµ�ν προκειµ�νου να βελ-
τιωθε� η ποι�τητα των δρ�σεων στ�ριξηr απ� περιβαλλο-
ντικ� και οικονοµικ� �ποψη.

4. Η Κοιν�τητα θα συνεχ�σει τιr προσπ�θειεr για την
πλ�ρη αξιοπο�ηση των δυνατοτ�των που προσφ�ρουν οι
ν�εr τεχνικ�r και τεχνολογ�εr στο θ�µα τηr βιωσιµ�τηταr
σε τοµε�r �πωr η γεωργ�α, η επεξεργασ�α τροφ�µων, οι
χηµικ�r ουσ�εr και τα φαρµακευτικ� προϊ�ντα, ο καθαρι-
σµ�r του περιβ�λλοντοr και η αν�πτυξη ν�ων υλικ�ν
και ενεργειακ�ν πηγ�ν.

(1) ΕΕ C 129 τηr 25. 4. 1997, σ. 14.
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�ρθρο 4

Εφαρµογ� και επιβολ� του ν�µου

Η Κοιν�τητα θα ενισχ�σει τιr προσπ�θειεr σε �λα τα επ�-
πεδα διασφαλ�ζονταr την καλ�τερη εφαρµογ� και επιβολ�
τηr περιβαλλοντικ�r νοµοθεσ�αr.

Οι στ�χοι προτεραι�τηταr τηr Κοιν�τηταr ε�ναι:

α) να βελτιωθε� το νοµικ� πλα�σιο τηr περιβαλλοντικ�r
πολιτικ�r µε τη θ�σπιση συνεκτικ�τερων και πιο σφαι-
ρικ�ν και ολοκληρωµ�νων προσεγγ�σεων για ορισµ�-
νουr τοµε�r, µε την απλο�στευση, εφ�σον απαιτε�ται,
των νοµοθετικ�ν και διοικητικ�ν διαδικασι�ν και τη
χρησιµοπο�ηση οδηγι�ν-πλαισ�ων, καθ�r και µε
�µφαση στη δυνατ�τητα µεταφορ�r και πρακτικ�r
εφαρµογ�r των µ�τρων που θα θεσπιστο�ν·

β) να ενταθο�ν οι προσπ�θειεr για την εξασφ�λιση τηr
καλ�τερηr συµµ�ρφωσηr των κρατ�ν µελ�ν στην υπο-
χρ�ωσ� τουr, σ�µφωνα µε την κοινοτικ� νοµοθεσ�α, να
υποβ�λλουν εκθ�σειr, συν τοιr �λλοιr, µ�σω καλ�τερου
εξορθολογισµο� και τυποπο�ησηr τηr υποχρ�ωσηr
αυτ�r, µ�σω τηr καλ�τερηr αξιοπο�ησηr των εκθ�σεων
στη διαδικασ�α λ�ψηr αποφ�σεων, καθ�r και µ�σω τηr
εντατικοπο�ησηr των εργασι�ν οι οπο�εr πραγµατο-
ποιο�νται εντ�r των επιτροπ�ν διαχε�ρισηr επ� των
θεµ�των αυτ�ν·

γ) να τεθε� ωr στ�χοr η εν�σχυση τηr αποτελεσµατικ�τη-
ταr στη συνεργασ�α µεταξ� των αρχ�ν των κρατ�ν
µελ�ν που ε�ναι αρµ�διεr για την εφαρµογ� και την
τ�ρηση τηr κοινοτικ�r νοµοθεσ�αr στον τοµ�α του
περιβ�λλοντοr, συν τοιr �λλοιr, µ�σω του δικτ�ου
επιθεωρητ�ν περιβ�λλοντοr· στο πλα�σιο αυτ�, πρ�πει
να αναζητηθε� ο τρ�ποr επ�τευξηr καλ�τερηr διαφ�-
νειαr �σον αφορ� τιr µεθ�δουr εποπτε�αr και εφαρ-
µογ�r τηr νοµοθεσ�αr στα κρ�τη µ�λη και να ενισ-
χυθο�ν οι προσπ�θειεr κοιν�r συνεργασ�αr δια του
ιδ�ου δικτ�ου µ�σω πιλοτικ�ν προγραµµ�των και ασκ�-
σεων επ� του εδ�φουr,

δ) να εξετασθο�ν εναλλακτικ�r λ�σειr για την εν�σχυση
τηr αποτελεσµατικ�τηταr στην επιθε�ρηση του περι-
β�λλοντοr στην Ευρ�πη επ� τη β�σει εκθ�σεωr που θα
υποβ�λει η Επιτροπ� πριν απ� τη λ�ξη του προγρ�µµα-
τοr �που θα παρ�χεται αξιολ�γηση κυρ�ωr τηr σκοπι-
µ�τηταr να καθιερωθο�ν κοιν� στοιχε�α επιθε�ρησηr
επ� τη β�σει ελαχ�στων προδιαγραφ�ν επιθε�ρησηr· η
Επιτροπ� θα δηµοσιε�ει ετ�σια �κθεση σχετικ� µε τον
τοµ�α του περιβ�λλοντοr η οπο�α, µεταξ� �λλων θα
εκθ�τει λεπτοµερ�r τιr επιδ�σειr ωr προr την εφαρµογ�
και την επιβολ� τηr κοινοτικ�r νοµοθεσ�αr στα κρ�τη
µ�λη·

ε) να µελετηθο�ν κ�νητρα ευρ�τερηr συµµετοχ�r του κοι-
νο� στην εφαρµογ� και τ�ρηση των περιβαλλοντικ�ν
πολιτικ�ν και να εξετασθε� µ�πωr ε�ναι αναγκα�α η
βελτ�ωση τηr πρ�σβασηr στη δικαιοσ�νη, λαµβ�νονταr
υπ�ψη την αρχ� τηr επικουρικ�τηταr και τα διαφορε-
τικ� νοµικ� συστ�µατα των κρατ�ν µελ�ν·

στ) να ενθαρρ�νει, στο πλα�σιο των προτ�σε�ν τηr για την
αναθ�ωρηση των ισχυουσ�ν νοµικ�ν πρ�ξεων και των
προτ�σε�ν τηr για τη θ�σπιση ν�ων στον τοµ�α του
περιβ�λλοντοr, ρυθµ�σειr β�σει των οπο�ων θα υπο-
χρε�νονται τα κρ�τη µ�λη να θεσπ�ζουν διατ�ξειr σχε-
τικ� µε την εφαρµογ� των περιβαλλοντικ�ν καν�νων

και διατ�ξειr σχετικ� µε την επιβολ� ποιν�ν σε
περ�πτωση µη τ�ρησηr των καν�νων αυτ�ν·

ζ) να εντε�νει τιr προσπ�θειεr, τ�σο σε επ�πεδο Κοιν�τη-
ταr �σο και σε επ�πεδο κρατ�ν µελ�ν, για την αποτελε-
σµατικ� εφαρµογ� των διαδικασι�ν περ� παραβι�σεωr
τηr κοινοτικ�r νοµοθεσ�αr στον τοµ�α του περιβ�λλο-
ντοr σ�µφωνα µε τη συνθ�κη, και ιδ�ωr τα �ρθρα 155
και 171.

�ρθρο 5

Ευαισθητοπο�ηση

Η Κοιν�τητα τον�ζει τη σηµασ�α τηr επικοινων�αr, τηr
ενηµ�ρωσηr, τηr εκπα�δευσηr και τηr κατ�ρτισηr ωr µ�σων
ευαισθητοπο�ησηr του κοινο� απ�ναντι στα προβλ�µατα
τηr βι�σιµηr αν�πτυξηr και την αλλαγ� τηr συµπεριφορ�r
σε �λουr τουr τοµε�r τηr κοινων�αr. Η Κοιν�τητα θα εντε�-
νει τιr προσπ�θει�r τηr �στε να βελτι�σει περαιτ�ρω το
επ�πεδο ευαισθητοπο�ησηr και ενηµ�ρωσηr των πολιτ�ν τηr
σε θ�µατα βι�σιµηr αν�πτυξηr.

Οι στ�χοι προτεραι�τηταr τηr Κοιν�τηταr ε�ναι:

α) η πρ�σβαση στιr πληροφορ�εr για την κατ�σταση του
περιβ�λλοντοr και την εφαρµογ� τηr κοινοτικ�r περι-
βαλλοντικ�r νοµοθεσ�αr·

β) η προ�θηση τηr ενσωµ�τωσηr τηr �ννοιαr τηr βι�σιµηr
αν�πτυξηr στα κοινοτικ� προγρ�µµατα εκπα�δευσηr
και κατ�ρτισηr·

γ) η ενθ�ρρυνση περιβαλλοντικ�r εκπα�δευσηr και κατ�ρ-
τισηr σε �λα τα σχετικ� επ�πεδα, µεταξ� �λλων ωr
συµβολ� στην αλλαγ� τηr ατοµικ�r συµπεριφορ�r προr
την κατε�θυνση µιαr πιο βι�σιµηr αν�πτυξηr·

δ) η β�λτιστη αξιοπο�ηση του συστ�µατοr για τη συνεχ�
αξιολ�γηση και τη δ�ουσα δηµοσιοπο�ηση των αποτε-
λεσµ�των των σχεδ�ων του προγρ�µµατοr LIFE, τ�σο
στον τοµ�α τηr προστασ�αr τηr φ�σηr �σο και σε
�λλουr περιβαλλοντικο�r τοµε�r·

ε) η συλλογ� και ευρ�τερη δι�δοση των πληροφορι�ν και
των γν�σεων �σον αφορ� τη σχ�ση που υφ�σταται
αν�µεσα στην κατ�σταση του περιβ�λλοντοr και τη
δηµ�σια υγε�α·

στ) η περαιτ�ρω προ�θηση τηr «πρ�σινηr διαχε�ρισηr»
εντ�r των θεσµικ�ν οργ�νων τηr Κοιν�τηταr και η
διευκ�λυνση τηr ανταλλαγ�r των β�λτιστων πρακτικ�ν,
τηr πρ�σβασηr στιr σχετικ�r πληροφορ�εr και τηr κατ�
το δυνατ�ν ευρ�τερηr δι�δοσηr αυτ�ν·

ζ) η προ�θηση τηr στεν�r συνεργασ�αr µεταξ� τηr Επι-
τροπ�r και των κρατ�ν µελ�ν στον τοµ�α τηr επι-
κοινων�αr και ενηµ�ρωσηr σε περιβαλλοντικ� θ�µατα·
η αν�πτυξη µιαr κοινοτικ�r στρατηγικ�r επικοινων�αr
σε συνεργασ�α µε τα κρ�τη µ�λη, µεταξ� �λλων µε την
αξιοπο�ηση των υφιστ�µενων πρωτοβουλι�ν συνεργα-
σ�αr·

η) η διευκ�λυνση του καταναλωτ� να λαµβ�νει υπ�ψη
περιβαλλοντικ� κριτ�ρια, µ�σω τηr οικοσ�µανσηr και
τηr παροχ�r περιβαλλοντικ�ν πληροφορι�ν επ� των
προϊ�ντων, συµπεριλαµβανοµ�νων των χηµικ�ν
ουσι�ν·
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θ) η ενθ�ρρυνση των χρηµατοοικονοµικ�ν οργανισµ�ν,
�πωr οι τρ�πεζεr και οι ασφαλιστικ�r εταιρε�εr, να
ενσωµατ�νουν περιβαλλοντικ�r παραµ�τρουr στιr
συναλλαγ�r τουr.

�ρθρο 6

∆ιεθν�r συνεργασ�α

Αναγνωρ�ζονταr τον διασυνοριακ� χαρακτ�ρα που �χουν
τα σοβαρ� περιβαλλοντικ� προβλ�µατα, και λαµβ�νονταr
υπ�ψη τιr µεγ�λεr προοπτικ�r που διαθ�τει η Κοιν�τητα να
καταστε� κινητ�ριοr δ�ναµη για την περαιτ�ρω αν�πτυξη
τηr διεθνο�r νοµοθεσ�αr για το περιβ�λλον, η Κοιν�τητα
θα επιδι�ξει να αναβαθµ�σει το ρ�λο τηr και να αναλ�βει
ηγετικ� δρ�ση, ιδ�ωr �σον αφορ� τιr δεσµε�σειr που �χει
αναλ�βει σε διεθν�r επ�πεδο στο πλα�σιο των συµβ�σεων
και των πρωτοκ�λλων που �χει συν�ψει.

Αυτ� συνεπ�γεται ειδικ�τερα µια ενισχυµ�νη συνεργασ�α
µε τιr χ�ρεr τηr Κεντρικ�r και Ανατολικ�r Ευρ�πηr και
τηr Μεσογε�ου, εν�σχυση του ρ�λου τηr απ�ναντι στα περι-
βαλλοντικ� ζητ�µατα �πωr αυτ� προσδιορ�ζονται στην
Ατζ�ντα 21 καθ�r και απ�ναντι στη διµερ� και πολυµερ�
συνεργασ�α σε θ�µατα βι�σιµηr αν�πτυξηr.

Η Κοιν�τητα οφε�λει να διασφαλ�σει �τι αυτ� αποτελε�
κινητ�ριο δ�ναµη στιr µελλοντικ�r εργασ�εr που εντ�σσο-
νται στο πλα�σιο των συµβ�σεων σχετικ� µε τη βιοποικι-
λ�τητα και τιr κλιµατικ�r µεταβολ�r, και �τι η Κοιν�τητα
θα αναλ�βει ηγετικ� ρ�λο στιr διεθνε�r προσπ�θειεr καθο-
ρισµο� εν�r νοµικ� δεσµευτικο� ρυθµιστικο� συστ�µατοr
για τουr ανθεκτικο�r οργανικο�r ρ�πουr (ΡΟΡ).

1. �σον αφορ� την Κεντρικ� και Ανατολικ� Ευρ�πη οι
στ�χοι προτεραι�τηταr τηr Κοιν�τηταr ε�ναι:

α) η περαιτ�ρω αν�πτυξη µιαr συνολικ�r προσ�γγισηr
των περιβαλλοντικ�ν ζητηµ�των στο πλα�σιο τηr
προετοιµασ�αr των υποψηφ�ων προr �νταξη συνδεδε-
µ�νων χωρ�ν τηr Κεντρικ�r και Ανατολικ�r
Ευρ�πηr· η Κοιν�τητα, µ�σω τηr συνεργασ�αr σε τε-
χνικ� και διοικητικ� επ�πεδο και µ�σω χρηµατοοικο-
νοµικ�ν ενισχ�σεων, δεσµε�εται να βοηθ�σει τιr
χ�ρεr που �χουν υποβ�λει α�τηση προσχ�ρησηr να
επιτ�χουν το απαιτο�µενο επ�πεδο προστασ�αr του
περιβ�λλοντοr �ωr τη στιγµ� τηr �νταξ�r τουr. Στο
πλα�σιο αυτ�, πρ�πει να δ�δεται µεγαλ�τερη προτε-
ραι�τητα στην κατ�ρτιση και εφαρµογ� περιβαλλο-
ντικ�ν προγραµµ�των δρ�σεωr για κ�θε µια απ� τιr
χ�ρεr αυτ�r µε την προοπτικ� τηr πιθαν�r �νταξ�r
τουr στην Κοιν�τητα·

β) η συν�χιση τηr συνεργασ�αr µε τιr χ�ρεr τηr Κε-
ντρικ�r και Ανατολικ�r Ευρ�πηr και η προ�θηση τηr
µεταξ� τουr συνεργασ�αr στον τοµ�α αυτ�, µ�σα στο
πλα�σιο που προβλ�πεται απ� τιr ευρωπαϊκ�r συµ-
φων�εr. Αυτ� συνεπ�γεται εν�σχυση τηr συνεργασ�αr
στον τοµ�α των µ�τρων για την κατ�ρτιση και τη
δηµιουργ�α υποδοµ�r, συν�χιση τηr χρηµατοδοτικ�r
συνεργασ�αr, συµπεριλαµβανοµ�νηr τηr τεχνικ�r
βο�θειαr ειδικ� �σον αφορ� την προσ�γγιση, την

εφαρµογ� και την τ�ρηση τηr νοµοθεσ�αr, επενδυτικ�
στ�ριξη τηr περιβαλλοντικ�r υποδοµ�r και συνεργα-
σ�α για καλ�τερη περιβαλλοντικ� πρακτικ�, µεταξ�
�λλων µ�σω τηr µεταφορ�r τεχνολογ�αr.

2. �σον αφορ� τιr µεσογειακ�r χ�ρεr και τη λεκ�νη τηr
Μεσογε�ου, οι στ�χοι προτεραι�τηταr τηr Κοιν�τηταr
ε�ναι:

α) η αν�πτυξη, στο πλα�σιο τηr διακ�ρυξηr τηr Βαρ-
κελ�νηr του Νοεµβρ�ου 1995, µ�αr περιφερειακ�r
προσ�γγισηr µ�σω του τακτικο� διαλ�γου, µεταξ�
�λλων µ�σω υπουργικ�ν διασκ�ψεων, και τηr ευρ�-
τερηr και βελτιωµ�νηr συνεργασ�αr, ιδ�ωr �σον
αφορ� τη χρηµατοδοτικ� και τεχνικ� βο�θεια·

β) η κατ�ρτιση βραχυπρ�θεσµου και µεσοπρ�θεσµου
προγρ�µµατοr δρ�σεων προτεραι�τηταr για τη
λεκ�νη τηr Μεσογε�ου και η δηµιουργ�α εν�r µηχανι-
σµο� ελ�γχου τηr εκτ�λεσ�r του.

3. �σον αφορ� τη Βαλτικ�, οι στ�χοι προτεραι�τηταr τηr
Κοιν�τηταr ε�ναι να ενισχυθε� η συνεργασ�α για θ�µατα
περιβ�λλοντοr εντ�r των υφιστ�µενων περιφερειακ�ν
πλαισ�ων και να προωθηθε� ο συντονισµ�r των σχετικ�ν
π�ρων προr υποστ�ριξη των δραστηριοτ�των τηr επι-
τροπ�r του Ελσ�νκι (HELCOM) και, ιδ�ωr, η εφαρµογ�
του κοινο� συνολικο� προγρ�µµατοr περιβαλλοντικ�r
δρ�σηr.

4. �σον αφορ� την διαδικασ�α του Ρ�ο, οι στ�χοι προτε-
ραι�τηταr τηr Κοιν�τηταr ε�ναι να εξασφαλισθε� η ενερ-
γ�r συµµετοχ� τηr Κοιν�τηταr στην διαδικασ�α και
στην παρακολο�θηση τηr ειδικ�r συν�δου τηr Γενικ�r
Συν�λευσηr του ΟΗΕ για το 1997 και, µεταξ� �λλων, η
συµβολ�:

α) στην εν�σχυση τηr σ�µβασηr-πλα�σιο για τιr κλιµατι-
κ�r µεταβολ�r, σ�µφωνα µε την εντολ� του Βερολ�νου
και τιr µετ�πειτα αποφ�σειr·

β) στην εκπ�νηση τηr σ�µβασηr για τη βιοποικιλ�τητα,
καθ�r και την προ�θηση των εθνικ�ν στρατηγικ�ν
εφαρµογ�r και �γκαιρηr κατ�ρτισηr του πρωτοκ�λ-
λου για τη βιολογικ� ασφ�λεια·

γ) στην εν�σχυση τηr διεθνο�r συνεργασ�αr στο πλα�σιο
τηr σ�µβασηr για την καταπολ�µηση τηr απερ�µω-
σηr.

5. �σον αφορ� �λλα διεθν� περιβαλλοντικ� θ�µατα οι
στ�χοι προτεραι�τηταr τηr Κοιν�τηταr ε�ναι:

α) η αναθε�ρηση τηr πολιτικ�r �σον αφορ� την �νταξη
τηr βι�σιµηr αν�πτυξηr στην εκτ�λεση τηr 4ηr σ�µ-
βασηr ΑΚΕ-ΕΚ, η αξιολ�γηση τηr συνολικ�r κοινο-
τικ�r αναπτυξιακ�r βο�θειαr �στε να εξασφαλισθε�
�τι εφαρµ�ζονται τα συστ�µατα περιβαλλοντικ�r
εκτ�µησηr·

β) η εν�σχυση τηr περιβαλλοντικ�r συνιστ�σαr στα
πλα�σια τηr συνεργασ�αr µε τα ν�α ανεξ�ρτητα
κρ�τη, µε επ�κεντρο τα µ�τρα για την κατ�ρτιση και
τη δηµιουργ�α υποδοµ�r και την τεχνικ� βο�θεια
στο πλα�σιο του προγρ�µµατοr TACIS·



EL Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των10. 10. 98 L 275/9

γ) η εν�σχυση τηr περιβαλλοντικ�r συνιστ�σαr στο
πλα�σιο τηr συνεργασ�αr µε χ�ρεr τηr Ασ�αr και τηr
Λατινικ�r Αµερικ�r σ�µφωνα µε τον κανονισµ�
(ΕΟΚ) αριθ. 443/92 του Συµβουλ�ου τηr 25ηr
Vεβρουαρ�ου 1992, περ� χρηµατοδοτικ�r και τεχνι-
κ�r βο�θειαr καθ�r και οικονοµικ�r συνεργασ�αr µε
τιr αναπτυσσ�µενεr χ�ρεr τηr Λατινικ�r Αµερικ�r
και τηr Ασ�αr (1), και µε τιr γενικ�r κατευθ�νσειr
για τη συνεργασ�α µεταξ� τηr Κοιν�τηταr και των
εν λ�γω περιφερει�ν·

δ) η προ�θηση τηr ενεργο� συµµετοχ�r σε περιφερεια-
κ�r διασκ�ψειr και συνθ�κεr στην Ευρ�πη και τηr
διαδικασ�αr «Περιβ�λλον για την Ευρ�πη»·

ε) η υποστ�ριξη των διεθν�ν εργασι�ν στον τοµ�α των
δεικτ�ν βι�σιµηr αν�πτυξηr·

στ) η θ�σπιση αυστηρ�τερων διατ�ξεων για την τ�ρηση
και την διευθ�τηση των διαφορ�ν κατ� την
αναθε�ρηση των διεθν�ν συµφωνι�ν·

ζ) η ενεργ�r συµµετοχ� στη διαπραγµ�τευση εν�r
νοµικ�r δεσµευτικο� κειµ�νου για τη διαδικασ�α τηr
«συνα�νεσηr µετ� απ� προηγο�µενη ενηµ�ρωση»
�σον αφορ� το εµπ�ριο ορισµ�νων επικινδ�νων
χηµικ�ν ουσι�ν και παρασιτοκτ�νων.

6. �σον αφορ� το εµπ�ριο και το περιβ�λλον, οι στ�χοι
προτεραι�τηταr τηr Κοιν�τηταr ε�ναι:

α) η αναζ�τηση τηr εξασφ�λισηr �τι οι καν�νεr του
∆ΟΕ, οι κανονισµο� και οι διαδικασ�εr θα παρ�χουν
προτεραι�τητα στην αν�γκη προ�θησηr υψηλο� επι-
π�δου περιβαλλοντικ�r προστασ�αr, ιδ�ωr �σον
αφορ� τιr γενικ�r διατ�ξειr·

β) η ενεργ�r συµµετοχ� στιr διεθνε�r συζητ�σειr, κυρ�ωr
στα πλα�σια του ΠΟΕ, για θ�µατα εµπορ�ου και περι-
β�λλοντοr, �που η Κοιν�τητα, σ�µφωνα µε το γενικ�
στ�χο τηr βι�σιµηr αν�πτυξηr, θα προωθ�σει µια
ισορροπηµ�νη προσ�γγιση των αντ�στοιχων προβλη-
µ�των περιβ�λλοντοr και εµπορ�αr η οπο�α θα επι-
κεντρ�νεται στην ενσωµ�τωση των περιβαλλοντικ�ν
απαιτ�σεων στο σ�στηµα πολυµερ�ν εµπορικ�ν
συναλλαγ�ν·

γ) η κατ� προτ�µηση εξε�ρεση πολ�πλευρων λ�σεων στα
προβλ�µατα εµπορ�ου και περιβ�λλοντοr, τηρ�νταr
τιr αρχ�r που δι�πουν το περιβ�λλον και το εµπ�ριο
και προωθ�νταr τη διαφ�νεια στον καθορισµ� και
την εφαρµογ� των περιβαλλοντικ�ν µ�τρων, στα
οπο�α συµπεριλαµβ�νονται τα ν�α µ�σα τηr περιβαλ-
λοντικ�r πολιτικ�r.

ΜΕΡΟΣ 2

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΟΘΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ

�ρθρο 7

Βελτ�ωση τηr β�σηr τηr περιβαλλοντικ�r πολιτικ�r

Η Κοιν�τητα µεριµν� �στε η περιβαλλοντικ� πολιτικ� τηr
να βασ�ζεται σε αξι�πιστα και συγκρ�σιµα στοιχε�α, στατι-
στικ�r και δε�κτεr, σε ορθ�r επιστηµονικ�r πληροφορ�εr και
σε εκτ�µηση του κ�στουr και των ωφελει�ν που µπορο�ν
να προκ�ψουν απ� τη δρ�ση � τη µη δρ�ση. Η Κοιν�τητα
εξασφαλ�ζει το συντονισµ� και τη συνεργασ�α µε τα αρµ�-
δια κοινοτικ� �ργανα και φορε�r και συνεργ�ζεται µε τουr
αρµ�διουr φορε�r σε διεθν�r επ�πεδο. Ο Ευρωπαϊκ�r Οργα-
νισµ�r Περιβ�λλοντοr διαδραµατ�ζει σηµαντικ� ρ�λο κατ�
την παρακολο�θηση και την αναφορ� τηr κατ�στασηr του
περιβ�λλοντοr.

Ιδια�τερη προσοχ� θα δοθε�:

α) στον εντοπισµ� και την κ�λυψη ελλε�ψεων των υφιστ�-
µενων βασικ�ν στατιστικ�ν στοιχε�ων για το περιβ�λ-
λον, στην ενσωµ�τωση τηr περιβαλλοντικ�r συνιστ�σαr
στα στοιχε�α και τιr στατιστικ�r �λλων πολιτικ�ν, και
στην εξασφ�λιση τηr πρ�σβασηr στα στοιχε�α αυτ�·

β) στην προ�θηση τηr αν�πτυξηr περιβαλλοντικ�ν
δεικτ�ν, δεικτ�ν επιδ�σεων �λων των σχετικ�ν θεµ�των
πολιτικ�r, καθ�r και δεικτ�ν βι�σιµηr αν�πτυξηr ωr
σηµε�ων αναφορ�r για τη µ�τρηση τηr προ�δου προr τη
βι�σιµη αν�πτυξη και ωr β�σηr για τον καθορισµ�
γενικ�ν και επιχειρησιακ�ν στ�χων·

γ) στη βελτ�ωση του συντονισµο� κατ� την αν�πτυξη και
την εξασφ�λιση αµοιβα�αr αν�δρασηr µεταξ� τηr
επιστηµονικ�r �ρευναr, των αναπτυξιακ�ν πολιτικ�ν και
τηr περιβαλλοντικ�r πολιτικ�r·

δ) στην περαιτ�ρω δι�δοση αξιολ�γησηr για το περιβ�λλον
τηr χρ�σηr τεχνικ�ν οικονοµικ�r αξιολ�γησηr (τεχνικ�r
οικονοµικ�r αποδοτικ�τηταr, αν�λυσηr κ�στουr/ωφε-
λε�αr και επιπτ�σεων τηr επιχειρηµατικ�r δρ�σηr)·

ε) στην αν�πτυξη βοηθητικ�ν � «δορυφορικ�ν λογα-
ριασµ�ν» στο πλα�σιο των εθνικ�ν λογαριασµ�ν ωr
πρ�το β�µα προr την ενσωµ�τωση τηr περιβαλλοντικ�r
συνιστ�σαr στιr εθνικ�r λογιστικ�r αντιλ�ψειr και πρα-
κτικ�r των κρατ�ν µελ�ν και τηr Κοιν�τηταr µε στ�χο
την κατ�ρτιση εν�r συνεκτικο� συστ�µατοr «πρ�σινων»
εθνικ�ν λογαριασµ�ν µ�χρι το 1999.

�ρθρο 8

Αυτοσυντηρο�µενεr µορφ�r παραγωγ�r και καταν�λωσηr

Η Κοιν�τητα θα αναπτ�ξει περαιτ�ρω τη δρ�ση τηr για τη
διευκ�λυνση και την εν�σχυση τηr καινοτοµ�αr στη βιοµη-
χαν�α σε σχ�ση µε τη βι�σιµη αν�πτυξη και θα προωθ�σει
την ευαισθητοπο�ηση και την αλλαγ� συµπεριφορ�r τηr
βιοµηχαν�αr και των καταναλωτ�ν, µε στ�χο την επ�τευξη
πλ�ον αυτοσυντηρο�µενων µορφ�ν παραγωγ�r και κατα-
ν�λωσηr.

�ρθρο 9

Συνυπευθυν�τητα και σ�µπραξη

Η Κοιν�τητα θα ενθαρρ�νει πρακτικ�r µεθ�δουr για τη
βελτ�ωση των προσεγγ�σεων που βασ�ζονται σε κοιν�(1) ΕΕ L 52 τηr 27. 2. 1992, σ. 1.
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δρ�ση και σ�µπραξη �στε να εξασφαλιστε� η βι�σιµη αν�-
πτυξη. Η Κοιν�τητα θα αναπτ�ξει καλ�τερα µ�σα διαλ�γου
µε τουr ενδιαφερ�µενουr φορε�r και θα εξασφαλ�σει τη
συµµετοχ� τουr στην προετοιµασ�α των πολιτικ�ν και των
δρ�σεων τηr Κοιν�τηταr.

�ρθρο 10

Προ�θηση τοπικ�ν και περιφερειακ�ν πρωτοβουλι�ν

Η Κοιν�τητα θα ενθαρρ�νει περαιτ�ρω τιr τοπικ�r και περι-
φερειακ�r δραστηρι�τητεr για θ�µατα ζωτικ�r σηµασ�αr για
την επ�τευξη βι�σιµηr αν�πτυξηr.

Προr το σκοπ� αυτ�ν, ιδια�τερη προσοχ� θα δοθε�:

α) στην προ�θηση τηr χωροταξ�αr ωr µ�σου για τη διευ-
κ�λυνση τηr βι�σιµηr αν�πτυξηr, στην πρ�θηση του
προγρ�µµατοr «Ευρ�πη 200+», και στην υποβο�θηση
τηr αν�πτυξηr τηr προοπτικ�r ερωπαϊκ�r χωροταξιακ�r
αν�πτυξηr ωr β�σηr για την επ�τευξη συνα�νεσηr
µεταξ� των αρµοδ�ων, µεταξ� �λλων, σε σχ�ση µε τιr
περιβαλλοντικ�r επιπτ�σειr των τοµεακ�ν αναπτυ-
ξιακ�ν πολιτικ�ν·

β) στην αν�πτυξη συγκροτηµ�νηr προσ�γγισηr των
προβληµ�των των π�λεων, µε ιδια�τερη �µφαση στη
βο�θεια που απαιτε�ται για την υποστ�ριξη των δρ�-
σεων που αναλαµβ�νουν οι τοπικ�r αρχ�r κατ’ εφαρ-
µογ� του προγρ�µµατοr και του τοπικο� προγρ�µµατοr
δρ�σηr «21οr αι�ναr»·

γ) στην προ�θηση τηr ανταλλαγ�r εµπειρι�ν µεταξ�
τοπικ�ν αρχ�ν σε σχ�ση µε βι�σιµεr πρωτοβουλ�εr
στον τοµ�α των µεταφορ�ν·

δ) στην αν�πτυξη εν�r προγρ�µµατοr επ�δειξηr για την
ολοκληρωµ�νη διαχε�ριση των παρ�κτιων ζων�ν �στε
να καταδειχθε� η συµβολ� των βελτιωµ�νων µηχα-
νισµ�ν ενηµ�ρωσηr και συνενν�ησηr στην υλοπο�ηση
τηr βι�σιµηr αν�πτυξηr, και στον προσδιορισµ� των
αναγκ�ν για περαιτ�ρω δρ�ση σε κοινοτικ� και �λλα
επ�πεδα·

ε) στην αν�πτυξη στρατηγικ�r για να ενθαρρυνθο�ν οι
τοπικ�r πρωτοβουλ�εr αν�πτυξηr και απασχ�λησηr να
συµβ�λουν στη διατ�ρηση του φυσικο� χ�ρου, ενδεχο-
µ�νωr µε την υποστ�ριξη των διαρθρωτικ�ν ταµε�ων·

στ) στην ενθ�ρρυνση µ�τρων σε ευα�σθητεr περιοχ�r,
σ�µφωνα µε τη σ�µβαση για την καταπολ�µηση τηr
απερ�µωσηr, τα οπο�α αποσκοπο�ν στη µε�ωση του
φαινοµ�νου αυτο� µ�σω διαχειριστικ�r πολιτικ�r και
ορθολογικ�r χρ�σηr των φυσικ�ν π�ρων καθ�r και
µ�σω τηr καλ�τερηr δι�δοσηr των πληροφορι�ν και
του συντονισµο� των συνεχιζοµ�νων δρ�σεων.

�ρθρο 11

Περιβαλλοντικ� θ�µατα

Η Κοιν�τητα θα αναπτ�ξει περαιτ�ρω τιr πολιτικ�r τηr στα
περιβαλλοντικ� θ�µατα του προγρ�µµατοr β�σει υψηλ�ν
προτ�πων περιβαλλοντικ�r προστασ�αr, και, �σον αφορ� τα
θ�µατα αυτ�, θα επικεντρ�σει ιδια�τερα τιr εργασ�εr τηr

στιr δρ�σειr που µπορο�ν να εφαρµοστο�ν αποτελεσµατι-
κ�τερα σε κοινοτικ� επ�πεδο.

1. �σον αφορ� τιr κλιµατικ�r µεταβολ�r και τη µε�ωση
του στρ�µατοr του �ζοντοr, η Κοιν�τητα θα εντε�νει
τιr προσπ�θει�r τηr για να εκπληρωθο�ν οι στ�χοι τηr
συµβ�σεωr για τη µεταβολ� του κλ�µατοr του πλαν�τη
και του πρωτοκ�λλου του Μ�ντρεαλ.

Ιδια�τερη προσοχ� θα δοθε�:

α) στιr πολιτικ�r και τα µ�τρα που απαιτο�νται,
σ�µφωνα µε την εντολ� του Βερολ�νου, για την
επ�τευξη των στ�χων για τη µε�ωση του διοξειδ�ου
του �νθρακαr (CO2) και �λλων αερ�ων που συµβ�λ-
λουν στο φαιν�µενο του θερµοκηπ�ου, οι οπο�οι πρ�-
πει να επιτευχθο�ν εντ�r συγκεκριµ�νων προθε-
σµι�ν, �πωr ε�ναι το 2005, το 2010 και το 2020·

β) στην εν�σχυση των κοινοτικ�ν µ�τρων ελ�γχου των
ουσι�ν που µει�νουν τη στοιβ�δα του �ζοντοr, και
στην εν�σχυση τηr �ρευναr για την εξε�ρεση
κατ�λληλων υποκαταστ�των για τιr ουσ�εr αυτ�r·

2. �σον αφορ� την οξ�νιση και την ποι�τητα του ατµο-
σφαιρικο� α�ρα, ιδια�τερη προσοχ� θα δοθε�:

α) στην αν�πτυξη και την εφαρµογ� στρατηγικ�r µε
στ�χο να µην σηµει�νεται υπ�ρβαση των κρ�σιµων
συγκεντρ�σεων σε �,τι αφορ� την �κθεση σε ατµοσ-
φαιρικο�r ρ�πουr που προκαλο�ν οξ�νιση, ευτροφι-
σµ� και φωτοχηµικ�r αντιδρ�σειr·

β) στην καθι�ρωση � τροποπο�ηση των ποιοτικ�ν
στ�χων για συγκεκριµ�νουr ρ�πουr, εξασφαλ�ζονταr
�τι δεν θα παρατηρε�ται υπ�ρβαση των επικινδ�νων
για τα οικοσυστ�µατα φορτι�/επ�πεδα ρ�πων,
καθ�r και στην αν�πτυξη κοιν�ν διαδικασι�ν
εκτ�µησηr και παρακολο�θησηr τηr ποι�τηταr του
α�ρα.

3. �σον αφορ� την προστασ�α των υδ�τινων π�ρων,
ιδια�τερη προσοχ� θα δοθε� στην αν�πτυξη σφαιρικο�
πλαισ�ου που θα περιλαµβ�νει ολοκληρωµ�νο προγραµ-
µατισµ� και διαχε�ριση των υπ�γειων και επιφα-
νειακ�ν υδ�τινων π�ρων και θα εστι�ζεται τ�σο στιr
ποσοτικ�r �σο και στιr ποιοτικ�r πτυχ�r. Επιπλ�ον, το
πλα�σιο αυτ� θα συµβ�λει στη βι�σιµη διαχε�ριση των
θαλασσ�ν που βρ�χουν την Ευρ�πη.

4. �σον αφορ� την διαχε�ριση των αποβλ�των, η Κοι-
ν�τητα θα λ�βει µ�τρα για να αναπροσαρµ�σει και να
αναπτ�ξει τη στρατηγικ� τηr λαµβ�νονταr υπ�ψη το
ψ�φισµα του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου τηr 14ηr
Νοεµβρ�ου 1996 (1) και το ψ�φισµα του Συµβουλ�ου
τηr 24ηr Vεβρουαρ�ου 1997 (2) συµπεριλαµβανοµ�νηr
και τηr ιεραρχικ�r σειρ�r που προτε�νουν, και στο
πλα�σιο τηr σχετικ�r νοµοθεσ�αr.

(1) ΕΕ C 362 τηr 2. 12. 1996, σ. 241.
(2) ΕΕ C 76 τηr 11. 3. 1997, σ. 1.
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5. �σον αφορ� την ηχορ�πανση, ιδια�τερη προσοχ� θα
δοθε� στην αν�πτυξη προγρ�µµατοr για την µε�ωση τηr
ηχορ�πανσηr, το οπο�ο να µπορε� να αντιµετωπ�ζει
σφαιρικ� τα ζητ�µατα που αφορο�ν την ενηµ�ρωση
του κοινο�, την εκπ�νηση κοιν�ν δεικτ�ν ηχορ�-
πανσηr, καθ�r και τουr στ�χουr σχετικ� µε την
ποι�τητα του �χου και τιr εκποµπ�r θορ�βου απ� τα
προϊ�ντα.

6. �σον αφορ� την προστασ�α τηr φ�σηr και την βιοποι-
κιλ�τητα, η Κοιν�τητα θα αναπτ�ξει στρατηγικ� για
την προ�σπιση και την βι�σιµη εκµετ�λλευση τηr βιο-
ποικιλ�τηταr στο πλα�σιο συναφ�ν τοµεακ�ν � πολυ-
τοµεακ�ν σχεδ�ων, προγραµµ�των και πολιτικ�ν και,
στο πλα�σιο τηr εφαρµογ�r των λοιπ�ν πολιτικ�ν τηr,
θα εξασφαλ�σει την πλ�ρη ενσωµ�τωση των πτυχ�ν
που αφορο�ν την προστασ�α τηr φ�σηr και την βιοποι-
κιλ�τητα. Σε �,τι αφορ� την εφαρµογ� ν�ων µεταρρυθ-
µ�σεων, η Κοιν�τητα θα πρ�πει να εξασφαλ�σει �τι θα
γ�νεται εκτ�µηση των επιπτ�σε�ν τουr στην βιοποικι-
λ�τητα. Θα ληφθε� ιδιαιτ�ρωr υπ�ψη η µ�θοδοr τηr
απ�συρσηr γαι�ν απ� την καλλι�ργεια για την αναδη-
µιουργ�α µον�µων βιοτ�πων. Θα εξετασθο�ν µε ιδια�-
τερη προσοχ� οι µεταναστευτικο� δι�δροµοι και ο
ρ�λοr που διαδραµατ�ζουν οι ενδι�µεσεr ζ�νεr στο
πλα�σιο του ευρωπαϊκο� δικτ�ου των προστατευµ�νων
ζων�ν (Natura 2000) και στο πλα�σιο τηr εφαρµογ�r
τηr οδηγ�αr 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr 21ηr
Μα�ου 1992, για τη διατ�ρηση των φυσικ�ν οικοτ�πων
καθ�r και τηr �γριαr παν�δαr και χλωρ�δαr (1).

7. �σον αφορ� την διαχε�ριση κινδ�νων και ατυχηµ�των,
ιδια�τερη προσοχ� θα δοθε�:

α) στην αναθε�ρηση των ισχυουσ�ν διατ�ξεων �σον
αφορ� την εξαγωγ� και την εισαγωγ� επικ�νδυνων
χηµικ�ν ουσι�ν, κυρ�ωr δε σε σχ�ση µε την αρχ�
τηr συνα�νεσηr κατ�πιν ενηµ�ρωσηr·

β) στη δηµιουργ�α πρ�σθετων µ�τρων στον τοµ�α των
παρασιτοκτ�νων που χρησιµοποιο�νται στη γεωργ�α
και σε �λλουr τοµε�r, µε σκοπ� την εξασφ�λιση τηr
βι�σιµηr χρ�σηr τουr·

γ) στην περαιτ�ρω επεξεργασ�α πολιτικ�ν κατευθ�ν-
σεων για την πλ�ρη εφαρµογ� των προβλεπ�µενων
µ�τρων στην Agenda 21 �στε να καταστε� αποτελε-
σµατικ�τερη η δρ�ση για την υποκατ�σταση � τη
σταδιακ� κατ�ργηση των επικ�νδυνων χηµικ�ν
ουσι�ν και να βελτιωθε� το σ�στηµα τηr ασφαλο�r
διαχε�ρισηr �λων των επικ�νδυνων χηµικ�ν ουσι�ν·

δ) στην κατ�ρτιση σχεδ�ου δρ�σεωr για την επ�σπευση
τηr διαδικασ�αr για την αξιολ�γηση των κινδ�νων
που προ�ρχονται απ� τιr επικ�νδυνεr ουσ�εr οι
οπο�εr συγκαταλ�γονται στον κατ�λογο EINECS,
µε προτεραι�τητα στιr πλ�ον επικ�νδυνεr εξ αυτ�ν·

ε) στην περαιτ�ρω αναθε�ρηση του ρυθµιστικο� πλαι-
σ�ου που καθορ�ζει τιr προδιαγραφ�r για τιr ν�εr
τεχνολογ�εr.

8. Σ�µφωνα µε το πρ�γραµµα, η Κοιν�τητα πρ�κειται να
πραγµατοποι�σει ορισµ�να θετικ� β�µατα για τη
µε�ωση κατ� 50 % του αριθµο� των σπονδυλωτ�ν ζ�ων
που χρησιµοποιο�νται για πειρ�µατα �ωr το 2000 και
να διατεθο�ν στατιστικ�r πληροφορ�εr �σον αφορ� τα
πειρ�µατα µε ζ�α, ιδ�ωr δε �σον αφορ� την χρησιµο-
πο�ηση πιθ�κων, µε τη βραχυπρ�θεσµη προοπτικ� να
απαγορευθε� η χρησιµοπο�ηση �γριων πιθ�κων που
�χουν αιχµαλωτισθε�.

9. Ιδια�τερη προσοχ� θα δοθε� στην εξ�ταση τηr τ�ταρτηr
εκθ�σεωr που υπ�βαλε η Επιτροπ� προr το Συµβο�λιο
σχετικ� µε την κατ�σταση και τιr προοπτικ�r στον
τοµ�α τηr διαχε�ρισηr των ραδιενεργ�ν αποβλ�των
στην Ευρωπαϊκ� �νωση.

10. Υπ� το πρ�σµα τηr αναθε�ρησηr τηr υφιστ�µενηr κοι-
νοτικ�r νοµοθεσ�αr η οπο�α προβλ�πεται να πραγµατο-
ποιηθε� πριν τη λ�ξη τηr µεταβατικ�r περι�δου
σ�µφωνα µε την πρ�ξη περ� των �ρων προσχωρ�σεωr
τηr Αυστρ�αr, τηr Vινλανδ�αr και τηr Σουηδ�αr, και
ιδ�ωr τα �ρθρα 69, 84 και 112 αντιστο�χωr, το Ευρω-
παϊκ� Κοινοβο�λιο και το Συµβο�λιο λαµβ�νουν
υπ�ψη την πρ�θεση τηr Επιτροπ�r να υποβ�λει �κθεση
�σον αφορ� τα αποτελ�σµατα τηr αναθε�ρησηr, τα
µ�τρα τα οπο�α κρ�νει �τι ε�ναι απαρα�τητο να
ληφθο�ν και τιr ενδεχ�µενεr επιπτ�σειr αυτ�ν στιr
νοµοθεσ�εr �λλων τοµ�ων καθ�r και στο πρ�γραµµα.

Βρυξ�λλεr, 24 Σεπτεµβρ�ου 1998

Για το Ευρωπαϊκ�
Κοινοβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

J. M. GIL-ROBLES

Για το Συµβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

J. FARNLEITNER

(1) ΕΕ L 206 τηr 22. 7. 1992, σ. 7· οδηγ�α �πωr τροποποι�θηκε
τελευτα�α απ� την οδηγ�α 97/62/ΕΚ (ΕΕ L 305 τηr 8. 11. 1997,
σ. 42).
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(1)

∆�λωση τηr Επιτροπ�r σχετικ� µε το �ρθρο 2 παρ�γραφοr 1 στοιχε�ο α) (για τη γεωργ�α)
�σον αφορ� τιr προτ�σειr τηr για την ΚΓΠ

Στιr προτ�σειr που περι�χονται στην Ατζ�ντα 2000, η Επιτροπ� υποστηρ�ζει �τι ε�ναι σκ�πιµο
να δοθε� ν�α �θηση στην ΚΓΠ και να αντικατοπτρισθε� και στιr �λλεr κοινοτικ�r πολιτικ�r η
ενσωµ�τωση των απαιτ�σεων που συνεπ�γεται η προστασ�α του περιβ�λλοντοr. Οι προτ�σειr
τηr Επιτροπ�r για τη µεταρρ�θµιση τηr γεωργικ�r πολιτικ�r τηr ΕΕ παρ�χουν µ�α
ολοκληρωµ�νη προσ�γγιση και �χουν εκπονηθε� κατ� τ�τοιο τρ�πο �στε να εξασφαλ�ζεται
�τι το ευρωπαϊκ� πρ�τυπο για τη γεωργ�α µπορε� να αποκτ�σει µακροπρ�θεσµη βιωσιµ�τητα
µε αποτ�λεσµα να µην ωφεληθε� µ�νον ο κλ�δοr τηr γεωργ�αr αλλ� και οι καταναλωτ�r, ο
τοµ�αr τηr απασχ�λησηr, το περιβ�λλον και η κοινων�α στο σ�νολ� τηr.

Οι προτ�σειr τηr Επιτροπ�r παρ�χουν µια ολοκληρωµ�νη προσ�γγιση, η οπο�α περιλαµβ�νει:

— ενισχυµ�νο πυλ�να για την αγροτικ� αν�πτυξη ο οπο�οr µελλοντικ� πρ�κειται να
ενδυναµωθε� ακ�µη περισσ�τερο και θα συµπεριλ�βει ενισχυµ�να αγροπεριβαλλοντικ�
µ�τρα ωr υποχρεωτικ� στοιχε�α των περιφερειακ�ν προγραµµ�των, τοπικ� στ�ριξη για
την επ�τευξη βι�σιµηr γεωργ�αr στιr λιγ�τερο ευνοηµ�νεr περιοχ�r, δασοκοµικ� µ�τρα
στα οπο�α θα περι�χονται πρακτικ�r βι�σιµηr διαχε�ρισηr των δασικ�ν π�ρων και
περιβαλλοντικ� αγωγ�,

— προϋπολογισµ� για τα αγροπεριβαλλοντικ� µ�τρα µπορε� να αυξηθε�, συγκεκριµ�να µ�σω
των π�ρων που διατ�θενται απ� τη µε�ωση των ενισχ�σεων που συνδ�ονται µε περιβαλ-
λοντικ�r προϋποθ�σειr,

— περαιτ�ρω µε�ωση των τιµ�ν στ�ριξηr τηr αγορ�r η οπο�α αντισταθµ�ζεται µε α�ξηση σε
�µεσεr πληρωµ�r.

Σ�µφωνα µε αυτ�r τιr προτ�σειr, τα κρ�τη µ�λη θα δεσµε�ονται µε την αν�ληψη
περιβαλλοντικ�ν µ�τρων, συµπεριλαµβανοµ�νων και εκε�νων που αφορο�ν την προστασ�α τηr
βιοποικιλ�τηταr, των υπογε�ων υδ�των του π�σιµου �δατοr και τηr υπα�θρου. Για την
εκπλ�ρωση αυτ�r τηr υποχρ�ωσηr, τα κρ�τη µ�λη διαθ�τουν τρειr εναλλατικ�r λ�σειr:

— τα αγροπεριβαλλοντικ� µ�τρα στο πλα�σιο των αγροτικ�ν προγραµµ�των,
— την υποχρεωτικ� νοµοθεσ�α για την προστασ�α του περιβ�λλοντοr, η εφαρµογ� τηr

οπο�αr µπορε� να στηριχθε� µε τη µε�ωση των �µεσων πληρωµ�ν σε περ�πτωση µη
τ�ρησηr των περιβαλλοντικ�ν προϋποθ�σεων απ� τουr ενδιαφερ�µενουr αποδ�κτεr,

— τιr ειδικ�r περιβαλλοντικ�r απαιτ�σειr που αποτελο�ν προϋπ�θεση για την ε�σπραξη των
�µεσων πληρωµ�ν κατ’ εφαρµογ�ν των οργαν�σεων των αγορ�ν.

Στουr τοµε�r του βοε�ου κρ�ατοr και των γαλακτοκοµικ�ν προϊ�ντων καθιερ�νονται εθνικ�
χρηµατοδοτικ� πλα�σια για το τµ�µα των πληρωµ�ν που �χει σχ�ση µε περιβαλλοντικ�r
προδιαγραφ�r. Επιπλ�ον, η πριµοδ�τηση εκτατικοπο�ησηr θα µπορο�σε, υπ� αυστηρ�τερεr
συνθ�κεr, να καταστε� αποτελεσµατικ�τερη.

Η Επιτροπ� ε�ναι πεπεισµ�νη �τι η µεταρρ�θµιση αυτ�, �ταν θα εγκριθε�, θα προετοιµ�σει το
�δαφοr για πιο βι�σιµεr µορφ�r γεωργ�αr και αν�πτυξηr τηr υπα�θρου στην Ευρωπαϊκ�
�νωση.

(2)

∆�λωση τηr Επιτροπ�r σχετικ� µε το �ρθρο 2 παρ�γραφοr 4 στοιχε�ο δ) �σον αφορ� την
ευθ�νη για το περιβ�λλον

Σ�µφωνα µε το πρ�γραµµα εργασ�αr, η Επιτροπ� θα εκδ�σει σ�ντοµα λευκ� βιβλ�ο σχετικ�
µε την ευθ�νη για το περιβ�λλον. Αυτ� το λευκ� βιβλ�ο θα εξετ�ζει κατ� π�σο απαιτε�ται
νοµοθετικ� δρ�ση σε κοινοτικ� επ�πεδο στον τοµ�α αυτ�ν, ιδ�ωr υπ� µορφ�ν εκδ�σεωr
οδηγ�αr πλαισ�ου.
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(3)

∆�λωση τηr Επιτροπ�r σχετικ� µε το �ρθρο 4 παρ�γραφοr 2 στοιχε�α δ) �ωr ζ) �σον αφορ�
την επιβολ� τηr περιβαλλοντικ�r νοµοθεσ�αr

Η Επιτροπ� θα παρ�σχει αναλυτικ�r λεπτοµ�ρειεr σχετικ� µε τιr επιδ�σειr των κρατ�ν µελ�ν
ωr προr την εφαρµογ� και την επιβολ� τηr κοινοτικ�r νοµοθεσ�αr στον τοµ�α του
περιβ�λλοντοr τ�σο στο σχετικ� διεξοδικ� κεφ�λαιο και τα επισυναπτ�µενα στοιχε�α στην
ετ�σια �κθεση ελ�γχου τηr εφαρµογ�r του κοινοτικο� δικα�ου, �σο και στην ετ�σια
επισκ�πηση για το περιβ�λλον. Οι αναλυτικ�r λεπτοµ�ρειεr θα περιλαµβ�νουν, µεταξ� �λλων,
πληροφορ�εr για τον αριθµ� των καταγγελι�ν που �χουν παραληφθε�, τον αριθµ� των
υποθ�σεων που εξ�τασε η Επιτροπ�, τον αριθµ� των υποθ�σεων που �χουν αχθε� εν�πιον του
∆ικαστηρ�ου των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των, τιr αποφ�σειr που εξ�δωσε το ∆ικαστ�ριο και την
�µπρακτη συν�χιση µε τη δρ�ση που αν�λαβε η Επιτροπ�.

(4)

∆�λωση τηr Επιτροπ�r σχετικ� µε το �ρθρο 11 παρ�γραφοr 4 �σον αφορ� τη διαχε�ριση των
αποβλ�των

Η Επιτροπ� θα επιδι�ξει την περαιτ�ρω αν�πτυξη κοινοτικ�r ιερ�ρχησηr των αρχ�ν για τη
διαχε�ριση των αποβλ�των και κατ� την εξ�ταση των πρωτοβουλι�ν θα τηρε� τη β�λτιστη
χρ�ση αυτ�r τηr ιερ�ρχησηr.


