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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

1. Βιοποικιλότητα (Sandrine Bélier)

Μετά την αποτυχία του στόχου της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2010, η ΕΕ ανέλαβε 
τώρα τη δέσμευση στη Nagoya να σταματήσει την απώλεια βιοποικιλότητας προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι έως το 2020 τα οικοσυστήματα θα είναι ανθεκτικά και θα συνεχίζουν να 
παρέχουν υπηρεσίες ζωτικής σημασίας. Το Natura 2000 μέσω του δικτύου των 
προστατευόμενων περιοχών του συνιστά ένα ουσιαστικό μέρος της λύσης. Με ποιον τρόπο 
προβλέπει η Επιτροπή να θέσει τέρμα στις παραβιάσεις των οδηγιών για τους οικοτόπους και 
τα άγρια πτηνά, καθώς και να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή τους; Συγκεκριμένα, ποια 
μέτρα πρόκειται να εγκρίνει η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο για την εκτίμηση των επιπτώσεων και να παρακολουθήσει την ορθή χρήση της 
διαδικασίας παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 της οδηγίας για 
τους οικοτόπους; Σχεδιάζει η Επιτροπή να εγκρίνει επαρκή χρηματοδότηση για τη διαχείριση 
των τοποθεσιών του δικτύου Natura 2000;

2. Εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα: προστασία της 
βιοποικιλότητας (Karin Kadenbach)

Η οδηγία της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ορίζει ένα σύνολο κριτηρίων αειφορίας 
που συμβάλλουν στο να διασφαλιστεί ότι περιοχές με υψηλή βιοποικιλότητα δεν ζημιώνονται 
από την αγορά αγροκαυσίμων της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 17 αναφέρει:

«3. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά [...] δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία βιοποικιλότητας, δηλαδή από εδάφη που είχαν έναν 
από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς τον Ιανουάριο του 2008 ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν 
τα εδάφη αυτά εξακολουθούν να έχουν αυτόν τον χαρακτηρισμό:

β) περιοχές [...] για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή 
ειδών, αναγνωρισμένες από διεθνείς συμφωνίες ή περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που 
καταρτίζονται από διακυβερνητικές οργανώσεις ή τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της 
Φύσης και των Φυσικών Πόρων, με την επιφύλαξη της αναγνώρισής τους σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο·»

Έχουν περάσει δύο έτη από την έγκριση της οδηγίας. Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 
2009, και τα κριτήρια αναμένεται να εφαρμοστούν στην πράξη έως τον Δεκέμβριο του 2010.

Είναι η Επιτροπή πεπεισμένη ότι η παραγωγή αγροκαυσίμων που χρησιμοποιούνται σήμερα 
στα αυτοκίνητα της ΕΕ δεν ζημιώνει περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας βάσει αυτών των 
κριτηρίων; Και εάν όχι, πώς διασφαλίζει η Επιτροπή την εφαρμογή των συγκεκριμένων 
κανόνων; Για παράδειγμα, μια εταιρεία παραγωγής βιοκαυσίμων στην Ιταλία με την 
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επωνυμία Nuove Iniziative Industriali (Srl) προτίθεται να προχωρήσει σε πώληση 
αγροκαυσίμων που θα προέρχονται από την καταστροφή της δασικής έκτασης Dakatcha στην 
Κένυα. Η δασική έκταση Dakatcha έχει χαρακτηριστεί σημαντική ζώνη για τη διατήρηση των 
πτηνών από την BirdLife International, τον δε χαρακτηρισμό αυτόν τον αναγνώρισε και το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και αποτελεί μια τοποθεσία που οπωσδήποτε θα προστατευόταν 
στην ΕΕ, καθώς φιλοξενεί είδη που περιλαμβάνονται στον «κόκκινο κατάλογο» της Διεθνούς 
Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN).

3. Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (Richard Seeber)

Η εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ) υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.

Ποια κράτη μέλη έχουν ήδη δημοσιεύσει εγκαίρως τα δικά τους σχέδια διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού;
Πόσα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού έχουν δημοσιευτεί έως σήμερα, και 
συνάδουν τα σχέδια με τις κατευθυντήριες γραμμές της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα;

4. Συνεχιζόμενη κρίση των αποβλήτων στην Καμπανία (Margrete Auken)

Στις 4 Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι η Ιταλία παραβίασε τη 
νομοθεσία της ΕΕ, καθώς δεν δημιούργησε στην Καμπανία δίκτυο εγκαταστάσεων το οποίο 
να είναι επαρκές ώστε να διασφαλίζει τη διάθεση των αστικών αποβλήτων κατά τρόπο που 
δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον (απόφαση στην υπόθεση C-
297/08).
Παρ’ όλα αυτά, η Ιταλία δεν έχει λάβει έκτοτε τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με 
την απόφαση του Δικαστηρίου. Στις 23 Οκτωβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι 
η τρέχουσα κατάσταση είναι πολύ κοντά στην κρίση η οποία ξέσπασε το 2007 και η οποία 
οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλικής 
Δημοκρατίας1.

Τα επικίνδυνα απόβλητα αναμειγνύονται ή/και διατίθενται μαζί με οικιακά ή οργανικά 
απόβλητα κατά παράβαση της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και της οδηγίας για την 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Ο χώρος υγειονομικής ταφής στο Terzigno (που βρίσκεται 
σε εθνικό πάρκο καθώς και σε περιοχή η οποία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO) παραβιάζει τις απαιτήσεις της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων, μεταξύ άλλων, επειδή ο χώρος βρίσκεται μέσα σε εθνικό πάρκο και επειδή δεν 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων του άρθρου 11. Παρά το γεγονός αυτό, οι 
αρμόδιες αρχές σκοπεύουν να επεκτείνουν τον χώρο υγειονομικής ταφής και να ανοίξουν νέο 
χώρο υγειονομικής ταφής εντός της περιμέτρου του εθνικού πάρκου. Επομένως, φαίνεται ότι 
οι αρμόδιες αρχές στην Ιταλία αγνοούν πλήρως την απόφαση του Δικαστηρίου.

Οι πολίτες διαμαρτύρονται μαζικά κατά της κατάστασης που επικρατεί σήμερα, η οποία 
υποβαθμίζει τις συνθήκες ζωής τους λόγω της σοβαρής μόλυνσης του περιβάλλοντός τους 

                                               
1 Δήλωση του Janez Potočnik, Επιτρόπου αρμόδιου για το περιβάλλον, σχετικά με την κατάσταση των 
αποβλήτων στην Καμπανία της Ιταλίας. Δελτίο Τύπου Europa, 23 Οκτωβρίου 2010.
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και η οποία σαφώς φανερώνει παντελή έλλειψη σεβασμού προς τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Πότε προτίθεται η Επιτροπή να κινήσει διαδικασία βάσει του άρθρου 260 κατά της Ιταλίας με 
σκοπό την επιβολή κυρώσεων, καθώς αυτός φαίνεται να είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο 
θα αναγκαστούν οι ιταλικές αρχές να συμμορφωθούν με την απόφαση του Δικαστηρίου;

5. Μαζική απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων στα έλη της Huelva (Satu Hassi)

Στην πόλη Huelva, που βρίσκεται στη νότια Ισπανία στη συμβολή δύο ποταμών στον 
Ατλαντικό, η εταιρεία Fertibéria απορρίπτει ετησίως 2,5 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων 
φωσφογύψου σε παράκτιο έλος. Η απόρριψη συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα απόβλητα 
περιέχουν μεγάλες ποσότητες βαρέων μετάλλων. Με την πάροδο των ετών, το γεγονός αυτό 
έχει οδηγήσει σε απόρριψη συνολικής ποσότητας άνω των 120 εκατομμυρίων τόνων 
επικίνδυνων αποβλήτων. Δεν έχει εφαρμοστεί διαδικασία στεγανοποίησης προκειμένου να 
σταματήσει η διαρροή βαρέων μετάλλων από τα απόβλητα στους ποταμούς και κατά 
συνέπεια στη θάλασσα.

Το ζήτημα συζητήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προηγούμενη συνεδρίαση της 
παρούσας επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου τον Φεβρουάριο 
του 2009. Τον Μάρτιο του 2009, η Επιτροπή απάντησε γραπτώς ότι εξέδωσε 
συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή τον Φεβρουάριο του 2009 για πλημμελή 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα σε σχέση με την απόρριψη βιομηχανικών 
αποβλήτων στα έλη της Huelva, καθώς ο φωσφογύψος θα έπρεπε να είχε θεωρηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές απόβλητο και όχι βιομηχανικό υποπροϊόν. Επειδή αποτελεί απόβλητο, 
εφαρμόζεται η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, καθώς και οι τεχνικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στην οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων βάσει του άρθρου 19 της 
οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ).

Η απόρριψη που λαμβάνει χώρα επί του παρόντος παραβιάζει σαφώς αυτές τις νομικές 
υποχρεώσεις, και οι ισπανικές αρχές έχουν επιτρέψει τη συνέχιση της απόρριψης έως το 
τέλος του τρέχοντος έτους.

Για πόσον καιρό ακόμη θα ανέχεται η Επιτροπή την κατάφωρη έλλειψη σεβασμού των 
ισπανικών αρχών προς την ισχύουσα νομοθεσία;

Έχει αποστείλει ήδη η Επιτροπή μια τελική γραπτή προειδοποίηση («αιτιολογημένη γνώμη») 
στην Ισπανία; Εάν ναι, πότε θα αποφασίσει η Επιτροπή να παραπέμψει την υπόθεση στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο; Εάν όχι, για ποιον λόγο;

Μόλις σταματήσει η απόρριψη, προτίθεται η Επιτροπή να κινήσει νομικές διαδικασίες 
προκειμένου να υποχρεώσει τις ισπανικές αρχές να διασφαλίσουν την αποκατάσταση του 
χώρου;

6. Ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις (Satu Hassi)

Παρά τα 35 έτη εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα, εξακολουθούμε να 
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διαπιστώνουμε σε διάφορα κράτη μέλη σοβαρή περιφρόνηση προς τις πλέον θεμελιώδεις 
απαιτήσεις της. Στη Huelva στην Ισπανία, οι ισπανικές αρχές έχουν επιτρέψει εδώ και 
δεκαετίες την απόρριψη εκατομμυρίων τόνων επικίνδυνων αποβλήτων σε ένα παράκτιο έλος, 
και η απόρριψη συνεχίζεται μέχρι σήμερα βάσει μιας άδειας που θεωρεί εσφαλμένα ότι τα 
απόβλητα αυτά αποτελούν υποπροϊόντα (βλ. ξεχωριστή ερώτηση της Satu Hassi). Στην 
Καμπανία στην Ιταλία, τα επικίνδυνα απόβλητα απορρίπτονται εδώ και πολλά χρόνια μαζί με 
οικιακά απόβλητα, ακόμη και σε χώρο εντός εθνικού πάρκου, παραβλέποντας μια απόφαση 
του Δικαστηρίου (βλ. ξεχωριστή ερώτηση της Satu Hassi). Στην Ουγγαρία, μια δεξαμενή 
κόκκινης λάσπης κατέρρευσε και σκότωσε 9 ανθρώπους, τραυμάτισε 130, κατέστρεψε δύο 
χωριά και προκάλεσε μακράς διάρκειας ρύπανση σε γεωργικές εκτάσεις.

Αυτά είναι λίγα μόνο παραδείγματα που υπογραμμίζουν ότι η πλημμελής εφαρμογή, που 
φτάνει έως την παντελή περιφρόνηση, των θεμελιωδών διατάξεων της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της Ένωσης, συγκεκριμένα δε της νομοθεσίας για τα απόβλητα, αποτελεί κοινό 
τόπο σε πολλά κράτη μέλη στην ΕΕ ακόμη και εν έτει 2010.

Οι κατάλληλες επιθεωρήσεις σχετικά με την ορθή και πλήρη εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα μπορούσαν να αποτρέψουν πολλές από αυτές τις 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή τις καταστροφές. Ωστόσο, φαίνεται ότι πολλά κράτη μέλη 
δεν διαθέτουν είτε τους πόρους είτε την πολιτική βούληση να διασφαλίσουν τη διενέργεια 
κατάλληλων επιθεωρήσεων.

Πόσα περισσότερα περιστατικά αυτού του είδους πρέπει να συμβούν προκειμένου να 
υιοθετήσει η Επιτροπή μια αυστηρότερη στάση όσον αφορά της περιβαλλοντικές 
επιθεωρήσεις; Πότε προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει ένα νομικό πλαίσιο για τις 
επιθεωρήσεις της ΕΕ σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι οι επιθεωρήσεις διεξάγονται σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεσματικά, ανεξάρτητα και υπό 
ενιαίους όρους;

7. Εφαρμογή του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (Θεόδωρος 
Σκυλακάκης)

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS) της ΕΕ είναι το μεγαλύτερο 
πολυεθνικό, πολυτομεακό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου παγκοσμίως. Λαμβάνοντας υπόψη:
α) τη μη ορθή χρήση των πιστοποιημένων μειώσεων εκπομπών στην αγορά ETS της ΕΕ, 
που οδηγεί στην κατάφωρη κατάχρηση των χρημάτων των ευρωπαίων καταναλωτών για την 
καταστροφή αερίου HFC-23 70 φορές πάνω από το πραγματικό κόστος της καταστροφής 
του, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τεράστια απροσδόκητα κέρδη για λίγες εταιρείες ανά 
τον κόσμο·
β) την αύξηση των επιπέδων HFC-23 στην ατμόσφαιρα·
γ) την εκκρεμή πρόταση της Επιτροπής για τη λήψη μέτρου με σκοπό τη θέσπιση 
περαιτέρω περιορισμών ποιότητας στη χρήση πιστώσεων από έργα που αφορούν 
βιομηχανικά αέρια στο ETS της ΕΕ μετά το 2012 και την αντίστοιχη εκτίμηση επιπτώσεων·
δ) ότι σε περιπτώσεις ενδεχόμενης δυσλειτουργίας σε σχέση με την εμπορία 
δικαιωμάτων εκπομπών στην αγορά άνθρακα στην Ευρώπη, όπως η χειραγώγηση της αγοράς, 
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η έλλειψη ανταγωνισμού ή οι περιπτώσεις συμπράξεων, δεν υπάρχει μια αρχή της ΕΕ μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων που να είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τη διερεύνηση και την 
έγκαιρη παρέμβαση έναντι αυτών των δυσλειτουργιών, ενώ οι υφιστάμενες αρχές δεν 
διαθέτουν στην εργαλειοθήκη τους μηχανισμούς διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της 
αγοράς·
Προτίθεται η Επιτροπή να βελτιώσει την εφαρμογή της νομοθεσίας για το ETS μετά το 2013 
(συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ίδρυσης ενός ρυθμιστικού οργάνου για αυτήν τη 
νεοδημιουργηθείσα αγορά) προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον;

8. Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ (Bart Staes)
Α. Νομοθεσία για τη «συνύπαρξη»: Στην «έκθεση για τη συνύπαρξη γενετικά 
τροποποιημένων καλλιεργειών με συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες» (Απρίλιος 2009) 
που εξέδωσε η Επιτροπή αναφέρεται ότι μόνο 15 κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ειδική 
νομοθεσία σχετικά με τη συνύπαρξη. Έχει αυξηθεί αυτός ο αριθμός μέχρι σήμερα; 
Υπάρχουν κράτη μέλη που καλλιεργούν ΓΤΟ και δεν διαθέτουν νομοθεσία σχετικά με τη 
συνύπαρξη; Έχει εφαρμόσει η Ισπανία, η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό καλλιέργειας ΓΤΟ 
στην ΕΕ, νομοθεσία σχετικά με τη συνύπαρξη έως τώρα;
Η οδηγία 2001/81/ΕΚ αναφέρει: «Οι ζώντες οργανισμοί που ελευθερώνονται στο περιβάλλον 
σε μεγάλες ή μικρές ποσότητες, είτε για πειραματικούς σκοπούς είτε ως εμπορικά προϊόντα, 
είναι δυνατό να αναπαραχθούν στο περιβάλλον και να διασχίσουν εθνικά σύνορα, θίγοντας 
με τον τρόπο αυτό τα άλλα κράτη μέλη. Οι συνέπειες μιας τέτοιας ελευθέρωσης μπορεί να 
είναι αμετάκλητες» (αιτιολογική σκέψη 4) και «Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η 
ανιχνευσιμότητα, σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά, των ΓΤΟ, ως προϊόντων ή 
εντός προϊόντων, οι οποίοι επιτρέπονται δυνάμει του τμήματος Γ της παρούσας οδηγίας.» 
(αιτιολογική σκέψη 42).
Την ίδια στιγμή, ο κανονισμός 1829/2003 αναφέρει σε αρκετές περιπτώσεις το δικαίωμα των 
καταναλωτών και των γεωργών να προβαίνουν σε τεκμηριωμένη επιλογή. Το ίδιο ανέφερε 
και το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Δεκεμβρίου του 2008, καθώς και ο Επίτροπος Dalli σε 
πολλές ομιλίες του αναφορικά με τους ΓΤΟ.
Στη νέα της «Σύσταση σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη εθνικών μέτρων 
συνύπαρξης για την αποφυγή της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικές και βιολογικές 
καλλιέργειες» που εξέδωσε τον Ιούλιο του 2010, η Επιτροπή αναφέρει ότι «θα πρέπει να 
θεσπιστούν μέτρα σε επίπεδο κρατών μελών για την αποφυγή της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ 
σε συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες». Στο πλαίσιο αυτό: Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να 
βελτιώσει την εφαρμογή της οδηγίας 2001/18; Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να 
καταστήσει νομικά δεσμευτική τη θέσπιση «μέτρων συνύπαρξης»;

Β. Διαφάνεια: Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 25, παράγραφος 4, της οδηγίας 2001/18 
και την απόφαση του ΔΕΚ του Φεβρουαρίου του 2009 (υπόθεση C-552/07), μπορεί η 
Επιτροπή να εξηγήσει πόσα κράτη μέλη έχουν καταρτίσει δημόσιο μητρώο με λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τον τόπο ελευθέρωσης ΓΤΟ και ποια κράτη μέλη δεν έχουν 
καταρτίσει μητρώο αυτού του είδους; Τι σκοπεύει να πράξει η Επιτροπή για να βελτιωθεί η 
κατάσταση;

Γ. Μόλυνση: Στην έκθεση που εξέδωσε το 2009 για τη συνύπαρξη, η Επιτροπή 
αναφέρει (κεφάλαιο 7.2): «Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν σχεδιάσει κατά τέτοιο τρόπο 
τα μέτρα συνύπαρξης ώστε να παρεμποδίζεται η υπέρβαση του ορίου επισήμανσης που έχει 
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καθοριστεί στο 0,9% για τους ΓΤΟ στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές». Ταυτόχρονα, ο 
κανονισμός 1829/2003 ορίζει ότι τα τρόφιμα από ΓΤΟ πρέπει να φέρουν επισήμανση, 
εξαιρουμένων των τροφίμων «που περιέχουν υλικό το οποίο περιέχει, αποτελείται ή 
παράγεται από ΓΤΟ σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 0,9% για κάθε μεμονωμένο συστατικό 
τροφίμων ή επί τροφίμου που αποτελείται από ένα μόνο συστατικό, εφόσον η παρουσία αυτή 
είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη». Τα μέτρα σχετικά με τη συνύπαρξη που στοχεύουν σε 
μόλυνση έως 0,9% οδηγούν σε εσκεμμένη μόλυνση που δεν μπορεί πλέον να θεωρείται 
τυχαία.

Έχει βελτιωθεί η κατάσταση στα κράτη μέλη μέχρι σήμερα; Συμφωνεί η Επιτροπή ότι 
προκειμένου να τηρηθούν οι απαιτήσεις του κανονισμού 1829/2003 τα μέτρα συνύπαρξης 
πρέπει να στοχεύουν στην αποφυγή της μόλυνσης;

9. REACH (Richard Seeber)
Το κεντρικό σύστημα της ΕΕ για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006) έχει ως 
στόχο, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζει και να ελέγχει τις χημικές ουσίες που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία και, όπου είναι δυνατό, να τις αντικαθιστά με λιγότερο επικίνδυνες ουσίες.

Ποια είναι η πραγματική κατάσταση που επικρατεί σήμερα αναφορικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού;
Ενδέχεται να καταστεί απαραίτητη η αναθεώρηση του κανονισμού και, εάν ναι, σε ποιο 
χρονικό πλαίσιο;
Θεωρεί η Επιτροπή ότι υπάρχει ανάγκη επέκτασης του κανονισμού REACH;

10. Πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (Richard Seeber)

Το 6ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον εξετάζει ευρέως τις περιβαλλοντικές προκλήσεις 
και παρέχει ένα στρατηγικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική πολιτική της Επιτροπής έως το 
2012. Οι τέσσερις βασικές περιβαλλοντικές προτεραιότητές του είναι η αλλαγή του κλίματος, 
η φύση και η βιοποικιλότητα, το περιβάλλον και η υγεία, και οι φυσικοί πόροι και τα 
απόβλητα.

Προχωρά η εφαρμογή του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, και σε ποιον βαθμό έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του;

11. Παραβάσεις (Κρίτων Αρσένης)

Η διαδικασία επί παραβάσει διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να διαχειριστεί χιλιάδες 
καταγγελίες και υποθέσεις παραβάσεων κάθε χρόνο, μια διαδικασία η οποία είναι συχνά 
πολύπλοκη και χρονοβόρα. Ο μέσος χρόνος που μεσολαβεί από το πρώτο βήμα στη 
διαδικασία επί παραβάσει έως την περάτωση της υπόθεσης μπορεί να είναι αρκετά έτη και 
απαιτείται υψηλός βαθμός συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:
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Πρέπει να θεσπιστεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου των παραβάσεων σε επίπεδο 
κρατών μελών υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, βάσει του οποίου η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα μπορεί να παρεμβαίνει προτού διαπραχθεί μια παράβαση της νομοθεσίας της 
ΕΕ, όταν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για επερχόμενες εθνικές νομοθετικές ή 
διοικητικές αποφάσεις που ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ;

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού υπαλλήλων που απαιτούνται για τον χειρισμό των 
καταγγελιών και των υποθέσεων παραβάσεων στην ΕΕ ετησίως, σε ποιο ποσοστό αυτές οι 
καταγγελίες και παραβάσεις εξετάζονται από το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
σε ποιο ποσοστό ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες;


