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Η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Η ένταξη 
των χωρών της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντικό στρατηγικό στόχο πολιτικής για την Ένωση. Η Επιτροπή εργάζεται επί του 
παρόντος για την ανάπτυξη μιας «πράσινης ατζέντας» για την περιοχή που θα αντιμετωπίσει 
περιβαλλοντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και για μια 
πρωτοβουλία με σκοπό την αντιμετώπιση του ζητήματος της χρήσης άνθρακα με βάση την 
εμπειρία των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα της ΕΕ που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. 

Οι υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει υποψήφιες χώρες εξακολουθούν να προσεγγίζουν την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, ενώ οι διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο σχετικά με 
το κεφάλαιο για το περιβάλλον άρχισαν και συνεχίζονται. 

Σε τεχνικό επίπεδο, στο πλαίσιο των συμφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης, διεξάγονται 
τακτικοί διάλογοι για το περιβάλλον και παρέχεται βοήθεια (χρηματοδοτική και τεχνική) για 
την ενίσχυση της ικανότητας σχεδιασμού, των υποδομών και των επενδύσεων στον τομέα 
της ποιότητας του αέρα, για τη διάθεση πόρων για την παρακολούθηση του αέρα, για την 
ανάπτυξη και την έγκριση σχεδίων για την ποιότητα του αέρα καθώς επίσης και για την 
εφαρμογή και ευθυγράμμιση με τις οδηγίες της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα.

Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι συμβαλλόμενα μέρη1 της Συνθήκης για την ίδρυση 
της Ενεργειακής Κοινότητας2. Η Ενεργειακή Κοινότητα επεκτείνει σημαντικά την εφαρμογή 
του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ. Επί του παρόντος, δίνεται έμφαση στην έγκαιρη 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/80/ΕΚ για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (LCP)3, καθώς και 
του κεφαλαίου ΙΙΙ, του παραρτήματος V και του άρθρου 72 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 
2010/75/ΕΚ περί βιομηχανικών εκπομπών4 έως το 2028. 

Τον Ιανουάριο του 2018 το Συμβούλιο Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας ενέκρινε 
σύσταση για την προετοιμασία της εφαρμογής του κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2010/75/ΕΕ5. Η 
ορθή εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων θα διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στη 
διευρυμένη εσωτερική αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.

1 Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Κοσσυφοπέδιο (* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη 
των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας 
του Κοσσυφοπεδίου), Βόρεια Μακεδονία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Ουκρανία, η Αρμενία, η 
Νορβηγία και η Τουρκία συμμετέχουν ως παρατηρητές.
2 https://www.energy-community.org/legal/treaty.html
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02001L0080-20090625
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02010L0075-20110106
5 https://www.energy-community.org/legal/other.html
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