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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ 21

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις (Chris Davies)

Προτίθεται η Επιτροπή να προετοιμάσει και να δημοσιεύσει πίνακες με τις κυρώσεις που 
έχουν καθοριστεί στις εθνικές νομοθεσίες, ώστε να προωθείται η συμμόρφωση των 
κρατών μελών με τις διάφορες περιβαλλοντικές οδηγίες και να είναι δυνατή η σύγκριση 
μεταξύ των κρατών μελών;

2. Θέματα που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Frederika 
Brepoels)

Εάν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι έχουν διαπραχθεί παραβάσεις, επειδή η νομοθεσία δεν 
εφαρμόζεται σωστά στα κράτη μέλη, δύναται να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο.
Έχω πληροφορηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς ότι υπάρχει ανεπαρκής διαφάνεια σε 
ό,τι αφορά την επιχειρηματολογία στην οποία βασίζονται αυτές οι παραπομπές. Το 
γεγονός αυτό προκαλεί σύγχυση και αβεβαιότητα σε όσους ευθύνονται για την εφαρμογή 
της νομοθεσίας στα κράτη μέλη. Η στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς είναι ένα κριτήριο 
που συχνά εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτήν, αλλά ερμηνεύεται με κάποια δυσκολία. 
Γιατί ορισμένα θέματα παραπέμπονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ άλλα όχι; Έχει 
καθορίσει η Επιτροπή κριτήρια για τον σκοπό αυτόν; Υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Θα λάβει 
μέτρα η Επιτροπή, για παράδειγμα, καθορίζοντας κριτήρια ανά τομέα πολιτικής;
Στην περίπτωση παραβάσεων της υποχρέωσης μεταφοράς, η Επιτροπή έχει πράγματι 
καθορίσει τις προτεραιότητες και στην πράξη η κατάσταση που επικρατεί είναι πιο σαφής. 
Μπορούμε να αποκομίσουμε κάποια διδάγματα από αυτό;

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

3. Ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των 
υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (Christa Klaß)

Η «οδηγία για τη νιτρορρύπανση» έχει τεθεί σε ισχύ από το 1991 και εφαρμόζεται πλέον 
στα 15 παλαιά κράτη μέλη, εντούτοις με καθυστέρηση πλέον των πέντε ετών. Σύμφωνα με 
το άρθρο 10 της οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν μια έκθεση κάθε 
τετραετία, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 11, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη στη συνέχεια να 
υποβάλει μια συγκεφαλαιωτική έκθεση που θα βασίζεται στις εκθέσεις των κρατών μελών. 
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Για την τρίτη περίοδο αναφοράς, τα κράτη μέλη έπρεπε να υποβάλουν μια έκθεση έως το 
2004.

1) Συμμορφώθηκαν και τα 25 κράτη μέλη με την υποχρέωση αυτή και πότε μπορεί να 
αναμένεται η έκθεση της Επιτροπής;

2) Έναντι ποιων κρατών μελών εκκρεμούν επί του παρόντος διαδικασίες διαπίστωσης 
παραβάσεων και με ποια αιτιολογία, π.χ. λόγω ανεπάρκειας 
- στην παρακολούθηση των υδάτων
- στον χαρακτηρισμό απειλούμενων περιοχών
- στην εφαρμογή των κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής 
- στην εκπόνηση και/ή εφαρμογή των απαιτούμενων προγραμμάτων δράσης
- στη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αναφοράς;

3) Επιπλέον, η Επιτροπή διαμαρτύρεται για διάφορες ανεπάρκειες, όπως η έλλειψη 
στοιχείων σχετικά με την ποιότητα των υδάτων, οι ανεπαρκείς έλεγχοι σε αγροκτήματα 
και αγρούς στα κράτη μέλη, οι όχι αρκούντως αυστηρές συστάσεις, βάσει αγρονομικής και
οικολογικής εμπειρογνωμοσύνης, σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων, και το γεγονός ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των κανόνων ορθής γεωργικής 
πρακτικής.
Έχει σημειωθεί βελτίωση στους τομείς αυτούς;

4) Συμφωνεί η Επιτροπή με τη γνώμη ορισμένων κρατών μελών ότι οι απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία για τη νιτρορρύπανση και στη νέα οδηγία για τα υπόγεια ύδατα 
είναι πανομοιότυπες, αλλά ταυτόχρονα συγκρούονται μεταξύ τους;

5) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, έχει σημειωθεί πρόοδος στην εφαρμογή των 
οδηγιών για τα ύδατα σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση της παρακολούθησης των 
τοποθεσιών, των δικτύων, των παραμέτρων και της συχνότητας του ελέγχου της ποιότητας 
των υδάτων, που θα συμβάλουν βεβαίως στην εφαρμογή της οδηγίας για τη
νιτρορρύπανση;

4. Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (Dorette Corbey)

Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει μια επισκόπηση της εφαρμογής της οδηγίας πλαισίου για 
τα ύδατα στα 25 κράτη μέλη;

5. Πρόοδος στην εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (ΟΠΥ) στα κράτη μέλη
(Ambroise GUELLEC)

1) Έχει μεταφερθεί η οδηγία ΟΠΥ σε όλα τα κράτη μέλη; Εάν όχι, σε ποια κράτη δεν έχει 
μεταφερθεί και για ποιον λόγο;

2) Ο στόχος για το 2015 είναι η επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης όσον αφορά τα 
ύδατα. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης είναι ιδιαίτερα 
σύνθετα και δυσνόητα για όλους, εκτός από λίγους ειδικούς. Είναι συμβατό κάτι τέτοιο με 
τον στόχο της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΥ; Πώς 
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θα επιτευχθεί η συνέπεια στην υιοθέτηση των ορισμών της καλής οικολογικής κατάστασης 
από τα μεμονωμένα κράτη μέλη; Πώς μπορεί να συνδεθεί αυτό το μέτρο με την εφαρμογή 
άλλων μεγάλων πολιτικών της ΕΕ (ΚΓΠ, περιφερειακή πολιτική, ατζέντα της Λισαβόνας, 
κλπ.);

6. Σύστημα δικαιωμάτων εμπορίας εκπομπών – Εθνικά σχέδια δράσης (Anders 
Wijkman)

Τα τελευταία στοιχεία για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εντός της ΕΕ δείχνουν 
ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος η Ένωση να μην είναι σε θέση να επιτύχει τον στόχο του 
Κυότο. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αναλύσουμε τις εξελίξεις σε κάθε τομέα της 
οικονομίας. Από την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με τα τρέχοντα εθνικά σχέδια 
δράσης (ΕΣΔ) για την περίοδο 2005-2007, πρέπει να γνωρίζουμε τον βαθμό στον οποίο η 
κατανομή των συνολικών δικαιωμάτων εκπομπών από τα κράτη μέλη ήταν συνεπής με τις 
υποχρεώσεις κάθε κράτους μέλους να περιορίζει τις εκπομπές βάσει της απόφασης 
συμφωνίας καταμερισμού των βαρών 2002/358/ΕΚ και του Πρωτοκόλλου του Κυότο. 
Είναι έτοιμη η Επιτροπή να παρουσιάσει μια αξιολόγηση της κατάστασης και να 
ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τα πορίσματά της; Οι παρακάτω ερωτήσεις παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

Αποσαφήνισε κάθε κράτος μέλος στο ΕΣΔ την αναλογία των συνολικών εθνικών 
εκπομπών που καλύπτονται από τους συναλλασσόμενους και μη συναλλασσόμενους 
τομείς;

Ποια μέτρα προτείνει η Επιτροπή για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις μείωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπομπές των συναλλασσόμενων και μη 
συναλλασσόμενων τομέων στη Φάση 2 των ΕΣΔ για την περίοδο 2008-2012, που θα 
ολοκληρωθεί τον επόμενο Ιούνιο;

7. Οδηγία για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών (Dorette Corbey)

Εκφράζονται διάφορες διαμαρτυρίες από εταιρείες σχετικά με το γεγονός ότι η οδηγία για 
την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αυξάνει το κόστος της ενέργειας – αλλά κάτι τέτοιο 
είναι φυσιολογικό και έχει προβλεφθεί. Αυτό που είναι λιγότερο φυσιολογικό και δεν 
προβλέφθηκε πλήρως είναι το γεγονός ότι η αποκλίνουσα εφαρμογή, σύμφωνα με τις 
διαμαρτυρίες αυτές, της οδηγίας σε διαφορετικά κράτη μέλη αυξάνει το κόστος σε πολύ 
διαφορετικά επίπεδα: σε ορισμένες χώρες έχουν παρατηρηθεί απότομες αυξήσεις στο 
κόστος, ενώ σε άλλα κράτη μέλη διαπιστώνονται μόνο περιορισμένες αυξήσεις στις τιμές.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τις παρατηρήσεις που έχουν υποβάλει οι βιομηχανίες; Είναι 
προετοιμασμένη η Επιτροπή να λάβει μέτρα, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο άνισος 
ανταγωνισμός;
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8. Εφαρμογή της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 
συσκευασίας: πανευρωπαϊκό σύστημα παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής της 
συσκευασίας και ατομικής παραλαβής για φιάλες και κουτιά μίας χρήσης (Satu 
Hassi)

Η Επιτροπή προετοιμάζει μια έκθεση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που
αναμένεται να υποβληθεί το καλοκαίρι του 2005 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 
94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 
της οδηγίας, η έκθεση θα απεικονίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της 
οδηγίας και τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των επιλογών για την ενίσχυση της πρόληψης και της επαναχρησιμοποίησης 
συσκευασιών, καθώς και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το άρθρο 6 αναφέρει 
επίσης ότι η έκθεση αυτή, ανάλογα με τις απαιτήσεις, πρέπει να συνοδεύεται από 
προτάσεις για την αναθεώρηση της οδηγίας.

Τα απορρίμματα συσκευασίας μειώνονται πιο αποτελεσματικά, αν μειωθεί η συνολική 
ποσότητα των συσκευασιών. Εκτός από την πρόληψη, η περιβαλλοντικά βέλτιστη λύση 
για τη μείωση των απορριμμάτων είναι η επαναχρησιμοποίηση και η επαναπλήρωση των 
συσκευασιών. Μολονότι η ανακύκλωση δεν είναι ο πιο οικολογικός τρόπος διαχείρισης 
απορριμμάτων συσκευασίας, αποτελεί σημαντικό τμήμα της ανάκτησης, προκειμένου, 
ιδίως, να μειωθεί η κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας, καθώς και η τελική διάθεση 
των απορριμμάτων.

Συνεπώς, ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή για την ενθάρρυνση επενδύσεων στα 
συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης από τα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα 
από τα 10 νέα κράτη μέλη;

Προτίθεται η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση της οδηγίας για να καθορίσει 
δεσμευτικές και ουσιαστικές απαιτήσεις κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό των 
συσκευασιών ως ανακυκλώσιμων και τον ορισμό της ανακύκλωσης υλικών έναντι άλλων 
μορφών ανάκτησης (π.χ. ανακύκλωση πρώτης ύλης), ώστε να ενισχυθεί η ανακύκλωση;

Μια λύση είναι η βελτίωση της επιστροφής, της ανάκτησης υλικών και της χρήσης 
συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασίας, ενώ για τη μείωση της τελικής διάθεσης 
απορριμμάτων μια λύση θα μπορούσε να είναι ένα πανευρωπαϊκό σύστημα παρακράτησης 
ποσού έναντι επιστροφής της συσκευασίας και ατομικής παραλαβής για φιάλες και κουτιά 
μίας χρήσης. Μελετά η Επιτροπή τη δυνατότητα υιοθέτησης ενός πανευρωπαϊκού 
συστήματος αυτού του είδους;

9. Εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους (Frederika Brepoels)

Από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και την έκτη ετήσια μελέτη για 
την εφαρμογή και επιβολή του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου μπορούν να εξαχθούν 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Τα παραρτήματα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα ανά 
κράτος μέλος. Υποδεικνύουν ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους είναι 
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ανεπαρκής σε πολλά κράτη μέλη: 37% του συνόλου των περιπτώσεων ανεπαρκούς 
εφαρμογής εντοπίζεται στον τομέα της «φύσης».
Υπάρχουν προβλήματα, μεταξύ άλλων, όσον αφορά το άρθρο 6: παρατηρείται ακόμη 
καθυστέρηση στη λήψη κατάλληλων μέτρων και την κατάλληλη αξιολόγηση του 
αντίκτυπου για μια συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν προβλήματα και με το άρθρο 12: 
ανεπαρκής προστασία των ειδών. Μεταξύ των χωρών στις οποίες παρατηρούνται 
προβλήματα είναι η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, η 
Γερμανία και η Φιλανδία. Συνεπώς, τα προβλήματα δεν περιορίζονται σε μικρό αριθμό 
περιοχών.
Έτσι, τίθεται σε κίνδυνο η ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000 που παρέχει προστασία 
σε απειλούμενα είδη φυτών και ζώων.
Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα; Θα βρεθεί λύση σε εύλογο χρονικό διάστημα; Ποιες είναι 
οι αιτίες; Απαιτούνται διορθωτικά μέτρα; Τα κράτη μέλη θα πρέπει απλώς να καταβάλουν 
μεγαλύτερες προσπάθειες; Πού απαιτούνται προσαρμογές; Τι μέτρα σχεδιάζει να λάβει η 
Ένωση;

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

10. Εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους στη Σκωτία (John Bowis)

Τι διαβήματα έχουν πραγματοποιηθεί προς την Επιτροπή σχετικά με τις παραβιάσεις της 
οδηγίας για τους οικοτόπους στη Σκωτία και τι μέτρα έχει λάβει, ούτως ώστε να τις 
παραπέμψει στις εκτελεστικές αρχές και τους υπουργούς της Σκωτίας;

Συγκεκριμένα, είναι ενήμερη για την εικαζόμενη ζημία που έχει προκληθεί στο Firth of 
Lorn SAC (UK 0030041) και στους βραχώδεις υφάλους του από τις χαλύβδινες δράγες 
που χρησιμοποιούνται από βυθοκόρους για όστρακα, καθώς και στον πληθυσμό 
μαρσουανών λόγω της αδυναμίας των αρχών να τους προσφέρουν κάτι περισσότερο από 
τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας Δ;

Είναι επίσης ενήμερη για την εικαζόμενη ζημία που έχει προκληθεί στο Loch Creran SAC 
(UK 0030190) και τους ζωντανούς ύφαλους πολυχαιτών που είναι μοναδικοί στην 
Ευρώπη, οι οποίοι επίσης απειλούνται από τον εξοπλισμό βυθοκόρησης για όστρακα;

Είναι επίσης ενήμερη για το κυνήγι φώκιας γύρω από το νησί Lismore SAC (UK 0030182) 
κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της εντολής προστασίας της φώκιας του 2000;

Είναι ακόμη ενήμερη για τον χαρακτηρισμό των νήσων Treshnish με τους οικοτόπους 
υφάλων προτεραιότητας και τους πληθυσμούς γκρίζων φωκιών και μαρσουανών ως 
περιοχής εκμετάλλευσης για την εκτροφή ψαριών;

11. Εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά στη Μάλτα (Dorette Corbey)
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Πολλά μέλη έχουν υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά 
στη Μάλτα. Η Επιτροπή επισημαίνει στην απάντησή της ότι δεν υπάρχει εξαίρεση στην 
απαγόρευση του εαρινού κυνηγιού. Πώς θα πείσει η Επιτροπή την κυβέρνηση της Μάλτας 
ότι πράγματι δεν υπάρχει καμία εξαίρεση; Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι γνωρίζει το 
πρόβλημα του παράνομου κυνηγιού. Ποιες περαιτέρω αποδείξεις απαιτούνται, πώς θα 
συγκεντρώσει η Επιτροπή αυτές τις αποδείξεις και τι μέτρα θα λάβει για να διασφαλιστεί η 
σωστή συμμόρφωση με την οδηγία για τα πτηνά;


