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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Προστασία του κλίματος (Αδάμος  Αδάμου)

΄Ολοι συμφωνούμε ότι η ΕΕ έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διεθνή 
προστασία του περιβάλλοντος και ότι η διεθνής συλλογική δράση θα έχει ζωτική 
σημασία, προκειμένου να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά, επιδέξια και στο βαθμό που 
απαιτείται στις προκλήσεις από την αλλαγή του κλίματος. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να 
μειώσει κατά 30% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020, υπό την 
προϋπόθεση ότι και άλλα ανεπτυγμένα κράτη θα δεσμευθούν σε ανάλογες μειώσεις 
εκπομπών. Ωστόσο έχει αποφασισθεί ότι μέχρι να συναφθεί παγκόσμια συμφωνία για 
αυτό το 30%, η ΕΕ θα είναι δεσμευμένη να μειώσει τις εκπομπές αερίου του 
θερμοκηπίου κατά μόνον 20%.

Πώς εξηγεί η Επιτροπή αυτή τη διαφοροποίηση; Γιατί εξαρτάται η περιβαλλοντική 
προστασία και, σε τελική ανάλυση, η δημόσια υγεία τόσο πολύ από τις επιλογές άλλων; 
Μήπως η ΕΕ θα έπρεπε να λάβει υπόψη της μόνον οικονομικά κριτήρια και εκτιμήσεις 
ανταγωνιστικότητας;  Με ποιους τρόπους προτίθεται η Επιτροπή να ασκήσει πίεση στις 
ΗΠΑ, ώστε να συμμορφωθούν οι τελευταίες στο Πρωτόκολλο του Κιότο και τις 
δεσμεύσεις πέραν του 2012; 

2. Η κοινοτική δράση για να μειωθούν τα θαλασσοπούλια που φονεύονται ως
παρεμπίπτοντα θηράματα (Bart Staes)

Κατά τη συνεδρίαση  της Επιτροπής Αλιείας του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας το 
1999 η ΕΕ δεσμεύθηκε να επεξεργασθεί κοινοτικό σχέδιο δράσης για να μειωθούν τα 
θαλασσοπούλια που φονεύονται ως παρεμπίπτοντα θηράματα.  300.000 θαλασσοπούλια, 
μεταξύ των οποίων άλμπατρος, σκοτώνονται κάθε χρόνο παγκοσμίως κυρίως από τράτες 
πολλές από τις οποίες έχουν κοινοτική σημαία. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τον
καθορισμό κοινοτικού σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση απαιτήσεων 
περιβαλλοντικής προστασίας στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική (COM(2002)0186) 
εντάχθηκε ο στόχος να προταθεί κοινοτική νομοθεσία σχετικά με αυτό μέχρι το 2003. 
Πρόσφατα δημοσίευσε η Επιτροπή ανακοίνωση για την ανάσχεση των απωλειών στη 
βιοποικιλότητα μέχρι το 2010, στην οποία περιλαμβάνεται εκ νέου ο στόχος αυτός χωρίς 
σαφή προθεσμία. Μπορεί να μας ανακοινώσει η Επιτροπή ποια πρόοδος έχει σημειωθεί 
σχετικά;  
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3. Μόλυνση του ποταμού Ράμπα (Peter Olajos)

Ο μοναδικός ποταμός στην Ουγγαρία που είναι κατάλληλος για αγώνες κανόε σε άγρια 
νερά (σλάλομ), ο Ράμπα, ρυπαίνεται εδώ και χρόνια από βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
κατά μήκος του ποταμού στην αυστριακή πλευρά των συνόρων,  και συγκεκριμένα από 
το εργοστάσιο Lyocell, το βυρσοδεψείο και το σταθμό γεωθερμικής ενέργειας 
Φίρστενφελντ. Οι μεγάλες ποσότητες ουσιών που διατίθενται στον ποταμό και περιέχουν 
χημικά, πετρέλαιο καθώς και άλατα δημιουργούν στον ποταμό αφρούς οι οποίοι πέρα 
από την αισθητική ζημία προκαλούν και σοβαρά οικολογικά προβλήματα. Έρευνες 
καταδεικνύουν ότι η βιοποικιλότητα του ποταμού πλήττεται αδιάκοπα από αυτή τη
μόλυνση, ενώ έχει χαθεί σχεδόν τελείως το ενδιαφέρον για τον οικοτουρισμό, το ψάρεμα 
και τα αθλήματα στον ποταμό αυτό. 

Τα τελευταία χρόνια η Αυστρία έχει δώσει πολλές υποσχέσεις ότι θα θέσει τέλος στη 
μόλυνση και θα αποκαταστήσει τον ποταμό στις αρχικές του οικοσυνθήκες. Πιο
πρόσφατα, και συγκεκριμένα στις 27 Φεβρουαρίου 2007, ο Καγκελάριος της Αυστρίας 
ανακοίνωσε ότι θα δοθούν κρατικές ενισχύσεις σε εγκαταστάσεις που δεν λειτουργούσαν 
σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις, η δε τεχνολογία τους βλάπτει το περιβάλλον· σε 
αυτές περιλαμβάνονται οι τρεις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις.  

Τα δύο τελευταία χρόνια έχω καταθέσει δύο ερωτήσεις για το ίδιο θέμα στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ (γραπτή ερώτηση με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου 2005 προς την Επιτροπή 
σχετικά με το άφρισμα του ποταμού Ράμπα (P-4838/05) και προφορική ερώτηση την 
΄Ωρα των Ερωτήσεων τον Ιούνιο του 2006 σχετικά με το άφρισμα του ποταμού Ράμπα 
(H-0075/06), απευθείας στην Αυστριακή Προεδρία. Στις ερωτήσεις αυτές έλαβα 
ομολογουμένως απαντήσεις αλλά ουσιαστική δράση δεν έχει έκτοτε αναληφθεί. Αντίθετα 
η κατάσταση εξακολουθεί να επιδεινώνεται. 

Τι θα πράξει η Επιτροπή για να θέσει τέλος στη μόλυνση του ποταμού Ράμπα και στην 
καταστροφή του εκεί βιοτόπου; Πώς προτίθεται από τη πλευρά της η Αυστρία να 
εφαρμόσει τις δεσμευτικές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις; Ποια εγγύηση διαβλέπει για την 
εξεύρεση της κατάλληλης λύσης αυτού του προβλήματος, η οποία θα αποδειχθεί βιώσιμη 
για περισσότερα από πέντε χρόνια; 
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4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Roberto Musacchio)

Λαμβάνοντας υπόψη πόση υψηλή σημασία έχει η λήψη κατάλληλων μέτρων για τη 
βελτίωση και τη στήριξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τονίζεται από όλες τις 
πρόσφατες ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, θα ήθελα 
να ρωτήσω εάν είναι εν γνώσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο βαθμός στον οποίο είναι 
συνεκτική η μεταφορά της οδηγίας 2001/77/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο της Ιταλίας μέσω 
της νομοθετικής πράξης αριθ. 387 με ημερομηνία 29.12.2003. Ειδικότερα θέλω να 
ρωτήσω αν συμβιβάζεται με το σκοπό της οδηγίας το γεγονός ότι στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας που παρατίθενται στην προαναφερθείσα οδηγία προστίθενται οι πηγές 
ενέργειας που παράγονται από υβριδικό εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος και ειδικότερα 
με τη χρήση καταλοίπων από ορυκτά καύσιμα, τα οποία καίγονται στην εγκαταστάσεις, 
αν τα κατάλοιπα αυτά δεν είναι βιοαποδομήσιμα . 

5. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη (Ευαγγελία Τζαμπάζη)
Η οδηγία 2001/77/ΕΚ σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από 
ΑΠΕ, ορίζει στο άρθρο 3 ότι τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν να καθορίσουν ενδεικτικούς 
εθνικούς στόχους για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα με βάση το 
άρθρο 27 του Ν. 3468 ανάλαβε την δέσμευση για επίτευξη ποσοστού 20.1% της 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2010. Παρά όμως 
τηνσχετική υποχρέωση για έγκριση Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ κάτι τέτοιο δεν 
έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα να καθυστερούν τα σχετικά έργα και να 
δημιουργείται κλίμα αβεβαιότητας στους επενδυτές.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θεωρεί εφικτό το στόχο του 20% μέχρι το 2010 και,
αν όχι, σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να προωθηθεί η 
ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τον ορισμό δεσμευτικού στόχου για την 
ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ σε επίπεδο ΕΕ;

6. Οδηγία σχετικά με το τέλος του κύκλου ζωής οχημάτων (Chris Davies)
Είναι ικανοποιημένη η Επιτροπή με τον τρόπο κατά τον οποίο ανταποκρίνεται το ΗΒ στις 
απαιτήσεις της οδηγίας,  και ειδικότερα με τον τρόπο που γίνεται η διάθεση των 
οχημάτων μέσω των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας καθώς και από το
βαθμό στον οποίο εκδίδονται πιστοποιητικά καταστροφής για όλες τις περιπτώσεις; 

7. Χαρακτηρισμός τόπων στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία ως προστατευόμενων από 
το Natura 2000 

Σύμφωνα με την οδηγία για τους βιοτόπους, είχε απαιτηθεί από τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία να υποβάλουν τους καταλόγους τόπων που προτείνουν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για ένταξη στο Natura 2000 μέχρι την ημερομηνία ένταξής τους, την 1η 
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Ιανουαρίου 2007. Έχουν υποβάλει πλέον αυτές οι δύο χώρες τους επίσημους καταλόγους 
τους; Αν όχι πότε αναμένει η Επιτροπή να παραλάβει τους σχετικούς καταλόγους και 
ποια μέτρα έχουν προβλεφθεί σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, για να διασφαλισθεί ότι 
τόποι που ενδεχομένως προστατεύονται από το Natura 2000 δεν θα καταστραφούν στο 
μεταξύ από παράνομες δραστηριότητες; 
Ειδικότερα, υπάρχουν ήδη εκθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ορισμένες προστατευόμενες 
από την εθνική νομοθεσία περιοχές, συμπεριλαμβανομένων τόπων που ενδεχομένως θα 
τεθούν υπό την προστασία του Natura 2000, υφίστανται σοβαρές καταστροφές από 
παράνομη δόμηση, υλοτόμηση και θήρα. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται η 
παράνομη κατασκευή χιονοδρομικών εγκαταστάσεων στον εθνικό δρυμό του Πιρίν στη 
Βουλγαρία, η παράνομη κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών στον εθνικό δρυμό της 
Στράνζα και σε άλλες περιοχές των παρευξείνιων ακτών της Βουλγαρίας, η παράνομη 
κατασκευή εγκαταστάσεων τουρισμού/αναψυχής στον εθνικό δρυμό του Ceahlau στη 
Ρουμανία και παράνομη υλοτόμηση του Piatra Craiuluo στη Ρουμανία. 

Γνωρίζει η Επιτροπή αυτές τις παράνομες δραστηριότητες και ποια μέτρα προτείνει να 
ληφθούν από κοινού με τις εθνικές κυβερνήσεις σχετικά; 


