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 Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση (∆ιαδικασία χωρίς 
συζήτηση) 

A5-0386/2000  

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 
91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση (2000/2110(ΙΝΙ))  
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
 
- έχοντας υπόψη την οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου που αφορά την προστασία των 

υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης1, 
 
- έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά 
µε την προστασία των υδάτων από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης 
(CΟΜ(1997) 473) και τα µέτρα που έχουν ληφθεί σε συνέχεια της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία των υδάτων από την νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης - Σύνθεση των εκθέσεων που απεστάλησαν στην Επιτροπή από τα κράτη 
µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 11 (COM(1998) 16), 

 
- έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 20ής Οκτωβρίου 19982 για τις προαναφερθείσες 

εκθέσεις, 
 
- έχοντας υπόψη τις εκκρεµείς και τις τελικές δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του 

∆ικαστηρίου των ΕΚ, 
 
- παραπέµποντας στην οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, σχετικά µε τη θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου για τα κοινοτικά µέτρα 
στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων3, 

 
- έχοντας υπόψη τα πορίσµατα της επίσκεψης αντιπροσωπείας της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Κάτω Χώρες στις 12 Οκτωβρίου 2000, 

 
- έχοντας υπόψη τα άρθρα 47, παράγραφος 2, και 163 του Κανονισµού του, 
 
- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 

Πολιτικής των Καταναλωτών καθώς και τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α5-0386/2000), 

 
1. συνιστά ότι η άµεση προτεραιότητα πρέπει να είναι η εφαρµογή της υφιστάµενης 

νοµοθεσίας και όχι η ανασύνταξη και αναµόρφωση της Οδηγίας. 
 
2. θεωρεί ειδικότερα ότι λόγω της ελλιπούς εφαρµογής της οδηγίας περί νιτρορύπανσης, ο 

                                                 
1 ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1. 
2  ΕΕ C 341 της 9.11.1998, σ. 35. 
3  EE L 327 της 22.12.2000, σ. 1. 
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στόχος της µείωσης της ρύπανσης από νιτρικά ιόντα και της αποτροπής του προβλήµατος 
του ευτροφισµού κάθε άλλο παρά έχει επιτευχθεί. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
Περιβάλλοντος αναφέρει ότι οι συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων στους µεγάλους 
ποταµούς της ΕΕ παραµένουν σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητες από το 1980 και µετά ·αυτό 
σηµαίνει ότι δεν έχει σηµειωθεί ακόµη αναστροφή της τάσης όσον αφορά την 
επιβάρυνση των υδάτων από νιτρικά ιόντα και τον ευτροφισµό των θαλασσών µας 
(ιδιαιτέρως της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής καθώς και του βορείου τµήµατος 
της Αδριατικής)· 

 
3. καλεί τα κράτη µέλη να προβούν χωρίς καθυστέρηση σε συγκεκριµένες ενέργειες για την 

εφαρµογή της οδηγίας για τη νιτρορύπανση, ιδιαιτέρως, στο πλαίσιο των προγραµµάτων 
δράσης στις περιοχές που απειλούνται από τα νιτρικά ιόντα· είναι, επιπλέον, αναγκαία η 
ανάληψη άµεσων και δραστικών µέτρων, 

 
α)  δεδοµένου ότι συχνά απαιτούνται πολλά χρόνια προκειµένου να αποκατασταθεί η 

καλή κατάσταση των υδάτων («φαινόµενο Supertanker») και  
 
β)  προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι υπάρχουσες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού· 

 
4. θεωρεί ότι µε την αξιοσηµείωτη εξαίρεση της ∆ανίας και της Σουηδίας, η εφαρµογή της 

Οδηγίας περί νιτρικών ιόντων υπήρξε ελάχιστα ικανοποιητική, και η απόκριση της 
Επιτροπής όσον αφορά την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει κατά των κρατών µελών 
αργή· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει χωρίς δισταγµούς να εφαρµόζει τα 
κατάλληλα µέσα επιβολής του νόµου που έχει στη διάθεσή της, συµπεριλαµβανοµένης 
της επιβολής κατάλληλων προστίµων, όποτε διαπιστώνει παράβαση των υποχρεώσεων 
των κρατών µελών, προκειµένου να διασφαλίσει τη δέουσα εφαρµογή της οδηγίας περί 
νιτρορύπανσης· 

 
5. κρίνει αναγκαία την επιτάχυνση της διαδικασίας επί παραβάσει για τη µη εφαρµογή της 

νοµοθεσίας στους τοµείς του περιβάλλοντος και της προστασίας των καταναλωτών· 
θεωρεί ότι η καθυστέρηση για την υποβολή υποθέσεων στο ∆ικαστήριο των ΕΚ πρέπει 
να περιορισθεί σε έξι µήνες ή και λιγότερο προκειµένου οι κυρώσεις να λειτουργούν 
πράγµατι αποτρεπτικά. Θεωρεί παράλληλα ότι η µείωση του αριθµού των υποθέσεων που 
εκκρεµούν πρέπει να είναι προτεραιότητα για το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

 
6. θεωρεί ότι παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα τυποποιηµένη µορφή για 

την εκ µέρους των κρατών µελών υποβολή εκθέσεων σχετικά µε την υλοποίηση και την 
αποτελεσµατικότητα της οδηγίας, είναι δύσκολο να γίνουν άµεσες συγκρίσεις και 
ποσοτικές εκτιµήσεις µε βάση τις πληροφορίες που έχουν ήδη υποβληθεί σε διαφορετική 
µορφή· διαπιστώνει ότι οι διαδικασίες εποπτείας και οι τεχνικές δειγµατοληψίας 
ποικίλλουν µεταξύ των κρατών µελών και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει 
κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τη δειγµατοληψία των υδάτων, προκειµένου να 
καταστεί δυνατή η άµεση σύγκριση των επιδόσεων των κρατών µελών όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων της οδηγίας. 

 
7. ζητεί καλύτερη και διαρκή αξιολόγηση της εφαρµογής και της αποτελεσµατικότητας της 

οδηγίας και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει άµεσα προτάσεις για βελτιωµένα 
εργαλεία δειγµατοληψίας και αξιολόγησης των διαφόρων πηγών εκποµπών και των 
αποτελεσµάτων τους, ώστε να είναι δυνατή η άµεση σύγκριση των αποτελεσµάτων που 
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έχουν πετύχει τα κράτη µέλη κατά την επιδίωξη των στόχων της οδηγίας, λαµβανοµένου 
υπόψη του σηµείου εκκίνησης κάθε κράτους µέλους. 

 
8. θεωρεί ότι τα κράτη µέλη δύνανται να ζητούν παρεκκλίσεις· φρονεί εντούτοις ότι οι 

παρεκκλίσεις δεν θα πρέπει να έχουν εφαρµογή στους στόχους της οδηγίας αλλά µόνο 
στα µέσα (όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.2 της προαναφερθείσας οδηγίας) και ότι 
οι παρεκκλίσεις σε ό,τι αφορά τα περιγραφέντα µέσα θα πρέπει να επιτρέπονται µόνον 
εάν: 

 
α) διασφαλίζεται ότι η επίτευξη των στόχων της οδηγίας είναι δυνατόν να 

επαληθευθεί (π.χ. µε ένα σύστηµα υπολογισµού των ορυκτών αλάτων), και  
 

 β) η εκχώρηση µιας παρέκκλισης δεν προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ 
των κρατών µελών· 

 
9. είναι της άποψης ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη τα κράτη µέλη τα οποία, µε 

επιστηµονικώς θεµελιωµένα στοιχεία, επιθυµούν να παρεκκλίνουν από το όριο των 170 
kg N/ha, υπό την προϋπόθεση να µην συµβαίνει επ’ ουδενί λόγω υπέρβαση του ορίου 
των 50 mg νιτρικών αλάτων/l στα υπόγεια ύδατα, και ένας πρόσθετος περιορισµός στη 
χρήση των χηµικών λιπασµάτων να εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι οριακές τιµές της 
οδηγίας 75/440/ΕΟΚ1· 

 
10. διαπιστώνει ότι στην οδηγία δεν υπάρχει προθεσµία για την επίτευξη των στόχων· η 

προθεσµία αυτή ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο περί υδάτων· 
 
11. ζητεί από την Επιτροπή, κατά την προβλεπόµενη γνωστοποίηση να εξασφαλίσει ότι οι 

πιθανές εξαιρέσεις από τις ρυθµίσεις σε ορισµένα κράτη µέλη (π.χ. σε ό,τι αφορά τον 
όγκο του ζωικού κεφαλαίου και τις µεθόδους ελέγχου) δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε 
περιορισµό του επιπέδου προστασίας αλλά σε ακριβέστερη εφαρµογή της οδηγίας, 
δεδοµένου ότι λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες της υπαίθρου στις διάφορες 
περιφέρειες· 

 
12. είναι της άποψης ότι οι αγρότες στα κράτη µέλη οι οποίοι συµµορφώνονται µε την 

Οδηγία βρίσκονται σε ανταγωνιστικό µειονέκτηµα ως προς εκείνους οι οποίοι δεν 
συµµορφώνονται µε τις αυστηρές απαιτήσεις της και ότι αυτό ισχύει ιδιαιτέρως στην 
περίπτωση της ∆ανίας. Θεωρεί ότι η συµµόρφωση µε την οδηγία σε ολόκληρη την 
Ένωση θα διόρθωνε αυτή την αδικία και ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει πλήρη συµµόρφωση σε ολόκληρη την 
Ένωση· 

 
13. θεωρεί ότι η αναδιάταξη της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης (από αγροτικά προϊόντα προς 

υπηρεσίες που ασχολούνται µε την προστασία της φύσεως και της υπαίθρου και προς 
υπηρεσίες υδάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) πρέπει να αντιµετωπισθεί µε 
περισσότερη ενεργητικότητα ούτως ώστε να δοθεί στους αγρότες µια προοπτική φιλική 
προς το περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να λάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για το 
σκοπό αυτό· 

 
14. θεωρεί ότι οι επιπτώσεις που έχουν στα επίπεδα νιτρικών ιόντων των υδάτων άλλες 
                                                 
1 ΕΕ L 306 της 26.11.1975, σ. 20. 
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γεωργικές πολιτικές (όπως οι κανονισµοί περί αγρανάπαυσης) και οι επιδοτήσεις των 
καλλιεργειών πρέπει να εξετάζονται από την Επιτροπή όταν καθορίζει αυτές τις πολιτικές 
και τα επίπεδα επιδοτήσεων· 

 
15. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε εκτίµηση της νιτρορύπανσης από άλλες µη 

γεωργικές πηγές και να εφαρµόσει µέτρα για την αντιµετώπιση οποιωνδήποτε 
προβληµάτων εντοπισθούν· αυτό ισχύει ιδίως για την εφαρµογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ 
για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων1, η οποία θεσπίστηκε επίσης το 1991, και η 
οποία δεν εφαρµόζεται ορθά από τα κράτη µέλη· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
ενεργήσει µε τον ίδιο τρόπο εναντίον όλων των κρατών µελών στα οποία παρατηρούνται 
παραλείψεις και να προβεί στην άµεση ανάληψη όλων των αναγκαίων νοµικών 
ενεργειών· 

 
16. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να µελετήσει στο πλαίσιο του 6ου περιβαλλοντικού 

προγράµµατος δράσης τις επιπτώσεις των φωσφορικών ιόντων όσον αφορά το φαινόµενο 
του ευτροφισµού και, αν κριθεί αναγκαίο, να θέσει σε εφαρµογή µέτρα για τον 
περιορισµό αυτής της ρύπανσης· 

 
17. θεωρεί ότι αυτή τη στιγµή η χρήση νιτρικών ιόντων στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες 

είναι σχετικά χαµηλή και ότι στην Πολωνία για παράδειγµα, η χρήση νιτρικών ιόντων 
ανέρχεται µόνο στο ένα τέταρτο του µέσου όρου της ∆υτικής Ευρώπης· είναι της άποψης 
ότι οι υποψήφιες για την ένταξη χώρες θα πρέπει να διατηρήσουν την καλή τους θέση 
εκκίνησης και ότι οι πολιτικές που αποβλέπουν στην ανάπτυξη και εντατικοποίηση του 
γεωργικού τοµέα στα νέα κράτη µέλη της Ανατολικής Ευρώπης, δεν πρέπει να 
αντιβαίνουν µε τους σκοπούς της οδηγίας περί νιτρικών ιόντων· θεωρεί ότι ο ενδεχόµενος 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος της πολιτικής στον τοµέα αυτόν πρέπει να παρακολουθείται 
και οι πολιτικές να τροποποιούνται κατά τις ανάγκες· 

 
18. θεωρεί ότι η παράλειψη των κρατών µελών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από την παρούσα και άλλες οδηγίες υπονοµεύει την αρχή σύµφωνα µε την 
οποία τα νέα κράτη µέλη οφείλουν να εναρµονίσουν την περιβαλλοντική τους νοµοθεσία 
πριν από την προσχώρηση. Για το λόγο αυτό ζητεί από τα κράτη αυτά να συµµορφωθούν 
µε κανόνες τους οποίους τα περισσότερα από τα υπάρχοντα κράτη µέλη αγνοούν 
κατάφωρα· θεωρεί ότι η πλήρης εφαρµογή της νοµοθεσίας και στα 15 σηµερινά κράτη 
µέλη θα έδινε στην Ένωση τη δυνατότητα να πιέσει για περιβαλλοντικές βελτιώσεις 
χωρίς να κινδυνεύει να κατηγορηθεί για υποκρισία· 

 
19. είναι της άποψης ότι αποφεύγοντας την καλλιέργεια εδαφών σε αγρανάπαυση και έτσι 

ενθαρρύνοντας τη µακροπρόθεσµη αγρανάπαυση στις καθορισµένες περιοχές του Natura 
2000, µε τη σπορά καλών καλλιεργειών χειµερινής κάλυψης σε όλες τις γεωργικές γαίες 
µετά την πρώιµη συγκοµιδή, και, σε ορισµένες περιπτώσεις, φυτεύοντας φυλλοβόλα 
δένδρα που υπάρχουν αυτοφυή στην εν λόγω περιοχή σε ευπρόσβλητες από νιτρικά 
ζώνες εκτός του δικτύου Natura 2000, η έκπλυση των νιτρικών ιόντων θα µειωθεί και οι 
στόχοι της οδηγίας θα επιτευχθούν ευκολότερα. Θεωρεί επίσης ότι όπου είναι δυνατόν, 
πρέπει να αποκαθίστανται οι υγρότοποι· 

 
20. καλεί την Επιτροπή να µελετήσει την προώθηση της εκτατικής εκµετάλλευσης των 

χορτολιβαδικών εκτάσεων και της σποράς των εκτάσεων που βρίσκονται σε 
                                                 
1 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40. 
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αγρανάπαυση ή έχουν αποσυρθεί από την καλλιέργεια µε συγκεκριµένες ανανεώσιµες 
πρώτες ύλες, µε στόχο τη µείωση της ανάπτυξης νιτρικών και φωσφορικών αλάτων 
καθώς και άλλων θρεπτικών ουσιών και τον περιορισµό του ευτροφισµού των υδάτων· 

 
21. είναι της άποψης ότι τα κράτη µέλη που ορίζουν ολόκληρη την επικράτειά τους πρέπει να 

υποχρεούνται να δικαιολογήσουν τον ορισµό αυτό στην Επιτροπή· θεωρεί ότι σε 
περίπτωση που αποδειχθεί ότι κράτη µέλη έχουν προβεί στην πράξη αυτή µε µεγάλη 
επιπολαιότητα, οφείλουν να προβούν σε αναθεώρηση του ορισµού των εν λόγω 
περιοχών. Πιστεύει ότι πρέπει να είναι σαφές ότι ο χαρακτηρισµός ολόκληρης της 
επικράτειας συνεπάγεται ότι τα µέτρα για τη µείωση της νιτρορύπανσης είναι αναγκαία 
για ολόκληρη την επικράτεια και ότι η προστασία της επικράτειας ενός κράτους µέλους 
δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος του περιβάλλοντος άλλων κρατών µελών. ∆εδοµένου 
επίσης ότι ο χαρακτηρισµός ευαίσθητων ζωνών αποτελεί άκρως λεπτό θέµα, η Επιτροπή 
πρέπει να καθορίσει αντικειµενικά κριτήρια για τον εντοπισµό των περιοχών στις οποίες 
απαιτείται να αναληφθεί δράση· 

 
22. θεωρεί ότι θα πρέπει ή ότι µπορούν να χρησιµοποιούνται ευρύτερα από τους αγρότες 

αναλύσεις, ειδικές πληροφορίες και συµβουλές σχετικά µε τις απαιτήσεις σε λιπάσµατα 
για ειδικά εδάφη και καλλιέργειες µε απώτερο στόχο τον ισόρροπο εµπλουτισµό του 
εδάφους µε λιπάσµατα. Θεωρεί επίσης ότι σε ορισµένες περιπτώσεις µοντέλα σε 
υπολογιστή για την ακριβή πρόβλεψη των απαιτήσεων σε λιπάσµατα µπορούν να είναι 
χρήσιµα ως συµπληρωµατική δυνατότητα· 

 
23. ζητεί µεγαλύτερη πρακτική και τεχνική υποστήριξη των γεωργών στο έργο του 

περιορισµού της διοχέτευσης νιτρικών αλάτων στο έδαφος, υπογραµµίζοντας ιδιαίτερα 
την ανάγκη για δωρεάν αναλύσεις εδάφους και προώθηση της χρησιµοποίησης της 
στερεής κοπριάς, φυσικής ή επεξεργασµένης, και διαδικασιών για την περιβαλλοντικώς 
βιώσιµη µετατροπή ζωικών λιπασµάτων (λιπασµατοποίηση, διαχωρισµό των στερεών 
ουσιών, ανάκτηση βιοαερίου, κ.ά.)· 

 
24. υποστηρίζει ότι να υπάρχει τυποποιηµένη µέθοδος δοκιµής και κριτηρίων 

δειγµατοληψίας σε ό,τι αφορά το µερίδιο του γεωργικού τοµέα στη συγκέντρωση αζώτου 
στα υπόγεια ύδατα και τα ύδατα επιφανείας ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιµη εφαρµογή 
της οδηγίας. Αυτή η τυποποιηµένη µέθοδος πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να αφορά: 

 
α) σταθερά µετρικά βάθη για τη µέθοδο µέτρησης των νιτρικών αλάτων στα υπόγεια 

ύδατα 
 
β) την ισόρροπη κατανοµή των σηµείων µέτρησης εντός της «ευαίσθητης» περιοχής 
 
γ) τη διόρθωση των ετησίων διακυµάνσεων του υετού· 
 

25. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο των µέτρων που απεδείχθησαν 
αποτελεσµατικά στις χώρες όπου η οδηγία περί νιτρικών ιόντων εφαρµόζεται επιτυχώς. 
Ο κατάλογος αυτός θα µπορούσε να βοηθήσει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
επωφεληθεί από την πείρα που έχουν αποκοµίσει οι χώρες αυτές. Ο κατάλογος πρέπει να 
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα εξής µέτρα: 

 
α) κατάρτιση εθνικού σχεδίου δράσης νιτρικών ιόντων που να καλύπτει όλα τα µέτρα, 
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β) λεπτοµερή εθνική χαρτογράφηση όλων των υπογείων υδάτινων πόρων προκειµένου 
να προσδιορισθούν οι ειδικά ευπρόσβλητες περιοχές, 

 γ) ανταµοιβή των αγροτών οι οποίοι, σε αυτές τις ειδικά ευπρόσβλητες περιοχές, 
χρησιµοποιούν ιδιαίτερα φιλοπεριβαλλοντικές µεθόδους καλλιέργειας που 
υπερβαίνουν τις νοµικές απαιτήσεις, 

 δ) διασφάλιση και συνεχή επέκταση των περιοχών στις οποίες πραγµατοποιούνται 
οργανικές καλλιέργειες, ενδεχοµένως µε τη βοήθεια προγραµµάτων υποστήριξης, 

 ε) χρησιµοποίηση της ίδιας της φύσης ως βάσης για: 

- τη δηµιουργία ειδικών προφυλαγµάτων για τις καλλιέργειες στις παρυφές των 
ποταµών, των υδάτινων ρευµάτων, των όρµων, των λιµνών και των 
θαλασσών, 

- τη διεύρυνση των εκτάσεων που καλύπτονται από υδρολειµώνες, 

- την εκτεταµένη αναδάσωση, 

- τη θέσπιση κανόνων για αµειψισπορά και επαναληπτικές καλλιέργειες, 

 στ) απαίτηση κατάρτισης σχεδίων για τα λιπάσµατα και καθορισµός ορίων για τα 
λιπάσµατα που χρησιµοποιεί κάθε γεωργική εκµετάλλευση, περιβαλλοντικοί 
παράγοντες που καθορίζουν τις ποσότητες των χρησιµοποιουµένων λιπασµάτων, 

 ζ) απαίτηση για κάθε εκµετάλλευση να τηρεί µητρώα όπου θα παρέχεται σωστή 
εικόνα της συνολικής χρήσης λιπασµάτων καθώς και βάση για κυρώσεις 
(τέλη/πρόστιµα) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες µια εκµετάλλευση υπερβεί τα 
όρια των επιτρεποµένων λιπασµάτων, 

 η) τα έσοδα από τα τέλη και τα πρόστιµα αυτά θα χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία 
υδρολειµώνων, για αναδάσωση και αποκατάσταση άλλων τύπων φυσικών 
χαρακτηριστικών, 

 θ) απαίτηση για κάθε εκµετάλλευση να αποθηκεύει την κοπριά ώστε να 
χρησιµοποιείται µόνον όταν µπορεί να απορροφηθεί από τις καλλιέργειες, 

 ι) ο αριθµός των ζώων ανά εκµετάλλευση πρέπει να είναι ανάλογος µε την 
καλλιεργούµενη έκταση ώστε να εξασφαλίζεται ότι το παραγόµενο λίπασµα θα 
µπορεί να απορροφάται, 

 ια) καθιέρωση διαδικασιών συνεχούς παρακολούθησης και επιθεωρήσεων 

26. καλεί την Επιτροπή να µεριµνήσει µε συνέπεια, στο πλαίσιο της υλοποίησης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής όπως µεταρρυθµίστηκε το 1999, για την υλοποίηση των 
περιβαλλοντικών στόχων και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εντός του 2001· 

 
27. επισηµαίνει ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωµένη να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά µε την 

εφαρµογή της οδηγίας περί νιτρορύπανσης· καλεί την Επιτροπή, να µεριµνήσει στο 
πλαίσιο της µελλοντικής έκθεσής της για την εφαρµογή της οδηγίας περί νιτρορύπανσης, 
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να λάβει υπόψη της τις εξής βασικές αρχές: 
 

 α) µία συγκριτική περιγραφή των επιπτώσεων της επιβάρυνσης από νιτρικά ιόντα σε 
όλα τα κράτη µέλη, 

 β)  την κατάρτιση χαρτών οι οποίοι να επιτρέπουν µε συγκριτικό τρόπο την 
εξακρίβωση της ποιότητας του νερού και τις τάσεις της, 

 γ)  µία συγκριτική περιγραφή των µέτρων που έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα (κανόνες 
της ορθής πρακτικής εφαρµογής, προγράµµατα δράσης κ.λπ.)· 

 καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να θέσει τις εν λόγω εκθέσεις στη διάθεση του κοινού, 
αφού τις καταστήσει προηγουµένως εύληπτες για το κοινό· 

28. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών. 
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 Οικότοποι (∆ιαδικασία χωρίς συζήτηση) 

A5-0387/2000  

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους (2000/2111(INI))  
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
 
- έχοντας υπόψη του τη Σύµβαση για τη βιοποικιλότητα, 
 
- έχοντας υπόψη του τη Σύµβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας 

χλωρίδας και πανίδας και των φυσικών οικοτόπων, 
 
- έχοντας υπόψη τη Σύµβαση του Aarhus για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη 

συµµετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα, 

 
- έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τη «Συνετή 

Χρήση και ∆ιατήρηση των Υγροτόπων» (1995) (CΟΜ(1995) 189) και τα συµπεράσµατα 
του Συµβουλίου µετά τη δηµόσια συζήτηση για τη συνετή χρήση και τη διατήρηση των 
υγροτόπων (1996), 

 
- έχοντας υπόψη τη δέκατη έκτη Ετήσια Έκθεση σχετικά µε την παρακολούθηση της 

εφαρµογής της κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας (1998) (CΟΜ(1999) 301)1, 
 
- έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 20ής Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε την ανακοίνωση 

της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για µια κοινοτική 
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα (CΟΜ(1998) 42 -C4-0140/1998 - SEC(1998) 348 -C4-
0155/1998)2, 

 
- έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 

και της άγριας χλωρίδας και πανίδας («οδηγία για τους οικότοπους»)3, 
 
- έχοντας υπόψη την οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών («οδηγία 

για τα πτηνά»)4, 
 
- έχοντας υπόψη την οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον («οδηγία ΕΙΑ»)5, 
 
- έχοντας υπόψη την έκθεσή του της 6ης Σεπτεµβρίου 2000 για την κοινή θέση του 

Συµβουλίου εν όψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για την εκτίµηση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων στο περιβάλλον 

                                                 
1 ΕΕ C 354 της 7.12.1999, σ. 1. 
2 ΕΕ C 341 της 9.11.1998, σ. 41. 
3 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. 
4 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1. 
5 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40. 
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(5685/1/2000 – C5-0180/2000 -1996/0304(COD))6, 
 
- έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 2, και το άρθρο 163 του Κανονισµού του, 
 
- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 

Πολιτικής των Καταναλωτών (Α5-0387/2000), 
 
Α. εκτιµώντας ότι η κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία της φύσης δεν έχει 

ακόµα τεθεί σε πλήρη εφαρµογή, εξαιτίας της αδυναµίας ορισµένων κρατών µελών να 
εφαρµόσουν τόσο την οδηγία για τους οικότοπους η οποία ισχύει τουλάχιστον εδώ και 
µία οκταετία όσο και την οδηγία για τα άγρια πτηνά η οποία θεσπίστηκε πριν 
τουλάχιστον µία εικοσαετία· εκτιµώντας ότι η εφαρµογή των ανωτέρω οδηγιών συνιστά 
ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία που διαθέτουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη 
µέλη της για την επίτευξη των στόχων της Σύµβασης για τη βιοποικιλότητα (CDB), τόσο 
όσον αφορά την προστασία των ειδών όσο και τη δηµιουργία του δικτύου Natura 2000, 

 
Β. επισηµαίνοντας ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν εις βάρος κρατών µελών 

λόγω της µη εφαρµογής ή της ελλιπούς µεταφοράς της κοινοτικής νοµοθεσίας 
εξελίσσονται µε ιδιαίτερη βραδύτητα και ότι στα θέµατα του περιβάλλοντος, το γεγονός 
αυτό δηµιουργεί αυξηµένους κινδύνους εις βάρος των οικοτόπων και των 
προστατευοµένων ειδών, 

 
Γ. εκτιµώντας ότι το κείµενο της οδηγίας για τους οικοτόπους δε χρειάζεται προς το παρόν 

αναθεώρηση, εκτός από τις τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες, εξαιτίας της διεύρυνσης 
της Κοινότητας· εκτιµώντας ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να εστιασθούν περισσότερο 
στην εφαρµογή της οδηγίας, 

 
∆. εκτιµώντας ότι η Επιτροπή πρέπει να ενηµερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά µε την 

εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, 
 
Ε. εκτιµώντας ότι η προστασία της φύσης ήταν, στο παρελθόν, εστιασµένη στην αισθητική 

και επιστηµονική της αξία· εκτιµώντας ότι στο πλαίσιο µιας πιο σύγχρονης προσέγγισης 
πρέπει, επιπλέον, να αναγνωριστεί η ουσιαστική συµβολή των οικοσυστηµάτων, των 
ειδών και της βιοποικιλότητας στην αειφόρο ανάπτυξη· εκτιµώντας ότι η διατήρηση 
υγιών οικοσυστηµάτων συµβάλλει σηµαντικά στην αναβάθµιση της ποιότητας της 
διαβίωσης του ανθρώπου και πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο όλων των 
τοµεακών πολιτικών· εκτιµώντας ότι τα µέτρα προστασίας της φύσης και της 
βιοποικιλότητας δεν πρέπει να εφαρµόζονται µόνο σε περιοχές που τελούν υπό 
προστασία, αλλά σε ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας και να ενσωµατώνονται σε 
όλους τους τοµείς δραστηριότητας, όπως π.χ. στους τοµείς της γεωργίας και των 
µεταφορών, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των 
ενδιαφερόµενων περιφερειών· εκτιµώντας ότι η γεωργία στην Ευρώπη διατηρεί και 
προστατεύει το φυσικό τοπίο και ότι η εκµετάλλευση µε βάση την ορθή γεωργική 
πρακτική είναι προσανατολισµένη στους στόχους της προστασίας και της διατήρησης του 
περιβάλλοντος· εκτιµώντας ότι το έδαφος και το χώµα δεν είναι αναπαράξιµα και ότι 
είναι προς το συµφέρον των γεωργών να διατηρήσουν το κεφάλαιο αυτό υγιές και 
γόνιµο, και για τις επόµενες γενιές, 

 
                                                 
6 Κείµενα που εγκρίθηκαν, σηµείο 4. 
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ΣΤ. εκτιµώντας ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΚ, όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
πρέπει να αποκτήσουν περιβαλλοντική διάσταση· εκτιµώντας ότι, κατά την κατάρτιση 
του έκτου περιβαλλοντικού προγράµµατος δράσης η Επιτροπή πρέπει, να λάβει υπόψη 
της ότι στο πλαίσιο της πολιτικής της θα πρέπει να αναγνωριστεί σε µεγαλύτερο βαθµό 
το γεγονός ότι η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας πρέπει να αποτελεί ένα 
αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιασµού και της διαχείρισης του περιβάλλοντος σε όλους 
τους τοµείς της πολιτικής, 

 
Ζ. εκτιµώντας ότι είναι αναγκαία η σταδιακή µετατόπιση του κέντρου βάρους της 

κοινοτικής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος από τον προσδιορισµό των 
προστατευοµένων περιοχών στη διαχείριση και διατήρηση αυτών των περιοχών· 
εκτιµώντας επίσης ότι τα κράτη µέλη πρέπει να επεξεργαστούν µέτρα διαχείρισης για 
τους τόπους του Natura 2000 και να εφαρµόσουν µηχανισµούς παρακολούθησης µε 
σχετικούς δείκτες, 

 
Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τους οικοτόπους προσφέρει ένα σωστό και 

σύγχρονο τρόπο για την προστασία της φύσης που καθιστά αναγκαία τη στάθµιση µεταξύ 
των διαφόρων συµφερόντων, αλλά έχει προκαλέσει διενέξεις σε πολλές χώρες, 

 
Θ. εκτιµώντας ότι οι προαναφερθείσες οδηγίες για τους οικότοπους και τα άγρια πτηνά – οι 

οποίες είναι αλληλένδετες όσον αφορά την εφαρµογή τους – συνιστούν τα κυριότερα 
νοµοθετικά µέσα για την προστασία της φύσης σε κοινοτικό επίπεδο και ότι η µεταφορά 
τους στο εθνικό δίκαιο και η µετέπειτα ισχύς και εφαρµογή τους αποτελεί ευθύνη των 
κρατών µελών, 

 
Ι. εκτιµώντας ότι τα έργα υποδοµής, όπως δρόµοι, φράγµατα και λιµένες προκαλούν την 

κατάτµηση του τοπίου και την αποµόνωση των διαφόρων πληθυσµών χλωρίδας και 
πανίδας· διαπιστώνει ότι η κατάτµηση και συρρίκνωση των οικοτόπων έχει ως 
αποτέλεσµα την αποµόνωση των διαφόρων πληθυσµών, επιφέροντας, έτσι, µείωση των 
γενετικών ανταλλαγών, δυσχεραίνοντας την επιβίωση των εν λόγω πληθυσµών και 
καθιστώντας αναγκαία την καθιέρωση του Natura 2000 ως συνεκτικού οικολογικού 
δικτύου βασισµένου στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας, σύµφωνα µε την οδηγία για τα 
πτηνά, και στις Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης που ορίζονται στην οδηγία για τους 
οικοτόπους· εκτιµώντας ότι η δηµιουργία κατάλληλων οικολογικών διαδρόµων και 
προστατευτικών ζωνών συνεισφέρει σηµαντικά στην προστασία της φύσης στην 
Ευρώπη· εκτιµώντας ότι, προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία της οδηγίας για τους 
οικοτόπους είναι αναγκαία η δηµιουργία ευρύτερων διασυνδεδεµένων περιοχών 
προστασίας· εκτιµώντας ότι είναι επειγόντως αναγκαία η βελτίωση της αξιολόγησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η καθιέρωση στρατηγικής περιβαλλοντικής 
αξιολόγηση των σχεδίων µεταφορών και άλλων πρωτοβουλιών χωροταξικού χαρακτήρα, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η συνοχή του Natura 2000, 

 
ΙΑ. εκτιµώντας ότι τα κράτη µέλη πρέπει να αναλάβουν τη δέσµευση να παράσχουν, σε 

ολόκληρη την επικράτειά τους, αυστηρή προστασία σε ένα ευρύ φάσµα «ειδών 
κοινοτικού ενδιαφέροντος», τα οποία απαριθµούνται στο παράρτηµα IV της οδηγίας για 
τους οικοτόπους, καθώς και σε όλους τους λοιπούς τόπους και περιοχές αναπαραγωγής· 
εκτιµώντας ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει, υπό το φως των εθνικών εκθέσεων 
σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας, εάν τα συστήµατα αυτά έχουν εγκαθιδρυθεί και, 
σε αντίθετη περίπτωση, να λάβει το συντοµότερο δυνατό τα αναγκαία µέτρα επιβολής, 
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ΙΒ. εκτιµώντας ότι, τόσο στα σηµερινά κράτη µέλη όσο και στις υποψήφιες για ένταξη 
χώρες, είναι επειγόντως αναγκαία η διασφάλιση λιγότερο εντατικών γεωργικών και 
άλλου είδους ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε επιστηµονικά στοιχεία, οι πρακτικές αυτές 
ευνοούν, στην ουσία, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· εκτιµώντας ότι πολλοί τύποι 
οικοτόπων συνδέονται στενά µε την εκµετάλλευση της γης και άλλων πόρων από τον 
άνθρωπο και ότι είναι εξαιρετικά ευάλωτα στις µεταβολές των µεθόδων εκµετάλλευσης· 
εκτιµώντας ότι, σύµφωνα µε τον κανονισµό για την ανάπτυξη της υπαίθρου, στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος ∆ράσης 2000, έχουν εγκριθεί µέτρα µε στόχο την προώθηση της 
υλοποίησης του Natura 2000 –συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας προστατευτικών 
ζωνών και οικολογικών διαδρόµων– και ότι επιβάλλεται τόσο η προσεκτική εφαρµογή 
και αξιολόγησή τους όσο και η σηµαντική αύξηση των κονδυλίων που προβλέπονται για 
το σκοπό αυτό· εκτιµώντας ότι η Επιτροπή πρέπει µελλοντικά να περιλάβει σαφή 
αναφορά στο δίκτυο Natura 2000 στο πλαίσιο του κανονισµού για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου, 

 
ΙΓ. εκτιµώντας ότι την ευθύνη για τη χρηµατοδότηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από την οδηγία για τους οικοτόπους φέρουν τα κράτη µέλη και ότι στο 
άρθρο 8 της οδηγίας προβλέπεται απλώς η δυνατότητα κοινοτικής συγχρηµατοδότησης 
ορισµένων µέτρων τα οποία αφορούν τους τόπους κοινοτικής σηµασίας· εκτιµώντας ότι 
το ύψος του προϋπολογισµού του προγράµµατος LIFE πρέπει να αυξηθεί επαρκώς ώστε 
να επιτρέπει τη συγχρηµατοδότηση πιλοτικών σχεδίων τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο 
της δηµιουργίας του δικτύου Natura 2000 στα σηµερινά κράτη µέλη και στις υποψήφιες 
για ένταξη χώρες· εκτιµώντας ότι για την εν λόγω αύξηση πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο 
προϋπολογισµός σηµείωσε ελάχιστη αύξηση από το έτος 1992 και ότι η ετήσια ζήτηση 
συγχρηµατοδότησης είναι πολλές φορές µεγαλύτερη από τους διαθέσιµους πόρους, 

 
Ι∆. εκτιµώντας ότι οι οργανώσεις για την προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας έχουν 

επιτελέσει τα τελευταία χρόνια σηµαντικό έργο, συλλέγοντας πληροφορίες για τα είδη, 
µεριµνώντας για τη διατήρηση αποθεµάτων φυσικών πόρων, ευαισθητοποιώντας τόσο 
την κοινή γνώµη όσο και τις κυβερνήσεις σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, 
παρακολουθώντας την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και παρέχοντας 
πληροφορίες ζωτικής σηµασίας στους φορείς λήψης αποφάσεων, 

 
ΙΕ. εκτιµώντας ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες έχει καίρια σηµασία για τις τοπικές 

κοινότητες στους τόπους της Natura 2000 και γύρω από αυτούς καθώς και για την 
εκτέλεση του έργου των οργανώσεων για την προστασία της άγριας χλωρίδας και 
πανίδας και άλλων µη κυβερνητικών οργανώσεων, περιλαµβανόµενων των 
ενδιαφερόµενων κοινωνικών εταίρων· εκτιµώντας ότι η Επιτροπή και τα κράτη µέλη 
πρέπει να θέσουν στη διάθεση των εν λόγω οργανώσεων όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως 
την αλληλογραφία που αφορά τους τόπους του δικτύου Natura 2000 και την εφαρµογή 
της οδηγίας για τους οικοτόπους, τα σχέδια διαχείρισης των προτεινόµενων τόπων 
κοινοτικού ενδιαφέροντος καθώς και πορίσµατα εµπειρογνωµόνων, εκθέσεις σχετικά µε 
τους τόπους του Natura 2000, σχέδια χρηµατοδότησης κ.λπ.,  

 
ΙΣΤ. εκτιµώντας ότι το Θεµατικό Κέντρο για την Προστασία της Φύσης του Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού Περιβάλλοντος έχει διαδραµατίσει καίριο ρόλο ως διαχειριστής και 
επιστηµονικός σύµβουλος σε θέµατα που σχετίζονται µε την αξιολόγηση των προτάσεων 
των κρατών µελών για τους τόπους του Natura 2000· εκτιµώντας ότι ο εν λόγω φορέας 
πρέπει να εξακολουθήσει να είναι σε θέση να επιτελεί το έργο του διαθέτοντας επαρκείς 
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οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους· εκτιµώντας ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
Περιβάλλοντος έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο όσον αφορά την παροχή συγκρίσιµων 
πληροφοριών σχετικά µε την κατάσταση των οικοσυστηµάτων και των ειδών, καθώς και 
µε τα αποτελέσµατα των προστατευτικών µέτρων· εκτιµώντας ότι η Επιτροπή 
διαδραµατίζει αποφασιστικό ρόλο και απαιτεί τη διάθεση επαρκών ανθρώπινων πόρων, 
προκειµένου να µπορέσει να εκτελέσει τα καθήκοντά της, 

 
ΙΖ. εκτιµώντας ότι η κοινοτική χρηµατοδότηση πρέπει, µακροπρόθεσµα, να αποτελέσει 

κίνητρο για την εκπλήρωση των στόχων της οδηγίας για τους οικοτόπους· εκτιµώντας ότι 
βραχυπρόθεσµος στόχος πρέπει να είναι η συµµόρφωση τουλάχιστον όλων των δράσεων 
που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα προς τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που 
ορίζονται στην οδηγία περί οικοτόπων, 

 
ΙΗ. εκτιµώντας ότι η διασφάλιση της πρόσβασης των µη κυβερνητικών οργανώσεων στη 

δικαιοσύνη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ζωτική σηµασία για την καλύτερη 
εφαρµογή και εκτέλεση των διατάξεων της οδηγίας για τους οικοτόπους, 

 
1. υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα του νοµικά δεσµευτικού χρονοδιαγράµµατος της οδηγίας 

για τους οικοτόπους και τονίζει ότι είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι η ήδη σηµαντική 
καθυστέρηση που έχει σηµειωθεί στα κράτη µέλη δεν πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω· 

 
2. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει, χωρίς τον παραµικρό δισταγµό, να χρησιµοποιεί, 

στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, τα ενδεδειγµένα νοµικά µέσα επιβολής, προκειµένου 
να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή της οδηγίας για τους οικοτόπους και να διερευνά 
οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεων των κρατών µελών διαπιστώσει και προπαντός 
σε περίπτωση που: 

 
α) σηµειωθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση όσον αφορά την υποβολή του καταλόγου 

των τόπων που θα συµπεριληφθούν στο δίκτυο Natura 2000 
 
β) η προστασία των υπαρχόντων τόπων του Natura 2000 είναι ανεπαρκής, 
 
γ) η προστασία των ειδών που απαριθµούνται στα παραρτήµατα της οδηγίας είναι 

ανεπαρκής, 
 
δ) ο αριθµός των περιοχών που προτείνεται είναι ανεπαρκής (Άρθρο 5 της Οδηγίας)· 
 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση αποδεδειγµένης ύπαρξης «υπερισχύοντος δηµοσίου 
συµφέροντος», να διασφαλίσει την υπόδειξη, την υλοποίηση, τη µακροπρόθεσµη 
χρηµατοδότηση και την παρακολούθηση αντισταθµιστικών µέτρων· 

 
3. ζητεί µετ' επιµονής από την Επιτροπή να λάβει διοικητικά µέτρα για την συντόµευση της 

περιόδου εξέτασης ή αξιολόγησης των καταγγελιών ή των παραπόνων των οποίων 
γίνεται αποδέκτης λόγω µη τήρησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και, εν ανάγκη, να 
συντοµεύσει τις διαδικασίες επί παραβάσει στις περιπτώσεις όπου υφίσταται 
αποδεδειγµένος κίνδυνος για τα είδη και τους οικοτόπους που είναι δυνατόν να 
προστατευθούν· 

 
4. καλεί τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την άµεση προστασία όλων των προτεινόµενων 

τόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος από επιζήµιες εξελίξεις και να λάβουν όλα τα µέτρα 
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διατήρησης που είναι αναγκαία για τη διαχείριση και τη διατήρηση των εν λόγω τόπων 
από τη στιγµή που χαρακτηρισθούν -το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 2004- ως «Τόποι 
του Natura 2000», ενώ ταυτόχρονα, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο χαρακτηρισµός των 
εν λόγω τόπων ως ζωνών προστασίας µπορεί να σηµαίνει επίσης ότι είναι δυνατή η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της προστασίας της φύσης µέσω συµβάσεων, εάν 
διασφαλίζει επαρκή προστασία των απειλούµενων ειδών πανίδας και χλωρίδας· 

 
5. υπογραµµίζει ότι η διαδικασία του προσδιορισµού των τόπων για το Natura 2000 πρέπει 

να επισπευσθεί και ότι είναι ανάγκη ο δεύτερος κύκλος των σεµιναρίων σχετικά µε τις έξι 
γεωγραφικές περιοχές να πραγµατοποιηθεί εντός λογικού χρονικού πλαισίου, ούτως ώστε 
να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις όσον αφορά τον χαρακτηρισµό των τόπων 
του Natura 2000, περιλαµβανοµένων και των τόπων των υποψηφίων για ένταξη χωρών, 
και να τηρηθεί η προθεσµία του Ιουνίου 2004 για τον προσδιορισµό των τόπων 
κοινοτικού ενδιαφέροντος ως Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης· 

 
6. καλεί τα κράτη µέλη να εκπληρώσουν τις αναφερόµενες υποχρεώσεις τους σχετικά µε 

την εφαρµογή της οδηγίας για τους οικοτόπους και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
έκθεση στο Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
σύµφωνα µε τις προθεσµίες που καθορίζονται στο άρθρο 17 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους· 

 
7. παροτρύνει τα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν την προστασία της φύσης ως τοµέα 

πολιτικής, ως πηγή οικονοµικού δυναµικού και ως δικαίωµα και των µελλοντικών γενεών 
και ως τοµέα όπου η επίτευξη οποιωνδήποτε αποτελεσµάτων προϋποθέτει την ενεργό 
συνεργασία του πολίτη ως καταναλωτή, χρήστη, γεωργού, ιδιοκτήτη γης, τουρίστα, 
κηπουρού, αλιέα, κυνηγού, εργοδότη, εργαζοµένου, κ.λπ.· 

 
8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να επισπεύσουν τη θέσπιση µέτρων ικανών να 

ωφελήσουν το δίκτυο ειδικών ζωνών διατήρησης Natura 2000, τα οποία να 
συµπεριλαµβάνουν: 

 
α) τη χορήγηση στους τόπους του δικτύου της απαραίτητης χρηµατοδότησης για την 

εξασφάλιση της διατήρησης και της διαχείρισής τους, 
 
β) την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά µε το 

Natura 2000 και τις ευκαιρίες κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης που προσφέρει, 
µέσω της καλύτερης κατανόησης των στόχων της οδηγίας για τους οικοτόπους, 

 
γ) τη βελτίωση των µηχανισµών για τη συµµετοχή του κοινού, 
 
δ) την ενίσχυση του διαλόγου µε τους ιδιοκτήτες γης και τους γεωργούς, ούτως ώστε 

να µη δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι ο προσδιορισµός εκ µέρους των αρχών των 
κρατών µελών των τόπων που πρέπει να συµπεριληφθούν στο Natura 2000 θίγει τα 
δικαιώµατα των ιδιοκτητών γης, αλλά, αντίθετα, να αντιµετωπισθεί ως δυνατότητα 
και ευκαιρία· ωστόσο, τα δικαιώµατα των γαιοκτηµόνων δεν πρέπει να 
παρεµποδίσουν τον προσδιορισµό των ζωνών προστασίας, 

 
ε) την αξιολόγηση και στενότερη παρακολούθηση των σχεδίων και προγραµµάτων, µε 

στόχο να αποτραπούν ενδεχόµενες επιζήµιες εξελίξεις στο πλαίσιο της εφαρµογής 
του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους· 
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στ) διευκρίνιση ότι η οδηγία για τους οικότοπους δεν αποτελεί µέσω παρακώλυσης της 

εφαρµογής σηµαντικών µέτρων υποδοµής και ότι ενδεχόµενος χαρακτηρισµός 
τόπων ως «Τόπων του Natura 2000» δεν συνεπάγεται την παύση κάθε οικονοµικής 
δραστηριότητας· 

 
9. ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει οδηγό σχετικά µε την ερµηνεία του άρθρου 8 της 

οδηγίας περί οικοτόπων· 
 
10. συγχαίρει την Επιτροπή για την έκδοση οδηγού σχετικά µε τον τρόπο ερµηνείας του 

άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους και την ενθαρρύνει να τον επεξεργαστεί 
περαιτέρω επί τη βάσει µετάφρασής του σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ καθώς και 
σε αυτές των υποψήφιων για ένταξη χωρών· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να διερευνήσει 
κατά πόσο τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τους, κατανοούν και χρησιµοποιούν τον εν 
λόγω οδηγό και να προβεί σε αξιολόγηση των δυσκολιών που παρουσιάζει η χρήση του, 
να εντοπίσει τα αίτια που τις προκαλούν και του τρόπους υπέρβασής τους και να 
εκτιµήσει το βαθµό της συνέπειας µε την οποία χρησιµοποιείται ο οδηγός στα διάφορα 
κράτη µέλη· 

 
11. χαιρετίζει την προσπάθεια της Επιτροπής να αρνηθεί την πρόσβαση στα κοινοτικά ταµεία 

στα κράτη µέλη που δεν έχουν διασφαλίσει την ενσωµάτωση των απαιτήσεων 
περιβαλλοντικής προστασίας στον καθορισµό και την εφαρµογή των µέτρων τα οποία 
χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής· χαιρετίζει την 
εφαρµογή της ίδιας στρατηγικής όσον αφορά την πρόσβαση στα ταµεία που 
προβλέπονται στον κανονισµό για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου·  

 
12. ζητεί την επανεξέταση της οδηγίας για τους οικότοπους υπό το πρίσµα της εφαρµογής 

της στα κράτη µέλη· στόχος της επανεξέτασης αυτής είναι η διασφάλιση µεγαλύτερης 
νοµικής ασφάλειας για τα κράτη που αφορά η εν λόγω οδηγία· 

 
13. τονίζει ότι η προσωρινή αναστολή των πληρωµών εκ µέρους της Κοινότητας, 

δικαιολογείται µόνο σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι συγκεκριµένες 
πληρωµές έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε σηµαντικούς οικότοπους, ότι, στην προκειµένη 
περίπτωση, είναι σκόπιµη η διενέργεια εξέτασης µεµονωµένων περιπτώσεων και ότι δεν 
επιτρέπεται η προσωρινή αναστολή της καταβολής ενισχύσεων για ολόκληρα κράτη µέλη 
ή περιφέρειες· 

 
14. υπενθυµίζει ότι η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ, µπορεί να 

παραπέµπει τα κράτη µέλη στο ∆ικαστήριο των ΕΚ για καθυστέρηση στη µεταφορά της 
οδηγίας· 

 
15. ζητεί να εκπονηθούν προτάσεις που να συµβάλλουν στην αυξηµένη συµµετοχή των 

πολιτών τους οποίους αφορά άµεσα ο προσδιορισµός των περιοχών καθώς και των 
περιφερειακών ενοτήτων· 

 
16. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει επισηµάνει µε έµφαση ότι υπάρχουν χρηµατοδοτικά µέσα 

για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την εφαρµογή της οδηγίας για τους 
οικοτόπους και καλεί τα κράτη µέλη να χρησιµοποιήσουν τα ταµεία αυτά, προκειµένου 
να θεσπίσουν µέτρα όπως: 
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α) στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων: παροχή συµβουλών και κατάρτιση σχετικά 
µε την προστασία της φύσης για γεωργούς, δασοκόµους, αλιείς, κυνηγούς κ.λπ., 

 
β) στο πλαίσιο του ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο): πραγµατοποίηση 

επενδύσεων σε έργα υποδοµής µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος στις 
περιοχές των στόχων 1 και 2, 

 
γ) στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης): 

διατήρηση, ενίσχυση και αποκατάσταση του τοπίου στις περιοχές των στόχων 1 και 
2, 

 
δ) στο πλαίσιο ΕΓΤΠΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και 

Εγγυήσεων): προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΠΕ, 

 
ε) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής: 
 

- παροχή κινήτρων στους γεωργούς για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον 
πρακτικών στο πλαίσιο του γεωργοπεριβαλλοντικού προγράµµατος 
(Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999)1, 

- πριµοδότηση των γεωργών που χρησιµοποιούν γεωργικές πρακτικές οι οποίες 
είναι συµβατές µε την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των 
διατάξεων για τις µειονεκτικές περιοχές (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 950/1997)2, 

- παροχή κινήτρων στους γεωργούς προκειµένου να προβούν στην 
αποκατάσταση των δασικών οικοτόπων στο πλαίσιο της δάσωσης γεωργικών 
εκτάσεων και της βελτίωσης των δασών (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999), 

- ενδεχόµενη θέσπιση περιβαλλοντικών όρων για τη χορήγηση ενισχύσεων στο 
πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης των προϊόντων. 

17. ζητεί από την Επιτροπή, να διασφαλίσει την αποτελεσµατική εκτέλεση και εφαρµογή των 
κοινοτικών διατάξεων σχετικά µε το περιβάλλον στο πλαίσιο όλων των έργων, 
ανεξάρτητα από το αν αφορούν κοινοτικές ή εθνικές ενισχύσεις στα κράτη µέλη· 

 
18. καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προετοιµάσει µελέτες περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για σχέδια στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες πριν από την έγκρισή τους και 
να προβεί σε κοινοποίηση της εν λόγω µελέτης· 

 
19. καλεί την Επιτροπή να δηµοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά µε τις συνέπειες της Κοινής 

Γεωργικής Πολιτικής για τους οικοτόπους και τα είδη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση· 
 
20. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την 

Επιτροπή, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών. 
 

                                                 
1  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80 
2 ΕΕ L 142 της 2.6.1997, σ. 1. 
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 ∆ιάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων 
(PCB/PCT) (∆ιαδικασία χωρίς συζήτηση) 

A5-0379/2000  

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 96/59/ΕΚ 
για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT) 
(2000/2112(INI))  
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
 
– έχοντας υπόψη την οδηγία 96/59/EΚ του Συµβουλίου για τη διάθεση των 

πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)1, 
 
– έχοντας υπόψη την οδηγία του Συµβουλίου 76/403/EΟΚ 2, για τη διάθεση των 

πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων, που ήταν η πρώτη προσέγγιση 
των νοµοθεσιών και ρυθµίσεων των κρατών µελών, 

 
– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Συµβουλίου που αφορά τη 

διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων3, η οποία 
υποβλήθηκε για να λάβει υπόψη την τεχνική πρόοδο και να αντικαταστήσει την πρώτη 
οδηγία που είχε εγκριθεί το 1976, 

 
– έχοντας υπόψη την τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τη διάθεση των 

πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)4, η οποία 
τροποποιεί τη νοµική βάση, 

 
– έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 2, και το άρθρο 163 του Κανονισµού του, 
 
– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 

Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0379/2000), 
 
Α. εκτιµώντας ότι υπάρχουν ακόµα ποσότητες αποθεµάτων ΡCΒ των οποίων το µέγεθος δεν 

είναι επαρκώς γνωστό και ότι τα κράτη µέλη πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή το 
µέγεθος των αποθεµάτων αυτών, 

 
1. συνιστά ότι άµεση προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η εφαρµογή της ισχύουσας 

νοµοθεσίας και όχι η νέα σύνταξη και µεταρρύθµιση της οδηγίας· 
 
2. θεωρεί, ειδικότερα, ότι: τα κράτη µέλη έχουν αποτύχει µέχρι σήµερα σε µεγάλο βαθµό να 

υλοποιήσουν το στόχο που συµφωνήθηκε στην οδηγία 96/59/ΕΚ για τη µείωση της 
µόλυνσης µε ΡCΒ και την πρόληψη του κινδύνου για τη δηµόσια υγεία και το 
περιβάλλον· 

                                                 
1 ΕΕ L 243 της 24.9.1996, σ. 31. 
2 ΕΕ L 108 της 26.4.1976, σ. 41. 
3 ΕΕ C 319 της 12.12.1988, σ. 57. 
4 ΕΕ C 299 της 20.11.1991, σ. 9. 



\\epades\pv_seanc\provisoi\adoptes\01-01-17el.doc PE 299.417\ 17 
 

 EL 
 

 

 
3. θεωρεί επίσης ότι µε αξιοσηµείωτη εξαίρεση τη Φινλανδία και τις Κάτω Χώρες, η 

εφαρµογή της οδηγίας υπήρξε ελάχιστα ικανοποιητική· 
 
4. θεωρεί ότι πρόσφατα γεγονότα, όπως η κρίση της διοξίνης µε τα κοτόπουλα στο Βέλγιο, 

έχουν αποδείξει τα καταστρεπτικά αποτελέσµατα της µόλυνσης από µια σχετικά µικρή 
ποσότητα ΡCΒ, τόσο στον τοµέα της υγείας όσο και στους οικονοµικούς τοµείς· 

 
5. σηµειώνει ότι εκθέσεις έχουν δείξει ότι το ποσό ΡCΒ σε συσκευές που δεν 

περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του καταλόγου που απαιτείται από το άρθρο 4 της 
οδηγίας 96/59/ΕΚ, ιδίως οι ποσότητες κάτω από 5 dm3, συµβάλουν κατά πολύ / 
ουσιαστικά στην κατ’ εξακολούθηση µόλυνση µε ΡCΒ· 

 
6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά κράτη µέλη δεν έχουν ακόµα κατορθώσει 

να ολοκληρώσουν τους καταλόγους των συσκευών που περιέχουν ΡCΒ, όπως απαιτείται 
από το άρθρο 4 της οδηγίας 96/59/ΕΚ, και θεωρεί ότι η ακρίβεια και η ολοκλήρωση των 
καταλόγων αυτών αποτελεί βασικό στοιχείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
ικανοποιητικής διάθεσης συσκευών που περιέχουν ΡCΒ, ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι 
στόχοι της οδηγίας· 

 
7. θεωρεί λυπηρό το ότι η κακή εφαρµογή της οδηγίας 96/59/ΕΚ οφείλεται κυρίως στην 

ανικανότητα απογραφής των υπαρχόντων PCB, τη στιγµή που αυτή ακριβώς η απογραφή 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάλειψή τους· καταγγέλλει το γεγονός ότι 
καµία ανάλυση δεν επέτρεψε να προβλεφθούν αυτές οι δυσκολίες· επισηµαίνει ότι, 
προκειµένου να εφαρµόσουν την οδηγία αυτή, ορισµένα κράτη µέλη κατέφυγαν σε 
οικονοµικά κίνητρα που ενθάρρυναν τους οικονοµικούς φορείς να δηλώσουν τα PCB και 
εποµένως ενθάρρυναν την πραγµατοποίηση των σχετικών απογραφών· ζητεί συνεπώς 
από την Επιτροπή να αναθεωρήσει επειγόντως την οδηγία 96/59/ΕΚ και να προβλέψει µε 
αυτή την ευκαιρία την επανεισαγωγή τέτοιων κινήτρων, ιδίως για τις ΜΜΕ· 

 
8. καλεί τα κράτη µέλη να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, και παράλληλα να 

δηµοσιοποιήσουν, την ποσότητα των αποθεµάτων ΡCΒ· 
 
9. καλεί τα κράτη µέλη να διενεργούν κατάλληλες επιθεωρήσεις προκειµένου να 

συµπληρώνουν και να ενισχύουν τα υφιστάµενα συστήµατα γνωστοποίησης· 
 
10. προτρέπει τα κράτη µέλη να αναπτύξουν συστήµατα συλλογής και διαγράµµατα 

διάθεσης, παρέχοντας κατάλληλα κίνητρα εάν είναι αναγκαίο, για συσκευές που 
περιέχουν ΡCΒ αλλά δεν περιλαµβάνονται στους καταλόγους του άρθρου 4, της οδηγίας 
96/59/ΕΚ· θεωρεί ότι για τις ηλεκτρικές συσκευές, το θέµα αυτό θα µπορούσε να 
αντιµετωπισθεί στο πλαίσιο της οδηγίας περί των ηλεκτρονικών αποβλήτων· 

 
11. θεωρεί ότι η Επιτροπή καθυστέρησε όσον αφορά την απαγγελία µοµφής κατά των 

κρατών µελών για µη τήρηση της οδηγίας· η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρµόσει 
βελτιωµένες διαδικασίες παρακολούθησης και να εξασφαλίσει ότι τα κράτη µέλη θα 
παρέχουν ταχέως όλες τις πληροφορίες που ζητεί η οδηγία µε µορφή που να επιτρέπει τη 
διεξαγωγή άµεσων συγκρίσεων και ποσοτικών κρίσεων· 

 
12. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να ορίσει σαφή προθεσµία για την πλήρη εφαρµογή της 

οδηγίας καθώς και για µια αναθεώρηση µε στόχο την περαιτέρω εξέλιξη υφισταµένων 
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µέτρων· 
 
13. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα επιβολής χρηµατικών 

προστίµων στα κράτη µέλη που δεν τηρούν την οδηγία· 
 
14. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει/προωθήσει ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ κρατών 

µελών προκειµένου να διευκολυνθεί η κατάρτιση καταλόγων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 4, της οδηγίας 96/59/ΕΚ και η εξεύρεση λύσεων για τη συλλογή και τη διάθεση 
συσκευών που περιέχουν ΡCΒ και οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο που 
απαιτείται από το άρθρο 11, της οδηγίας 96/59/ΕΚ· 

 
15. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει χωρίς άλλη καθυστέρηση πρόταση για 

τροποποίηση της Οδηγίας 75/439/ΕΟΚ σχετικά µε τη διάθεση των χρησιµοποιηµένων 
ορυκτελαίων· 

 
16. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να καλέσει τα κράτη µέλη να προσφέρουν οικονοµικά 

κίνητρα, ιδίως στους ιδιώτες και τις ΜΜΕ, προκειµένου να διαθέσουν αποθέµατα PCB ή 
συσκευές που περιέχουν PCB. 

 
17. θεωρεί ότι η εφαρµογή της οδηγίας για τα ΡCΒ και, επιπλέον, η εξάλειψη των ΡCΒ θα 

πρέπει να αποτελέσει για την Ένωση ένα ζήτηµα δοκιµής για το πως µπορεί να αναπτύξει 
αποδοτικές πολιτικές οι οποίες θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικότερα 
άλλες σε υψηλό βαθµό τοξικές ουσίες· 

 
18. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στην Επιτροπή και το 

Συµβούλιο, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών. 
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