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ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΝ 22α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τό Συμβουλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οί
άντιπρόσωποι τών Κυβερνήσεων τών Κρατών μελών,
συνελθόντες στό πλαίσιο τοΰ Συμβουλίου , διαπιστώ
νουν ότι οί ένέργειες, πού άπορρέουν άπό τό προσαρ
τημένο πρόγραμμα πρέπει νά πραγματοποιούνται σέ
όρισμένες περιπτώσεις σέ κοινοτικό επίπεδο καί σέ
άλλες περιπτώσεις άπό τά Κράτη μέλη .
"Οσον άφορα τίς ένέργειες πού πρέπει νά πραγματο
ποιηθούν άπό τά Κράτη μέλη, τά Κράτη αυτά θά
έπιβλέπουν τήν όρθή έκτέλεσή τους έχοντας υπόψη ότι

νά καταρτίσουν, πρίν άπό τήν 31η Ιουλίου 1973 , ενα
πρόγραμμα δράσεως συνοδευόμενο άπό άκριβές
χρονοδιάγραμμα ·

ότι οί υπουργοί τών Κρατών μελών τών διευρυμένων
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οί όποιοι είναι υπεύθυνοι
γιά τά θέματα προστασίας τοΰ περιβάλλοντος, συ
νήλθαν στή Βόννη τήν 31η 'Οκτωβρίου 1972 σέ μία
προσπάθεια νά διευκολυνθεί ή έφαρμογή τής τελικής

δηλώσεως τών άρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων καί

τό Συμβούλιο άσκεΐ , σχετικά μέ τίς ένέργειες αυτές , τίς

εκτιμώντας τά συμπεράσματα στά όποια κατέληξε ή
διάσκεψη τής Βόννης καί τά όποία συνοψίζονται στό

εξουσίες συντονισμοί πού προβλέπονται άπό τίς συν

άνακοινωθέν πού εκδόθηκε άπ' αυτήν·

θήκες .

Όσον άφορα τίς ενέργειες τοΰ προγράμματος πού
πρέπει νά πραγματοποιηθούν άπό τά όργανα τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότη
τος "Ανθρακος καί Χάλυβος,

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος,
τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Κοινότη
τος 'Ατομικής 'Ενεργείας,

δτι ή άποστολή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθορί
ζεται στίς ιδρυτικές τους συνθήκες·

ότι, ειδικότερα, σύμφωνα μέ τό άρθρο 2 τής συνθήκης
περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη
τος, ή Κοινότης εχει Ιδίως ώς άποστολή νά προάγει
τήν αρμονική άνάπτυξη τών οικονομικών δραστηριο
τήτων στό σύνολο τής Κοινότητος καθώς καί τήν
συνεχή καί ισόρροπη έπέκταση τής οικονομίας, ή
όποία δέν δύναται νά νοηθεί στό έξής χωρίς άποτελε

σματική εκστρατεία κατά τής ρυπάνσεως καί τών
όχλήσεων οΰτε χωρίς τή βελτίωση τής ποιότητος τής
ζωής καί τής προστασίας τοΰ περιβάλλοντος·
δτι ή βελτίωση τής ποιότητος τής ζωής καί ή προστα
σία τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος περιλαμβάνεται μετα
ξύ των θεμελιωδών έργων τής Κοινότητος καί δτι

είναι έπομένως άναγαϊο νά εφαρμοσθεί κοινοτική
τήν άνακοίνωση της 'Επιτροπής, πού άφορα πρόγραμ
μα δράσεως τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στόν τομέα
τοΰ περιβάλλοντος τή γνώμη τής Συνελεύσεως,
τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής 'Επι

πολιτική περιβάλλοντος·
ότι οί ενέργειες πού περιέχονται στό πρόγραμμα αύτό
πρέπει νά εφαρμοσθούν σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τών
συνθηκών,

τροπής,

Εκτιμώντας :

έγκρίνει τίς άρχές καί τούς στόχους πολιτικής περι
βάλλοντος έντός τής Κοινότητος, καθώς καί τή γενική
περιγραφή τών ένεργειών, πού πρέπει νά πραγματο

δτι οι άρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, πού συνήλθαν
στό Παρίσι κατά τήν διάσκεψη κορυφής τής 19ης καί
20ής 'Οκτωβρίου 1972 , υπογράμμισαν τήν σημασία

ποιηθούν σέ κοινοτικό έπίπεδο , όπως ορίζεται στό
προσαρτημένο πρόγραμμα

πολιτικής περιβάλλοντος έντός τής Κοινότητος καί γιά
τόν σκοπό αύτό έκάλεσαν τά όργανα τής Κοινότητος

έγκρίνει τίς συγκεκριμένες κατευθύνσεις τών ένεργει
ών αύτοΰ τοΰ προγράμματος, τών σχετικών μέ τήν
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μείωση της ρυπάνσεως καί τών όχλήσεων, καθώς καί
τίς προτεραιότητες που έχουν ορισθεί γιά τό θέμα
αυτό·

έγκρίνει τίς ειδικές κατευθυντήριες γραμμές τών ένερ
γειών τοΰ προγράμματος σχετικά μέ τή βελτίωση τοΰ
περιβάλλοντος ·
λαμβάνει ύπό σημείωση ότι ή 'Επιτροπή, δσο τήν
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αφορά, θά έξασφαλίσει τήν εφαρμογή αύτο.ΰ τοΰ
προγράμματος συμφωνά μέ τήν διαδικασία καί τά
χρονοδιαγράμματα πού άναφέρονται σ' αυτό καί ότι
θά παρουσιάσει μελλοντικά τίς δέουσες προτάσεις ·

αναλαμβάνει νά άποφασίσει έπί τών ώς άνω προτά
σεων σέ χρονικό διάστημα εννέα μηνών άπό τήν ήμερα
αποστολής τους .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟ
ΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑ
ΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

περιβάλλοντος προκειμένου ή πρόοδος νά τεθεί στήν
υπηρεσία τών άνθρώπων ».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μεταξύ τών άλλων στόχων, τούς οποίους εθεσαν τά

κράτη πού υπέγραψαν τήν συνθήκη περί ιδρύσεως τής
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, καί πού ανα
φέρονται στό προοίμιο της, περιλαμβάνεται ιδίως ή
εξασφάλιση «τής σταθερής βελτιώσεως τών όρων
διαβιώσεως καί άπασχολήσεως τών λαών τους » καί
τής « άρμονικής άναπτύξεως τών οικονομιών τους ».

Τό άρθρο 2 τής συνθήκης ορίζει τήν άποστολή πού
άνατίθεται στήν Κοινότητα καί προβλέπει, μεταξύ
άλλων, « άρμονική άνάπτυξη τών οικονομικών δρα
στηριοτήτων στό σύνολο τής Κοινότητος, συνεχή καί
ισόρροπη έπέκταση τής οικονομίας, έπιταχυνομένη
άνύψωση τοΰ βιοτικού έπιπέδου καί σχέσεις περισσό
τερο στενές μεταξύ τών Κρατών πού συνενώνει».

Συνελθόντες στό Παρίσι τήν 19η καί 20ή 'Οκτωβρίου

Ή βούληση αυτή νά στραφούν οι προσπάθειες τών
Κοινοτήτων οχι μόνο στή βελτίωση τοΰ βιοτικού
επιπέδου άλλά επίσης καί στήν βελτίωση τών συνθη
κών καί της ποιότητος της ζωής, εκφράζεται κατά
τρόπο άκόμη περισσότερο συγκεκριμένο στήν παρά
γραφο 8 της τελικής δηλώσεως της διασκέψεως κορυ
φής τών Παρισίων: «οί αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσε
ων υπογραμμίζουν τήν σπουδαιότητα μίας κοινοτικής
πολιτικής περιβάλλοντος. Γι' αυτόν τόν λόγο , καλούν
τά όργανα τής Κοινότητος νά θεσπίσουν πρίν από τήν
31η 'Ιουλίου 1973 ενα πρόγραμμα δράσεως συνοδευό
μενο από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ».

Τό παρόν πρόγραμμα άνταποκρίνεται σ' αυτήν τήν
πρόσκληση . Λαμβάνει υπόψη , μεταξύ άλλων, τά άπο
τελέσματα τής διασκέψεως τών αρμοδίων 'Υπουργών
γιά τά . θέματα τοΰ περιβάλλοντος, πού εγινε στήν

1972 , οί αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων τών Κρατών

Βόννη τήν 31η 'Οκτωβρίου 1972 , τά υπομνήματα καί

μελών εδήλωσαν ότι «ή οίκονομική άνάπτυξη , ή όποία
δέν είναι αύτοσκοπός, οφείλει νά επιτρέψει κατά

τά έγγραφα τά όποια έχουν διαβιβασθεί άπό τά

προτεραιότητα τήν μείωση τής άνισότητος τών συνθη

τών απόψεων τών έκπροσώπων τών Κρατών μελών

κών διαβιώσεως . Πρέπει νά συντελείται μέ συμμετοχή

καί τής Επιτροπής έπί τής ανακοινώσεως τής τελευ

όλων τών κοινωνικών έταίρων. Πρέπει νά εχει ώς
αποτέλεσμα τήν βελτίωση τής ποιότητος τής ζωής

ταίας, τήν όποία υπέβαλε στό Συμβούλιο τήν 24η

καθώς καί τοΰ έπιπέδου διαβιώσεως . Σύμφωνα μέ τό

Συνελεύσεως, τής Οικονομικής καί Κοινωνικής 'Επι

ευρωπαϊκό πνεΰμα, ιδιαίτερη προσοχή θά δοθεί στά

τροπής καί τών επαγγελματικών καί συνδικαλιστικών
οργανώσεων.

μή υλικά άγαθά, στίς αξίες καί τήν προστασία τοΰ

Κράτη μέλη καί τήν εμπεριστατωμένη άντιπαραβολή

Μαρτίου 1972 . Λαμβάνει επίσης υπόψη τίς γνώμες τής

ΤΙΤΛΟΣ I

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ή πολιτική τής Κοινοτητος στόν τομέα τοΰ περιβάλ

πία καί νά επαγρυπνεί για τήν προστασία τής

λοντος εχει σκοπό τήν βελτίωση της ποιότητος καί τοΰ
πλαισίου τής ζωής, τοΰ περιβάλλοντος χώρου καί τών
συνθηκών διαβιώσεως τών λαών τής Κοινότητος.
Πρέπει νά συμβάλλει ώστε νά τεθεί ή οίκονομική

βιόσφαιρας,

άνάπτυξη στήν υπηρεσία τοΰ άνθρώπου, παρέχοντάς
του περιβάλλον τέτοιο, πού νά έξασφαλίζει τίς καλύ

τερες δυνατές συνθήκες διαβιώσεως, καί νά συμβιβά
ζει αυτήν τήν οικονομική άνάπτυξη μέ τήν διαρκώς
περισσότερο έπιτακτική άνάγκη προφυλάξεως τοΰ

— νά επαγρυπνεί γιά τήν καλή διαχείριση τών πόρων
καί τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος καί νά άποφεύγει
κάθε έκμετάλλευσή τους πού έπιφέρει αισθητές

ζημίες στήν οικολογική ισορροπία,
— νά προσανατολίζει τήν άνάπτυξη σύμφωνα μέ τίς
ποιοτικές άπαιτήσεις καί κυρίως μέ τήν βελτίωση
τών συνθηκών έργασίας καί διαβιώσεως,

φυσικού περιβάλλοντος.
Πρέπει συγκεκριμένα νά άποβλέπει στά έξής :

— νά προλαμβάνει, νά μειώνει καί, δσο είναι δυνατό,
νά καταργεί τίς ρυπάνσεις καί τίς όχλήσεις,
— νά διατηρεί μία ικανοποιητική οικολογική ισορρο

— νά ένεργεΐ κατά τέτοιο τρόπο , ωστε νά λαμβάνονται
περισσότερο υπόψη τά θέματα τοΰ περιβάλλοντος,
τοΰ οίκισμοΰ καί. τής χωροταξίας,

— νά άναζητεϊ μέ τά εκτός τής Κοινότητος κράτη,
κοινές λύσεις στά προβλήματα περιβάλλοντος ιδίως
εντός τοΰ πλαισίου τών διεθνών όργανισμών .
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ΤΙΤΛΟΣ II
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τό Συμβούλιο υιοθετεί τίς γενικές αρχές κοινοτικής

Πρεπει λοιπόν νά προωθηθεί ή ερευνά γιά τόν

πολιτικής περιβάλλοντος οί όποιες ορίσθηκαν άπό
του ; 'Υπουργούς περιβάλλοντος κατά την σύνοόό
του ; στήν Βόννη τήν 31η 'Οκτωβρίου 1972 .

σκοπό αυτό .

Οι γενικές αυτές άρχές, οί όποιες διασαφηνίσθηκαν
κατόπιν μεταγενεστέρων σκέψεων καί ανταλλαγών
άπόψεων, έχουν ώς εξής :
1 . Ή καλύτερη πολιτική περιβάλλοντος συνίσταται

στήν πρόληψη στήν πηγή της της δημιουργίας
ρυπάνσεως καί οχλήσεων, καί όχι στήν καταπολέ

μηση τών έπιδράσεών τους εκ τών υστέρων. Γι'
αυτόν τόν σκοπό, πρέπει νά προγραμματίζεται
καί νά προσανατολίζεται ή τεχνική πρόοδος ετσι,
ώστε νά άνταποκρίνεται στήν φροντίδα τής προ
στασίας του περιβάλλοντος καί τής βελτιώσεως
τής ποιότητος τής ζωής, μέ τό χαμηλότερο σχετικό
κόστος γιά τό σύνολο . Αυτή ή πολιτική περιβάλ
λοντος μπορεί καί πρέπει νά συμπορεύεται μέ τήν
οικονομική καί κοινωνική άνάπτυξη . Αυτό ισχύει
επίσης γιά τήν τεχνική πρόοδο .
2 . Πρέπει νά λαμβάνεται υπόψη τό συντομότερο ή
επίπτωση όλων τών τεχνικών διαδικασιών προ
γραμματισμού καί άποφάσεων έπί του περιβάλ
λοντος .

5 . Οί δαπάνες πού προκύπτουν άπό τήν πρόληψη
καί τήν έξάλειψη τών ρυπάνσεων καί οχλήσεων

βαρύνουν κατ' άρχήν τόν υπεύθυνο · είναι όμως
δυνατό νά υπάρξουν εξαιρέσεις καί ειδικές διευ
θετήσεις ειδικά γιά μεταβατικές περιόδους, μέ τήν
προϋπόθεση ότι δέν θά προκύψει σημαντική δια
ταραχή στό έπίπεδο τών συναλλαγών καί τών

διεθνών έπενδύσεων. Μέ τήν επιφύλαξη τών δια
τάξεων τών συνθηκών θά πρέπει νά προσδιορι
σθεί σέ κοινοτικό έπίπεδο ή αρχή αυτή καί νά
καθορισθούν οί τρόποι εφαρμογής της, συμπερι
λαμβανομένων τών εξαιρέσεων . "Οταν θεσπίζο
νται εξαιρέσεις πρέπει επίσης νά λαμβάνεται
υπόψη ή άνάγκη προοδευτικής έπιτεύξεως τής
περιφερειακής ισορροπίας στήν Κοινότητα .
6 . Σύμφωνα μέ τή δήλωση τής συνδιασκέψεως τών
Ηνωμένων 'Εθνών έπί τοΰ περιβάλλοντος τοΰ
ανθρώπου , πού υιοθετήθηκε στήν Στοκχόλμη ,
πρέπει νά λαμβάνεται μέριμνα ώστε οί δραστηρι
ότητες πού έχουν άναληφθεί σ' ενα κράτος νά μή
συνεπάγονται τήν φθορά τοΰ περιβάλλοντος σέ
ενα άλλο κράτος .

7 . Ή Κοινότης καί τά Κράτη μέλη οφείλουν, στήν
πολιτική τους γιά τό περιβάλλον, νά λαμβάνουν

Τό περιβάλλον δέν δύναται νά θεωρείται σάν
ξένο στοιχείο, του όποιου τίς προσβολές καί τίς
επιθέσεις υφίσταται ό άνθρωπος, άλλά πρέπει νά
θεωρείται σάν ενα άναπόσπαστο βασικό στοιχείο
της οργανώσεως καί τής προαγωγής της άνθρωπί
νης προόδου . Πρέπει λοιπόν νά εκτιμηθούν οί
συνέπειες στήν ποιότητα τής ζωής καί στό φυσικό
περιβάλλον κάθε μέτρου πού δύναται νά εχει
επίδραση έπ' αυτών καί τό όποιο λαμβάνεται ή
προγραμματίζεται σέ έθνικό ή κοινοτικό έπίπεδο .

3 . Κάθε εκμετάλλευση τών πόρων καί τοΰ φυσικού
περιβάλλοντος ή όποία έπιφέρει αισθητές ζημίες
στήν οικολογική ισορροπία πρέπει νά άποφεύ
γεται .

υπόψη τά συμφέροντα τών υπό άνάπτυξη Κρατών
καί συγκεκριμένα νά έξετάζουν τίς πιθανές επι
πτώσεις τών προγραμματιζομένων στό πλαίσιο
αυτής τής πολιτικής μέτρων έπί της οικονομικής
αναπτύξεως αυτών τών κρατών καί έπί τών συν

αλλαγών μέ αυτά, προκειμένου νά άποτραποΰν ή
νά μειωθοΰν όσο τό δυνατόν περισσότερο οί
πιθανές δυσμενείς έπιπτώσεις.
8 . Ή άποτελεσματικότης τών ένεργειών γιά τήν

προώθηση ερευνάς καί πολιτικής σέ διεθνή καί
παγκόσμια κλίμακα, σχετικά μέ τό περιβάλλον,
θά ενισχυθεί άπό μία σαφή καί μακροπρόθεσμη

σύλληψη γιά ευρωπαϊκή πολιτική στόν τομέα
αυτόν .

Τό φυσικό περιβάλλον εχει περιορισμένους πό

Σύμφωνα μέ τό πνεύμα τής δηλώσεως τών αρχη

ρους καί έπιτρέπει έντός όρισμένων μόνο όρίων
τήν άφομοίωση της ρυπάνσεως καί τήν έξουδετέ
ρωση τών επιζήμιων αποτελεσμάτων της. 'Αποτε
λεί ενα άγαθό, τοΰ όποιου δύναται νά γίνει χρήση

γών κρατών ή κυβερνήσεων στό Παρίσι, ή Κοινό

άλλά όχι κατάχρηση καί τοΰ όποιου ή διαχείριση
πρέπει νά γίνεται κατά τόν καλύτερο τρόπο .

4. Πρέπει νά βελτιωθεί τό έπίπεδο τών έπιστημονι
κών καί τεχνολογικών γνώσεων στήν Κοινότητα,

της καί τά Κράτη μέλη πρέπει νά κάνουν αισθητή
τήν παρουσία τους στούς διεθνείς οργανισμούς,
έκθέτοντας άπόψεις σχετικές μέ τό περιβάλλον
καί παρέχοντας σ' αυτές πρωτότυπη συ
νεισφορά, μέ τό κύρος πού δίνει μιά κοινή
θεώρηση .

èv όψει μιας άποτελεσματικής δράσεως γιά τήν

Σύμφωνα μέ τά συμπεράσματα της συνδιασκέψε
ως ΐής Στοκχόλμης, πρέπει νά ένταθεϊ ή περιφε

προφύλαξη καί βελτίωση τοΰ περιβάλλοντος καί
καταπολέμηση τής ρυπάνσεως καί τών οχλήσεων.

λύτερη λύση τών προβλημάτων.

ρειακή συνεργασία πού έπιτρέπει συχνά τήν κα
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H παγκόσμια συνεργασία πρέπει νά συγκεντρω

11 . Σημαντικές , πλευρές της πολιτικής τού περιβάλ

θεί στούς τομείς, στούς όποιους απαιτείται μιά
προσπάθεια παγκόσμιου χαρακτήρα λόγω τής
υφής τών σχετικών προβλημάτων τού περι
βάλλοντος· πρέπει νά στηρίζεται στούς ειδικευ
μένους οργανισμούς τών Ηνωμένων 'Εθνών, οί
όποιοι έχουν έπιτελέσει ήδη σημαντικό εργο καί
τών όποιων ή δράση πρέπει νά συνεχισθεί καί νά

λοντος δεν πρέπει νά προβλέπονται καί νά
πραγματοποιούνται μεμονωμένα στίς διάφορες
χώρες . Τά εθνικά προγράμματα σ' αυτούς τους
τομείς θά πρέπει νά συντονίζονται καί ή πολιτική
μέσα στήν Κοινότητα νά έναρμονίζεται μέ βάρη
μία μακροπρόθεσμα κοινή θεώρηση . Ή πολιτική
αυτή θά πρέπει νά άποβλέπει στήν βελτίωση της
ποιότητος της ζωής, καί ή οικονομική άνάπτυξη
δέν θά πρέπει νά έξετάζεται μόνο άπό ποσοτική
άποψη .

αναπτυχθεί.

Μία σφαιρική πολιτική στό θέμα τού περιβάλλο
ντος είναι δυνατή βάσει νέων τύπων διεθνούς
συνεργασίας περισσότερο άποτελεσματικών, οί
όποιοι λαμβάνουν υπόψη τόσο τίς παγκόσμιες
οικολογικές συσχετίσεις όσο καί τίς άλληλεξαρτή

Αυτός ό συντονισμός καί αυτή ή έναρμόνιση
πρέπει κυρίως νά έπιτρέπουν τήν αύξηση της
αποτελεσματικότητος τών αναλαμβανομένων έ
νεργειών στά διάφορα έπίπεδα, προκειμένου νά
προστατευθεί καί νά βελτιωθεί τό περιβάλλον
στήν Κοινότητα, λαμβανομένων υπόψη τών περι
φερειακών διαφορών πού υπάρχουν καί της άνά
γκης καλής λειτουργίας της κοινής άγοράς.

σεις τής παγκόσμιας οικονομίας .

9 . Ή προστασία τού περιβάλλοντος είναι κοινή
υπόθεση γιά όλους στήν Κοινότητα καί πρέπει ή
κοινή γνώμη νά συνειδητοποιήσει τήν σπουδαιό
τητά της . Ή έπιτυχία μιας πολιτικής περιβάλλο
ντος προϋποθέτει ότι όλες οί όμάδες τού πληθυ
σμού καί όλες οί κοινωνικές δυνάμεις τής Κοινό
τητος θά συμβάλλουν στήν προστασία καί στήν
βελτίωση τού περιβάλλοντος. Προϋποθέτει τήν
έπιδίωξη σέ δλα τά έπίπεδα συνεχούς καί έμπερι
στατωμένης εκπαιδευτικής δράσεως, ώστε ό κα
θένας στήν Κοινότητα νά συνειδητοποιήσει τό

Αυτή ή πολιτική περιβάλλοντος στήν Κοινότητα

εχει, στό μέτρο τοΰ δυνατού, σάν άντικείμενο τήν
συντονισμένη καί έναρμονισμένη πρόοδο της πο
λιτικής τών κρατών, χωρίς νά έμποδίζει τήν

πρόοδο πού εχει επιτευχθεί ή πού θά ήταν δυνατό
νά έπιτευχθεΐ σέ έθνικό έπίπεδο . Ή πρόοδος αυτή
πρέπει νά πραγματοποιηθεί ετσι ώστε νά μή θέτει
σέ κίνδυνο τήν καλή λειτουργία της κοινής

πρόβλημα καί νά άναλάβει πλήρως τίς ευθύνες

αγοράς .

του έναντι τών μελλοντικών γενεών.

Ό συντονισμός καί ή έναρμόνιση αυτή πραγματο
ποιούνται Ιδίως :

10. Γιά κάθε διαφορετική κατηγορία ρυπάνσεως,

πρέπει νά άναζητηθεΐ τό έπίπεδο δράσεως (τοπι

είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στήν φύση τής

— μέ τήν εφαρμογή τών καταλλήλων διατάξεων
τών συνθηκών,

ρυπάνσεως καθώς καί στήν γεωγραφική ζώνη πού
πρέπει νά προστατευθεί.

— μέ τήν πραγματοποίηση τών ένεργειών πού
περιγράφονται στό πρόγραμμα αυτό,

Πρέπει νά συγκεντρωθούν σέ κοινοτικό έπίπεδο

— μέ τήν έφαρμογή της διαδικασίας ένημερώσεως
σέ θέματα περιβάλλοντος^ 1).

κό, περιφερειακό, έθνικό, κοινοτικό, διεθνές) πού

οί ενέργειες, οί όποιες δύνανται νά είναι οί πιό
άποτελεσματικές σ' αύτό τό έπίπεδο· οί προτε
ραιότητες πρέπει νά καθορίζονται μέ ιδιαίτερη
προσοχή .

i 1 ) EE άριθ. A 9 της 15.3.1973, σ. 1 .

ΤΙΤΛΟΣ III

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΏΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ
ΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ^)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόκειται άφ ένός γιά τήν λήψη μέτρων γιά τήν

Ή προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος καί ή βελτί
ωση τών όρων διαβιώσεως άπαιτοΰν τήν πραγματο

έτέρου γιά τήν μέριμνα της βελτιώσεως τών όρων
διαβιώσεως καί τών οικολογικών παραγόντων, πού

ποίηση ποικίλων ένεργειών.

πρέπει νά θεωρούνται πλέον σάν δεδομένα άναπό

μείωση τών ρυπάνσεων καί τών όχλήσεων καί άφ'

(i) Ό τίτλος III άποτελεΐ περίληψη ή όποία κατά συνέπεια
πρέπει νά έρμηνευθεΐ υπό τό πρίσμα καί έντός τών όρίων
τής λεπτομερούς περιγραφής τών ένεργειών πού έμφαί
νονται στό δεύτερο μέρος τοΰ προγράμματος.

σπαστα άπό τήν όργάνωση καί τήν προαγωγή της
άνθρωπίνης προόδου, ώστε νά ένσωματωθοΰν στήν
σύλληψη καί στήν έφαρμογή κοινής πολιτικής.
Έξ άλλου πρέπει έπίσης ή Κοινότης καί τά Κράτη
μέλη της νά προβούν σέ όρισμένες ένέργειες έντός τών

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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κές καί κοινωνικές διαταραχές στό πλαίσιο της Κοινό
τητος .

Οί έξης εργασίες πρέπει νά πραγματοποιηθούν :

τούς όργανισμοΰς αυτούς .

1 . Πρέπει νά καθιερωθούν επιστημονικά κριτήρια(')
Γι' αυτούς τούς λόγους, τό πρόγραμμα τών Κοινοτή
των σχετικά μέ τό περιβάλλον περιλαμβάνει τρεις
κατηγορίες ένεργειών:

1 . Τίς ενέργειες οί όποιες αποβλέπουν στην μείωση
καί την πρόληψη τών ρυπάνσεων καί τών οχλή
σεων .

2 . Τίς ενέργειες οί όποιες προορίζονται γιά τήν βελτί
ωση τοΰ περιβάλλοντος καί του πλαισίου ζωής .
3 . Τήν ένέργεια της Κοινότητος, ή κατά περίπτωση
τήν κοινή δράση τών Κρατών μελών της, στό
πλαίσιο τών διεθνών όργανισμών οί οποίοι χειρί
ζονται θέματα περιβάλλοντος.

Όςιίσμένες άπό τίς ένέργειες αυτές πρέπει νά άναλη
φθοϋν τόσο στό πλαίσιο της πολιτικής τοΰ περιβάλ
λοντος, όσο καί στό πλαίσιο της κατά τομείς πολιτικής
(κοινωνικής, γεωργικής, περιφερειακής, βιομηχανι
κής, ένεργειακής κλπ .).

Κεφάλαιο 1
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΗΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΧΛΗΣΕΩΝ

A. Τά συγκεκριμένα μέτρα πού προορίζονται γιά τήν
προστασία τού άνθρώπου καί τού περιβάλλοντος του
άπό τίς ρυπάνσεις καί τίς οχλήσεις πού τό άπειλοΰν,
πρέπει νά δύνανται νά στηριχθούν σέ άντικειμενική
άναλυση τών γεγονότων καί σέ μελέτες, οί όποιες
έμςιανίζουν τίς διάφορες συνέπειες τίς όποιες δύναται
νά συνεπάγεται στό οικονομικό, οικολογικό καί κοι
νωνικό πεδίο ή επιλογή ένός όρισμένου μέτρου .
Ή μελέτη τών προβλημάτων πού άντιμετωπίζονται

γιά τήν καταπολέμηση τής ρυπάνσεως όδηγεί άκόμα
στήν διαπίστωση της υπάρξεως άρκετών κενών : κενών
στίς έπιστημονικές γνώσεις καί στίς μεθόδους άναλύ
σεως καί μετρήσεως , κενών στίς οικονομικές γνώσεις,
καί κυρίως όσον άφορα τό κόστος τών ζημιών οί
όποιες δημιουργούνται άπό τήν ρύπανση καί τό κό
στος τών μέτρων γιά τήν καταπολέμησή της, κενών,
τέλος, στό έπίπεδο τών στατιστικών στοιχείων.
Πρέπει λοιπόν νά πραγματοποιηθεί σέ κοινοτικό
έπίπεδο μία σειρά ένεργειών, μέ σκοπό νά θέσουν
κοινή βάση γιά τήν έκτίμηση τών γεγονότων, καθώς
καί κοινό πλαίσιο άναφορών καί μεθόδων. Οί ένέρ
γειες αυτές θά έπιτρέψουν τήν πραγματοποίηση τών
προσπαθειών πού άναφέρονται υπό B καί τήν άποφυ
γή, συγχρόνως, τής δαπανηρής διπλής προσπαθείας
καθώς καί τήν υιοθέτηση άπό τά Κράτη μέλη διαφο
ρετικών μέτρων πού δύνανται νά έπιφέρουν οίκονομι

βλαπτικότητος γιά τίς κυριότερες ρυπαντικές ουσί
ες τοΰ άέρος καί τοΰ ύδατος καί γιά τούς θορύ
βους . Ή ένέργεια αυτή πρέπει νά συνοδεύεται άπό
τήν συστηματοποίηση ή έναρμόνιση τών μεθόδων
καί τών οργάνων τά όποια χρησιμεύουν γιά τήν
μέτρηση αυτών τών ρυπαντικών ουσιών καί τών
όχλήσεων. Θά καθορισθούν κατά προτεραιότητα
τά κριτήρια τά σχετικά μέ τίς άκόλουθες ρυπαντι
κές ουσίες : τόν μόλυβδο καί τίς ένώσεις του , τίς
όργανικές ένώσεις άλογόνων, τίς ένώσεις θείου καί

τά αιωρούμενα σωματίδια, τά όξείδια άζώτου , τό
μονοξείδιο τοΰ άνθρακος, τόν υδράργυρο , τίς φαι
νόλες καί τούς υδρογονάνθρακες .

2 . Πρέπει νά καθορισθούν, χάρη στή θέσπιση κοινών
μεθόδων, οί παράμετροι καί ή φύση της διαδικασί
ας λήψεως άποφάσεων οί όποιες οδηγούν στή
θέσπιση ποιοτικών στόχων.

3 . Πρέπει νά όργανωθούν καί νά άναπτυχθούν οί
τεχνικές άνταλλαγές μεταξύ τών περιφερειακών
καί εθνικών δικτύων έπιβλέψεως καί έλέγχου της

ρυπάνσεως. Ή ενέργεια αυτή θά επιτρέψει, τήν
δεδομένη στιγμή, νά έφαρμοσθεΐ κοινοτικό σύστη
μα πληροφοριών έπιφορτισμένο νά έπεξεργασθεϊ
τά δεδομένα πού θά Ιχουν συγκεντρωθεί άπό τό
δίκτυο αυτό καί νά διευκολύνει την ενσωμάτωση
τους στό παγκόσμιο σύστημα έπιβλέψεως πού προ
γραμματίζεται άπό τόν ΟΗΕ.

4 . Πρέπει νά υιοθετηθεί κοινή μέθοδος εκτιμήσεως
τοΰ κόστους της καταπολεμήσεως της ρυπάνσεως.
Κατ' άρχήν θά έπιδιωχθεΐ ή θέσπιση σέ συνεργα
σία μέ τόν ΟΟΣΑ μεθόδων εκτιμήσεως τού κό
στους της ρυπάνσεως τού ύδατος καί τοΰ άέρος

καθώς καί τού κόστους γιά τήν καταπολέμηση της
ρυπάνσεως ή όποία προκαλείται άπό ορισμένες
βιομηχανικές δραστηριότήτες(2). Θά πρέπει νά

συμπληρωθούν οί εργασίες αυτές μέ ανάλυση τών
οικονομικών όργάνων τά όποια δύνανται νά χρησι
μοποιηθούν στό πλαίσιο μίας πολιτικής περιβάλ

λοντος λαμβάνοντας υπόψη τήν έφαρμογή της
άρχής «ό ρυπαίνων πληρώνει», μέ τήν έπιφύλαξη
τών κανόνων της κοινής άγοράς.
Θά πρέπει νά μελετηθούν έπίσης οί μέθοδοι οί
όποιες έπιτρέπουν τήν έκτίμηση τού κοινωνικού
κόστους της φθοράς τοΰ περιβάλλοντος προκειμέ
νου κυρίως νά τήν ένσωματώσουν μέ τόν κατάλλη

( Χ) Γιά τόν καθορισμό αύτοΰ τοΰ δρου καί τών άλλων οί
όποιοι βρίσκονται στό παρόν πρόγραμμα, βλέπε παράρ
τημα I.

(2) Οί τρόποι τής συνεργασίας αύτης θά καθορισθούν άργό
τερα .
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λο τροπο στούς εθνικούς λογαριασμούς καί στόν
υπολογισμό τού άκαθαρίστου εθνικού προϊόντος .

Θά πρέπει τελικά νά καθορισθεί κοινή μέθοδος
κατατάξεως καί περιγραφής τών μέτρων καταπο
λεμήσεως τής ρυπάνσεως .

B. Μία πολιτική καταπολεμήσεως τής ρυπάνσεως δέν
δύναται έν τούτοις νά περιορισθεί στό είδος τών
προβλεπομένων υπό A ενεργειών . Ό κύριος στόχος
της πρέπει νά είναι ή υιοθέτηση άπό τήν Κοινότητα
καί άπό τά Κράτη μέλη μέτρων τά όποια προορίζονται
νά προστατεύσουν τό περιβάλλον καί συμβιβάζονται
μέ τήν καλή λειτουργία τής κοινής άγοράς .

Στό κοινοτικό επίπεδο πρέπει νά πραγματοποιηθούν
κυρίως οί άκόλουθες ένέργειες :
1 . Προέχει νά συστηματοποιηθούν ή νά εναρμονι
σθούν οί τεχνικές μέθοδοι δειγματοληψίας, άναλύ
σευος καί μετρήσεως τών ρυπαντικών ούσιών. Θά
δοθεΐ προτεραιότης στήν συστηματοποίηση τών
μεθόδων μετρήσεως σχετικά μέ τούς υδρογονάν
θρακες οί όποιοι έχουν καρκινογόνο επίδραση
γνωστή ή πιθανή , μέ τά φωτοχημικά οξειδωτικά, μέ
τόν άμίαντο καί μέ τό βανάδιο .

προτεραιότης στά οχήματα, στά θορυβώδη προϊό
ντα καί έξοπλισμούς, στά γεωτρύπανα, στά στερεά
καί ύγρά καύσιμα καί τέλος στά προϊόντα συντηρή
σεως καί καθαρισμού .

5 . "Οσον άφορα τήν ρύπανση , ή όποία προκαλείται
από τίς βιομηχανικές δραστηριότητες καί τίς πηγές
ενεργείας, θά πρέπει νά πραγματοποιηθούν μελέ
τες κατά τομείς, δσον άφορα τίς κυριότερες βιομη
χανικές δραστηριότητες πού ρυπαίνουν, σέ συνερ
γασία μέ τίς άρμόδιες αρχές τών Κρατών μελών καί
τών ενδιαφερομένων βιομηχανιών . Οί μελέτες αυ
τές θά επιτρέψουν τόν καθορισμό τής άκριβούς
φύσεως τών προβλημάτων ρυπάνσεως πού πρέπει
νά λυθούν, τήν άναζήτηση τών πλέον καταλλήλων
τεχνικών καί οικονομικών λύσεων καθώς καί, κατά
περίπτωση , τήν εναρμόνιση τής ενδεχόμενης βοή
θειας , καί θά προβούν στήν εξέταση τών δυνατοτή
των έναρμονίσεως τών άρχών ή τών συστημάτων
άλλων μέτρων σχετικά μέ ορισμένους βιομηχανι
κούς κλάδους .

Οί εργασίες θά άναφέρονται, σέ πρώτη φάση , στήν
βιομηχανία τού χάρτου καί τού χαρτοπολτού , στήν
βιομηχανία σιδήρου καί χάλυβος καί στήν βιομη
χανία κατασκευής τού διοξειδίου τού τιτανίου .
6 . "Οσον αφορά τά προβλήματα πού προκύπτουν άπό

2 . Πρέπει νά θεσπισθούν άπό κοινού οί ποιοτικοί
στόχοι οί όποιοι θέτουν τίς διάφορες άπαιτήσεις
τίς όποιες πρέπει νά ικανοποιεί ενα περιβάλλον
λαμβανομένου υπόψη , ιδίως, τού προορισμού του .
Οί ενέργειες τής Κοινότητος θά στραφούν έπίσης
στήν άπό κοινού ερευνά καί τόν καθορισμό έλαχί
στων ικανοποιητικών μακροπροθέσμων ποιοτικών
άπαιτήσεων στίς όποιες θά πρέπει νά άνταποκρί
νονται οί διάφοροι χώροι πού άποτελούν τό περι
βάλλον τής Κοινότητος .
3 . Προέχει νά καθορισθούν προδιαγραφές, οί όποιες ,
σέ ορισμένες περιπτώσεις, θά δύνανται νά είναι
προσωρινές καί οί όποιες, σέ μία πρώτη φάση , θά

αφορούν κυρίως ορισμένες ουσίες ρυπάνσεως τών
υδάτων .

4 . Πρέπει νά εναρμονισθούν οί χαρακτηρισμοί τών

προϊόντων πού προκαλούν ρύπανση . Προκειμένου
νά εξασφαλισθεί άποτελεσματική προστασία τού
άνθρώπου καί τού περιβάλλοντος, ή έναρμόνιση
αυτή , ή όποία άλλωστε, εχει ήδη άναληφθεΐ γιά τήν
αρση τών τεχνικών εμποδίων στίς συναλλαγές,
πρέπει νά συνοδεύεται άπό μελέτες γιά τό έπιβλα
βές τών ρυπαντικών ουσιών πού περιέχονται στά
προϊόντα αύτά καί γιά τίς δυνατότητες τροποποιή
σεως τής συνθέσεώς τους καί, στό μέτρο τού
δυνατού , άντικαταστάσεώς τους άπό υποκατάστα
τα, τά όποια δέν έχουν ή έχουν λιγότερη ρυπαντική

δράση. Θά πρέπει άλλωστε νά μελετηθούν καί νά
υιοθετηθούν, έν άνάγκη , κοινά μέτρα όσον άφορα
τούς τρόπους καί τόν ελεγχο τής έγκρίσεως καί τής
χρησιμοποιήσεως αυτών τών προϊόντων. Θά δοθεί

τήν ύπαρξη τοξικών ή άνθεκτικών άποβλήτων,
είναι άναγκαΐο νά συνδυασθούν σκέψεις καί εμπει
ρίες προκειμένου νά προετοιμασθεί ενας τεχνικός
καί οικονομικός συγχρόνως ισολογισμός τών δια
φόρων μέσων δράσεως τά όποια δύνανται νά
προγραμματισθούν γιά νά εξαφανισθούν αυτά τά
άπόβλητα καί νά προσδιορισθούν, βάσει αυτού τού
ισολογισμού , οί ενέργειες πού πρέπει νά άρχίσουν
νά γίνονται σέ κοινοτικό επίπεδο όπως ή εναρμόνι
ση τών διατάξεοτν, ή προώθηση τών νέων τεχνολο
γιών('), ή πιθανή δημιουργία μιας «Τράπεζας
πληροφοριών » κλπ .
Προτεραιότης θά δοθεί στίς επικίνδυνες ουσίες

πού άναφέρονται στό παράρτημα I τής συμβάσεως
τού "Οσλο , καθώς καί στά πετρελαιοειδή κατά
λοιπα .

7 . Γιά νά αποφευχθεί κάθε στρέβλωση στίς συναλλα

γές καί στίς έπενδύσεις πρέπει, μέ τήν επιφύλαξη
τής εφαρμογής τών διατάξεων τών συνθηκών, νά

προσδιορισθεί ή άρχή : «ό ρυπαίνων πληρώνει » καί
νά καθορισθούν, σέ κοινοτικό επίπεδο, οί τρόποι
εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων τών εξαιρέ
σεων .

( i ) H εφαρμογή αυτής της κατηγορίας ενεργειών προϋπο
θέτει τήν λήψη έπί κοινοτικού έπιπέδου αποφάσεως
άρχης δσον άφορα τήν χορήγηση άναπτυξιακών ενισχύ
σεων. Πρέπει συγχρόνως νά αποφασισθούν κατάλληλες

διαδικασίες πού νά επιτρέπουν, σέ κάθε περίπτωση, τήν
επέμβαση εμπειρογνωμόνων πού ορίζονται άπό τά Κράτη
μέλη .

'Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

8 . Τέλος, τα σοβαρά προβλήματα , τά όποια δημιουρ
γεί ή ρύπανση ορισμένων ζωνών κοινού ένδιαφέ
ροντος (ρύπανση τών θαλασσών, ύδάτων τής λεκά
νης τού Ρήνου , ορισμένων παραμεθορίων ζωνών),
άπαιτούν τήν έφαρμογή ειδικών μέτρων καί διαδι
κασιών εντός τού καταλλήλου πλαισίου λαμβανο
μένων υπόψη τών γεωγραφικών χαρακτηριστικών
αύτών τών ζωνών .

Έτσι, γιά τήν θαλάσσια ρύπανση ή ενέργεια τής
Κοινότητος συνίσταται κυρίως :

— στό νά έναρμονίσει τούς κανόνες εφαρμογής τών
διεθνών συμβάσεων στό μέτρο πού είναι άνα
γκαΐο γιά τήν καλή λειτουργία τής κοινής άγο
ράς καί τήν εκτέλεση αυτού τού προγράμματος,

— στό νά πραγματοποιηθούν οί προβλεπόμενες
ενέργειες σχετικά μέ τήν καταπολέμηση τής άπό
τήν ξηρά- προκαλουμένης ρυπάνσεως τών θα
λασσών κατά. μήκος τών άκτών τής Κοινότητος
(βλέπε μέρος δεύτερο , τίτλος I , κεφάλαιο 6 ,
τμήμα 1 υπό B , σημείο 3 τού παρόντος παραρτή
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τρόπο άποτελεσματικό . Γι' αυτό τόν λόγο , ή Επι
τροπή θά εξακολουθήσει τήν προσπάθεια τής συ
γκρίσεως τών έθνικών νομοθεσιών καί τής πρακτι
κής εφαρμογής τους κατά τρόπο πού νά δημιουρ
γηθούν οί προϋποθέσεις γιά τήν προσέγγιση τών
νομοθεσιών, ή όποία θά άποδειχθεΐ αναγκαία · έξ
άλλου ανταλλαγές πληροφοριών θά όργανωθοΰν
όσον άφορα τούς άποτελεσματικούς έλέγχους καί
τά μέτρα πού θά έχουν ληφθεί άπό τά Κράτη μέλη
γιά νά εξασφαλισθεί ή τήρηση τών κανόνων, τών
σχετικών μέ τίς εγκαταστάσεις καί τά προϊόντα πού
προκαλούν ρύπανση .

Γ. Οι ενέργειες πού άναφέρονται υπό A καί B θά
ένισχυθούν μέ τήν πραγματοποίηση κοινού προγράμ
ματος ερευνών καί μέ τήν μελέτη τής καθιερώσεως
ενός ευρωπαϊκού συστήματος τεκμηριώσεως, επιφορ
τισμένου μέ τήν επεξεργασία καί τή διάδοση πληροφο
ριών σχετικών μέ τήν προστασία τού περιβάλλοντος,
άρχή ς γενομένης άπό τίς πληροφορίες σχετικά μέ τήν
τεχνική καί τήν τεχνολογία στόν τομέα τής καταπολε
μήσεως τής ρυπάνσεως, καθώς καί μέ τά άποτελέσμα
τα της ρυπάνσεως στήν άνθρώπινη ύγεία καί στό
φυσικό περιβάλλον .

ματος).

Είτε πρόκειται γιά πρωτοβουλίες, είτε γιά τίς
θέσεις οί όποιες πρέπει νά ληφθούν κατά τήν
διάρκεια τών έργασιών, τά Κράτη μέλη θά έπιδιώ
ξουν νά υιοθετήσουν κοινή στάση στό πλαίσιο τών

διεθνών οργανισμών καί συνδιασκέψεων μέ τήν
επιφύλαξη τών ενεργειών τής Κοινότητος γιά τά
θέματα τής άρμοδιότητός της καί τών κοινών
ένεργειών πού έχουν γίνει άπό τά Κράτη μέλη , στό
πλαίσιο τών διεθνών όργανισμών οικονομικού χα
ρακτήρα γιά δλα τά θέματα πού παρουσιάζουν ενα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τήν κοινή άγορά.

"Οσον άφορά τό πρόγραμμα έρεύνης, υπενθυμίζεται
ότι εργασίες στόν τομέα τού περιβάλλοντος έχουν ήδη
έγγραφεί στό πολυετές πρόγραμμα τού Κοινού Κέ
ντρου 'Ερευνών (ΚΚΕ) καί στό πρόγραμμα τών λεγο
μένων έμμέσων έρευνητικών ένεργειών(').
Αυτές οί ερευνητικές εργασίες πρέπει επίσης νά
πραγματοποιηθούν γιά τήν ένίσχυση τών ένεργειών
πού περιλαμβάνονται στό παρόν πρόγραμμα .

Κεφάλαιο 2
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

"Οσον άφορα τήν προστασία τού Ρήνου άπό τήν
ρύπανση, ή Επιτροπή συμμετέχει ώς παρατηρητής
στίς συνεδριάσεις τής ολομελείας τής Διεθνούς
'Επιτροπής γιά τήν προστασία τών ύδάτων τού

Ή ποιοτική βελτίωση τών συνθηκών διαβιώσεως καί
εργασίας άποτελεΐ πλέον "πρωταρχική άποστολή τών

Ρήνου άπό τήν ρύπανση . 'Επιφυλάσσεται, άλλω

Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων.

στε , νά υποβάλει τίς δέουσες προτάσεις πρίν άπό

τήν 31η Μαρτίου 1974, λαμβανομένων υπόψη τών
ήδη άνειλημμένων μελετών καί μέ βάση τά άποτε
λέσματα τών έργασιών οί όποιες, κατόπιν τής
υπουργικής συνδιασκέψεως τής Χάγης, άνελήφθη
σαν τώρα στό πλαίσιο τής Διεθνούς 'Επιτροπής γιά
τήν προστασία τών ύδάτων τού Ρήνου άπό τήν
ρύπανση .

"Οσον άφορά τήν προστασία τού περιβάλλοντος
στίς παραμεθόριες ζώνες, τό Συμβούλιο συνιστά
στά Κράτη μέλη νά θεσπίσουν διαδικασίες διαβου
λεύσεων μέ σκοπό τήν σύναψη συμφωνιών γιά τήν
προστασία τοΰ περιβάλλοντος αύτών τών ζωνών.

"Ενα κοινοτικό πρόγραμμα σχετικό μέ τό περιβάλλον

δέν δύναται λοιπόν νά περιορισθεί στήν προστασία
τού φυσικού περιβάλλοντος μέ τήν καταπολέμηση τών

ρυπάνσεων καί τών όχλήσεων. Πρέπει άκόμη νά
συμβάλλει ενεργά στήν βελτίωση τής ποιότητος τής
ζωής.

Κατά τόν ίδιο τρόπο , καί δπως ήδη άνεφέρθη στήν
τελευταία παράγραφο τής εισαγωγής τής παρούσης
ένότητος, ή δράση τών Κοινοτήτων στούς διάφορους
τομείς (πολιτική , γεωργική , κοινωνική , βιομηχανική ,
περιφερειακή, ενεργειακή κλπ .) πρέπει νά λάβει υπό

ψη τά θέματα τά σχετικά μέ τήν προστασία καί τήν
βελτίωση τοΰ περιβάλλοντος.

9 . Κάθε κοινή ενέργεια σχετική μέ τό περιβάλλον
προϋποθέτει άρκετά αυστηρές κυρώσεις κατά τών
παραβάσεων τών κοινοτικών ή έθνικών κανόνων,
στό μέτρο πού ή τήρησή τους έξασφαλίζεται κατά

0) ΕΕ άριθ. N 153 τής 9.6.1973, σ. 11 καί ΕΕ άριθ. N 189
της 11.7.1973 , σ. 43 .
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Γι' αυτό, πρέπει νά λαμβάνονται υπόψη τα θέματα
αυτά κατά τήν σύλληψη καί τήν πραγματοποίηση της
κατά τομείς πολιτικής. Οί προτάσεις τοΰ προγράμμα
τος πού έπεξεργάζεται ή 'Επιτροπή σχετικά μέ τήν
κατά τομείς πολιτική θά λάβουν υπόψη τους τίς
ένέργειες πού έκτίθενται πιό κάτω άναπτύσσοντάς τις
σέ συνάρτηση μέ τούς ειδικούς στόχους πού πρέπει νά
έπιτευχθοΰν. Ή άποτελεσματικότητα καί ή συνοχή
αυτών τών ένεργειών θά αυξηθεί μέ τήν έφαρμογή τών
άρχων πού μνημονεύθηκαν ήδη καί μέ τήν έναρξη τής
ισχύος τών ληφθέντων μέτρων στό πλαίσιο τοΰ παρό
ντος προγράμματος.

Τό πρόγραμμα τών Κοινοτήτων σχετικά μέ τό περι
βάλλον καί τήν σχετική κατά τομείς πολιτική πρέπει,
στό έξης νά συμπεριλαμβάνει ένέργειες πού άποσκο
ποΰν στήν βελτίωση τοΰ περιβάλλοντος μέ τήν ευρεία
έννοια τοΰ δρου . Οί ένέργειες αύτές θά άφοροΰν
κυρίως :

— τήν διαφύλαξη τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος - τό
σχέδιο όδηγίας τό όποιο ή 'Επιτροπή παρουσίασε
ήδη, δσον άφορα τήν όρεινή γεωργία καί τήν
γεωργία όρισμένων μή ευνοουμένων ζωνών, λαμβά
νοντας υπόψη αύτό τό θέμα. Τό Συμβούλιο υιοθέ
τησε τήν 15η Μαΐου 1973 ψήφισμα τό όποιο άφορα
τήν γεωργία όρισμένων μή ευνοουμένων ζωνών. Ή
'Επιτροπή έξέφρασε άλλωστε τήν πρόθεσή της νά
υποβάλλει δλλες προτάσεις καί νά προβεί σέ όρι
σμένες μελέτες·

κά μέ τίς διάφορες όψεις τοΰ περιβάλλοντος στίς
παραμεθόριες ζώνες,

— τήν βελτίωση τοΰ περιβάλλοντος της έργασίας · γι'
αύτό τό θέμα θά πρέπει νά διαμορφωθούν προτά
σεις άπό τήν 'Επιτροπή σέ σχέση μέ ή έντός τοΰ
πλαισίου της συστάσεως τοΰ κοινωνικού
προγράμματος ·
— τήν δημιουργία ευρωπαϊκού ιδρύματος γιά τήν

βελτίωση τών συνθηκών διαβιώσεως καί έργασίας ·
γι' αύτό τό θέμα, ή 'Επιτροπή θά υποβάλει, πρίν
άπό τήν 31η Δεκεμβρίου 1973 , προτάσεις οί όποιες
θά άφοροΰν ιδίως τόν τρόπο χρηματοδοτήσεως καί
λειτουργίας αύτοΰ τοΰ ιδρύματος

— τήν προώθηση, σ' όλα τά έπίπεδα, δραστηριοτήτων
πού άποβλέπουν στήν ευαισθητοποίηση καί στήν
διαπαιδαγώγηση όλων τών κατηγοριών τοΰ πληθυ
σμού προκειμένου νά άναλάβουν τίς ευθύνες τους
γιά τήν προστασία τοΰ περιβάλλοντος.
Κεφάλαιο 3
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Πολυπληθείς διεθνείς όργανισμοί άσχολοΰνται ήδη,

υπό διάφορες ιδιότητες, μέ προβλήματα περιβάλ
— τήν μελέτη τών προβλημάτων πού έμφανίζονται
λόγω της σπανιότητος τών υδάτινων πόρων ώς
συνέπεια της αύξήσεως τής καταναλώσεως, τήν
μελέτη τών διαφόρων όψεων τοΰ περιβάλλοντος
στούς τομείς τοΰ έφοδιασμοΰ σέ πρώτες καί της
έκμεταλλεύσεως τών φυσικών πόρων, καθώς καί
τήν μελέτη τών προβλημάτων πού προκύπτουν άπό
τήν σπανιότητα αυτών τών πόρων·

λοντος . Ή Κοινότης θά παρακολουθήσει τίς έργασίες
τους μέ περισσότερο ένδιαφέρον, άφοΰ τά προτεινόμε
να μέτρα καί οί έφαρμοζόμενες διαδικασίες, γιά τό
μεγαλύτερο μέρος τών περιπτώσεων, είναι ικανές νά
έπιδράσουν στήν λειτουργία τής κοινής άγοράς, στά
οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητος καί τών Κρα
τών μελών της καί γενικά στίς διεθνείς συναλλαγές,
έμπίπτουν δέ συχνά στήν άρμοδιότητα της Κοινό
τητος .

— τήν άντιπαράθεση, στό κατάλληλο πλαίσιο καί
ιδίως στό πλαίσιο τοΰ συντονισμού τής περιφερεια
κής πολιτικής, Ιδεών, έμπειριών καί έπιτεύξεων
σχετικά μέ τά προβλήματα περιβάλλοντος, τά
όποια συνδέονται μέ τήν πολεοδομία καί τήν γεω
γραφική κατανομή τών άνθρωπίνων δραστη
ριοτήτων · ή άντιπαράθεση αυτή πρέπει νά έπιτρέ
πει τήν άναζήτηση μιας κοινής προσεγγίσεως τοΰ
τρόπου μέ τόν όποιο λαμβάνονται υπόψη οί άπαι
τήσεις τοΰ- περιβάλλοντος στήν πολιτική τής χωρο
ταξίας καί νά διευκολύνει τίς διαβουλεύσεις σχετι

Είναι άναγκαίο ή Κοινότης νά συνεχίσει τήν πολύ
δραστήρια συνεργασία τήν όποία καθιέρωσε στόν
τομέα αυτόν μέ τούς περισσοτέρους άπό τούς διεθνείς

όργανισμούς καί κυρίως τόν ΟΟΣΑ, τό Συμβούλιο τής
Ευρώπης καί τόν 'Οργανισμό τών Ηνωμένων 'Εθνών.
Ή συνεργασία αυτή θά διευκολύνει τήν έφαρμογή
κοινής δράσεως άπό τά Κράτη μέλη αυτών τών όργα
νισμών, μέ τήν έπιφύλαξη τών ένεργειών τίς όποιες ή
Κοινότης θά ήδύνατο νά άναλάβει ή ίδια στό πλαίσιο
τών άρμοδιοτήτων της.
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ΤΙΤΛΟΣ IV

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Τό πρόγραμμα περιορίζεται σέ πρώτη φάση , στίς
ενέργειες οί όποιες πρέπει νά πραγματοποιηθούν
κατά προτεραιότητα . Οί ένέργειες αυτές πρέπει νά
πραγματοποιηθούν, στό μέτρο τοΰ δυνατού, έντός

Τό πρόγραμμα αυτό δύναται νά αναθεωρηθεί και

πρέπει, έν άνάγκη , νά συμπληρωθεί άπό νέες ενέργει
ες , γιά νά λάβει υπόψη τήν έξέλιξη τής καταστάσεως
καί τήν κτηθείσα εμπειρία.

προθεσμίας δύο έτών άπό της υίο&ετήσεως τοΰ προ
γράμματος, οί δέ Εξη τελευταίοι μήνες της περιόδου

αυτής πρέπει νά άφιερωθοΰν στήν συγκέντρωση τών
άποτελεσμάτων τά όποια προέκυψαν κατά τήν διάρ
κεια τής προηγουμένης περιόδου καί στήν προετοιμα
σία τοΰ προγράμματος τών έργασιών πού πρέπει νά
πραγματοποιηθούν τά έπόμενα ετη .

"Ετσι, οί άναφερόμενες σέ κάθε ένέργεια τοΰ προ
γράμματος προτεραιότητες δύνανται νά τροποποιη
θούν, έάν χρειάζεται, άπό τό Συμβούλιο , μέ πρωτο
βουλία τής 'Επιτροπής σύμφωνα μέ τήν πρόοδο τών
άνειλημμένων έργασιών καί μελετών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓ
ΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΕΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΛΗΣΕΩΝ

Κεφάλαιο 1

σιμα τά δεδομένα τών μετρήσεων αυτών τών ρυπαντι
κών ουσιών καί τών συνεπειών τους .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

A. Αιτία

Ή ενέργεια αυτή έπιτρέπει άλλωστε νά άποκαλυ
φθοΰν τά κενά, τά όποια υπάρχουν στό έπίπεδο τών
γνώσεων δσον άφορα τίς ρυπαντικές ουσίες καί τίς
συνέπειές τους, καί νά καθορισθούν ορισμένα θέματα

έρευνών πού πρέπει νά πραγματοποιηθούν άπό τήν
Κοινότητα.

Ή καταπολέμηση τής ρυπάνσεως είναι περισσότερο

άποτελεσματική όταν εχει κανείς μία άντικειμενική
γνώση τών επιπτώσεων της . Ή γνώση αυτή έπιτρέπει
νά τεθούν, δίχως κίνδυνο αυθαιρεσιών, όρια στήν

B. Σκοπός και περιεχόμενο

παρουσία ρυπαντικών ουσιών στό περιβάλλον καί νά

Νά προβεί όσο τό δυνατό συντομότερα στίς άκό

προσδιορισθούν τιμές γιά τήν ποιότητα τών προϊό
ντων, τά δρια δέ αυτά θά πρέπει νά έχουν έκφρασθεϊ

λουθες ένέργειες γιά κάθε μία άπό τίς ρυπαντικές

ούσίες πού άναφέρονται κατωτέρω :

μέ προδιαγραφές καί νά άποσκοποΰν στήν προστασία
τής υγείας τοΰ άνθρώπου καί τοΰ περιβάλλοντος.

— νά συνταχθεί κατά τό δυνατό πληρέστερη βιβλιο

γραφία, ή όποία νά άφορα τίς έπιπτώσεις τών
Ό καθορισμός αυτών τών τιμών άπαιτεΐ τήν μελέτη
καί τήν κριτική καί άντικειμενική άνάλυση τών δυσμε

νών ή άνεπιθυμήτων συνεπειών πού προκύπτουν άπό

άντιμετωπιζομένων ρυπαντικών ούσιών, καί νά
προβαίνει στήν κριτική άνάλυση αύτών τών πληρο
φοριών,

τήν Ικθεση ένός στόχου στήν ρύπανση ή όχληση κάτω
άπό· συγκεκριμένες περιστάσεις. Ή μελέτη αυτή όδη

— νά καθορισθούν κριτήρια γιά όρισμένες ρυπαντι

γεΐ στόν καθορισμό κριτηρίων δπως όρίζονται στό

κές ούσίες,

παράρτημα I.

— νά τυποποιηθούν ή νά έναρμονισθοΰν οί μέθοδοι
Μία τέτοια δράση προϋποθέτει τήν τυποποίηση ή τήν

καί τά όργανα μετρήσεως, κατά τρόπο ώστε νά

έναρμόνιση τών μεθόδων καί τών όργάνων μετρήσεως
τών διαφόρων ρυπαντικών ούσιών, μεμονωμένα ή σέ

καταστήσουν συγκρίσιμα τά άποτελέσματα τών
μετρήσεων τής ρυπάνσεως, πού Ιχουν πραγματο

συνδυασμό, κατά τρόπο ώστε νά καταστήσουν συγκρί

ποιηθεί στήν Κοινότητα,
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— να καθορισθούν τά κενά τά όποια υπάρχουν στό

επίπεδο τών γνώσεων, όσον άφορα τίς ρυπαντικές
ουσίες καί τίς έπιπτώσεις τους, προκειμένου νά
εξαχθούν τά θέματα έρεΰνης τά όποια θά πρέπει
νά συμπεριληφθούν, κατά περίπτωση , στό κοινοτι
κό πρόγραμμα έρεύνης καί άναπτύξεως .
Οί ρυπαντικές ουσίες οί όποιες πρέπει νά εξετασθούν
κατά πρώτον έπελέγησαν μέ βάση τήν τοξικότητά τους
καί τίς γνώσεις πού υπάρχουν ήδη , δσον άφορα τήν
υγειονομική καί οικολογική τους σημασία. Οί ρυπα

ντικές ουσίες αυτές είναι οί έξης:
Πρώτη κατηγορία

Μόλυβδος και οι ενώσεις του ('),
'Οργανικές ενώσεις άλογόνων( 1 ) καί φωσφόρου ,
'Υδρογονάνθρακες εχοντες καρκινογόνες έπιπτώσεις
γνωστές ή πιθανές(2)

στόν καθορισμό της συνολικής οργανικής μαζας καί
τοΰ χρώματος .
Δεύτερη κατηγορία
'Αέρας

"Υδωρ

Φθόριο

Χρωστικά

Νικέλιο

Βανάδιο, βόριο, αντιμόνιο,
κοβάλτιο , βόριο, θάλλιο

Κάδμιο
Χλώριο καί υδρο
χλωρικό οξύ

Φωσφορικά αλατα

Θειϊκό οξύ

Παράγωγα άζώτου

Αντιμονιο

"Αλλα παρασιτοκτόνα

Βηρυλλιο

Οργανικα διαλυτικα

Οργανικές σκόνες

Σίδηρος καί έλεύθερο χλώριο

Μερκαπτάνη

Ουσίες δυσαρέστου οσμής
καί γεύσεως

'Αέρας
Ενώσεις θείου καί αιωρούμενα σωματίδια^),

Νιτροζαμίνη

'Οξείδια άζώτου( 1 ),

'Αμμωνία

Μονοξείδιο άνθρακος^),

Ό κατάλογος τών ρυπαντικών ουσιών της δεύτερης
κατηγορίας δίδεται ενδεικτικά. Ή 'Επιτροπή θά προ

Φωτοχημικά όξειδωτικά(2),

Λευκαντικοί παράγοντες

τείνει πρίν άπό τήν 31η 'Ιουλίου 1974 όριστικό

κατάλογο τών ρυπαντικών ουσιών, οί κίνδυνοι έκ τών
όποιων θά πρέπει νά εκτιμηθούν σέ μεταγενέστερη

Άμιαντος(2),
Βαναδιο(2).

φάση . Έν τούτοις , όρισμένες έρευνητικές έργασίες

συλλογής πληροφοριών θά δύνανται νά πραγματοποι
ηθούν άπό τήν πρώτη φάση .
Ηχητικές όχλήσεις :
Καθορισμός κριτηρίων που επιτρεπουν τήν μέτρηση
τοΰ θορύβου καί τών ένδείξεων ένοχλήσεως σέ διάφο

ρους βαθμούς έντάσεως .

Γ. Τρόποι έκτελέοεως

Γιά τήν έκτέλεση αυτής της ένέργειας ή 'Επιτροπή θά
λάβει υπόψη τίς πραγματοποιηθείσες ή τίς έργασίες
πού πραγματοποιούνται σέ έθνικό καί διεθνές έπίπε

'Ύδωρ

δο καί κυρίως στό πλαίσιο τοΰ ΠΟΥ.

'Ανόργανοι μικρορρύποι καί μεταβολίτες τους (υ

Θά συγκεντρώσει τίς υπάρχουσες πληροφορίες, θά

δράργυρος^), κάδμιο^), χρώμιο, χαλκός, νικέλιο,

ζητήσει τήν γνώμη συμβούλων καί θά όργανώσει

κασσίτερος,
κυάνιο),

συνόδους έμπειρογνωμόνων τών κρατών.

ψευδάργυρος,

άρσενικό,

βηρύλλιο,

Φαινόλες^),

cΥδρογονάνθρακες^ 1 ) .
Ιδιαίτερη προσοχή θά δοθεί στήν αναγκαιότητα έ
ναρμονίσεως τοΰ καθορισμού τοΰ ρυπαντικού φόρτου
καί κυρίως τής ποσότητος τής όργανικής ΰλης στά
άπόβλητα μέ τήν μέτρηση της βιοχημικής άπαιτήσεως
σέ όξυγόνο (BOD) καί της χημικής άπαιτήσεως σέ
οξυγόνο (COD), καθώς καί, σέ μεταγενέστερη φάση,

Δ . Χρονοδιάγραμμα

Άφοΰ μελετηθούν καί άξιοποιηθούν οί πληροφορίες
αυτές, ή 'Επιτροπή θά ΰποβάλει στό Συμβούλιο τό
άποτέλεσμα τών έργασιών αυτών καί θά παρουσιάσει,
σέ συνάρτηση μέ τό βαθμό προωθήσεώς τους, κατάλ
ληλες προτάσεις γιά όλες τίς περιπτώσεις πρίν άπό τήν
31η Δεκεμβρίου 1974.

Κεφάλαιο 2
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

A. Σκοπός καί περιεχόμενο

(1) Θά γίνει κατα προτεραιότητα ή εξέταση αυτών τών
ρυπαντικών ουσιών.

(2) Γι' αυτές τίς ρυπαντικές ουσίες πρέπει νά πραγματοποιη
θούν, μόλις καταστεί δυνατό, οί άναγκαιες έργασίες γιά
τήν τυποποίηση τών μεθόδων μετρήσεως.

Οί προδιαγραφές, οί όποιες θά καθορισθούν μέ
σκοπό νά περιορισθεί ή νά προληφθεί ή εκθεση τών
στόχων, δύνανται νά άποτελέσουν Ινα άπό τά μέσα

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

γιά νά επιτευχθούν ή γιά νά προσεγγισθούν οι ποιοτι
κοί στόχοι. Οί προδιαγραφές άφοροΰν άμεσα ή έμμε
σο: τά υπεύθυνα άτομα ή τούς όργανισμούς καί
καθορίζουν τά έπίπεδα ρυπάνσεως ή οχλήσεων, τά
όποια δέν πρέπει νά ξεπερασθούν σέ ενα χώρο, ενα
στόχο, ενα προϊόν κλπ .

Οί. προδιαγραφές δύνανται νά καθορισθούν είτε μέ
νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις,
εϊι;ε μέ άμοιβαία συμφωνία ή έκουσία άποδοχή( 1 ).
Ή γνώση τών συνεπειών πού δύναται νά εχει, έπί τής
υγείας καί έπί τοΰ περιβάλλοντος, ή εκθεση στίς
ρυπάνσεις καί όχλήσεις, πρέπει νά έπιτρέπει στίς
άρμόδιες άρχές τήν έπεξεργασία καταλλήλων ρυθμί
σεων .

Ό καθορισμός κριτηρίων πού προσδιορίζουν την
σχέση ή όποία υφίσταται μεταξύ μιας ορισμένης
έκθέσεως (στήν ρύπανση) καί ένός αισθητού άποτελέ

σματος στήν ανθρώπινη ύγεία ή στό περιβάλλον, είναι
σημαντικό στοιχείο τής άντικειμενικής έκτιμήσεως
τών δυσμενών άποτελεσμάτων ή τών κινδύνων πού
συνδέονται μέ όποιαδήποτε προσβολή τού περιβάλ

λοντος. Ή άντικειμενική αυτή έκτίμηση είναι δύσκολη
καί πολύπλοκη έργασία, ή όποία δέν είναι πρός τό
παρόν δυνατό νά πραγματοποιηθεί μέ άρκετή βεβαιό
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Σέ συνάρτηση μέ τίς κτηθεΐσες σ αυτόν τόν τομέα
γνώσεις, είναι δυνατόν νά καθορισθούν προδιαγρα
φές άφ' ένός ώς προδιαγραφές ποιότητος τού περιβάλ
λοντος καί άφ' έτέρου ώς προδιαγραφές προϊόντων.

Τά Κράτη μέλη δύνανται νά καθορίσουν , σύμφωνα μέ
τίς ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες, περισσότερο αύ
στηρές άπαιτήσεις προκειμένου περί προδιαγραφών
ποιότητος τού περιβάλλοντος, μέ τήν επιφύλαξη της
εφαρμογής τών συνθηκών.

Γενικά, οί προαναφερθείσες προδιαγραφές καθορί
ζονται λαμβανομένων υπόψη τόσο τών υγειονομικών,
δσο καί τών οικολογικών άπαιτήσεων, κατόπιν καθο
ρισμού τών κριτηρίων καί τών ποιοτικών στόχων σέ
κοινοτικό έπίπεδο .

Σέ όρισμένες περιπτώσεις όμως, θά άποδειχθεϊ ίσως
άναγκαΐο , γιά έπείγοντες λόγους πού άναφέρονται
στήν προστασία τής άνθρώπινης ύγείας ή τοΰ περι
βάλλοντος, νά καθορισθοΰν κοινές προσωρινές προ
διαγραφές δίχως νά άναμένεται ή θέσπιση κριτηρίων
καί ποιοτικών στόχων στό κοινοτικό πεδίο, άν οί ήδη
διαθέσιμες πληροφορίες στό διεθνές καί έθνικό έπίπε
δο δύνανται νά θεωρηθούν ικανοποιητικές γι' αύτό τό
σκοπό .

B. Τρόποι έκτελέσεως καί χρονοδιάγραμμα

Οί προδιαγραφές σχετικά μέ τίς ακόλουθες ρυπαντι

τητα, γιά νά έπιτρέψει τήν υιοθέτηση καταλλήλων

κές ούσίες :

ρυθμίσεων, παρά μόνο γιά 'ένα περιορισμένο άριθμό
ουσιών. Γιά πολλές ρυπαντικές ούσίες είναι άκόμη

— μόλυβδος,

άναγκαία ή πραγματοποίηση νέων μελετών καί
έρευνών.

— υδράργυρος,
— κάδμιο,

Ή άνάλυση τών κριτηρίων έπιτρέπει κυρίως τήν
διαπίστωση τοΰ βαθμού τών ρυπάνσεων καί τών
όχλήσεων οί όποιες έπιφέρουν όρισμένες δυσμενείς ή

βλαβερές συνέπειες γιά τόν άνθρωπο , ή είναι σέ θέση
νά υπονομεύσουν τήν ποιότητα τοΰ περιβάλλοντος,
καθώς καί τόν καθορισμό τών έπιπέδων βασικής
προστασίας καί τών έπιπέδων μηδενικής έπιπτώσεως.
Όσον άφορά τήν άνθρώπινη ύγεία ή ένέργεια αυτή, ή
όποία άναπτύσσεται έπί έπιστημονικοΰ έπιπέδου, δύ
ναται στήν περίπτωση τών ρυπαντικών ουσιών ή τών

όχλήσεων(2) νά καταλήξει πρακτικά στόν καθορισμό
έπιπέδων ρυπάνσεως ή όχλήσεων τά όποια δέν πρέπει
νά ξεπερασθοΰν άπό τόν στόχο (δηλ. τόν άνθρωπο)
προκειμένου νά γίνουν σεβαστές οί έπιταγές τής
δημόσιας ύγείας(3).
Σέ όποιες περιπτώσεις κρίνεται άναγκαΐο, προδια

γραφές ποιότητος τοΰ περιβάλλοντος καθορίζονται σέ
κοινοτικό έπίπεδο .

(!) Βλ . όρισμο αριθ. 3.1 στο παραρτημα 1 .

(2) Οί όχλήσεις περιλαμβάνουν Ιδίως τίς άκουστικές όχλή
σεις, δηλαδή τούς θορύβους, τους κραδασμούς καί τά
υποηχητικά καί ύπερηχητικά κύματα.

(3) Τά έπίπεδα αυτά άντιστοιχοΰν εις τούς κανόνες υγειονο
μικής προστασίας τοΰ ΠΟΥ.

— όργανικές ενώσεις χλωρίου,
— τοξικές χημικές ούσίες πού έμφανίζονται στό ΰδωρ
τό προοριζόμενο γιά τήν άνθρώπινη κατανάλωση
(λαμβανομένης δεόντως υπόψη τής μορφής μέ τήν
όποία οί ούσίες αυτές παρουσιάζονται στά προϊό
ντα ή στό περιβάλλον) καί
— μικροοργανισμοί βλαβεροί γιά τήν ύγεία, έμφανί

ζονται στό ύδωρ πού προορίζεται γιά τήν άνθρώ
πινη κατανάλωση

θά πρέπει, σχετικά μέ τό ΰδωρ , νά καθορισθούν όσο
τό δυνατό συντομότερα, δηλαδή τό άργότερο μέχρι

τήν 31η Δεκεμβρίου 1974, προτάσει τής 'Επιτροπής .
Οί άλλες προδιαγραφές πρέπει νά καθορισθούν τό
συντομότερο δυνατόν κατά τήν διάρκεια μεταγενέστε
ρης φάσεως .

Οί έργασίες θά χρησιμοποιήσουν στόν άνώτατο δυνα
τό βαθμό τά άποτελέσματα τών έργασιών πού έχουν
ήδη πραγματοποιηθεί στό έθνικό ή διεθνές έπίπεδο
καί ιδίως έκείνων πού πραγματοποιήθηκαν στό πλαί
σιο τοΰ ΠΟΥ .

Οί προδιαγραφές αύτές πρέπει νά άναθεωροΰνται
σύμφωνα μέ διαδικασία πού πρέπει νά καθορισθεί σέ

συνάρτηση μέ τήν έμπειρία πού έκτήθη καί, κυρίως, μέ
τίς πραγματοποιηθείσες έπιστημονικές προόδους .
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εθνικών αρχών γιά τόν καθορισμό τών διαφόρων
τρόπων όργανώσεως της άνταλλαγής πληροφοριών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Τμήμα 1
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΙΚΤΥ

ΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

A. Αίτια

Ή μεταφορά ρυπαντικών ουσιών σέ μεγάλη απόσταση

Σε δ,τι άφορα τά δίκτυα έπιβλέψεως καί έλεγχου
άέρος , πρέπει κατ5 άρχήν νά καταβληθούν προσπάθει
ες γιά τήν όργάνωση άνταλλαγής πληροφοριών που

αφορούν τ(ς καταστάσεις οί όποιες άπαιτοΰν ταχεία

δράση , όπως ή συσσώρευση στρωμάτων αίθαλομίχλης .
Έξ άλλου θά λαμβάνονται υπόψη οί έργασίες, οί
όποιες πραγματοποιήθησαν ύπό τήν αιγίδα τοΰ ΟΟ
ΣΑ, σχετικά μέ τήν μεταφορά ρυπαντικών ουσιών σέ
μεγάλη άπόσταση .

καί τά βλαβερά άποτελέσματα πού προκύπτουν άπό
τήν συσσώρευση καί τόν συνδυασμό τους καθιστούν
άναγκαία τήν έπίβλεψη της καταστάσεως της ρυπάν
σεως τοΰ περιβάλλοντος σέ περιφερειακό, έθνικό καί
διεθνές έπίπεδο .

Έξ άλλου , ή έπίβλεψη αυτή επιτρέπει τήν διαπίστωση
τοΰ βαθμοΰ τηρήσεως στήν πραγματικότητα τών λαμ
βανομένων άπό τίς δημόσιες άρχές μέτρων. Τέλος,
παρέχει τά άπαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία γιά
τήν πραγματοποίηση έπιδημιολογικών έρευνών, οί
όποιες καθιστούν δυνατή τήν καλύτερη γνώση τών
βλαβερών έπιπτώσεων όρισμένων ρυπαντικών ουσιών
στήν άνθρώπινη υγεία καί στά οικοσυστήματα .

Τά περιφερειακά καί έθνικά δίκτυα πρέπει νά είναι σέ

Δ . Χρονοδιάγραμμα

Ή 'Επιτροπή θά υποβάλει, πρό της 31ης Δεκεμβρίου
1974, όλες τίς χρήσιμες προτάσεις τίς όποιες θά
άποκομίσει άπό τά άποτελέσματα τών έργασιών οί
όποιες πραγματοποιήθηκαν μέ τήν συνδρομή τών
έμπειρογνωμόνων.
Τμήμα 2
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

A. Αίτια

θέση νά παρέχουν πληροφορίες πλήρεις, άκριβεϊς καί
συγκρίσιμες πρός έκεινες οί όποιες παρέχονται άπό τά

Οι ποιοτικοί στόχοι άντιπροσωπεύουν τό σύνολο τών

δίκτυα τών άλλων περιφερειών καί Κρατών μελών της
Κοινότητος καί νά δύνανται, έκτός τών άλλων, κατά
περίπτωση, νά ένσωματώνονται στά δίκτυα έπιβλέψε
ως πού σχεδιάζονται άπό τόν ΟΗΕ σέ παγκόσμιο

άπαιτήσεων τίς όποιες όφείλει νά ικανοποιεί, σέ μία
δεδομένη στιγμή , παρούσα ή μελλοντική, Ινα προσδιο
ρισμένο περιβάλλον ή τμήμα αύτοΰ τοΰ περιβάλ
λοντος.

έπίπεδο .

Κατά τόν προσδιορισμό τών στόχων αυτών λαμβάνε
ται υπόψη :
B. ΣΚΟΠΟΊ και περιεχόμενο

— 'Οργάνωση καί άνάπτυξη τεχνικών άνταλλαγών
μεταξύ περιφερειακών καί έθνικών δικτύων έπι
βλέψεως καί έλεγχου της ρυπάνσεως καί λήψη κάθε
χρήσιμου μέτρου γιά τήν βελτίωση τής άποτελεσμα
τικότητος, της άκριβείας καί τής συγκριτικής άξιας
τών ήδη διαθέσιμων μέσων.
— 'Εξέταση , σέ δεδομένη στιγμή, τής σκοπιμότητος
έφαρμογής ένός συστήματος άμοιβαίας παροχής
πληροφοριών σχετικά μέ τά στοιχεία πού συγκε
ντρώθηκαν άπό αυτά τά δίκτυα καί άνάθεση , στήν
περίπτωση αύτή, της άναλύσεως τών στοιχείων πού
συγκέντρωσαν τά έθνικά δίκτυα μέ σκοπό τήν
έρμηνεία σέ κοινοτική βάση .
— Διευκόλυνση τής ένσωματώσεως τών ύπαρχόντων
σέ κοινοτικό έπίπεδο δικτύων εντός τοΰ πλαισίου
τοΰ παγκόσμιου συστήματος έπιβλέψεως πού προ
βλέπεται άπό τόν ΟΗΕ .

α) ενα « έπίπεδο βασικής προστασίας» πού νά έπιτρέ
πει στόν άνθρωπο ή σέ κάθε άλλο στόχο νά μήν
έκτίθεται σέ άπαράδεκτο κίνδυνο, καί

β) ενα « έπίπεδο μηδενικής έπιπτώσεως » τέτοιο, ώστε
νά μήν προξενεΐται στόν στόχο κανένα διαγνώσιμο
άποτέλεσμα .
Λαμβάνονται έπίσης κατάλληλα υπόψη οί ειδικές
περιφερειακές^) συνθήκες, οί πιθανές συνέπειες στίς
γειτονικές περιοχές καί ή έπιδιωκομένη χρήση .

Οί άπαιτήσεις όσον άφορα στους ποιοτικούς στόχους
Ιχουν υγειονομική, οικολογική καί κοινωνική βάση .
Πρόκειται περί τής :

1 . Προστασίας τής άνθρώπινης υγείας άπό τίς ρυπάν
σεις καί τίς όχλήσεις. Γιά τήν τήρηση τών υγειονο
μικών άπαιτήσεων είναι άπαραίτητο νά ληφθούν
υπόψη οί στόχοι, πού άποβλέπουν στόν περιορισμό

Γ. Τρόποι πραγματοποιήσεως

Ή 'Επιτροπή θά συγκεντρώσει, γιά κάθε τύπο δικτύ
ου έπιβλέψεως καί έλέγχου (άέρα, γλυκά καί θαλάσ
σια ΰδατα), τούς έμπειρογνώμονες τών άρμοδίων

C1) Μία περιφέρεια δύναται νά περιλαμβάνει τό σύνολο
τοΰ έδάφους ένός Κράτους μέλους.

'Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
της συγκεντρώσεως ρυπαντικών ουσιών καί όχλή
σεων μέσα στόν περιβάλλοντα χώρο καί μέσοι στά

προϊόντα , σέ συνάρτηση μέ τίς έπιταγές γιά την
άνθρώπινη υγεία καί λαμβανομένων υπόψη τών
!^ννοιών έπιπέδου βασικής προστασίας καί έπιπέ
δου μηδενικής έπιπτώσεως .
2 . Διασώσεως τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος, κυρίως
της πανίδας καί χλωρίδας, άπό τίς πολλαπλές
επιθέσεις στίς όποιες έκτίθεται, καί διαφυλάξεως
τών φυσικών πός»ων. Γιά την τήρηση τών οικολογι
κών άπαιτήσεων θά καταστεί ίσως άναγκαϊο νά
ληφθούν υπόψη άλλες άπαιτήσεις βασιζόμενες στά
κριτήρια τά όποια έφαρμόζονται στά έν λόγω είδη ή
οικολογικά συστήματα . Στην περίπτωση αύτη θά
ληφθούν έπίσης υπόψη οί εννοιες τοΰ έπιπέδου
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— Στην άναζήτηση καί άπό κοινού καθορισμό τών
κατωτάτων, μακροπροθέσμως ικανοποιητικών, α
παιτήσεων ποιότητος, οί όποιες πρέπει νά ικανο
ποιούνται άπό τους διαφόρους χώρους οί όποιοι
συνθέτουν τό περιβάλλον μέσα στήν Κοινότητα.
Γιά τόν σκοπό αυτόν, ή 'Επιτροπή θά υποβάλει,
πρίν άπό τήν 31η Δεκεμβρίου 1975 , προτάσεις
συνοδευόμενες άπό χρονοδιάγραμμα .

Λαμβανομένων ύπόψη τών δυσκολιών γιά τόν άμεσο
καθορισμό τών γενικών μεθόδων πού έπιτρέπουν τόν
όρισμό τών ποιοτικών στόχων, οί πρός πραγματοποίη
ση έργασίες θά βασίζονται, σέ πρώτη φάση, σέ συγκε
κριμένες περιπτώσεις καί σέ άποτελέσματα έργασιών
πού έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, γι' αυτό τό θέμα,
άπό τά Κράτη μέλη .

βασικής προστασίας καί τοΰ έπιπέδου μηδενικής
έπιπτώσεως.

3 . 'Αποκαταστάσεως, διαφυλάξεως καί βελτιώσεως
τής ποιότητος ζωής τών ανθρώπων (άναψυχή, ευη
μερία, αισθητικό πλαίσιο κλπ).

Κοινωνικές άπαιτήσεις προστίθενται στίς άπαιτή
οεις υγειονομικής καί οικολογικής φύσεως, τίς
όποιες δύνανται νά ένισχύσουν καί νά καταστή
σουν περισσότερο αύστηρές.
Συνοπτικά, κάθε κριτήριο ποιότητος καθορίζεται
σέ συνάρτηση τών υγειονομικών καί οικολογικών
άπαιτήσεων λαμβανομένων ύπόψη καί τών κοινω
νικών .

Λόγω τών δυσκολιών προσδιορισμού τών κριτηρί
ων ποιότητος καί τοΰ ένδιαφέροντος τό όποιο

παρουσιάζουν, είναι άπαραίτητο νά καθιερωθούν
κοινές μέθοδοι γιά τόν προσδιορισμό τους καί γιά
τόν καθορισμό τών άναγκαίων μέτρων τά όποια
πρέπει νά ληφθούν γιά την έπίτευξη καί τήρηση
αύτών τών στόχων.

Σέ πρώτο στάδιο , οί έργασίες θά άφοροΰν τά γλυκά
έπιφανειακά καί τά θαλάσσια ύδατα.

Οί ένέργειες πρέπει νά είναι τέτοιες ώστε ή ποιότης
καί ή ποσότης τών διαθεσίμων ύδάτινων πόρων νά
άνταποκρίνονται στίς διάφορες άνάγκες καί χρήσεις
ύγειονομικής, οικολογικής καί οικονομικής φύσεως .

Ή ίδια ροή ύδατος (πρόκειται κυρίως γιά ύδατα πού
διασχίζουν δύο ή περισσότερα Κράτη), πρέπει νά
άνταποκρίνεται συγχρόνως σέ πολλαπλές καί συχνά
πολύ διαφορετικές άνάγκες σέ γειτονικές περιοχές.
Πέρα άπό κάθε μέτρο τεχνικής φύσεως πού έπιτρέπει
τήν μείωση τής καταναλώσεως ύδατος, τήν αύξηση
έπαναχρησιμοποιήσεώς του, τήν καταπολέμηση τής
ρυπάνσεώς του ή τήν αύξηση τής διαθεσιμότητός του,
πρέπει νά υιοθετηθεί αύστηρή μέθοδος προγραμματι
σμού γιά νά έξασφαλισθεΐ ή τροφοδότηση άπό τόν

μοναδικό αύτόν πόρο , ό όποιος είναι άδύνατο νά
άντικατασταθει άπό όποιαδήποτε άλλη φυσική ή
τεχνητή ούσία. Τό θαλάσσιο ύδωρ άπειλεΐται μέ
αύξανόμενη ρύπανση ή όποία προέρχεται άπό τήν

ξηρά ή άπό τήν άνοικτή θάλασσα. Είναι έπίσης πόρος
ό όποιος χρειάζεται προστασία γιά νά διατηρηθεί ή

B. Σκοποί καί περιεχόμενο

Ή δράση τής Κοινότητος άποβλέπει:

— Χτόν άπό xoivoij καθορισμό, μέ τήν καθιέρωση
κοινών μεθόδων, τών παραμέτρων καί τών διαδι
κασιών λήψεως άποφάσεων, οί όποιες παρεμβάλ

λονται στόν καθορισμό τών ποιοτικών στόχων.
— Στόν άπό κοινού καθορισμό τών ποιοτικών στόχων
οί όποιοι όρίζουν τίς διαφορετικές άπαιτήσεις τίς
όποιες πρέπει νά ικανοποιεί Ινα περιβάλλον λαμ
βανομένου κυρίως ύπόψη τοΰ προορισμού^) του ·
ό προσδιορισμός καί ή έφαρμογή τών ποιοτικών
στόχων πρέπει νά γίνονται κατά τρόπο ώστε νά μή
δεσμεύεται ή μεταγενέστερη βελτίωση τής ποιότη
τος τοΰ περιβάλλοντος, κυρίως μέ τήν άλλαγή τοΰ
προορισμού του . Γιά Ινα δεδομένο περιβάλλον, οί
ποιοτικοί στόχοι έπιλέγονται καί έφαρμόζονται

στό κατάλληλο γεωγραφικό έπίπεδο .
(*) Ή Ιννοια τοΰ προορισμού ενός περιβάλλοντος περιλαμ
βάνει τίς χρήσεις του καί τόν οικολογικό του ρόλο .

βιολογική του Ισορροπία, νά προστατευθεί ό άλιευτι

κός πλοΰτος του καί νά διατηρηθούν καί βελτιωθούν

οί αισθητικές καί ψυχαγωγικές του πλευρές .
Γι' αυτό, οί χρησιμοποιούμενες μέθοδοι γιά τόν καθο
ρισμό τών ποιοτικών στόχων τών ύδάτων αύτών, θά

Ιπρεπε νά άποσκοπούν στόν συμβιβασμό δλων τών
κατωτέρω άναφερομένων άπαιτήσεων καί στήν έξα-·

σφάλιση μίας όρθής κατανομής τοΰ ύδατος μεταξύ
έκείνων πού τό χρησιμοποιούν ή πού πρόκειται νά τό
χρησιμοποιήσουν, κάτω άπό ικανοποιητικές ποσοτι
κές καί ποιοτικές προϋποθέσεις.
Γιά τόν σκοπό αύτό, ή δράση τής Κοινότητος θά
πρέπει νά συνίσταται:
1 . Στόν καθορισμό τής σειράς παραμέτρων οί όποιες

άντιστοιχοΰν στίς διάφορες χρήσεις καί ιδιότητες
τών ύδάτων : πόσιμο ύδωρ, κατάλληλο γιά κολύμβη
ση, γιά γεωργική, ίχθυοτροφική καί βιομηχανική

χρήση, γιά βιομηχανία ποτών, γιά άναψυχή καί γιά
τήν ύδρόβια, èv γένει, ζωή .

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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2 . Στόν καθορισμό τών κοινών μεθόδων οι οποίες
έπιτρέπουν τόν ορισμό τών ποιοτικών στόχων ένός
περιβάλλοντος ή τμήματος περιβάλλοντος· οι
στόχοι αυτοί θά βασίζονται σέ σειρές παραμέτρων,

καί θά εκφράζονται υπό μορφή συγκεντρώσεως
τών ρυπαντικών ουσιών ή της έντάσεως τών οχλή
σεων μέσα στό έν λόγω περιβάλλον.
3 . Στήν συγκέντρωση πληροφοριών γιά τόν σκοπό
καθιερώσεως κοινών μεθόδων πού νά έπιτρέπουν
τόν καθορισμό τών απαραιτήτων μέτρων γιά τήν
επίτευξη καί διατήρηση τών παρόντων καί μελλο
ντικών ποιοτικών στόχων.

15η Φεβρουαρίου 1972, καί στό παραρτημα I της
συμβάσεως περί της προλήψεως της ρυπάνσεως των
θαλασσών άπό τήν καταβύθιση αποβλήτων πού υπε
γράφη στό Λονδίνο τήν 13η Νοεμβρίου 1972 .
Γλυκά ύ'όατα

Γιά τόν σκοπό της χρησιμοποιήσεως πραγματικών
στοιχείων αναφοράς καί έκτιμήσεως, καί γιά νά δοθεί
στίς έργασίες μία συγκεκριμένη βάση , θά γίνει τελειο
ποίηση τών μεθόδων βάσει τών έργασιών οι όποιες θά
έχουν πραγματοποιηθεί άπό τά Κράτη μέλη έπί τών
ποταμών τους ή τμήματος αυτών.

4 . Στήν συγκέντρωση πληροφοριών γιά τόν «καθορι
σμό τών καταλληλοτέρων έπιπέδων άποφάσεως
γιά τόν ορισμό τών ποιοτικών στόχων ένός περι
βάλλοντος ή τμήματος περιβάλλοντος, λαμβανομέ
νων υπόψη άφ5 ένός τών προϋποθέσεων καί άπαι
τήσεων σέ τοπικό έπίπεδο , καί άφ' ετέρου τών
δυσχερειών πού προκαλούνται άπό συνορεύουσες
ή άπό πιθανώς ένδιαφερόμενες περιοχές.
Γιά τήν πραγματοποίηση τών άνωτέρω έργασιών,
ιδιαίτερη προσοχή θά δοθεί:

— στίς φυσικές, χημικές καί βιολογικές παραμέτρους
ol όποιες καθορίζουν τίς άπαιτούμενες ιδιότητες
γιά τίς χρήσεις οί όποιες άναφέρονται άνωτέρω,

Ή γαλλική κυβέρνηση θά κοινοποιήσει γιά τόν σκοπό
αυτό στοιχεία σχετικά μέ τό πλέγμα τών χρησιμοποι
ουμένων παραμέτρων γιά τό άκάθαρτο ΰδωρ τό όποιο
χρησιμοποιείται στήν παραγωγή πόσιμου ύδατος· ή
κυβέρνηση τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου θά παράσχει,
άπό τήν πλευρά της, πληροφορίες σέ δ,τι άφορα τό
ΰδωρ πού προορίζεται γιά τήν άρδευση , τήν κτηνο
τροφία καί γιά άλλους σκοπούς.

Σέ δ,τι άφορα τίς μεθόδους, ol όποιες είναι καθορι
στικές γιά τούς περιορισμούς πού θά έπιβληθοΰν στίς
έκροές γιά τόν καθορισμό τών ειδικών ποιοτικών
στόχων τών γλυκών υδάτων, οί έμπειρογνώμονες τών
κρατών έδήλωσαν ότι είναι σέ θέση νά παράσχουν τά

στοιχεία τά όποια διαθέτουν γιά τούς έξης ποταμούς :
— στή φύση καί στό έπίπεδο της παρούσης ή προβλε

πομένης ρυπάνσεως,
— στήν άποτελεσματικότητα τών απαραιτήτων μεθό

Ηνωμένο Βασίλειο :

Trent

Βέλγιο :

Sambre

δων έπεξεργασίας καί τοΰ κόστους τους,
'Ιταλία :

Tevere

— στίς μεθόδους μετρήσεων γιά τόν καθορισμό της
έξελίξεως της ρυπάνσεως στόν υπό θεώρηση χώρο ,

Γαλλία :

Vilaine

— στά πραγματικά ή δυνητικά ποσοτικά καί ποιοτι
κά στοιχεία, τά όποια καθιστούν δυνατή τήν άξιο
λόγηση τών συνεπειών της πραγματοποιήσεως τοΰ
έπιδιωκομένου στόχου έπί έπιπέδου κοινωνικοΰ

Οί έμπειρογνώμονες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατί
ας της Γερμανίας έπιφυλάχθηκαν νά δώσουν στοιχεία
σέ τυπικές περιπτώσεις ποταμών οί όποιοι άπετέλεσαν
άντικείμενο μελετών, σχετικών μέ τόν καθορισμό τών

καί οικονομικού .

ποιοτικών στόχων, στήν 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
της Γερμανίας.

Θά επρεπε νά τελειοποιηθούν οι μέθοδοι ol όποιες νά
έπιτρέπουν τόν καθορισμό τοΰ βαθμοΰ έλέγχου τών

εκπομπών ό όποιος είναι άπαραίτητος γιά τήν επίτευ

Θαλάσσια ΰδατα

ξη τοΰ καταλλήλου ποιοτικοΰ στόχου σχετικά μέ τά

ΰδατα τοΰ αποδέκτη .
Γιά τήν πραγματοποίηση τών έργασιών πού άναφέ
ρονται στό σημείο 3 πρέπει νά γίνει ενδελεχής ελεγχος
τών διαφόρων χρησιμοποιήσιμων μεθόδων, δπως ό
καθορισμός τελών ή ή θέσπιση προδιαγραφών εκπο
μπής, σέ συνάρτηση μέ τούς διαφόρους τρόπους κατα
νομής της μειώσεως της ρυπάνσεως μεταξύ τών κλά
δων της βιομηχανίας ή μεταξύ τών νέων έγκαταστάσε
ων καί τών, ήδη υφισταμένων. Θά δοθεί προτεραιότη
τα στή ρύθμιση της άπορρίψεως, στά γλυκά ΰδατα,
τών ρυπαντικών ουσιών πού άπαριθμοΰνται στό

παράρτημα I της συμβάσεως γιά τήν πρόληψη της
θαλασσίας ρυπάνσεως άπό έργασίες καταβυθίσεως εκ
πλοίων καί άεροσκαφών πού υπεγράφη στό "Οσλο τήν

Σέ δ,τι άφορα τό θαλάσσιο ΰδωρ, οί κυβερνήσεις της
Γαλλίας, 'Ιταλίας καί Ηνωμένου Βασιλείου θά παρά
σχουν στοιχεία τά όποια διαθέτουν σχετικά μέ τά

θαλάσσια ΰδατα τά προοριζόμενα γιά λουτρά καί
τούς ποιοτικούς στόχους γιά τίς άκτές τών λουομένων.
Ή κυβέρνηση τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου θά κοινοποι
ήσει έπίσης τά στοιχεία τά όποια άφοροΰν τήν ρύπαν
ση τών άκτών λουομένων άπό τούς υδρογονάνθρακες.
Γ. Τρόποι έκτελέσείος

Ή καθοδήγηση τών έργασιών θά γίνεται άπό τήν
'Επιτροπή, σέ διαβούλευση μέ τίς όμάδες έμπειρογνω
μόνων τών Κρατών μελών. Γιά τό σκοπό αυτό ή
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Επιτροπή θα συγκεντρώσει τά στοιχεία άπό τά Κράτη
μέλη καί θά πραγματοποιήσει προκαταρκτική άνάλυ
ση καί σύνθεση τών διαθεσίμων πληροφοριών.

Οι πληροφορίες θά δίδονται στή συνέχεια στήν όμάδα

εμπειρογνωμόνων, τών όποιων τό πρώτο εργο θά είναι
νά τίς μελετήσουν καί νά προσδιορίσουν τίς ζώνες
κατά προτεραιότητα δράσεως .

Κατά τή διάρκεια τών εργασιών αυτών, ή όμάδα
έμπειρογνωμόνων θά λάβει υπόψη τίς διάφορες πιθα
νές άπόψεις γιά τόν καθορισμό τών ποιοτικών στό
χων , λαμβάνουσα ύπόψη άφ' ενός τους μέγιστους
τελικούς στόχους καί άφ' έτερου τούς μεταβατικούς
ποιοτικούς στόχους οί όποιοι θά δύνανται νά άναθε
ωροΰνται καί νά προσαρμόζονται προοδευτικά, σύμ
φωνα μέ τίς άπαιτήσεις καί δυνατότητες σέ θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος καί, έπίσης, σύμφωνα
μέ ιίς τάσεις της ρυπάνσεως στό υπό θεώρηση περι
βάλλον .

Δ . Χρονοδιάγραμμα
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1973 (2), νά έπιταχυνθεΐή εναρμόνιση τών προδιαγρα
φών ώς πρός τά προϊόντα τά έγγεγραμμένα στό
πρόγραμμα αυτό καί τά όποια δύνανται νά έπιδρά
σουν στό περιβάλλον. Ή έναρμόνιση αυτή πρέπει νά
έπιτρέπει τόν καθορισμό, ώς πρός τά προϊόντα αυτά,
κοινοτικών προδιαγραφών οι όποιες νά έξασφαλίζουν
αποτελεσματική προστασία του άνθρώπου καί τοϋ
περιβάλλοντος του .
Ή έναρμόνιση αυτή πρέπει έξ άλλου νά συνοδεύεται,
γιά τά προϊόντα τά όποια ρυπαίνουν :

1 , άπό ιδιαίτερες μελέτες γιά τό έπιβλαβές τών ρυ
παντικών ουσιών οί όποιες περιέχονται στά προϊ
όντα αυτά,

2 , άπό μελέτες καί ερευνες σχετικά μέ τίς δυνατότητες
τροποποιήσεως της συνθέσεως, τοϋ τρόπου παρα
σκευής ή τών ιδιοτήτων τών προϊόντων αυτών, μέ
σκοπό τήν μείωση της βλαπτικότητός τους καί, άν
χρειασθεί, τήν άντικατάστασή τους άπό υποκατά
στατα μέ μικρότερη ή μηδαμινή ρυπαντική έπί
πτωση ,

Οί έργασίες αυτές θά πραγματοποιηθούν πρίν άπό
τήν 31η Δεκεμβρίου 1974 . Ή 'Επιτροπή θά διαβιβά
σει στό Συμβούλιο τά άποτελέσματα τών εργασιών
αυτών, μέ τήν κατάλληλη μορφή , καί σύμφωνα μέ τήν
πρόοδο τών εργασιών.

3 , άπό μελέτες έπί τών οικονομικών συνεπειών τών
προβλεπομένων μέτρων,
4 , άπό ένδεχόμενα μέτρα δσον άφορα τούς τρόπους
καί τόν ελεγχο χρησιμοποιήσεως τών προϊόντων
αυτών .

E. Ρύπανση τοϋ άέρα, ηχητικές όχλήοεις, προστασία
των ύπογείων υδάτων καί τών λιμνών

Ή μέθοδος ή όποία θά έφαρμοσθεΐ γιά τόν καθορισμό
τών ποιοτικών στόχων γιά τόν άέρα, τά υπόγεια
ϋδαι;α, τίς λίμνες καί γιά τίς ήχητικές όχλήσεις θά

προσδιορισθεί άργότερα .

B. Χρονοδιάγραμμα

Ή εκτέλεση τών εργασιών θά άκολουθήσει τήν έξης
σειρά :
1 . 'Εργασίες εναρμονίσεως έντός τοϋ πλαισίου της
πραγματοποιήσεως τον γενικού προγράμματος
εξαλείψεως τών τεχνικών έμποδίων στίς συναλ
λαγές

Κεφάλαιο 4
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ή έφαρμογή τοϋ προγράμματος αύτοϋ , στό μέτρο
πού άφορα ρυπαντικά προϊόντα, δύναται νά άπο
τελέσει αποτελεσματικό όργανο γιά τήν πολιτική

A. Αϊτια , σκοπός καί περιεχόμενο

περιβάλλοντος . Οί όδηγίες οί έκδιδόμενες στά
πλαίσια τοϋ προγράμματος αύτοϋ πρέπει νά άπο

Ή προστασία τοϋ άνθρώπου καί τοϋ περιβάλλοντος

τελοΰν άντικείμενο τακτικών άναθεωρήσεων γιά

του απαιτεί νά δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στά προϊόντα,
ή χρήση τών όποιων υπάρχει κίνδυνος νά εχει βλαβε
ρές συνέπειες στόν άνθρωπο ή στόν περιβάλλοντα
χώρο . Έξ άλλου τό γεγονός ότι οί κίνυδνοι αυτοί
εκτιμώνται κατά τρόπους διαφορετικούς άπό τά διά
φορα Κράτη μέλη, δύναται νά εχει σάν συνέπεια τήν
δημιουργία ή τήν επαναφορά τών έμποδίων στίς
συναλλαγές, πράγμα τό όποιο θά ήταν εις βάρος της
καλής λειτουργίας της κοινής άγοράς.

νά προσαρμόζονται στήν έπιστημονική καί τεχνική
πρόοδο .

Καλό θά ήταν κατά κύριο λόγο, άφού τό Συμβούλιο
υιοθέτησε, τόν 'Απρίλιο τοϋ 1969 , γενικό πρόγραμμα
γιά τήν εξάλειψη τών τεχνικών έμποδίων στίς συναλ
λαγέςΟ) γιά ενα ορισμένο άριθμό βιομηχανικών προϊ
όντων καί ειδών διατροφής, πρόγραμμα τό όποϊο
συμπληρώθηκε άπό τήν άπόφαση τής 21ης Μαΐου
f 1 ) EE αριθ. A 76 τής 17.6.1969 , σ . 1 .

1.1 . Θά επρεπε σέ πρώτη φάση , δηλαδή πρό της
31ης Δεκεμβρίου 1974 :

1.1.1 . Νά θεσπιθούν, ώστε νά είναι δυνατή ή
έφαρμογή τους σέ όλα τά Κράτη μέλη
πρό της 1ης 'Οκτωβρίου 1974, οί προ
βλεπόμενες τροποποιήσεις στίς όδηγίες
τοϋ Συμβουλίου , περί :
— τοϋ έπιτρεπομένου έπιπέδου θορύ

βου καί τών συσκευών έξατμίσεως
τών μηχανοκινήτων όχημάτων (ΕΕ
άριθ. N 42 της 23.2.1970),
(2) EE άριθ. A 38 τής 5.6.1973 , σ. 1 .
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— τών προς λήψη μέτρων κατά της
ρυπάνσεως τοΰ άέρος(1) άπό άέρια
προερχόμενα άπό κινητήρες έσωτερι
κής καύσεως μέ άναφλεκτήρες (ΕΕ
άριθ. N 76 τής 6.4.1970)·
1.1.2 . Νά σταλούν στό Συμβούλιο προτάσεις
όδηγιών σχετικά μέ:
— τήν άνωτάτη περιεκτικότητα μολύ
βδου στή βενζίνη,

— τήν άνωτάτη περιεκτικότητα μολύ
βδου στά μαχαιροπήρουνα,
— τήν άνωτάτη περιεκτικότητα θείου

1.2 . Θά Ιπρεπε, σε μία δεύτερη φαση, δηλαδή
μεταξύ της 31ης Δεκεμβρίου 1974 καί της
31ης Δεκεμβρίου 1976 :
1.2.1 . Νά τροποποιηθούν οί όδηγίες οί όποιες
Ιχουν έκδοθεί προγενέστερα καί νά

έφαρμοσθοΰν έθνικά μέτρα, πρό της 1ης
'Οκτωβρίου 1976, λαμβανομένων υπό
ψη τών τελευταίων προόδων της έπιστή
μης, κυρίως σχετικά μέ:

— τό παραδεκτό έπίπεδο θορύβου τών
διαφόρων όχημάτων καί μηχανών,
— τή ρύπανση τοΰ άέρα άπό άέρια
προερχόμενα άπό κινητήρες έσωτερι
κής καύσεως μέ άναφλεκτήρες,

τών υγρών καυσίμων(2),

— την μέθοδο μετρήσεως τής βιοαποι
κοδομησιμότητος τών μή ιονικών τα
σιενεργών ούσιών,

— τήν

τοξικότητα

τών

άπορρυπα

1.2.2 . Νά άποσταλοΰν στό Συμβούλιο προτά
σεις όδηγιών σχετικά μέ:
— τό παραδεκτό έπίπεδο θορύβου γιά
μηχανές κοπής κορμών καί κοπής
χλόης,

ντικών,

— τήν σύνθεση τών προϊόντων τά όποια
περιέχουν PCB, καί χρησιμοποιού

— τήν μέθοδο μετρήσεως τής βιοαποι
κοδομησιμότητος τών τασιενεργών
ουσιών,

νται σέ ήλεκτρικές συσκευές,

— τήν έγκριση όρισμένων έπικινδύνων

— τή σύνθεση βαφών καί βερνικιών

ούσιών καί παρασκευασμάτων,

(κυρίως περιορισμός τής χρήσεως

όρισμένων ούσιών όπως τό PCB),

— τίς χημικές ιδιότητες τών συσκευα
σιών,

— τό έπιτρεπτό έπίπεδο θορύβου γιά τά
μηχανοκίνητα όχήματα, μηχανήματα
έργοταξίου καί γεωτρύπανα,

— τή ρύπανση ή όποία προκαλείται άπό
τά πλοία μέ κινητήρα στά ΰδατα τών

δικτύων έσωτερικής ναυσιπλοΐας.
— τίς όργανομεταλλικές ένώσεις τοΰ
υδραργύρου ·

1.1.3 . Νά πραγματοποιηθούν μελέτες έπί:

— τών προβλημάτων έγκρίσεως όρισμέ
νων ούσιών καί έπικινδύνων παρα
σκευασμάτων (διαλυτικών, διαβρω
τικών προϊόντων, έκρηκτικών, οικια
κών προϊόντων, παρασιτοκτόνων),
— τών χημικών ιδιοτήτων τών συσκευα
σιών,

— τών τεχνολογικών δυνατοτήτων μει
ώσεως τών όχλήσεων πού όφείλονται
στά μηχανοκίνητα όχήματα.
( Χ) Σε δτι άφορά τό μονοδείξιον τοΰ άνθρακος καί τούς

δκαυστους ύδρογονάνθρακες οί όποιοι είναι οί μόνοι πού
άφορα ή όδηγία αύτη, μία πρώτη πρόταση θά μπορούσε
νά διαβιβασθεί σέ μικρό χρονικό διάστημα. Γιά τίς άλλες
ρυπαντικές ούσίες ή 'Επιτροπή θά διαβιβάσει προτάσεις
έπί τής βάσει τών ληφθέντων άποτελεσμάτων σέ θέματα
έναρμονίσεως τών μεθόδων μετρήσεως.

2 . Συμπληρωματικές ένέργειες

Ή 'Επιτροπή θά θέσει σε έφαρμογη το ταχύτερο
δυνατό καί, έν πάση περιπτώσει, πρό τής 31ης
Δεκεμβρίου 1974, τά έξής :

2.1 . Μελέτες έπί τών προβλημάτων τά όποια προ

καλεί ή παρουσία ούσιών(3) ιδιαιτέρως ρυ
παντικών έντός :

— τών προϊόντων συντηρήσέως καί πλύσεως,
— τών προϊόντων τά όποια προορίζονται γιά
τήν συντήρηση φυτών καί ζώων,

— τών προϊόντων τά όποία περιέχουν βαρέα
μέταλλα,

— τών χημικών άντιδραστηρίων πού χρησιμο
ποιούνται στήν βιομηχανία.

Αύτές οί μελέτες θά έχουν σάν άντικείμενό
τους τό έπιβλαβές, τόν σχεδιασμό καί τήν

σύνθεση τών έν λόγω προϊόντων, τίς τεχνικές
δυνατότητες τροποποιήσεως τής συνθέσεώς

(2) Οί έργασίες αύτές πρέπει, κυρίως σέ δ,τι άφορα τά υγρά
καύσιμα, νά έκτελούνται άφοΰ ληφθούν υπόψη τά άποτε
λέσματα τών έργασιών οί όποιες άναφέρονται στό κεφά
λαιο 5 τμήμα 2 τοΰ παρόντος τίτλου .

(3) Μέ προτεραιότητα θά μελετηθούν οι ούσιες οι όποιες
άναφέρονται στά κεφάλαια 1 καί 2 τοΰ παρόντος τίτλου.
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τα όχήματα, θορυβώδεις μηχανές κλπ) καί γιά
κάθε μέτρο τό όποιο θά άποδεικνυόταν άνα
γκαΐο άπό τίς μελέτες πού άναφέρθηκαν προη

τους, ή τήν έςεύρεση ύποκαταστάτων τους, τίς
προφυλάξεις οί όποιες θά πρέπει νά λαμβά
νονται κατά τήν χρήση τους κλπ ., καθώς καί
τόν οικονομικό άντίκτυπο τών διαφόρων προ
βλεπομένων μέτρων.
Τέλος ή 'Επιτροπή θά μελετήσει, έφ' όσον δέν
έχουν ήδη τεθεί σέ έφαρμογήί1), τά μέτρα τά
όποια έπιτρέπουν τήν έναρμόνιση καί τήν
ένίσχυση τοΰ έλέγχου τόν όποιον οί δημόσιες

άρχές πρέπει, νά άσκήσουν έναντι όρισμένων
ουσιών καί νέων συνθετικών προϊόντων, πρό

της διαθέσεως τους στήν άγορά. Πρόκειται
κυρίως :

— γιά τήν βελτίωση καί έναρμόνιση τών τεχνι
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γουμένως .

Γ. Τρόποι έκτελέσεως

1 . Ή 'Επιτροπή θά υποβάλει στό Συμβουλιο προτά
σεις όδηγιών σύμφωνα μέ τό ένδεδειγμένο χρονοδι
άγραμμα .

2 . Θά πραγματοποιήσει τίς συμπληρωματικές ένέρ
γειες, οί όποιες άναφέρονται στό σημείο 2 υπό B,
στηριζομένη κυρίως έπί τών άποτελεσμάτων τών
έργασιών οί όποιες έκτελούνται σέ έθνικό καί
διεθνές έπίπεδο .

κών ποσοτικής άναλύσεως,

3 . Θά συγκεντρώσει τίς διαθέσιμες πληροφορίες, ζη
— γιά τήν πραγματοποίηση μελετών έπί της
τοξικότητος, μακροπροθέσμως, τών ουσιών
αυτών καί της τυποποιήσεως τών δοκιμών
τοξικότητος,

— γιά τήν υποχρεωτική κατάθεση δειγμάτων
συνοδευομένων άπό περιγραφή τών με
θόδων ποσοτικής άναλύσεως .

τώντας ένδεχόμενα τή γνώμη συμβούλων καί όρ
γανώνοντας συνεδριάσεις έμπειρογνωμόνων τών
Κρατών.
Κεφάλαιο 5
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μιά τέτοια μελέτη θά πρέπει νά έξετάσει
διάφορες δυνατότητες, δπως τήν δυνατότητα
ιδρύσεως ευρωπαϊκού όργανισμού έγκρίσεως
νέων ουσιών, τήν δημιουργία συντονιστικής
έπιτροπής γιά τίς έθνικές άρχές τίς άρμόδιες
έπί τοΰ θέματος, ή κάθε άλλο κατάλληλο μέσο ,
κυρίως στόν τομέα τών φαρμακευτικών προϊ
όντων καί όρισμένων έπικίνδυνων βιομηχανι
κών προϊόντο3ν(2).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τμήμα 1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

A. Αίτια καί σκοποί

2.2. 'Ανταλλαγή απόψεων έπί τών μακροπροθέ
σμων οικονομικών καί κοινωνικών έπιπτώσε
ων τών ρυθμίσεων καί τών άλλων μέτρων, πού
άποβλέπουν στήν βελτίωση τοΰ σχεδιασμού
τών αυτοκινήτων όχημάτων καί τών συνθηκών
κυκλοφορίας άπό τήν &ποψη τοΰ περιβάλλο
ντος, ώστε ή 'Επιτροπή νά είναι σέ θέση νά

Ή προστασία τοΰ περιβάλλοντος άπαιτεϊ ιδιαίτερη
προσοχή έναντι τών βιομηχανικών δραστηριοτήτων οί
όποιες λόγω τών μεθόδων παραγωγής, καταστρέφουν
τόν περιβάλλοντα χώρο μέ τήν εισαγωγή ρυπαντικών
ουσιών ή μέ τήν δημιουργία όχλήσεων. Θά Επρεπε

υποβάλει, όταν παραστεί άνάγκη , προτά

— νά άναζητηθοΰν, γιά κάθε ρυπαντικό κλάδο της
βιομηχανίας (οί κλάδοι οί περισσότερο ρυπαντικοί

σεις(3).
2.3 . 'Εφ' όσον τά προβλήματα δέν έχουν ρυθμισθεί

άπό τό Συμβούλιο μέ όδηγίες σέ θέματα προ
διαγραφών προϊόντων, υποβολή καταλλήλων

προτάσεων γιά μέτρα σχετικά μέ τούς τρόπους
έγκρίσεως όρισμένων προϊόντων (μηχανοκίνη
ί1) Ή Κοινότης εχει ήδη έφαρμόσει πρό πολλών έτών, τίς
προδιαγραφές γιά την έγκριση νέων ούσιών καί προϊό
ντων όσον άφορα τά πρόσθετα στά τρόφιμα καί τίς
ζωοτροφές.
(2) Ή μελέτη αύτη θά στηριχθεί κυρίως στίς έργασίες οί
όποιες πραγματοποιήθηκαν στόν τομέα αύτόν μέσα στό
πλαίσιο τής Bénélux.
(3) Θά ληφθούν ύπόψη τά άποτελέσματα τών έργασιών οί
όποιες έχουν πραγματοποιηθεί στόν τομέα αύτόν άπό τόν
ΟΟΣΑ καί τήν 'Επιτροπή τοΰ ΝΑΤΟ σχετικά μέ τίς
προκλήσεις τής σύγχρονης κοινωνίας.

λοιπόν :

είναι περίπου δεκαπέντε), τεχνικές ή άλλες μέθο

δοι, δυνάμενες νά έλαττώσουν, νά έξαλείψουν ή νά
προλάβουν τήν έκπομπή ρυπαντικών ούσιών ή τήν
δημιουργία όχλήσεων,

— νά μελετηθούν οί πρακτικοί τρόποι έφαρμογης τών
μεθόδων αύτών, κυρίως ή χρονική τους κλιμάκω
ση, λαμβανομένων ύπόψη τών ύπαρχουσών συνθη
κών, τού έπιπέδου γνώσεων καί τεχνικών, καί τών
οικονομικών, χρηματοδοτικών καί κοινωνικών συ
νεπειών,

— δπου είναι άναγκαΐο νά τεθοΰν σέ έφαρμογή ένέρ
γειες σέ κοινοτικό έπίπεδο , δπως ή πραγματοποίη

ση έργασιών γενικού ένδιαφέροντος σέ θέματα
Ιρευνας ή/καί άναπτύξεως(Χ), παραχώρηση κοινο
τικών συμβάσεων άναπτύξεως(*), σύναψη συμφω
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νιών ανταλλαγής τεχνικών και τεχνολογικών πλη
ροφοριών, καί συμφωνιών διπλωμάτων ευρεσιτε
χνίας καί άδειων κλπ .

Μέ τήν έπιφύλαξη της έφαρμογής τών άρθρων 92 έπ .
της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής ΟΙκονο
μικής Κοινότητος, τών σχετικών μέ τίς ένισχύσεις πού

παρέχονται άπό τά Κράτη καί υπόκεινται σέ διαρκή
ελεγχο της 'Επιτροπής, θά γίνει έναρμόνιση τών ένδε
χομένων ενισχύσεων καί ελεγχος της δυνατότητος νά
έναρμονισθούν οί άρχές ή τά συστήματα άλλων μέ
τρων περί τοϋ περιβάλλοντος όσον άφορα συγκεκρι
μένους βιομηχανικούς κλάδους(2).
B. Περιεχόμενο

ώς πρός τούς τρεις προαναφερθέντες βιομηχανικούς
κλάδους, προτάσεις σύμφωνες μέ τόν άνωτέρω προσα
νατολισμό. Θά έπιτρέψουν έπίσης τόν προσδιορισμό
τών μεθόδων οί όποιες πρέπει νά χρησιμοποιηθούν

γιά νά μελετηθούν, σέ μιά δεύτερη φάση, τά προβλή
ματα ρυπάνσεως πού δημιουργούνται στούς άκολού
θους βιομηχανικούς κλάδους :

— τη χημική βιομηχανία καί ίδιατέρως τούς τομείς :

— παραγωγής άζωτούχων καί φωσφορούχων λι
πασμάτων,

— τήν πετροχημική βιομηχανία βασικών προϊό
ντων δπως τό αιθυλένιο, τό προπυλένιο καί τό
βενζόλιο καί τών σπουδαιοτέρων ένδιαμέσων
προϊόντων δπως ή φαινόλη, ή γλυκερίνη καί ή
άκετόνη,

Οί έργασίες θά εκτελεσθούν σέ δύο φάσεις. Σέ πρώτη
φάση, ή 'Επιτροπή θά συνεχίσει τίς κατωτέρω μελέτες
στόν τομέα τής βιομηχανίας χάρτου καί χαρτοπολ
τού^), στή βιομηχανία σιδήρου καί χάλυβος καί στή
βιομηχανία κατασκευής διοξειδίου τού τιτανίου :

— τή βιομηχανία δέρματος, κατεργασίας τών άκατερ
γάστων δερμάτων καί βυρσοδεψίας,

α) μελέτες τής συγκεκριμένης φύσεως τών πρός επίλυ
ση προβλημάτων τής ρυπάνσεως·

— τή βιομηχανία λαναρίσματος, πλύσεως καί έπεξερ
γασίας έρίου .

β) μελέτες τών χρησιμοποιουμένων τεχνικών, συμπε
ριλαμβανομένων τών τεχνικών ανακυκλώσεως , τών

τεχνολογιών πού έχουν άναπτυχθεϊ ή πού ευρί
σκονται στό στάδιο άναπτύξεως τών τρεχουσών
έρευνών ·

γ) συγκριτική καί κριτική μελέτη τών μέτρων πού
έχουν ήδη ληφθεί ή έξετάζονται σέ κάθε Κράτος
μέλος ·

δ ) συγκριτική μελέτη τών συμπληρωματικών μέτρων
πού πρέπει νά ληφθούν άπό τά Κράτη μέλη μέ
σκοπό νά έπιτευχθεΐ, έντός κυμαινομένης προθε
σμίας, μία καθορισμένη μείωση τών διαφόρων
μορφών ρυπάνσεως πού προκαλείται άπό τήν υπό

εξέταση βιομηχανία, λαμβανομένης υπόψη τής το
ποθεσίας τών αναφερομένων έγκαταστάσεων, τής
εκτιμήσεως τού κόστους τών μέτρων αύτών καί τών
οικονομικών, χρηματοδοτικών, έμπορικών καί κοι
νωνικών συνεπειών τους .

Οί πρώτες αυτές μελέτες θά έπιτρέψουν στήν 'Επιτρο

πή νά υποβάλλει στό Συμβούλιο, όταν είναι άναγκαΐο,

— όρισμένους τομείς τής βιομηχανίας τροφίμων, ιδί
ως κονσερβοποιίες, ζαχαρουργίες, βιομηχανιών
άμύλου καί άμυλωδών ουσιών,

Μελέτες πραγματοποιούνται έπίσης σέ δτι άφορα τά
άναφυόμενα προβλήματα ρυπάνσεως πού προκαλού
νται άπό τήν γεωργική βιομηχανία καί Ιδίως άπό τήν

βιομηχανική κτηνοτροφία.

Σέ τρίτη φάση, θά διεξαχθούν μελέτες γιά άλλους
βιομηχανικούς τομείς πού προκύπτουν άπό τίς άκό
λουθες μεγάλες κατηγορίες :

— τή χημική βιομηχανία,
— τή βιομηχανία τροφίμων,
— τή μεταλλουργική βιομηχανία,

— τήν κλωστοϋφαντουργία.
Γ . Χρονοδιάγραμμα

Οί μελέτες τής πρώτης φάσεως πραγματοποιούνται ή

συνεχίζονται μέ σκοπό νά καταλήξουν, τό βραδύτερο
τήν 31η Δεκεμβρίου 1974 , σέ αποτελέσματα, ιδίως σέ
δτι άφορα τίς μεθόδους πού πρέπει νά άκολουθηθοϋν
καί τίς ένδεχόμενες προτάσεις τής 'Επιτροπής.
'Επειδή οί μελέτες έπί τού χαρτοπολτοΰ βρίσκονται σέ

προχωρημένο στάδιο , ή 'Επιτροπή θά υποβάλει τίς
προτάσεις της έπί τού θέματος αυτού πρίν άπό τήν 1η
'Ιουλίου 1974 .

λήψη, έπί κοινοτικού έπιπέδου μιας άποφάσεως άρχής,
δσον άφορα τήν παραχώρηση ένισχυσεων γιά τήν άνά
πτυξη . Συγχρόνως κρίνεται έπίσης σκόπιμο νά άποφασι

Οί μελέτες τής δευτέρας φάσεως θά άρχίσουν πρίν
άπό αύτήν τήν ήμερομηνία μέ σκοπό νά καταλήξουν
σέ άποτελέσματα καί προτάσεις τό βραδύτερο τήν 31η
Δεκεμβρίου 1975 .

γιά κάθε περίπτωση τήν έπέμβαση έμπειρογνωμόνων πού
ορίζονται άπό τά Κράτη μέλη .
(2) Οί ένέργειες αύτές όφείλουν νά μήν έπιφέρουν ζημία στόν
προσδιορισμό τών ποιοτικών στόχων καί τών προδιαγρα
φών τής Κοινότητος ή τών Κρατών μελών.
(3) Οί μελέτες αύτές θά πραγματοποιηθούν βάσει τών άποτε
λεσμάτων τών έργασιών πού έγιναν στόν τομέα αυτόν άπό

Ό κατάλογος τών βιομηχανικών κλάδων πού πρέπει
νά μελετηθεί σέ τρίτη φάση θά υποβληθεί άπό τήν
'Επιτροπή στό Συμβούλιο, τό βραδύτερο τήν 31η
Δεκεμβρίου 1974, ώστε νά μπορεί τό Συμβούλιο νά
άποφανθεΐ έπί τού καταλόγου αυτού πρίν άπό τήν 1η

(') H εφαρμογή αύτοϋ τοΰ είδους δράσεως προϋποθέτει τή

σθούν κατάλληλες διαδικασίες οί όποιες νά έπιτρέπουν,

τόν ΟΟΣΑ

'Ιουλίου 1975 .
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Δ . Τρόποι έκτελέσεως

1 . H Επιτροπή θά καταρτίσει σχέδιο μελέτης γιά
κάθε εξεταζόμενο κλάδο , μετά άπό σύσκεψη μέ τά
Κράτη μέλη .

2 . Πάνω σ' αύτη τή βάση ή 'Επιτροπή θά κάνει μία
προκαταρκτική μελέτη , μετά άπό σύσκεψη μέ τούς
ειδικευμένους εκπροσώπους, στούς υπό θεώρηση
βιομηχανικούς κλάδους .

3 . Ή 'Επιτροπή διαβιβάζει στό Συμβούλιο τά άποτε
λέσματα τών μελετών της συνοδευόμενα , ένδεχομέ
νως , μέ προτάσεις, άφοΰ διαβουλευθεί μέ εμπειρο
γνώμονες τών Κοατών μελών .
Τμήμα 2
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

A. Αίτια

Ή παραγωγή ενεργείας στό σύνολο σχεδόν τών μορ
φών της, άποτελεΐ πηγή ποικίλων τύπων ρυπάνσεων
καί οχλήσεων καί ιδίως :
— τήν άτμοσφαιρική ρύπανση , οφειλομένη στά καύ
σιμα πού χρησιμοποιούνται άπό τίς μόνιμες εγκα
ταστάσεις καί τά διυλιστήρια, τίς εγκαταστάσεις
οικιακής θερμάνσεως καί τούς κινητήρες εσωτερι
κής καύσεως ,

— τή ρύπανση τών υδάτων μέ τήν άπόρριψη ύδάτων
ιμύξεως καί ρυπαντικών ούσιών,

— τή θερμική ρύπανση τού ύδατος καί τοΰ άέρος πού
προκαλείται άπό τίς εγκαταστάσεις παραγωγής
ηλεκτρικής ένεργείας .
Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο :

— νά εξετασθούν οί διάφοροι τύποι τών έν λόγω
ρυπάνσεων καί οχλήσεων, ή εντασή τους στούς
αναφερόμενους χώρους, οί βλάβες πού προξενούν
καί τό κόστος πού προκύπτει,

— νά έξετασθοΰν οί χρησιμοποιούμενες σήμερα μέθο
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άναφέρονται σέ ένεργειες οί όποιες δεν αφορούν την
προστασία τού περιβάλλοντος, θά άποτελέσουν τή
βάση γιά τίς αποφάσεις πού θά ληφθούν στό πλαίσιο
τής πολιτικής καυσίμων.
B. Σκοπός καί περιεχόμενο

Προβλέπονται ποικίλοι τύποι εργασιών, όπως εκτί
θενται κατωτέρω , ανάλογα μέ τό επείγον τής φύσεώς
τους, άλλά όχι καί άνάλογα μέ τή χρονολογική σειρά
εφαρμογής τους('). Οί επιδιωκόμενες δραστηριότητες
έχουν σάν στόχο νά πραγματοποιήσουν :
α) μελέτες επί τών διαφόρων μορφών ρυπάνσεως άπό
τίς όποιες άπειλεϊται τό περιβάλλον, τής έντάσεώς
τους στούς σχετικούς χώρους τών διαφόρων κρα
τών καί περιοχών, επί τής εκτιμήσεως τής βλάβης
σέ συνάρτηση μέ τούς διάφορους βαθμούς εντάσε
ως καί επί τοΰ κόστους αύτών τών μορφών βλάβης
καί τής έντάσεώς τους·

β) μελέτες έπί τών χρησιμοποιουμένων, σήμερα, με
θόδων στά Κράτη μέλη καί σέ άλλες χώρες γιά τήν
καταπολέμηση αύτών τών μορφών ρυπάνσεως καί
οχλήσεως, καθώς καί έπί τής άποτελεσματικότη
τός τους καί τοΰ κόστους τους·
γ) τήν έξέταση τών δυνατοτήτων γιά τή συνέχιση τών
ερευνών μέ σκοπό τή βελτίωση τών μεθόδων
αύτών ·

δ ) συγκριτική μελέτη τών τρεχουσών μεθόδων καί
τής ένδεχομένης βελτιώσεώς τους, σέ συσχετισμό
άφ' ένός μέ τό σχετικό κόστος γιά τή μείωση τής
προκληθείσης βλάβης άπό τή ρύπανση καί τίς
οχλήσεις καί, άφ' έτέρου τό άποτέλεσμα τής ένερ
γείας αυτής, λαμβανομένου ύπόψη τοΰ βαθμού τής
άναμενομένης άποτελεσματικότητος σύμφωνα μέ
τήν όποία προτιμώνται καύσιμα άλλα άπό αυτά
πού έπιλέγονται καί χρησιμοποιούνται συνήθως,
καί λαμβανομένου , έπίσης, ύπόψη τοΰ κόστους
πού συνεπάγεται ή τροποποίηση αύτή ·

ε) τήν έξέταση τών άνεπιθυμήτων συνεπειών άπό τήν
άποχέτευση τών ύδάτων ψύξεως τών μονίμων έ

δοι γιά τήν καταπολέμηση αύτών τών μορφών

γκαταστάσεων, λαμβανομένης πάντως ύπόψη τής
καταστάσεως τών γειτονικών ύδάτων, καθώς καί

ςιυπάνσεως καί οχλήσεως, ή άποτελεσματικότης

τά μέσα καταπολεμήσεως τών συνεπειών αύτών ·

καί τό κόστος τους, καθώς καί τό σκόπιμο τής
πραγματοποιήσεως έρευνών γιά τή βελτίωσή τους,

— νά μελετηθοΰν δλα τά κατάλληλα μέτρα πού επι
τρέπουν τήν έπαναφορά σέ παραδεκτό έπίπεδο τής
εντάσεως αύτών τών μορφών ρυπάνσεως καί όχλή
σεων, λαμβανομένων ύπόψη τών άναγκών τών
διαφόρων περιφερειών,
— νά έκτιμηθεΐ τό κόστος όλων αύτών τών μέτρων καί

νά άναχθεΐ στό άντίστοιχο τής βλάβης πού προκα
λείται,

— νά ορισθούν, υπό μορφή επιλογών πού συμπερι
λαμβάνουν καί τήν έκτίμηση τοΰ κόστους, τά μέτρα
πού έπιτρέπουν τήν έπαναφορά σέ παραδεκτό

έπίπεδο τής εντάσεως αύτών τών μορφών ρυπάνσε
ως καί όχλήσεως .

Οί έργασίες αυτές, καθώς καί άλλες έπιλογές, πού
συμπεριλαμβάνουν τήν έκτίμηση τοΰ κόστους καί

στ) τή μελέτη τής προκαλούμενης ρυπάνσεως από τά

χημικά προϊόντα πού προέρχονται άπό τήν έπε
ξεργασία τών ύδάτων ψύξεως, τών έργοστασίων
παραγωγής ηλεκτρισμού καί άπό τά άποβαλλόμε
να άπό τά διυλιστήρια ΰδατα .

Μέ τήν υποβολή τοΰ πορίσματος τών μελετών αύτών
στό Συμβούλιο , εν όψει τής προσαρμογής τών λαμβα
νομένων άποφάσεων στόν τομέα τής ενεργειακής πο

λιτικής, πρέπει νά καταστεί δυνατό όχι μόνο νά
έπισημανθοΰν οί οικονομικές καί τεχνικές συνέπειες

τών διαφόρων μέτρων πού μπορούν νά ληφθούν, άλλά
κυρίως νά επιστηθεί ή προσοχή έπί τών συνεπειών τίς
όποιες τά μέτρα αύτά μπορούν νά έπιφέρουν έπί τοΰ

τρόπου μεταβολής τών εγκαταστάσεων. Αυτό άφορα
( ! ) Οί έργασίες πραγματοποιούνται βάσει τών άποτελεσμά
των τών έργασιών πού διεξήχθησαν άπό τόν ΟΟΣΑ στόν
τομέα αύτόν.
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κυρίως τήν έγκατασταση νέων έργοστασίων παραγω
γής ήλεκτρισμοΰ , διυλιστηρίων καί έγκαταστάσεων
έπεξεργασίας τών πυρηνικών καυσίμων.

Τά προβλήματα που ανακύπτουν άπό τή βλαπτικότη
τα καί άπό τή διάχυση τών άποβλήτων τής ένεργεια
κής παραγωγής, ιδιαιτέρως δέ τά πυρηνικά κατάλοιπα
καί ή επεξεργασία ή ή εξάλειψη τών χρησιμοποιηθέ
ντων έλαίων, θά εξετάζονται έντός τοΰ πλαισίου τών
έργασιών πού αναφέρθηκαν στό κεφάλαιο 7 τοΰ
παρόντος τίτλου .
Γ. Τρόποι έκτελέσεως καί χρονοδιάγραμμα

Ή ρύπανση τών θαλασσών εχει ήδη φθάσει σέ βαθμό
ιδιαίτερα υψηλό. Διαπιστώνεται ετσι μία άνησυχητική
συσσώρευση όρισμένων ρυπαντικών ορσιών στό πλα
γκτό καί σέ άλλους ζώντες οργανισμούς καί στά
ιζήματα, καί ενας καθόλου άμελητέος κίνδυνος εύτρο
φισμοΰ εμφανίζεται ήδη σέ ορισμένους κόλπους καί
παράλιες ζώνες .

Όλόκληρη ή Κοινότης ενδιαφέρεται γιά τή ρύπανση
τών θαλασσών, τόσο λόγω τοΰ ουσιώδους ρόλου τής
θαλάσσης στίς διαδικασίες διατηρήσεως καί άναπτύ
ξεως τών ειδών, δσον καί λόγω τής σπουδαιότητος
πού παρουσιάζουν ή ναυσιπλοΐα καί οί θαλάσσιες
μεταφορές γιά τήν άρμονική οικονομική άνάπτυξη της
Κοινότητος.

Μία προκαταρκτική συνθετική εκθεση έπί τών προ

βλημάτων τής ρυπάνσεως καί τών όχλήσεων τών
σχετικών μέ τήν παραγωγή ένεργείας καί κυρίως μέ τή
θερμική ρύπανση , τό SO2 (σέ συνάρτηση μέ τά αιω
ρούμενα σωματίδια) καί τό ΝΟχ, θά καταρτισθεί, στό
μέτρο τοΰ δυνατού πρό τής 31ης Δεκεμβρίου 1973 , γιά
νά καταστεί δυνατή ή συζήτηση της εκθέσεως αυτής μέ
τούς έμπειρογνώμονες τών κρατών .

Βάσει αυτών τών συζητήσεων, ή Επιτροπή θά υποβά
λει, μόλις είναι δυνατό, προτάσεις στό Συμβούλιο , τό
αργότερο μέχρι τήν 31η Ιουλίου 1974 .

Δύναται νά διακρίνει κανείς τέσσερις κύριες πηγές
ρυπάνσεως τών θαλασσών :

— τίς θαλάσσιες μεταφορές καί τή ναυσιπλοΐα,

— τήν έκ προθέσεως καταβύθιση τών άποβλήτων στή
θάλασσα (dumping),
— τήν εκμετάλλευση τών θαλασσίων καί ύποθαλασ
σίων πόρων, ιδιαίτερα τήν εκμετάλλευση τών βυ
θών τών θαλασσών,
— τήν εκβολή υγρών άποβλήτων άπό τήν ξηρά.

Κεφάλαιο 6

Ή πρόληψη ή ή μείωση τής ρυπάνσεως πού προέρχε
ται άπό τίς τρεις πρώτες πηγές καί, σ' ενα ορισμένο

βαθμό, άπό τήν τέταρτη άπαιτεϊ τή σύναψη διεθνών
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

συμβάσεων σέ έπίπεδο παγκόσμιο ή περιφερειακό καί

ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

θέτει ιδιαίτερα δύσκολα προβλήματα έπιβλέψεως καί

Τμήμα 1

σών άπό τίς άκτές συνδέεται, κατά μεγάλο μέρος, μέ
τήν καταπολέμηση τής ρυπάνσεως τών γλυκών υδάτων

έλέγχου . Ή καταπολέμηση τής ρυπάνσεως τών θαλασ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

A. Αίτια

καί άπαιτεϊ συχνά μία άνάλογη αντιμετώπιση .

'Εμφανίζει έν τούτοις ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω
τοΰ ειδικού χαρακτήρα τοΰ θαλάσσιου περιβάλλο
ντος, τών πολλαπλών χρήσεων τών παραλίων ζωνών
καί τής επακόλουθης συγκεντρώσεως μεγάλου άριθ

'Από όλες τίς μορφές ρυπάνσεως, ή ρύπανση τών

θαλασσών είναι, χωρίς άμφιβολία, άπό τώρα άλλά

μοΰ οικονομικών καί κοινωνικών δραστηριοτήτων σέ
χώρους γενικά περιορισμένους .

άκόμη περισσότερο μακροπρόθεσμα, μία άπό τίς πλέ

ον επικίνδυνες λόγω τών συνεπειών της έπί τών
βασικών βιολογικών καί οικολογικών ισορροπιών, οί
όποιες διέπουν τή ζωή στόν πλανήτη μας, τοΰ βαθμοΰ
φθοράς πού ήδη εχει συντελεσθεί, τής πολυμορφίας
τών πηγών ρυπάνσεως καί της δυσκολίας έλέγχου της

B. Περιεχόμενο

1 . Εισαγωγή

τηρήσεως τών ληφθέντων μέτρων.
Οί θάλασσες άποτελοΰν ουσιώδη πηγή προϊόντων καί
ιδιαίτερα πολυτίμων πρωτεϊνών σέ ενα κόσμο πού
πληθαίνει συνεχώς. Πλήν τών άλλων, διαδραματίζουν
ουσιώδη ρόλο στή φυσική οικολογική ισορροπία προ
μηθεύοντας σημαντικό τμήμα τοΰ άναγκαίου γιά τή
ζωή όξυγόνου . Οί θάλασσες καί οί παράλιες περιοχές
έχουν άλλωστε πολύ μεγάλη σημασία γιά τίς ψυχαγω
γικές δραστηριότητες καί τήν άναψυχή .

Οι ένεργειες στίς όποιες ή Κοινότης καί τά Κράτη
μέλη της πρόκειται νά προβοΰν, καθώς καί τό
θεσμικό πλαίσιο έντός τοΰ όποιου οί δραστηριότη
τες αύτές πρέπει νά διατυπωθούν, έπεξεργασθοΰν
καί έφαρμοσθοΰν, θά είναι διάφορα, έφόσον θά
πρόκειται γιά τίς τρεϊς πρώτες πηγές θαλασσίας
ρυπάνσεως πού άναφέρονται ύπό A, άπ' δτι γιά
τήν τελευταία.

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ή δράση της Κοινότητος συνίσταται ιδίως :

λεΐ ή δύναται νά προκαλεσει ρύπαν
ση μέ υδρογονάνθρακες, καί ή διε
θνής σύμβαση τοϋ 1969 περί της
άστικής ευθύνης γιά τίς ζημίες τίς
οφειλόμενες στή ρύπανση άπό τούς
υδρογονάνθρακες,

— στήν προσέγγιση τών προδιαγραφών έφαρμογής

τών διεθνών συμβάσεων, στό βαθμό πού είναι
άπαραίτητη γιά τήν καλή λειτουργία της κοινής
άγοράς καί τήν έκτέλεση τοΰ προγράμματος
αύτοΰ ,

— ή διεθνής σύμβαση τοΰ 1971 περί
δημιουργίας ενός διεθνούς Ταμείου
άποζημιώσεως γιά τίς ζημίες τίς
οφειλόμενες στή ρύπανση άπό τούς
υδρογονάνθρακες,

— στήν πραγματοποίηση τών ένεργειών γιά τήν
καταπολέμηση τής άπό τήν ξηρά προερχομένης
ρυπάνσεως τών θαλασσών κατά μήκος τών
άκτών τής Κοινότητος τών προβλεπομένων στό
κεφάλαιο 6 τμήμα 1 υπό B σημείο 3 τοΰ παρό
ντος τίτλου.

Τά Κράτη μέλη, ειτε πρόκειται γιά πρωτοβουλίες
είτε γιά θέσεις πού πρόκειται νά λάβουν κατά τή
διάρκεια τών εργασιών, θά υιοθετήσουν κοινή
στάση στούς οργανισμούς καί τίς διεθνείς συνδια
σκέψεις, μέ τήν έπιφύλαξη τών ένεργειών της
Κοινότητος γιά τά θέματα πού προκύπτουν άπό
τήν άρμοδιότητά της καί άπό τίς κοινές ένέργειες
πού πραγματοποιούνται άπό τά Κράτη μέλη στό
πλαίσιο τών διεθνών οργανισμών οικονομικού χα
ρακτήρα, γιά δλα τά θέματα πού έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον γιά τήν κοινή άγορά.
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— ή συμφωνία της Βόννης περί ρυπάν
σεως της Βορείου Θαλάσσης άπό
τούς υδρογονάνθρακες, πού υπεγρά
φη τόν 'Ιούνιο τοΰ 1969 ,
— ή συμφωνία περί τοΰ καταλόγου τών
επιβλαβών καί έπικινδύνων ουσιών

στίς θαλάσσιες μεταφορές, πού υπε

γράφη τό 1969 .

2.1.2 . Ή ρύπανση τών θαλασσών πού προέρ
χεται άπό τή θαλάσσια μεταφορά τών
έπιβλαβών ουσιών θά άποτελέσει τό

άντικείμενο συμβάσεως ή όποία θά προ
ταθεί τό 1973 στήν όργανωμένη άπό τόν
OMCI, διακυβερνητική διάσκεψη περί

2 . Ή καταπολέμηση της ϋαλασσίας ρυπάνσεως πού

της ρυπάνσεως τών θαλασσών. Ή διά
σκεψη αυτή εχει σάν άντικείμενο τήν

προέρχεται άπό άλλες πηγές έκτός άπό της ξηράς

Σέ δ,τι άφορα τίς τρεις πρώτες μορφές ρυπάνσεως,

εκπόνηση διεθνών συμβάσεων γιά τήν

δηλαδή τίς θαλάσσιες μεταφορές καί τή ναυσιπλο

όλοσχερή έξάλειψη άπό τό 1975 , καί άν

είναι δυνατό πρό τοΰ 1980, όλων τών

ία, τήν έκ προθέσεως ρίψεως τών άποβλήτων στή
θάλασσα καί τήν έκμετάλλευση τών θαλασσίων καί

ρυπάνσεων τών θαλασσίων υδάτων άπό
τούς υδρογονάνθρακες καί άπό άλλες

ύποθαλασσίων πόρων, ή 'Επιτροπή έπιφυλάσσεται

νά υποβάλει σέ κατάλληλο χρόνο πρόσφορες προ

έπιβλαβεΐς ουσίες δπως καί τή μείωση

τάσεις .

στό ελάχιστο τών τυχαίων διαρροών.

'Υπό τύπον παραδείγματος, είναι δυνατό νά προ
βλεφθούν ήδη οί, άκόλουθοι τύποι ένεργειών :

Πολυάριθμοι διεθνείς όργανισμοί, ιδι
αίτερα τά ειδικευμένα γραφεία τοΰ
OHE (FAO, UNESCO, OMS, ΟΜΜ,
ΑΙΕΑ) εκτελούν εργασίες συμφωνά με

2.1 . Ή ρύπανση ή προερχομένη άπό τίς

τήν είδικότητά τους στόν τομέα αυτόν.

θαλάσσιες μεταφορές καί τήν ναυ
σιπλοΐα

2.1.1 . Ή ρύπανση δι' εκχύσεως υδρογοναν
θράκων άποτελεΐ ήδη άντικείμενο ποι
κίλων συμβάσεων πού συνάπτονται

συνήθως στό πλαίσιο τοΰ Θαλάσσιου
Συμβουλευτικού Διακυβερνητικού 'Ορ
γανισμού (OMCI). Μνημονεύονται
κυρίως :

— ή σύμβαση γιά τήν πρόληψη τής ρυ
πάνσεως τών υδάτων τής θαλάσσης
άπό τούς υδρογονάνθρακες πού υπε
γράφη τό 1954, διοικητικά υπαγόμε
νη στόν OMCI άπό τό 1959 , καί

άναθεωρηθείσα τό 1962, 1969 καί

Η δράση τής Κοινότητος πρεπει να ενσωματώνεται
στό πλαίσιο τών άναλαμβανομένων πρωτοβουλιών
άπό τούς ειδικευμένους αυτούς διεθνείς όργανισμούς .
'Εν τούτοις ή Δυτική Ευρώπη, λόγω τοΰ κατατετμημέ
νου τών άκτών της καί ιδίως διότι άποτελεΐ τήν κύρια
συμβολή όδών τής θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, ένδιαφέ
ρεται περισσότερο άπό οποιαδήποτε άλλη περιοχή τοΰ
κόσμου ώστε νά πραγματοποιηθεί σέ παγκόσμια κλί

μακα άποτελεσματική δράση κατά τής ρυπάνσεως τών
θαλασσών καί, ιδιαίτερα, κατά τών κινδύνων τών
συναφών μέ τίς μεταφορές τοΰ πετρελαίου, συμπερι
λαμβανομένης τής άπειλής σοβαρής ρυπάνσεως τών
άκτών προκαλουμένης άπό τά άτυχήματα σέ άνοικτή
θάλασσα.

1971 ,

— ή διεθνής σύμβαση τοΰ 1969 περί τής
έπεμβάσεως σέ άνοικτή θάλασσα σέ
περίπτωση άτυχήματος πού προκα

Ή δράση τής Κοινότητος ή ή κοινή δράση τών

Κρατών μελών έντός τών διεθνών όργανισμών
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άποτελεϊ τό αντικείμενο του τίτλου III κεφαλαίο 3
τοϋ πρώτου μέρους καί του τίτλου III τοΰ δευτέρου

μέρους . Ή δράση αύτη πρέπει νά θεμελιωθεί καί
νά συμπληρωθεί μέ μελέτες γιά τίς βελτιώσεις, οί
όποιες πρέπει νά επέλθουν μέσα στό πλαίσιο των
διεθνών σχέσεων, γιά τήν προστασία της θαλάσσης
άπό τή ρύπανση καί ιδιαίτερα μέ μελέτες τών
δομών καί τών μέτρων, πού πρέπει νά έφαρμο
σθοϋν γιά νά έξασφαλισθεϊ ή αποτελεσματική
τήρηση τών διεθνών συμβάσεων τών σχετικών μέ
τή ρύπανση πού προέρχεται άπό τή ναυσιπλοΐα καί
τίς θαλάσσιες μεταφορές . Θά πρέπει νά μελετηθεί
ή δημιουργία ένός διεθνούς οργανισμού στόν
όποιο θά έχουν δοθεί εξουσίες κυρώσεως, καί
αποτελεσματικά μέσα ελέγχου .

Θά πρέπει νά άναμένεται ή σημαντική ανα
πτυξη της έκμεταλλεύσεως τοΰ βυθού τών θα
λασσών. Ή άνάπτυξη αύτή εχει ήδη σημαντι
κά προαχθεί σέ δ,τι άφορα τούς υδρογονάν
θρακες . 'Αντίθετα είναι δυσχερέστερη ή πρό
βλεψη γιά άλλα άνόργανα ή οργανικά ορυκτά.
Έτσι, οί υφαλοκρηπίδες καί τά νησιά περιέ
χουν πλέον τοΰ ήμίσεος τών παγκοσμίων πό
ρων σέ υδρογονάνθρακες . Ή σύγχρονη τεχνο
λογική άνάπτυξη συνεπάγεται ζήτηση ορυ
κτών πόρων (ιδιαίτερα τοΰ τιτανίου καί τοΰ
μαγγανίου) σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά σκέπτε
ται κανείς ότι σύντομα θά συμφέρει νά έξά
γονται άπό τό βυθό τών ώκεανών.

της Βορείου Θαλάσσης καθώς καί τών δευτε

Λαμβανομένης υπόψη της αυξανομένης άνα
πτύξεως τών δραστηριοτήτων αυτών, διερωτά
ται κανείς, άν οί ισχύουσες διατάξεις, κυρίως
οί σχετικές μέ τήν εκμετάλλευση τών θαλασσί
ων βυθών, εξασφαλίζουν έπαρκή προστασία
τού θαλασσίου χώρου άπό τή ρύπανση πού
προέρχεται άπό ποικίλες έργασίες, οί όποιες
συμβάλλουν σ' αύτή τήν εκμετάλλευση . "Αλλω
στε, ή διεθνής συνδιάσκεψη τού δικαίου της
θαλάσσης θά μελετήσει καί θά επιδιώξει νά
υποβάλλει σέ ρύθμιση τά δικαιώματα καί
κυρίως τίς εύθύνες, τών παρακτίων κρατών σέ

ρευουσών τους θαλασσών καί ή σύμβαση τοϋ

ότι άφορα τά ΰδατα καί τους -θαλασσίους

Λονδίνου πού άφορα τό σύνολο τών θαλασ
σών της υδρογείου . Μία τρίτη σύμβαση πού

υδάτων .

2.2 . Ή ρύπανση τών θαλασσών έκ της έκ
προθέσεως καταβυθίσεως ά π o β λ ή
των (dumping)

"Εχουν συναφθεί δύο συμβάσεις σχετικά μέ τό
πρόβλημα αύτό : ή σύμβαση τοΰ "Οσλο , πού
άφορα τόν ελεγχο της έκ προθέσεως καταβυ
θίσεως τών άποβλήτων, ιδιαίτερα έπικινδύ
νων, πραγματοποιούμενης στίς περιοχές τοΰ

βορειοανατολικού 'Ατλαντικού Ωκεανού καί

βυθούς πού κείνται πέραν τών χωρικών

ενδιαφέρει τήν Κοινότητα καί άφορα τή δυτι

κή Μεσόγειο, βρίσκεται σέ στάδιο καταρτί

Ή 'Επιτροπή εχει άναλάβει συγκριτική μελέτη

σεως .

τών διατάξεων αυτών γιά νά εξετάσει άν

Ή εφαρμογή τών συμβάσεων αυτών άπαιτεί
τήν καθιέρωση εντός της Κοινότητος νομοθε
τικών καί κανονιστικών διατάξεων οί όποιες
θά πρέπει νά εναρμονισθούν^) γιά τήν άπο
φυγή διαταραχών στίς συναλλαγές καί τήν
κατανομή τών επενδύσεων. Θά πρέπει ιδιαίτε
ρα νά άναζητηθεί ή εφαρμογή μίας ένιαίας
διαδικασίας κυρώσεως έντός της Κοινότητος .

Πρέπει τέλος νά εναρμονισθούν οί νομοθετι
κές καί κανονιστικές διατάξεις σχετικά μέ τήν
ρίψη προϊόντων μή καλυπτομένων άπό τίς
συμβάσεις, καί ενδεχομένως νά υποβληθούν
κοινοτικές προτάσεις μέ σκοπό τήν άναθεώρη
ση τού πίνακα τών άπαριθμουμένων στίς συμ
βάσεις ουσιών.

2.3 . Ή ρύπανση πού προέρχεται άπό τήν
εκμετάλλευση

τοΰ

θαλασσίου

βυθού

(') Μία παρόμοια έναρμόνιση θά καταστεί ευχερέστερη μέ τή
συμμετοχή της 'Επιτροπής στίς έργασίες τών έπί μέρους
έπιτροπών, πού θά δημιουργηθούν στό πλαίσιο τών
συμβάσεων αυτών μέ τό σκοπό νά έξασφαλισθεϊ ή έκτέλε
σή τους.

συντρέχει λόγος νά εναρμονισθούν καί νά
βελτιωθούν καί, ένδεχομένως, νά έπεξεργα
σθεί άπό κοινού προληπτική ρύθμιση, ή οποία
δύναται νά προταθεί στίς άρμόδιες διεθνείς
άρχές .
3 . Ή καταπολέμηση της ΰαλασσίας ρυπάνσεως πού
προκαλείται άπό τήν ξηρά

Ή ρύπανση αύτή άπορρέει άπό άμεσες έκχύσεις
μέσα στή θάλασσα, άπό έκχύσεις μέ κλειστούς
άγωγούς, άπό άπόβλητα καί ρυπαντικές ουσίες
πού μεταφέρονται άπό ροές υδάτων.

Ώς ήδη εχει έπισημανθεί προηγουμένως, τά μέτρα

πού πρέπει νά ληφθούν στόν τομέα αυτόν είναι
παρόμοια, σέ μεγάλο τμήμα, μέ τά μέτρα σχετικά μέ

τή ρύπανση τών γλυκών υδάτων.
Γι' αύτό πρέπει:

— νά έκτιμηθοΰν οί κίνδυνοι τούς οποίους έπιφέ
ρει, γιά τό θαλάσσιο χώρο, ή παρουσία, σέ
ποικίλους βαθμούς συγκεντρώσεως, όρισμένων
ρυπαντικών ουσιών ιδιαίτερα έπικινδύνων (βα
ρέα μέταλλα καί όργανικές ένώσεις άλογόνων)
καί λαμβάνοντας μεταξύ άλλων σάν στόχους
όρισμένους ιχθείς καί φυτά έπιλεγόμενα σάν

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

δείκτες, να τυποποιηθούν η εναρμονισθούν οι
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Δ . Χρονοδιάγραμμα

μέθοδοι μετρήσεως γι' αυτές τίς ρυπαντικές
ούσίες,

— νά θεσπισθούν κοινές μέθοδοι πού θά έπιτρέ
πουν νά όρισθοϋν έπακριβώς οί ποιοτικοί στό
χοι γιά τό θαλάσσιο ύδωρ,

Οί ένέργειες αυτές πρέπει νά πραγματοποιηθούν τό

συντομότερο δυνατό, ώστε ή Επιτροπή νά μπορεί νά
υποβάλει στό Συμβούλιο τίς άντίστοιχες προτάσεις, τό
βραδύτερο τήν 31η Δεκεμβρίου 1974 .

— νά προσδιορισθούν οί στόχοι αύτοί( 1 ),

— νά μελετηθούν οι ρυθμίσεις (προδιαγραφές) ή
οικονομικού χαρακτήρος μέτρα (είσφορές), πού
δύνανται νά έξασφαλίσουν τό βαθμιαίο σεβα
σμό αυτών τών ποιοτικών στόχων,
— νά όρισθοϋν οί προδιαγραφές(2),
— νά θεσπισθεί μαθηματικό πρότυπο τό όποιο νά
υπολογίζει τήν ποσότητα τών έκχυνομένων έν

τός τών θαλασσών ρυπαντικών ουσιών άπό τά
ποτάμια καί μέ άπ' ευθείας έκχυση άπό τήν
παραλία.

Οί έπισημαινόμενες άνωτέρω ένέργειες θά συμπλη
ρωθούν μέ τίς άκόλουθες έργασίες, τίς όποιες
προτίθεται νά άναλάβει ή 'Επιτροπή :
α) άπογραφή καί συγκριτική κριτική τών ισχυου
σών ή τών προβλεπομένων νομοθετικών καί
διοικητικών διατάξεων γιά τόν ελεγχο καί τόν
περιορισμό της άμέσου άπορρίψεως στή θάλασ
σα τών βιομηχανικών καί οικιακών άποβλήτων
έν όψει τής έναρμονίσεως τών διατάξεων τού
των καί ένδεχομένως της προετοιμασίας κοινο
τικών μέτρων·

Τμήμα 2
H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΡΗΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ

Ή αυξανόμενη ρύπανση τών υδάτων τοΰ Ρήνου καί
τών παραποτάμων του άπασχολεΐ όλοένα καί περισ
σότερο τούς πληθυσμούς πού τόν χρησιμοποιούν ή
ζουν στήν περιοχή αυτή . Ή ανησυχία αυτή εχει
έκφρασθεΐ κατά τρόπο ιδιαίτερα ζωηρό στή Συνέλευ
ση . Ή τελευταία, τόν Νοέμβριο τοΰ 1970, έδημοσίευσε
έκθεση τού M. Boersma, πού περιέχει σύνολο πληρο
φοριών έπί της καταστάσεως της ρυπάνσεως τών
υδάτων τού Ρήνου , καθώς καί έπί τών ληφθέντων
μέτρων καί τών έπεξεργαζομένων σχεδίων άπό τά
παρόχθια Κράτη τοΰ Ρήνου καί άπό τούς διεθνείς
όργανισμούς .

Τήν 16η Δεκεμβρίου 1971 , ή Συνέλευση υιοθέτησε
όμόφωνα έπί τού θέματος αύτοΰ ψήφισμα, τό όποιο

διεβιβάσθη στό Συμβούλιο καί στήν 'Επιτροπή . Στό
ψήφισμα αυτό ή Συνέλευση ζητεί άπό τήν Επιτροπή
«νά καταβάλει κάθε προσπάθεια γιά νά άναπτυχθοΰν
καί συντονισθούν οί έργασίες τών παρόχθιων κρατών
γιά τήν προστασία τοΰ Ρήνου ».

β) μελέτη τών προβλημάτων πού προκύπτουν άπό
τό χειρισμό τοξικών ουσιών έπί της ξηράς κατά

μήκος τών άκτών καί τά πρός λήψη μέτρα σέ
περίπτωση άτυχήματος · ή μελέτη αυτή θά λάβει
υπόψη τά άποτελέσματα τών έργασιών πού
διαξάγονται στό πλαίσιο άλλων διεθνών όργα
νισμών .

Γ . Τρόποι έκτελέοεως

Σέ έγγραφο συνημμένο στή δεύτερη άνακοίνωση σχε
τικά μέ τό περιβάλλον, της 22ας Μαρτίου 1972, ή
'Επιτροπή υπέβαλε στά Κράτη μέλη πού υπέγραψαν
τή συμφωνία τής Βέρνης, σχέδιο συστάσεως τού Συμ
βουλίου μέ τό όποιο ζητείται ή έκπόνηση προγράμμα
τος κατεπειγούσης άνάγκης γιά τήν έξυγίανση τών
υδάτων τοΰ Ρήνου . Στό έγγραφο αυτό ή 'Επιτροπή
συνιστούσε τή δημιουργία ένός εύρωπαϊκοΰ οργανι
σμού γιά τή λεκάνη τοΰ Ρήνου έπιφορτισμένου μέ τήν

εφαρμογή αύτοΰ τοΰ προγράμματος καί έφιστοΰσε τήν
Ή 'Επιτροπή θά συστήσει παρ' αύτη όμαδα εμπειρο
γνωμόνων γιά τά προβλήματα πού συνεπάγεται ή

καταπολέμηση της ρυπάνσεως τών θαλασσών.

Ή όμάδα αυτή θά συγκροτείται άπό άντιπροσώπους
τών αρμοδίων στάν τομέα αυτό κρατικών διοικήσεων,
θά προεδρεύεται δέ άπό άντιπρόσωπο τής 'Επιτρο
πής, καί θά βοηθεΐ τήν τελευταία αυτή στήν πραγμα
τοποίηση τοΰ προγράμματος καί τήν έτοιμασία τών
προτάσεων της .

προσοχή τών Κρατών μελών έπί τών πλεονεκτημάτων,
τά όποια θά παρείχε ή άναγνώριση ένός τέτοιου
οργανισμού ως κοινής επιχειρήσεως .

Τό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι μεταξύ τών ληφθεισών
άποφάσεων άπό τήν υπουργική συνδιάσκεψη τής
Χάγης, περιλαμβάνονται άκριβώς ή έκπόνηση ένός
μακροπροθέσμου προγράμματος έργασίας καί ή μελέ
τη άναθεωρήσεως τών δομών καί τών μεθόδων τής

επιτελούμενης έργασίας, τά όποια ή 'Επιτροπή είχε
προτείνει στό σχέδιο συστάσεως πού διεβίβασε τόν
Μάρτιο 1972 .

C 1 ) Βλέπε όρισμό αριθ. 2 στο παραρτημα I.

(2) Ή δράση αυτή τής Κοινότητος θά πραγματοποιείται κατ'
άναλογία πρός τήν έπισημαινομένη στό κεφάλαιο 2 τοΰ
παρόντος τίτλου .

Ή 'Επιτροπή, έκτός τών άλλων, εχει άναλάβει προκα
ταρκτική μελέτη γιά τήν καταπολέμηση τής ρυπάνσε
ως στή λεκάνη τού Ρήνου γιά νά διαθέτει περισσότερο
ενδελεχείς γνώσεις έπί τοΰ προβλήματος τούτου καί
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νά προβεί σέ καλύτερη εκτίμηση τών μέτρων, τα όποια
θά συμβάλλουν στην άποκατάσταση της παρούσης
οικολογικής ύποβαθμίσεως τοΰ Ρήνου . Άπότή μελέτη

υπουργική διάσκεψη, ή όποια οργανώθηκε με πρωτο

αυτή προκύπτει δτι υπάρχει μία συνεχής σημαντική
αύξηση τής ρυπάνσεως καί δτι οί πραγματοποιηθείσες
προσπάθειες, έν όψει της καταπολεμήσεως της ρυπάν

τηρητής.

σεως, άπεδείχθησαν ανεπαρκείς.
Τό ποσοστό σέ όργανικές ουσίες ηύξήθη κατά τρόπο
αισθητό, κατά τήν περίοδο 1959-1970 στό μεγαλύτερο
τμήμα τοΰ ποταμού συνολικά δέ ή ρύπανση αυτή
αυξάνει, σέ σημαντική αναλογία, καθ' όλο τό μήκος
τοΰ ποταμού .

Ή περιεκτικότητα τών υδάτων σέ όξυγόνο, ή όποία
έξαρτάται κατά μέγα μέρος άπό τήν άπόρριψη όργανι
κών ουσιών, τείνει νά μειωθεί σέ όρισμένα τμήματα

τοΰ ποταμού. Ή περιεκτικότητα σέ όξυγόνο είναι
άσθενέστερη κατά τίς περιόδους της πτώσεως τής
στάθμης τών υδάτων, πράγμα πού συνεπάγεται σοβα
ρές συνέπειες γιά τήν υδρόβιο ζωή καί γιά τήν φυσική
έξυγίανση τών υδάτων.

Ώς πρός τά νιτρικά καί φωσφορικά άλατα διαπιστώ
νεται μία σταθερή αύξηση τών μεγεθών άπό τό 1959 .
Οί δύο αυτές ούσίες διευκολύνουν μέ τή συνεργό τους
δράση στήν ανάπτυξη υδροβίων φυτών, μέ ιδιαίτερα
έπιβλαβείς συνέπειες.

Ή ερευνά της περιεκτικότητος σέ χλωριούχα άλατα
άποκαλύπτει αύξήσεις τών άπορριμμάτων πού άποτε
λοϋν τήν βασική αιτία σοβαρών δυσκολιών στή χρησι

μοποίηση τών υδάτων, ιδιαίτερα τοΰ ποσίμου ύδατος
καί τοΰ ύδατος τοΰ χρησιμοποιουμένου στή γεωργία.

βουλία τής όλλανδικής κυβερνήσεως στή Χάγη . Ή
'Επιτροπή συμμετέσχε στή διάσκεψη αυτή σάν παρα
Ή διάσκεψη αυτή ελαβε όρισμένες σημαντικές απο
φάσεις πού άφοροΰν τή ρύπανση άπό τά αλατα, τή
χημική καί θερμική ρύπανση, τήν όργάνωση καί τίς
μεθόδους έργασίας καί ιδίως :
— Ρύπανση άπό τό άλας : στήν 'Αλσατία πρόκειται νά
συσταθεί χώρος άποθηκεύσεως πού διαθέτει χω
ρητικότητα 60 KG/S Ιόντων χλωρίου . Ή τοποθε
σία θά έπιλεγεΐ άπό τή γαλλική κυβέρνηση . Τό
συνολικό κόστος τής άποθηκεύσεως θά κατανεμη
θεί μεταξύ τών Κρατών μελών τής Διεθνούς 'Επι
τροπής . Θά πραγματοποιηθεί ελεγχος τών άπορ
ριμμάτων ιόντων χλωρίου γιά όλα τά άπόβλητα τά
όποία υπερβαίνουν ποσότητα, πού θά προσδιορι
σθεί άπό τή Διεθνή 'Επιτροπή . Ή 'Επιτροπή αύτή
θά καθορίσει τούς τρόπους αύτοΰ τοΰ έλέγχου .

— Χημική ρύπανση : ή Διεθνής 'Επιτροπή θά έπιφορ
τισθεϊ νά συντάξει τούς καταλόγους τών ουσιών
τών όποιων ή άποβολή πρέπει νά άπαγορεύεται, νά
περιορίζεται, ή νά έξαρτάται άπό όρισμένες προϋ
ποθέσεις, νά προβεί σέ ερευνά γιά τήν προέλευσή
τους καί νά έπεξεργασθεί πρόγραμμα σταδιακών
ένεργειών, πού θά υποβληθεί γιά έγκριση στίς
κυβερνήσεις έντός έτους .

— Θερμική ρύπανση : όλα τά έργοστάσια παραγωγής
ήλεκτρισμοΰ θά έξοπλισθοΰν μέ κλειστό ψυκτικό

σύστημα ή μέ άλλα άντίστοιχα συστήματα. Τά υπό
κατασκευήν έργοστάσια (Fessenheim I καί II, Rhi
lipsburg I καί Biblis I) δέν θά πρέπει νά προκαλούν,

Τό ποσοστό σέ θειικά αλατα εχει έπίσης αυξηθεί
σημαντικά μέ τήν πάροδο τών έτών.

κατά τούς μήνες 'Ιούλιο καί Αύγουστο , αύξηση τής

Οί περιεκτικότητες τών μετάλλων, δπως τοΰ μολύ
βδου, τοΰ χαλκού, τοΰ νικελίου καί τοΰ ψευδαργύρου

— 'Οργάνωση καί μέθοδοι έργασίας : υπουργικές συν
διασκέψεις πρέπει νά διεξάγονται σύμφωνα μέ τίς
άνάγκες τουλάχιστον μία φορά κατ' ετος . Γιά νά
έξασφαλισθεΐ μεγαλύτερη άποτελεσματικότητα
στήν καταπολέμηση της ρυπάνσεως τοΰ Ρήνου , ή
Διεθνής 'Επιτροπή θά πρέπει νά ύποβάλει προτά
σεις πού θά άποβλέπουν κυρίως στή βελτίωση τής
δομής της, νά προετοιμάσει μακροπρόθεσμο πρό
γραμμα έργασίας καί νά έξετάσει τίς γαλλικές
προτάσεις περί τοΰ σχεδίου συστάσεως όμοσπονδί
ας τών υπευθύνων όργανισμών τής λεκάνης τοΰ
Ρήνου .

δεν είναι άνησυχητικές. Έν τούτοις, ή δυνατότης
συσσωρεύσεώς τους στούς ζώντες όργανισμούς καί
στά Ιζήματα, έπιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή ώς πρός τίς
μακροπρόθεσμες συνέπειες τών φαινομένων αυτών .

Τέλος, ή περιεκτικότης σέ παράγωγα τής φαινόλης
είναι έπίσης σέ αύξηση καί έφιστάται ή προσοχή στήν
παρουσία έντός τών υδάτων τοΰ Ρήνου διαφόρων
τοξικών ουσιών καί υδρογονανθράκων.

'Από αυτή τή μελέτη συνάγεται, δτι είναι άναγκαίες
ένέργειες ευρείας έκτάσεως γιά τή βελτίωση τής ποσό
τητος τών υδάτων τοΰ Ρήνου καί δτι πρέπει νά
ληφθούν σύντομα ειδικά μέτρα γιά τόν ελεγχο καί τόν
περιορισμό τής άπορρίψεως τών πλέον έπιβλαβών καί
τοξικών ρυπαντικών ουσιών.
"Εχοντας έπίγνωση τής καταστάσεως αυτής, τά κράτη
πού υπέγραψαν τή συμφωνία της Βέρνης, βάσει της
όποιας συνεστήθη Διεθνής Επιτροπή γιά τήν προστα
σία τών υδάτων τοΰ Ρήνου κατά τής ρυπάνσεως,
συνήλθαν τήν 25η καί 26η 'Οκτωβρίου 1972 σέ

θερμοκρασίας τοΰ Ρήνου άνω τών 2° C σέ σχέση
πρός τή φυσική θερμοκρασία.

Πρέπει άκόμη νά ληφθούν υπόψη οί άπό πολλά
χρόνια διεξαγόμενες έργασίες στό πλαίσιο τοΰ Συμ
βουλίου τής Ευρώπης γιά τήν κατάρτιση « εύρωπαϊκής
συμβάσεως περί τής προστασίας τών διεθνών γλυκών
ύδάτων έκ τής ρυπάνσεως ». Ή σύμβαση αύτή προβλέ
πει ιδίως τόν καθορισμό έλάχιστων προδιαγραφών
γιά νά έξασφαλισθεΐ ή διατήρηση τής ποιότητος τών
ύδάτων καί τή σύσταση διεθνών έπιτροπών έπιφορτι
σμένων μέ ειδικές άρμοδιότητες σέ δ,τι άφορα τήν
προστασία τών διεθνών ρευμάτων ύδατος καί τών
εκβολών τους.
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Τό Συμβούλιο καί ή 'Επιτροπή θά παρακολουθούν μέ
προσοχή τήν εξέλιξη της καταστάσεως της ρυπάνσεως
του Ρήνου . Γιά τόν σκοπό αυτό, ή 'Επιτροπή συμμετέ
χει σάν παρατηρητής στίς συνόδους της Διεθνούς
'Επιτροπής γιά τήν προστασία τών υδάτων τού Ρήνου
άπό τή ρύπανση .

Ή 'Επιτροπή υπενθυμίζει στίς εισηγήσεις τίς όποιες
εκο.νε κατά τή δεύτερη άνακοίνωσή της στό Συμβούλιο
καί έπιφυλάσσεται νά υποβάλλει, στό σημαντικόν
αυτόν τομέα, κατάλληλες προτάσεις πρό της 31ης
Μαρτίου 1974, λαμβάνουσα υπόψη τίς μελέτες πού
ήδη έχουν άναληφθεΐ καί έν όψει τών άποτελεσμάτων
τών ήδη διεξαγομένων εργασιών, εντός τού πλαισίου
της Διεθνούς 'Επιτροπής, γιά τήν προστασία τών
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Πρέπει επίσης να γίνουν διαβουλεύσεις γιά τά σημα
ντικά μέτρα, τά όποία πρέπει νά ληφθούν σ' αυτούς
τους τομείς . Τά μέτρα αυτά θά πρέπει νά άποτελέσουν
άντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των ενδιαφερομέ
νων Κρατών μελών, έάν τό ενα άπό αυτά τό κρίνει
άναγκαϊο . Ή 'Επιτροπή επιφυλάσσεται νά υποβάλει
στό Συμβούλιο τίς κατάλληλες προτάσεις όταν τό
θεωρεί αναγκαίο .

Κεφάλαιο 7

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

υδάτων τού Ρήνου κατά της ρυπάνσεως .
Τμήμα 1

Τμήμα 3
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

A. Αίτια και σκοπός

Τά προβλήματα που τίθενται από τή ρύπανση στίς
παραμεθόριες ζώνες εμφανίζουν άνάλογα χαρακτηρι
στικά μέ εκείνα της ρυπάνσεως τών θαλασσών καί τών
παραθαλασσίων άκτών.

Ή εξάλειψη τών βιομηχανικών άποβλήτων καί τών
καταλοίπων τής καταναλώσεως γίνεται όλο καί περισ
σότερο δύσκολη καί δαπανηρή καί δημιουργεί σύνθε
τα προβλήματα στό κοινωνικό σύνολο .

Στήν περίπτωση αυτή έπίσης, πρόκειται περί της
διαφυλάξεως τών κοινών πόρων πού άποτελοΰν τμή
μα τού ιδίου γεωγραφικού καί οικονομικού χώρου ,
άλλά πού υπόκεινται σέ διαφορετικές ρυθμίσεις, μερι
κές φορές μάλιστα αντιφατικές.

Ή άπό κοινού καθιέρωση μεθόδων πού έπιτρέπουν
τόν καθορισμό ποιοτικών στόχων πρέπει, στίς παρα
μεθόριες ζώνες, νά συμπληρωθεί μέ μία συμφωνία
μεταξύ τών ενδιαφερομένων Κρατών μελών πού θά

εχει σάν άντικείμενο τούς στόχους αυτούς γιά νά
καθορισθούν καί διεξαχθούν οί κοινές ενέργειες γιά

"Ενας σημαντικός άριθμός τών δυσχερειών αυτών

είναι περιφερειακής τάξεως καί ή άποκατάσταση θά
πρέπει νά άναζητηθεϊ στό έπίπεδο αυτό .
Πράγματι, εκείνο τό όποιο άπασχολεΐ τήν Κοινότητα,
είναι τά άπόβλητα τών όποιων ή έξάλειψη, λόγω τής
τοξικότητός τους, τής μή άποικοδομησιμότητός τους,
τής οχλήσεως πού προκαλεί ό όγκος τους ή λόγω
άλλων αιτίων, άπαιτεΐ λύση υπερβαίνουσα τήν έκταση
τής περιφερείας, καί άκόμη, ένδεχομένως, τά εθνικά

σύνορα. 'Ακόμη καί αν ή βλαπτική έπίδραση τών

τήν προστασία τοϋ περιβάλλοντος . Αυτός ό τρόπος

άποβλήτων δεν υπερβαίνει την έκταση τής περιφερεί

δράσεως είναι ιδίως άναγκαΐος γιά νά μήν υποβλη

ας, οί κοινοτικές ένέργειες μπορούν μέ άλλο τρόπο νά

θούν οί βιομηχανίες πού ευρίσκονται στίς περιοχές

καταστούν αναγκαίες αν ή εξάλειψη ή ή επαναχρησι

αυτές , όπου οί φυσικές καί γεωγραφικές συνθήκες

μοποίηση τών άποβλήτων έξαρτάται άπό οικονομικά

είνο.ι γενικά όμοιες, σέ κανονιστικούς περιορισμούς

μέσα . Πράγματι αν οί τεθείσες σέ εφαρμογή λύσεις

λιγότερο ή περισσότερο αυστηρούς, γιά νά μήν τεθούν

δημιουργούν διαφορές μεταξύ τών όρων παραγωγής

σέ διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού . Τά μέτρα

καί διανομής όρισμένων άγαθών, οί διαφορές αυτές

αυτά είναι έπίσης άναγκαΐα γιά νά έξασφαλισθεί ή

μπορεί νά έχουν έπιπτώσεις στή λειτουργία τής κοινής

προστασία τών παραμεθορίων ζωνών τών Κρατών
μελών πού έχουν μέν χαμηλή ρύπανση , άλλά γειτνιά

άγοράς καί τού διεθνούς έμπορίου .

ζουν μέ ζώνες ισχυρής ρυπάνσεως άλλου κράτους.

Λαμβανομένου υπόψη τοΰ ειδικού χαρακτήρα τών
προβλημάτων αυτών, είναι άναγκαϊο νά τεθούν άπό
κοινού ή πείρα καί οί γνώσεις γιά νά καταρτισθεί ενας
οικονομικός καί τεχνικός ταυτοχρόνως ισολογισμός
τών διαφόρων μέσων δράσεως τά όποια πρέπει νά

Οί υπουργοί περιβάλλοντος τών Κρατών μελών της
Κοινότητος, συνελθόντες στήν Βόννη τήν 30ή 'Οκτω
βρίου 1972, έπεσήμαναν, μεταξύ τών πρωτοβουλιών
πού πρέπει νά ληφθούν στό πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής
πολιτικής περιβάλλοντος, τήν άνάγκη διαβουλεύσεων

χρησιμοποιηθούν καί τών έπιπτώσεών τους γιά τήν
καλή λειτουργία της κοινής άγοράς, καί νά όρισθούν,

γιά τίς συνθήκες τοΰ περιβάλλοντος στίς παραμεθόρι

μέ βάση τόν ισολογισμό αυτό, οί ένέργειες πού πρέπει

ες ζώνες .

νά έφαρμοσθοΰν σέ κοινοτικό ή αλλα έπίπεδα.
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B. Περιεχόμενο

Οί έργασίες θά πραγματοποιηθούν σέ πολλά στάδια :

α) ποιοτική καί ποσοτική καταγραφή τών άποβλήτων
ή καταλοίπων τών ιδιαιτέρως έπιβλαβών γιά τό
περιβάλλον, λόγω · της τοξικότητός τους, της μή
άποικοδομησιμότητός τους ή λόγω της όχλήσεως
πού προκαλεί ό όγκος τους, καί τών όποιων ή
εξάλειψη επιδρά στό κόστος της παραγωγής καί
κυκλοφορίας τών προϊόντων.

β) τεχνική , οικονομική καί νομική μελέτη τών προ
βλημάτων πού τίθενται άπό τή συλλογή, μεταφορά,
άποθήκευση, άνακύκλωση ή τήν τελική έπεξεργα
σία τών άκολούθων άποβλήτων ή καταλοίπων
ταξινομημένων κατά βαθμό προτεραιότητος( 1 ) ·
(θά διεξαχθεί κατ' άρχήν ή μελέτη τών τεχνικών
δεδομένων έξαλείψεως ή άνακυκλώσεως τών άπο
βλήτων αυτών)

— προώθηση της αναπτύξεως νέων τεχνολογιών

κυρίως μέ τήν παραχώρηση συμβάσεων άναπτΰ
ξεως(2) καί τή δημιουργία προτύπων έγκατα
στάσεων πού νά άφοροϋν πλείονα κράτη ή
όλόκληρη τήν Κοινότητα,
— εργασίες ερευνης ,

— ενδεχόμενη δημιουργία «Τραπέζης πληροφο
ριών », προκειμένου περί τών άποβλήτων, επι
φορτισμένης νά παρέχει πληροφορίες έπί τών
τεχνικών της εξαλείψεως ή της άνακυκλώσεως,
τών ειδικευμένων στίς μεταφορές έταιριών, της
άπσθηκεύσεως ή της έπεξεργασίας τών άποβλή- _
των, τών υπαρχόντων χώρων άποθηκεΰσεως
κλπ .,

— προώθηση τών ευρωπαϊκών έργοστασίων
έπεξεργασίας · αυτά ένδεχομένως θά αναγνωρι
σθούν ώς κοινές έπιχειρήσεις.

— οί άπαριθμούμενες στό παράρτημα I της συμ

φωνίας τοΰ "Οσλο ουσίες (οί οργανικές ένώσεις
άλογόνων · οί οργανικές ένώσεις πυριτίου · ό
υδράργυρος, τό κάδμιο καί οί ένώσεις τους · τά
πλαστικά καί άλλες άνθεκτικές συνθετικές
ουσίες),

Γ. Τρόποι έκτελέσεως καί χρονοδιάγραμμα

Ή Επιτροπή θά πραγματοποιήσει, μέ τή συνδρομή
έμπειρογνωμόνων καί συμβούλων, τίς μνημονευθείσες
έργασίες υπό α) καί β) πρό της 31ης Ιουλίου 1974, καί

— τά κατάλοιπα έλαίων καί τά κατάλοιπα πού

θά υποβάλει στό Συμβούλιο τά πορίσματα τών έργα

περιέχουν πετρέλαιο καί πίσσα, ιδίως τά κατά

σιών αυτών καί τίς απορρέουσες άπό τά πορίσματα

λοιπα που περιέχουν λιπαντικά,
— τά άπόβλητα τά προερχόμενα άπό τήν παρα
σκευή τοΰ διοξειδίου τοΰ τιτανίου ,

αυτά προτάσεις τό βραδύτερο τήν 31η Δεκεμβρίου
1974. Θά δ.οθεΐ προτεραιότητα στίς ουσίες τίς περι
λαμβανόμενες στό παράρτημα I της συμφωνίας τοϋ
Όσλο .

— τά ογκώδη κατάλοιπα σιδήρου , στό γενικό
πλαίσιο της άγοράς παλαιοσιδήρου (αυτοκίνη
τα, ηλεκτρικά οικιακά μηχανήματα εκτός χρή
σεως),

Τμήμα 2
ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗ
ΚΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

— οί μή βιοαποικοδομήσιμες συσκευασίες τών
προϊόντων καταναλώσεως ,
— ένδεχομένως, τά ζωϊκά άπορρίμματα τών σφα
γείων καί τών έντατικών έκτροφείων.

γ) ελεγχος τών ένεργειών που πρόκειται νά πραγμα
τοποιηθούν σέ κοινοτικό έπίπεδο ώς πρός τά
μνημονευθέντα άνωτέρω άπόβλητα, παραδείγμα
τος χάρη καί κατά περίπτωση :

— έναρμόνιση τών κοινοτικών ρυθμίσεων,
— άνταλλαγές τεχνικών πληροφοριών,

A. Αίτια καί σκοπός

Ή άνάπτυξη της πυρηνικής ενεργείας, πού έπιτρέπει
νά ικανοποιηθεί αυξανόμενο τμήμα τών άναγκών της
Κοινότητος σέ ηλεκτρισμό, εχει μία άρνητική πλευρά:
τήν παραγωγή τών βιομηχανικών ραδιενεργών κατα
λοίπων σέ ποσότητα άνάλογη πρός τή σημασία τών
ήλεκτροπυρηνικών προγραμμάτων· γι' αύτό πρέπει
νά ληφθεί μέριμνα γιά πολλές έκατοντάδες δισεκατομ
μυρίων «curies» ραδιενεργών καταλοίπων παραγομέ
νων έντός της Κοινότητος κατά τό τέλος αύτοΰ τοΰ
αίώνα .

(2) Ή έφαρμογή τέτοιων ένεργειών έπιτάσσει τή λήψη, έπί
(!) Αύτός ό κατάλογος άποβλήτων καί ή σειρά προτεραιότη
τος μπορεί νά τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί λαμβανομέ
νων υπόψη τών άποτελεσμάτων της άναφερομένης κατα
γραφής στήν περίπτωση α).

κοινοτικού έπιπέδου άποφάσεως άρχης ώς πρός τή χορή
γηση άναπτυξιακών ένισχυσεων. Ταυτόχρονα, θά πρέπει
έπίσης νά ληφθεί άπόφαση γιά τίς κατάλληλες διαδικασί
ες τίς έπιτρέπουσες, γιά κάθε περίπτωση, τήν παρέμβαση
έμπειρογνωμόνων πού όρίζονται άπό τά Κράτη μέλη.
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Ή διαχείριση καί ή αποθηκευση αυτών τών κατα
λοίπων καί δλως ιδιαιτέρως τών καταλοίπων μέ υψη

λή ειδική ραδιενέργεια καί μέ μεγάλη διάρκεια ζωής
που προέρχονται άπό έργοστάσια επεξεργασίας πυρη
νικών καυσίμων, θέτει καί θά θέτει λεπτά προβλήμα
τα στίς χώρες τής Κοινότητος οί όποιες χαρακτηρίζο
νται άπό υψηλή πυκνότητα πληθυσμού . Είναι λοιπόν
ουσιώδες νά υπάρξουν λύσεις άποτελε&ματικές, ικα
νές νά εξασφαλίσουν τήν άσφάλεια καί τήν προστασία
τών πληθυσμών καί τοΰ περιβάλλοντος άπό τούς
ενδεχόμενους κινδύνους πού συνδέονται μέ τήν έπε
ξεργα(ήα> τή μεταφορά καί τήν άποθήκευση γιά αιώ
νες ή γιά χιλιετηρίδες αυτών τών ραδιενεργών ουσιών.

'Ορισμένες λύσεις, εστω μερικές, μελετώνται ήδη σέ
ορισμένα Κράτη μέλη μέ προσπάθειες διαφορετικής
εντάσεως . Έν τούτοις, πολυάριθμα προβλήματα έμ
φανίζονται, πράγματι, στό επίπεδο τών μεγάλων περι
φερειακών συνόλων, δπως ή Κοινότης — καί ενίοτε

άκόμη καί σέ παγκόσμιο επίπεδο — άπό άποψη
βιομηχανική , οικονομική καί κοινωνική . 'Αναζητού
νται πράγματι λύσεις πού μπορεί νά επηρεάσουν, μέ
τό οικονομικό βάρος τους, τήν άνάπτυξη τής πυρηνι
κής ένέργειας καί νά έξασφαλίσουν άνάλογη προστα
σία τών άνθρώπων καί τού περιβάλλοντος, άνεξάρτη
τα άπό τίς τεχνολογίες πού χρησιμοποιούνται, σέ
συνάρτηση μέ τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών έθνι
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3 . Πρέπει να γίνει αντιπαράθεση τών πρωτοβουλιών
τών Κρατών μελών σχετικά μέ τή μελέτη , τήν
πραγματοποίηση καί τήν έκμετάλλευση ορισμένων
ένδεικτικών τόπων άποθηκεύσεως , πού χρησιμο
ποιούν διαφορετικές διαδικασίες καί νά μελετη
θούν :

α) οί μέθοδοι καί οί τρόποι ενδιαμέσου άποθηκεύ
σεως καί οριστικής διαθέσεως τών στερεοποιη
θέντων προϊόντων που προβλέπεται νά έφαρμο
σθούν στήν Ευρώπη ·
β) τά προβλήματα μεταφοράς τών στερεοποιηθέ
ντων καταλοίπων υψηλής ραδιενεργείας .
4 . Πρέπει νά προσδιορισθεί ή ευθύνη γιά τά άποθη
• κευμένα προϊόντα, τόσο γιά τίς προσωρινές απο

θηκεύσεις στους τόπους παραγωγής όσο καί γιά τίς
ενδιάμεσες άποθηκεύσεις καί τήν οριστική
διάθεση .
5 . Πρέπει τέλος νά διατυπωθούν οί κατευθυντήριες

άρχές στόν τομέα διαχειρίσεως καί άποθηκ., ' σεως
τών ραδιενεργών καταλοίπων.

Γ . Tponoi έκτελέοεως

κών εδαφών.

Δεδομένου τοΰ ειδικού χαρακτήρα τών προβλημάτων
αυτών, είναι άναγκαΐο νά τεθούν άπό κοινού ό
προβληματισμός καί ή εμπειρία γιά νά καταρτισθεί
ενσ.ς τεχνικός καί οικονομικός ταυτοχρόνως ισολογι
σμός τών ένεργειών τών προβλεπομένων βραχυπρόθε
σμα, καί εν συνεχεία μακροπρόθεσμα, ως καί τών
επιπτώσεων τους στήν άρμονική άνάπτυξη τής πυρη
νικής ενεργείας, καί νά καθορισθούν, μέ βάση αυτόν
τόν ισολογισμό, οί ενέργειες πού πρέπει νά τεθούν σέ
εφαρμογή σέ κοινοτικό επίπεδο .

Γιό. κάθε ενέργεια πρέπει νά λαμβάνονται υπόψη οί
δραστηριότητες τών ειδικευμένων οργανισμών στόν
τομ.έα αυτόν, ιδιαίτερα τοΰ ΑΙΕΑ καί τοΰ ΑΕΝ καί νά
άποφεύγονται οί διπλές προσπάθειες.

Οί ανωτέρω ενέργειες θά πραγματοποιηθούν άπό τήν
'Επιτροπή μέ τή συνδρομή έμπειρογνωμόνων τών
κρατών .

Ή 'Επιτροπή θά υποβάλει προτάσεις στό Συμβούλιο
σέ συνάρτηση μέ τά άποτελέσματα πού έχουν έξαχθεΐ.
Δ . Χρονοδιάγραμμα

Οί εργασίες οί προβλεπόμενες στά σημεία 1 , 2 καί 3
υπό B θά πραγματοποιηθούν πρό τής 31ης Δεκεμβρί
ου 1974. Οί έργασίες οί προβλεπόμενες υπό B σημεία
4 καί 5 θά πραγματοποιηθούν άπό της έγκρίσεως τοΰ
προγράμματος .

Κεφάλαιο 8
B. Περιεχόμενο

1 . Πρέπει νά καταγραφούν οί ποσότητες τών ραδιε
νεργών καταλοίπων τών διαφόρων προβλεπομέ
νων κατηγοριών, σέ συνάρτηση μέ τά πυρηνικά
ένεργειακά προγράμματα καί μέ τή δυνατότητα
άποθηκεύσεως ιών καταλοίπων αυτών.

2 . Πρέπει νά γίνει άντιπαράθεση τών υφισταμένων
διαδικασιών καθώς καί έκείνων πού πρόκειται νά
τεθούν σέ έφαρμογή , στόν τομέα τής στερεοποιήσε
ως τών καταλοίπων υψηλής δραστικότητος, γιά νά
εκτιμηθούν τά χαρακτηριστικά αυτών τών προϊό
ντων τά όποια καθορίζουν τόν τρόπο άποθηκεύσε
ως . Βάσει αυτής τής εκτιμήσεως, πρέπει νά διατυ
πωθούν οί πρός έφαρμογήν ένέργειες καθώς καί οί

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑ

ΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ή άποτελεσματικότης τής κοινής δράσεως στόν τομέα
τού περιβάλλοντος, ιδίως ή άπό κοινού θέσπιση προ
διαγραφών, είναι δυνατό νά έξασθενίσει άν δέν δια
σφαλισθεί ή έφαρμογή τών κοινοτικών πράξεων, σέ
δλα τά Κράτη μέλη , κατά τρόπο ικανοποιητικό. 'Επί
σης, αισθητές διαφορές μεταξύ τών ελέγχων πού
πραγματοποιούνται καί τών μέτρων πού λαμβάνονται,
άπό κάθε Κράτος μέλος, γιά τήν έξασφάλιση τής
τηρήσεως τών διατάξεων στόν τομέα τής προστασίας

τού περιβάλλοντος είναι δυνατό νά δημιουργήσουν

συμπληρωματικές ενέργειες πού πρέπει νά άναλη

στρεβλώσεις άνταγωνισμού άσυμβίβαστες μέ τή λει

φθούν στόν τομέα τών έρευνών καί άναπτύξεως.

τουργία τής κοινής άγοράς. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο
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ή τήρηση τών ρυθμίσεων, τόσο τών κοινοτικών , οσο
καί τών εθνικών, νά διασφαλισθεί καί νά ελεγχθεί
κατά τρόπο άποτελεσματικό καί οί παραβάσεις τών
τελευταίων τούτων νά άντιμετωπισθοΰν μέ έπαρκή
αυστηρότητα .

Κεφαλαίο 9

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ

Γιά τό σκοπό αυτόν ή 'Επιτροπή θά συνεχίσει τήν
προσπάθεια συγκρίσεως τών έθνικών νομοθεσιών καί

τής πρακτικής τους έφαρμογής, κατά τρόπο πού νά
δημιουργούνται οί άνάλογες προϋποθέσεις γιά τήν
προσέγγιση τών νομοθεσιών, οί όποιες θεωρούνται
απαραίτητες σύμφωνα μέ τίς προθεσμίες εφαρμογής
τών κοινοτικών ενεργειών .

Ή 'Επιτροπή εχει επίγνωση δτι αυτά τά μέτρα προσεγ
γίσεως τών νομοθεσιών θά άπαιτήσουν πολύ χρόνο
καί προσπάθειες λόγω τών διαφορών πού υφίστανται
μεταξύ τών συνταγματικών, νομοθετικών καί νομικών
έν γένει συστημάτων κάθε χώρας . Κρίνει λοιπόν, μέ
τήν επιφύλαξη τών διαδικασιών πού προβλέπονται
άπό τίς ιδρυτικές συνθήκες τών Κοινοτήτων, δτι
πρέπει νά τεθούν προοδευτικά σέ έφαρμογή κατά τό
χρόνο πού γίνεται ή επεξεργασία τών έθνικών καί
κοινοτικών διατάξεων, τά άκόλουθα μέτρα :
1 , α) Σχετικά μέ τά προϊόντα : τήν οργάνωση σέ κοι
νοτικό έπίπεδο τών άνταλλαγών πληροφοριών
γιά τούς ελέγχους πού πραγματοποιούνται καί
τά μέτρα πού λαμβάνονται άπό κάθε Κράτος
μέλος , γιά τή διασφάλιση τής τηρήσεως τών
κανόνων πού άφοροΰν τίς προδιαγραφές καί τή

χρήση τών προϊόντων πού ρυπαίνουν ή πού

A. Αίτια

Ή προστασία τοΰ περιβάλλοντος από τή ρύπανση καί
ή βελτίωση τοΰ περιβάλλοντος αύτοΰ , λαμβανομένης
υπόψη της ποιότητος ζωής στους μηχανισμούς λήψεως
αποφάσεων καί τίς δομές της παραγωγής , συνεπά
γονται άναπόφευκτα δαπάνες διαφόρων ειδών (δαπά
νες πού προέρχονται άπό τήν εφαρμογή τών κρατικών
μέτρων, ορισμένες δαπάνες έρεύνης καί άναπτύξεως
κλπ .).
Είναι άναγκαϊο γιά τίς δημόσιες άρχές νά έκτιμήσουν
μέ άκρίβεια τό κόστος τών δαπανών αυτών, γιά νά
σχηματίσουν σαφή ιδέα τών οικονομικών, χρηματοδο
τικών καί κοινωνικών έπιπτώσεων τών προβλεπομέ
νων άποφάσεων καί συνεπώς νά προσαρμόσουν τους
τρόπους έφαρμογής τών άποφάσεων αυτών.
Κρίνεται άκόμη σκόπιμο , νά κατανεμηθούν οί δαπά
νες αύτές κατά τρόπο πού νά μή θίγεται ή ελευθερία

τών συναλλαγών καί ό ελεύθερος άνταγωνισμός .

δύνανται νά προκαλέσουν όχλήσεις στό περι
βάλλον.

β) Σχετικά μέ τίς μόνιμες έγκαταστάσεις : τήν ορ
γάνωση σέ κοινοτικό έπίπεδο τών άνταλλαγών
πληροφοριών γιά τούς ελέγχους πού πραγματο
ποιούνται καί τά μέτρα πού λαμβάνονται άπό
κάθε Κράτος μέλος γιά τή διασφάλιση τής
τηρήσεως τών κανόνων πού άφοροΰν τίς εγκα
ταστάσεις αύτές, κυρίως σχετικά μέ εκείνες πού

Τέλος πρέπει νά άναλυθοΰν μέ προσοχή τά οικονομι
κά μέτρα πού θά χρησιμοποιηθούν στό πλαίσιο μίας
πολιτικής τοΰ περιβάλλοντος , οί διάφορες λειτουργίες
τους, τά πλεονεκτήματα καί τά μειονεκτήματα πού
συνεπάγεται ή έφαρμογή τους, ή σχετική τους ικανό
τητα άνταποκρίσεως στούς προβλεπόμενους στόχους

καί ή συμφωνία τους μέ τους κανόνες κατανομής τών
δαπανών .

βρίσκονται σέ περιοχές γιά τίς όποιες έχουν
υιοθετηθεί ταυτόσημοι ή συγγενείς ποιοτικοί
στόχοι.

γ) Σχετικά μέ τίς ουσίες τών οποίων ή άπόρριψη ή
ή άποθήκευση θά άπαγορευθεϊ ή θά περιορι
σθεί : τήν έναρμόνιση τών μεθόδων έλέγχου καί
είδικώτερα τών μεθόδων πιστοποιήσεως, στό
μέτρο πού είναι άναγκαϊο γιά τήν καλή λειτουρ
γία τής κοινής άγοράς καί τήν εκτέλεση τοΰ
προγράμματος αύτοΰ .
2 . Τή δημοσίευση άπό τήν 'Επιτροπή, στήν έτήσια
εκθεση γιά τήν κατάσταση τοΰ περιβάλλοντος στήν
Κοινότητα, πληροφοριών πού άνακοινώνονται
άπό κάθε Κράτος μέλος, γιά τά μέτρα πού λαμβά

νονται γιά νά διασφαλισθεί ή τήρηση διατάξεων
στόν τομέα τής καταπολεμήσεως τής ρυπάνσεως
καί τών όχλήσεων, γιά τήν υφιστάμενη νομολογία

Καθίσταται σαφής ή άνάγκη κοινού προβληματισμού

καί δράσεως στόν τομέα αυτό γιά λόγους πού έχουν
σχέση μέ τήν όμαλή λειτουργία τής κοινής άγοράς καί
τήν άποτελεσματικότητά της .

Διαφωνίες μεταξύ τών Κρατών μελών στήν έκτίμηση
τοΰ κόστους καταπολεμήσεως τής ρυπάνσεως, ιδίως
αν ή εκτίμηση αυτή δέν γίνεται μέ βάση συγκρίσιμα
νομοθετικά μέτρα καί μέ βάση ομογενή καθορισμό τοΰ
κόστους, μποροΰν νά προκαλέσουν συνέπειες στήν
πολιτική πού άκολουθεϊται σέ εθνικό έπίπεδο καθι
στώντας δυσκολότερη τήν έφαρμογή κοινής πολιτικής.

καθώς καί ένδείξεις γιά τίς βελτιώσεις πού ί-χουν
έπιτευχθεϊ καί τίς έφαρμοσμένες δοκιμές πού
έχουν πραγματοποιηθεί γι' αυτόν τόν σκοπό στήν

Είναι λοιπόν άναγκαϊο νά καθιερωθούν κοινές μέθο- 1
δοι έκτιμήσεως τοΰ κόστους, πράγμα τό όποιο μπορεί
νά διευκολυνθεί άπό τό γεγονός, ότι οί έργασίες πού
ήδη διεξάγονται άπό τά περισσότερα Κράτη μέλη
ευρίσκονται στό σύνολο τους στόν ίδιο βαθμό

Κοινότητα.

προόδου .
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Έξ άλλου , οί διαφορές μεταξύ τών άρχών ή κανόνων
κατανομής τών δαπανών καί της έρμηνείας ή όποία
δίδεται άπό τά Κράτη μέλη στήν έφαρμογή τους θά
είχαν φανερές συνέπειες στίς τιμές καί συνεπώς στίς
συναλλαγές, στούς όρους άνταγωνισμοΰ καί στόν
προσδιορισμό τοΰ τόπου τών έπενδύσεων.
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4 . Χρειάζεται να καθορισθεί κοινή μέθοδος ταξινο
μήσεως καί περιγραφής τών μέτρων καταπολεμή

σεως τής ρυπάνσεως άφοΰ ληφθούν κατάλληλα
υπόψη οί υπάρχουσες μεθοδολογικές έργασίες π .χ.
τό εγχειρίδιο τοΰ Frascati.
Γ . Τρόποι έκτελέσεως

Τά Κράτη μέλη καί ή 'Επιτροπή συνηγόρησαν γιά τήν
υιοθέτηση τής άρχής «ό ρυπαίνων πληρώνει». Ή άρχή
αύτή πρέπει νά θεωρείται σάν κατευθυντήρια άρχή
γιά τήν έναρξη τής; χρησιμοποιήσεως οικονομικών
μέσων γιά τήν υλοποίηση τής πολιτικής τοΰ περιβάλ
λοντος, χωρίς νά δυσχεραίνει τήν σταδιακή έξάλειψη
τών περιφερειακών ανισοτήτων τής Κοινότητος.

H Επιτροπή , βασισμένη στή γνώμη μιας όμάδος
έμπειρογνωμόνων οικονομολόγων ειδικευμένων στόν
τομέα τοΰ περιβάλλοντος, καί λαμβάνοντας υπόψη τίς
έργασίες πού διεξάγονται στό πλαίσιο τοΰ ΟΟΣΑ, θά
υποβάλει προτάσεις στό Συμβούλιο γιά όρισμένα
σημεία πού άναφέρονται υπό B.

Είναι επομένως άπαραίτητο νά προσδιορισθούν άπό

Δ . Χρονοδιάγραμμα

κοινοΰ ή φύση , ή έκταση καί οί τρόποι έφαρμογής της

άρχή ς αυτής, συμπεριλαμβανομένων τών έξαιρέσεων,
μέ τήν έπιφύλαξη τής έφαρμογής τών άρθρων 92 καί
έξης της συνθήκης περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής

Οί υπό B προβλεπόμενες έργασίες θά εκτελεσθούν
μέσα στίς άκόλουθες προθεσμίες :

Οικονομικής Κοινότητος .

B. 2-κοπός καί περιεχόμενο

1 . Πρέπει νά θεσπισθούν κοινοί κανόνες κατανομής

τών δαπανών γιά τήν καταπολέμηση τής ρυπάνσε
ωςΟ ), νά θεσπισθεί συγχρόνως κοινή νομοθετική
ρύθμιση σχετικά μέ τήν έφαρμογή τών έξαιρέσεων,
νά μελετηθοΰν οί άρχές κοινής νομοθετικής ρυθμί
σεως σχετικά μέ τούς τρόπους έφαρμογής τών
έξαιρέσεων τής άρχής «ό ρυπαίνων πληρώνει», νά
διατυπωθεί κοινός όρισμός της άποτελεσματικότη
τος τών οικονομικών μέσων πού χρησιμοποιούνται

κατά τής ρυπάνσεως καί, κατά περίπτωση , νά
έναρμονισθοΰν οί τρόποι έφαρμογής .
2 . Πρέπει νά μελετηθοΰν, έν όψει τής έναρμονίσεώς
τους, οί μέθοδοι έκτιμήσεως τών δαπανών καταπο
λεμήσεως της ρυπάνσεως . Σέ μία πρώτη φάση ή
προσπάθεια θά 'στραφεί πρός τόν καθορισμό τών
μεθόδων έκτιμήσεως τών δαπανών καταπολεμήσε
ως της ρυπάνσεως τοΰ ΐίδατος καί τοΰ άέρος,

1 . Χωρίς νά θίγεται ή έφαρμογή τών άρθρων 92 έπ .
τής συνθήκης περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οι
κονομικής Κοινότητος, υποβάλλεται άπό τήν 'Επι
τροπή στό Συμβούλιο , πρό τής 31ης Δεκεμβρίου
1973 , πρόταση σχετική μέ τήν κατανομή τών δαπα
νών καταπολεμήσεως τής ρυπάνσεως καί μέ τίς
άρχές μιας κοινής νομοθετικής ρυθμίσεως πού
άφορα τούς τρόπους έφαρμογής τών έξαιρέσεων
της άρχής «ό ρυπαίνων πληρώνει».

2 . Πρό τής 1ης 'Ιουλίου 1974, θά έκπονηθεϊ μελέτη
σχετικά μέ τήν άποτελεσματικότητα τών οικονομι
κών οργάνων πού χρησιμοποιούνται στήν καταπο
λέμηση τής ρυπάνσεως.

3 . Τά πρώτα πορίσματα τής μελέτης γιά τήν εκτίμηση
δαπανών καταπολεμήσεως της ρυπάνσεως θά είναι
διαθέσιμα κατά τό δεύτερο έξάμηνο τοΰ 1974 .

4. Οί άναφερόμενες υπό B σημεία 3 καί 4 έργασίες θά
αρχίσουν τό 1973 .

καθώς καί τοΰ κόστους καταπολεμήσεως τής ρυ

πάνσεως πού προέρχεται άπό τή βιομηχανία. Οί
έογασίες αύτοΰ τοΰ είδους θά πραγματοποιηθούν

σέ συνεργασία μέ τόν ΟΟΣΑ.

Κεφάλαιο 10

3 . Πρέπει νά μελετηθοΰν οί ένδεχόμενες μέθοδοι πού
θά έπιτρέπουν την εκτίμηση τών κοινωνικών δα
πανών τής ύποβαθμίσεως τοΰ περιβάλλοντος, ιδί
ως προκειμένου νά ένσωματωθοΰν κατάλληλα
στούς έθνικούς λογαριασμούς καί στόν υπολογι
σμό τοΰ εθνικού άκαθαρίστου προϊόντος.

A. Αϊτια καί περιεχόμενο

(!) Μέ τήν έπιφύλαξη τών μέτρων τά όποια εισηγήθηκε ή
Ίΐπιτροπή στό υπόμνημα της τής 24ης Μαρτίου 1971
πάνω στήν κοστολό*^ηση τής χρήσεως τών υποδομών στόν
τομέα τών μεταφορών.

Ή πραγματοποίηση τοΰ προγράμματος δράσεως της
Κοινότητος, είτε πρόκειται γιά τήν καταπολέμηση τής
ρυπάνσεως, τή διαφύλαξη τοΰ φυσικού χώρου καί τών
φυσικών πόρων, είτε γιά τή βελτίωση της ποιότητος
ζωής, πρέπει νά βασίζεται σέ ενα σύνολο έπιστημονι
κών καί τεχνικών γνώσεων σχετικών μέ τό φυσικό

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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περιβάλλον, τήν οικολογία, τήν τοξικολογία, τή χη
μεία, τήν τεχνολογία κλπ .

κών δραστηριοτήτων ή μέ τή μορφή κοινοτικών ενερ
γειών στό πλαίσιο τοΰ πολυετοΰς προγράμματος ερευ

νάς. Θά ήταν δυνατό νά έξετασθεϊ ή σύναψη συμβάσε
Σέ πολλές περιπτώσεις οί γνώσεις αύτές θά άποδει
χθοΰν άνεπαρκεϊς καί χρειάζεται νά άναληφθεϊ προ
σπάθεια γιά νά έπεκταθοΰν καί συμπληρωθούν μέ
ένέργειες ερευνάς καί άναπτύξεως 0) (2). Όρισμένες
άπό τίς δραστηριότητες αύτές θά μπορούσαν νά
διεξαχθούν σέ κοινοτικό επίπεδο, πράγμα τό όποιο θά
εξασφάλιζε άποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τών
διαφόρων εργαστηρίων καί ένδιαφερομένων ινστιτού
των τών Κρατών μελών καί τοΰ Κοινού Κέντρου
'Ερεύνης . Έτσι οί άπαιτούμενες ερευνες μπορούν νά
κατευθυνθούν καλύτερα καί νά συντονισθούν σέ συ
νάρτηση μέ τίς άνάγκες τοΰ προγράμματος δράσεως,
τά δέ άποτελέσματα πού προκύπτουν δύνανται νά
έφαρμοσθοΰν άμέσως σέ αύτό. Ή συνεργασία αυτή
καθίσταται περισσότερο έπιθυμητή καθ' όσον τά προ
βλήματα πού τίθενται θά έπιλύονται, σέ όρισμένες
περιπτώσεις , μόνο μέ τή συνδρομή ειδικευμένων έργα
στηριακών συγκροτημάτων τά όποια γενικά δέν βρί
σκονται σέ ενα Κράτος μέλος .

Όρισμένα θέματα μελέτης καί ερευνάς άναφέρονται
προηγουμένως στά κεφάλαια τά σχετικά μέ τούς
διάφορους στόχους τοΰ παρόντος προγράμματος.
Δύνανται νά άναφερθοΰν σάν παράδειγμα οί ερευνες
πού προορίζονται νά καλύψουν τά κενά τών γνώσεων

σχετικά μέ τίς ρυπαντικές ουσίες καί τίς συνέπειες
τους ή νά βελτιώσουν τίς μεθόδους μετρήσεως τής
ρυπάνσεως, πού άφοροΰν κατά πρώτο λόγο τήν άντι

κειμενική έκτίμηση τών κινδύνων (κεφάλαιο 1 τού

ων βιομηχανικής άναπτύξεως, γιά νά προωθηθεί ή
τελειοποίηση οργάνων μετρήσεως τής ρυπάνσεως ή
τεχνικών πού καθιστούν δυνατή τή μείωση τοΰ έπιπέ
δου ρυπάνσεως(3).

Γιά τήν ενίσχυση αυτών τών ένεργειών θά είναι
χρήσιμο νά καταρτισθεί καί νά ένημερώνεται ενας
κατάλογος τών δραστηριοτήτων ερευνάς στόν τομέα
τοΰ περιβάλλοντος στό σύνολο τής Κοινότητος.

Γ . Χρονοδιάγραμμα

1 . Μία πρώτη σειρά κοινοτικών ερευνητικών ένεργει
ών άπεφασίσθη άπό τό Συμβούλιο τήν 5η Φεβρου
αρίου , τήν 14η Μαΐου (4) καί τήν 18η 'Ιουνίου
1973 (5), στό πλαίσιο τοΰ πολυετοΰς προγράμματος
ερευνάς καί έκπαιδεύσεως τής Κοινότητος . Συνί
σταται δέ σέ άμεση δράση (πού πραγματοποιείται

στό Κοινό Κέντρο Έρευνας) καί σέ εμμεση δράση
καί άφορα τά έξής θέματα :
— άνάλυση καί μέτρηση τών ρυπαντικών ουσιών,

— πορεία καί έπιπτώσεις τών ρυπαντικών ούσιών,

— πρότυπα καί άνάλυση συστημάτων,

παρόντος τίτλου), τή θέσπιση προδιαγραφών (κεφά

— βλαπτικότης τοΰ μολύβδου ,

λαιο 2 τοΰ παρόντος τίτλου), καί τόν καθορισμό τών
ποιοτικών στόχων (κεφάλαιο 3 τμήμα 2 τοΰ παρόντος
τίτλου), καθώς καί τίς ειδικές γιά όρισμένα προϊόντα
ένέργειες (κεφάλαιο 4 τού παρόντος τίτλου), σέ ορι
σμένους βιομηχανικούς τομείς, καί στήν παραγωγή
ενεργείας (κεφάλαιο 5 τοΰ παρόντος τίτλου), στή
ρύπανση τών θαλασσών (κεφάλαιο 6 τμήμα 1 τού

— συνέπειες τών μικρορυπαντικών ούσιών στόν
άνθρωπο,

παρόντος τίτλου).

— οικολογικές συνέπειες τών ρυπαντικών ούσιών
τοΰ ύδατος,

— τηλεπισήμανση τής άτμοσφαιρικής ρυπάνσεως,
— ίδρυση τράπεζας στοιχείων γιά τίς ρυπαντικές
ούσίες,
— επιδημιολογική ερευνά .

B. Διαδικασία έκτέλεσεως

Οί ερευνες στόν τομέα τού περιβάλλοντος μπορούν να
διεξαχθούν μέ τό συντονισμό τών καταλλήλων έθνι

Το πρόγραμμα άμέσου ένεργείας πού υιοθετήθηκε
γιά τήν περίοδο άπό 1ης 'Ιανουαρίου 1973 εως
31ης Δεκεμβρίου 1976 καί γιά ποσό 15,85 έκατομ

μυρίων λογιστικών μονάδων, καί τό πρόγραμμα
έμμέσου ένεργείας γιά τήν περίοδο άπό 1ης 'Ιανου
αρίου 1973 εως 31ης Δεκεμβρίου 1975, καί γιά
(') Ή πραγματοποίηση τών ενεργειών αυτού τοΰ είδους
προϋποθέτει δτι θά ληφθεί έπί κοινοτικού έπιπέδου
άπόφαση άρχης δσον άφορα τή χορήγηση αναπτυξιακών
ένισχΰσεων. Συγχρόνως θά πρέπει έπίσης νά άποφασι
σθοΰν κατάλληλες διαδικασίες πού νά επιτρέπουν γιά
κάθε περίπτωση τήν παρέμβαση εμπειρογνωμόνων πού
ορίζονται άπό τά Κράτη μέλη .
(2 ) Αύτό όμως δέν θά επρεπε νά καθυστερήσει τή λήψη
επειγόντων μέτρων στήν περίπτωση όπου υπάρχει ενας
κίνδυνος πραγματικός ή δυνητικός γιά τόν άνθρωπο ή τό
περιβάλλον, έφόσον τά μέτρα αυτά μπορούν άργότερα νά
αναθεωρηθούν καί νά τροποποιηθούν, μέ βάση τά άποτε
λέσματα τών ερευνών οί όποιες θά άναληφθούν .

(3) Ή έφαρμογή αυτού τού είδους τών ένεργειών προϋποθέ
τει ότι θά ληφθεί έπί κοινοτικού έπιπέδου μία άπόφαση
άρχης δσον άφορα τή χορήγηση άναπτυξιακών ένισχΰσε
ων. Συγχρόνως θά πρέπει έπίσης νά άποφασισθούν

κατάλληλες διαδικασίες πού νά έπιτρέπουν γιά κάθε

περίπτωση τήν παρέμβαση έμπειρογνωμόνων πού όρίζο
νται άπό τά Κράτη μέλη .
(4) ΕΕ άριθ. N 153 της 9.6.1973 , σ. 11 .
(5) ΕΕ άριθ. N 189 τής 4.1.1973 , σ. 43 .
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ποσο 6,3 εκατομμυρίων λογιστικών μονάδων . Μία
πρώτη θεώρηση αύτοϋ τοΰ προγράμματος προβλέ

πεται γιά τήν άρχή τοΰ 1974, γιά νά ληφθούν
υπόψη οί άπαιτήσεις τοϋ προγράμματος δράσεως
στόν τομέα τοΰ περιβάλλοντος τό όποιο θά εχει εν
τώ μεταξύ υιοθετηθεί.

Μία Συμβουλευτική 'Επιτροπή 'Ερεύνης τοΰ Περι
βάλλοντος θά επικουρεί τήν 'Επιτροπή στήν εκτέ
λεση αύτοΰ τοΰ προγράμματος ερευνάς . Τά μέλη
της επιτροπής αυτής ορίζονται άπό τίς εθνικές
άρχές. Τό Συμβούλιο (ή όμάδα εργασίας γιά τό
περιβάλλον) θά ενημερώνεται περιοδικά γιά τήν
πορεία τών εργασιών τοΰ προγράμματος καί γιά
τίς γνώμες της επιτροπής αυτής .

— έπιδημιολογική ερευνά αριθ. 2 ,
— διασπορά

τών

ατμοσφαιρικών

ρυπαντικών

ουσιών .

Κεφάλαιο 4

— ποσοτική ανάλυση τών ρυπαντικών ουσιών πού
περιλαμβάνονται σέ ορισμένα προϊόντα .
Κεφάλαιο 5 , Τμήμα 1

— απόβλητα άπό έντατική εκτροφή ,
— επεξεργασία καί χρησιμοποίηση υγρών απο
βλήτων.

Κεφάλαιο 5 , Τμήμα 2
Στό παράρτημα II εμφαίνεται τό σύνολο τών ένερ
γειών αυτών σέ συσχετισμό μέ τά σημεία τοΰ
προγράμματος ενεργείας.

Πρέπει νά σημειωθεί ότι ή Κοινότης συμμετέχει
επίσης στίς τρεις συντονιστικές δραστηριότητες
COST στόν τομέα της προστασίας τοΰ περιβάλ

— θερμικά άπόβλητα .
Κεφάλαιο 6 , Τμήμα 1

— θαλάσσια ρύπανση προερχόμενη άπό τήν ξηρά.
Τίτλος II:

λοντος :

Αριθ. 61 α): φυσικοχημεία τών οξειδίων τοΰ θεί
ου στήν άτμόσφαιρα ( 1972-1976)
Αριθ. 64 β): άνάλυση τών οργανικών μικρορυ
παντικών ουσιών ( 1972-1974)
'Αριθ. 68

:λάσπη άπό σταθμούς καθαρισμοΰ
( 1973-1974).

Ή Επιτροπή έξασφαλίζει τήν γραμματεία τών
ένεργειών αυτών καί τό Κοινό Κέντρο 'Ερεύνης
συμμετέχει στίς ερευνες τών δραστηριοτήτων άριθ.
61 α) καί 64 β).

Κεφάλαιο 1
— διαφύλαξη τοϋ φυσικοϋ περιβάλλοντος : οικολο
γικές ερευνες .
Κεφάλαιο 2

— μείωση τών φυσικών πόρων.

Κεφάλαιο 11
ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2 . Οί έρευνητικές άνάγκες πού δέν καλύπτονται άπό
τό άνωτέρω πρόγραμμα, οί όποιες μπορεί νά προ
κύψουν κατά τήν εφαρμογή τοΰ προγράμματος
ενεργείας στόν τομέα τοΰ περιβάλλοντος, θά έξετα
οθοΰν άπό τήν 'Επιτροπή μέ τή συνδρομή της
άνωτέρω άναφερομένης συμβουλευτικής έπιτρο

πής καί τών άλλων εμπειρογνωμόνων τών κρατών,
προκειμένου νά καθορισθεί ή σκοπιμότης άναλή
ψεως νέων ένεργειών καί νά ύποβληθοΰν, ένδεχο
μ.ένως, προτάσεις στό Συμβούλιο . Οί κοινοτικές
ενέργειες θά μποροΰσαν νά ένταχθοΰν στό πολυε
τές πρόγραμμα ερευνάς μέ τήν ευκαιρία τών προ
βλεπομένων περιοδικών άναθεωρήσεων.
Χωρίς νά προδικάζεται ή πορεία τών έργασιών,

είναι δυνατό νά προβλεφθεί ένδεικτικά ότι αυτές
οί άνάγκες ερευνάς στά δύο επόμενα ετη θά
ο:ναφέρονται στά άκόλουθα θέματα τοΰ παρόντος
προγράμματος :
Τίτλος I:

Κεφάλαια 1 , 2 καί 3
— άκουστική όχληση ,

A. Αίτια καί σκοποί

1 . Εισαγωγή
Ή ποιότης τοΰ περιβάλλοντος συνδέεται στενά με
τό μεγαλύτερο μέρος τών έπιστημονικών, βιομηχα

νικών, οικονομικών κάί κοινωνικών δραστηριοτή
των τών διαφόρων χωρών καί επηρεάζει επίσης τίς
διεθνείς σχέσεις τους .

Ή διακλαδική αύτή ιδιότητα τοΰ περιβάλλοντος
συνεπάγεται, γιά όλους τούς ένδιαφερομένους,
άνάγκες ένημερώσεως, οί όποιες άνταποκρίνονται
ταυτόχρονα στίς ενασχολήσεις τών ειδικών ένός
ιδιαιτέρου τομέως καί στίς άπαιτήσεις εκείνων πού
καλούνται νά λάβουν πολλαπλές καί σημαντικές
άποφάσεις σέ πολιτικό καί οίκονομικό έπίπεδο ·

γιά νά άναφερθοΰν μερικά μόνο παραδείγματα, ό
νομοθέτης εχει άνάγκη άπό διευκρινίσεις τεχνικής
καί έπιστημονικής φύσεως, ό βιομήχανος άπό στοι
χεία ύδρολογικά καί γεωλογικά, ή υπεύθυνη γιά
τήν δημόσια υγεία άρχή άπό μετεωρολογικές πλη
ροφορίες, ενώ ό γεωργός καταφεύγει στήν τοξικο
λογία.
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Ό αριθμός των δημοσιευμάτων πού αναφέρονται
στην ποιότητα τοΰ περιβάλλοντος καί στήν κατα
πολέμηση της ρυπάνσεως αυξάνεται έδώ καί μερι
κά χρόνια κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά βρισκόμαστε
ήδη πρό μίας πραγματικής « βιβλιογραφικής εκρή
ξεως » πού δέν δείχνει σημεία ΰποχωρήσεως· νέες
έφημερίδες καί περιοδικά τίθενται σέ κυκλοφορία

μέ σκοπό βασικά τήν ενημέρωση των ειδικών σέ
ορισμένους συγκεκριμένους τομείς (άέρας, ΰδωρ ,
θόρυβος κλπ .) · μερικοί ενδεικτικοί κατάλογοι κα
θώς καί μηχανοποιημένα συστήματα τεκμηριώσε
ως, σχετικά πρόσφατα, προσπαθούν νά ταξινομή
σουν καί νά διοχετεύσουν τά έκατό χιλιάδες περί
που κείμενα σχετικά μέ τήν καταπολέμηση της
ρυπάνσεως, πού δημοσιεύονται κάθε χρόνο, άπό
τά όποια είκοσι χιλιάδες περίπου άποτελοΰν δι
πλώματα ευρεσιτεχνίας. Πρέπει νά υπενθυμισθεί
δτι κάθε χρόνο ή επιστημονική καί τεχνική κληρο
νομιά τοΰ κόσμου πλουτίζεται μέ τέσσερα έκατομ
μύρια έγγραφα περίπου· επίσης δέν προκαλεί
κατάπληξη τό ότι, παρά τίς προσπάθειες πού ήδη
έχουν καταβληθεί, τό μεγαλύτερο μέρος τών πλη
ροφοριών πού άφορα τήν ποιότητα τοΰ περιβάλ
λοντος βρίσκεται άκόμη διεσπαρμένο σέ δημοσιεύ
σεις πού ανήκουν σέ διάφορους τομείς, δπως ή
χημεία, ή βιολογία, ή ένέργεια, ή μελέτη επιστημο
νικών οργάνων, ή μετεωρολογία, ή υδρολογία, ή

Είδικώτερα M έξεταζονται:

— οί εγκαταστάσεις καί οί τεχνικές καθαρι
σμού καί ή ανακύκλωση τών προϊόντων
ρυπάνσεως,

— ή άποθήκευση καί ή καταστροφή τών άπο
βλήτων,
— ή επαναχρησιμοποίηση τών βιομηχανικών
άποβλήτων κλπ .
Οί διαδικασίες, τά μέσα καί οί εξοπλισμοί
σχετικά μέ τίς τεχνικές αυτές άποτελοΰν συνή
θως καινοτομίες . 'Επίσης πολλές άπό αυτές
προστατεύονται άπό διπλώματα ευρεσιτεχνί
ας, τά όποϊα χρειάζεται νά άναγνωρισθοΰν
καί νά άπογραφοΰν γιά νά μήν υπάρχει κίνδυ
νος νά προκαλέσουν δυσχέρειες στήν καταπο
λέμηση της ρυπάνσεως.
2.2 . Οί μέθοδοι καί τά όργανα μετρήσε
ως τών ρυπάνσεων καί τώνόχλήσεων
Οί έκπομπές ρυπαντικών ουσιών καί τά υγρά
άπόβλητα πρέπει νά άποτελοΰν άντικείμενο
συνεχούς έλέγχου , ώστε νά έλέγχονται οί προ

ιατρική , ή κοινωνιολογία, ή οίκονομία κλπ . Έπί

διαγραφές πού θά καθορισθούν . Οί άναλυτι

πλέον, υπάρχει ενας μεγάλος άριθμός δεδομένων
καί αποτελεσμάτων μετρήσεων. Γίνονται ετσι άντι
ληπτές οι δυσχέρειες πού συναντούν καθημερινά οι
μή ειδικοί προκειμένου νά λάβουν ορθολογικές
αποφάσεις, μέ πλήρη γνώση τών πραγμάτων.

κές μέθοδοι άπαιτοΰν τή βοήθεια πολλών

Οί άνάγκες ενημερώσεως πού έχουν διατυπωθεί
καλύπτουν εναν πολύ ευρύ τομέα ■ επίσης σέ πρώ
τη φάση είναι προτιμότερο νά περιορισθεί κανείς
στίς άκόλουθες άνάγκες, στίς όποιες εχει δοθεί
προτεραιότης .

επιστημονικών καί τεχνικών κλάδων, κυρίως :
— της αναλυτικής χημείας,

— της χρήσεως έπιστημονικών οργάνων,

— της χρησιμοποιήσεως επισημασμένων ένώ
σεων κλπ .

οχλήσεων

Τό πιό επείγον πρόβλημα, συνίσταται στή
διάκριση καί στήν έπιλογή άπό τήν ειδική
βιβλιογραφία τών καταλλήλων πληροφοριών,
καί κυρίως εκείνων πού έπιτρέπουν τήν εκτί
μηση τών δαπανών καί τών πλεονεκτημάτων
μιας τέτοιας έπιβλέψεως .

Θά γίνει απογραφή τών τεχνολογιών πού
υπάρχουν, μελέτη τών διαφόρων μέτρων πού
όδηγοΰν στήν τελειοποίηση καλυτέρων καί πιό
οικονομικών διαδικασιών καί εξοπλισμών γιά
τήν καταπολέμηση τών ρυπαντικών ουσιών
καί στή δημιουργία προϊόντων καί μεθόδων
λιγότερο ρυπαντικών.

Οί εργασίες πού επισημάνθηκαν άνωτέρω θά
άφοροΰν κατά προτεραιότητα τίς τεχνικές καί
τεχνολογίες, τίς σχετικές μέ τούς βιομηχανι
κούς τομείς πού άναφέρονται στό κεφάλαιο 5
τοΰ παρόντος τίτλου , καί στήν άνακύκλωση
καί τήν έπεξεργασία τών άποβλήτων γιά τά
όποια γίνεται λόγος στό κεφάλαιο 7 τοΰ πα

2 . Οί τεΫνικές καί τεχνολογικές απόψεις καί οί οικο
νομικές καί κοινωνιολογικές σννέπειές τους
2.1 . Ή μείωση τών ρυπάνσεων καί τών

Είναι σημαντικό νά τεθοΰν στή διάθεση έκεί
νων, οί όποιοι άποφασίζουν γιά τή δημιουργία
καί έγκατάσταση νέων βιομηχανιών, όλες οί
πιό πρόσφατες πληροφορίες πού θά τούς έπι
τρέψουν, μέ τή βοήθεια τών καταλλήλων τεχνι
κών, νά μειώσουν στό ελάχιστο τούς κινδύνους
ρυπάνσεως μέ τό πιό μικρό κόστος, ή νά
διατηρήσουν σέ έπίπεδο κατώτερο τών προ
διαγραφών τή ρύπανση πού άποδεικνύεται
άναπόφευκτη .

ρόντος τίτλου .

3 . Οί υγειονομικές, οικολογικές καί κοινωνικο
οικονομικές πλευρές

Ή εκτίμηση τών υγειονομικών καί οίκολογικών

κινδύνων, καθώς καί τών υλικών ζημιών πού
προκύπτουν άπό τή ρύπανση, βασίζεται στή γνώση
τών έπιπτώσεων τών ρυπαντικών ουσιών καί τών
όχλήσεων στήν υγεία τοΰ άνθρώπου καί στό περι
βάλλον του .
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Ή γνώση αύτη είναι άναγκαία για τόν καθορισμο
τών κριτηρίων, γιά τή -θέσπιση προδιαγραφών
καθώς καί γιά τόν προσδιορισμό τών ποιοτικών
στόχων του περιβάλλοντος χώρου .
"Εχει τίς πηγές της κυρίως στίς τοξικολογικές
ερευνες, τίς κλινικές παρατηρήσεις, τά πειράματα
πάνω σέ ζώα , τίς επιδημιολογικές ερευνες καί τίς
οικολογικές καί κοινωνικο-οικονομικές μελέτες .
Ή οργάνωση της προσβάσεως στίς πληροφορίες
αυτές, ol όποιες συχνά είναι διεσπαρμένες σέ όχι
ειδική γιά τό περιβάλλον βιβλιογραφία, θά επρεπε

νά αναληφθεί μέ συστηματικό τρόπο καί νά είναι
όσο τό δυνατό πληρέστερη . Ή λεπτομερής εξέταση
καί ή έκμετάλλε\)ση τών στοιχείων που υπάρχουν,
άπαιτοΰν, λόγω του όγκου τους, τή χρησιμοποίηση
τών συγχρόνων μέσων της πληροφορικής .

Μία άλλη πλευρά, σχετική μέ τή δυνατότητα μειώ
σεως τών ρυπάνσεων καί οχλήσεων, συνίσταται

στήν γνώση τών προδιαγραφών καί τών κανονι
σμών πού ήδη ισχύουν καθώς καί στήν ανάλυση
τών υγειονομικών, οικολογικών καί κοινωνικο
οικονομικών επιπτώσεων κατά τήν εφαρμογή τους
στούς διαφόρους τύπους περιβάλλοντος . Ή έξα
κρίβωση τών στοιχείων αύτών καί ό συγκριτικός
ελεγχός τους άπαιτοΰν έπίσης, λόγω της διασποράς
τους καί της διαφοροποιήσεώς τους, προσπάθεια

συστηματικής αξιοποιήσεως καθώς καί τήν χρήση
τών συγχρόνων τεχνικών μέσων τεκμηριώσεως .
Ή εξεύρεση , ή έπεξεργασία καί ή διάδοση τέτοιων
πληροφοριών θά άφοροΰν κατά προτεραιότητα τίς
ρυπαντικές ουσίες οί όποιες άναφέρονται στά
κεφάλαια 1 καί 2 καί στό κεφάλαιο 3 τμήμα 2 του
παρόντος τίτλου .
B. Περιεχόμενο
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κλάδους αύστηρά καθορισμένους (Chemical Ab
stracts, Biological Abstracts , Nuclear Science Ab
stracts, τό σύστημα πυρηνικής τεκμηριώσεως τής
'Επιτροπής ENDS κλπ)· είναι εύλογο ότι, κάθε
ύπηρεσία λαμβάνει μόνο τίς πληροφορίες οί όποιες
έμπίπτουν άποκλειστικά στόν τομέα τόν όποιον
καλύπτει.

Οί περισσότερες άπό αυτές τίς μεγάλες υπηρεσίες

προσφέρουν στούς πελάτες τους μαγνητοταινίες
πού περιέχουν γενικές βιβλιογραφικές άναφορές
καί ευρετήριο όρολογίας, οί όποιες χαρακτηρίζουν
τήν ουσία τού έπιστημονικού περιεχομένου τών
εγγράφων. Οί ταινίες αύτές, χάρις σέ ήλεκτρονικό
υπολογιστή, έχουν τή δυνατότητα άπαντήσεως σέ
συγκεκριμένες ερωτήσεις, είτε παρέχοντας τους
τίτλους τών εγγράφων πού άπαντοΰν στίς έρωτή
σεις, εϊτε δίνοντας βιβλιογραφικές άναφορές πού
έπιτρέπουν τήν άνεύρεση καί τήν προσφυγή σ'
αύτά τά κείμενα.
Ή 'Επιτροπή θά άποκτήσει κατάλληλες μαγνητο
ταινίες πού θά παράγονται άπό τίς υπηρεσίες πού
καλύπτουν καλύτερα τά προβλήματα τής ποιότη
τος τοΰ περιβάλλοντος - θά δύναται έπίσης, δοκι
μαστικά, νά συγκεντρώσει όλα αύτά τά δεδομένα
σέ ενα κέντρο τεκμηριώσεως πού θά θέσει στή
διάθεση τών εμπειρογνωμόνων τών Κρατών μελών.

3 . Ή πειραματική άξιοποίηση τών μαγνητοταινιών
θά εντοπίζει τά κενά καί τίς άνεπάρκειες αύτών
τών πηγών πληροφορήσεως - αυτό θά επιτρέπει νά
γίνει σύγκριση , προκειμένου νά προσδιορισθεί, άν
οί άνάγκες τών ένδιαφερομένων ικανοποιούνται
περισσότερο μέ τήν προσφυγή στίς διάφορες —
κατά τομέα — υπηρεσίες ή μέ τήν συγχώνευση
περισσοτέρων κέντρων τεκμηριώσεως σέ ενα.

α) Ήδη , εμφανίζεται σαφής άνεπάρκεια :

1 . Λόγω τής διασποράς τών γνώσεων, τών σχετικών
μέ τήν ποιότητα τοϋ περιβάλλοντος, είναι άνα
γκαΐο , γιά νά είναι προσιτές σέ χρήση, νά γίνει

Οί βιβλιογραφικές άναφορές πού παρέχονται
άπό τίς μηχανογραφικές υπηρεσίες καί τήν ένη

απογραφή τών καταλλήλων πηγών ενημερώσεως

τες . Οί υπηρεσίες αύτές χρειάζονται άπό τρεις
εως εξη μήνες κατά μέσο δρο , προκειμένου νά

περιλαμβανομένων καί τών υπηρεσιών πού παρέ

μερωτική βιβλιογραφία σπάνια είναι πρόσφα

χουν συνοπτικής μορφής ενημέρωση (υπηρεσίες

αποκτήσουν τά πρωτότυπα έγγραφα (περιοδι

πού χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
δελτία τεκμηριώσεως).

κά, έκθέσεις, πρακτικά διασκέψεων, διπλώματα

Ή 'Επιτροπή εχει ήδη άναλάβει τήν άπογραφή

περιλήψεις, νά τίς καταχωρίσουν σέ ευρετήριο

αυτή καί όταν συμπληρωθεί θά τή θέσει στή
διάθεση τής διεθνούς βιβλιογραφικής υπηρεσίας

καί τέλος νά καταγράψουν τίς μαγνητοταινίες,

πηγών πληροφορήσεως γιά τήν ποιότητα τοΰ περι
βάλλοντος, τήν οποίαν υπηρεσία προβλέπει νά
δημιουργήσει ό 'Οργανισμός Ηνωμένων 'Εθνών.

όρολογίας - αυτό τό μειονέκτημα είναι ιδιαίτερα
ενοχλητικό γιά τά πρακτικά τών διασκέψεων τά

Είναι σαφές ότι ή άπογραφή αύτή , προκειμένου νά
διατηρήσει τήν άξία της, πρέπει νά άποτελεΐ άντι
κείμενο συνεχούς ενημερώσεως.

ευρεσιτεχνίας, διατριβές κλπ .) νά προβούν στή
διαλογή γιά νά έτοιμάσουν τίς πληροφοριακές
τίς βιβλιογραφικές άναφορές καί τό ευρετήριο
όποια δημοσιεύονται, κατά γενικό κανόνα, ενα
χρόνο μετά τίς συνεδριάσεις . "Ομως, μέ τήν
εύκαιρία άκριβώς τών διασκέψεων αύτών, οί
ειδικοί επιστήμονες εκθέτουν τίς έργασίες τους
καί οί έκθέσεις τους άποτελοΰν κατά κάποιον
τρόπο τή σύνθεση τής πορείας τής τεχνικής

2 . Είναι γνωστό ότι μεγάλος άριθμός σημαντικών

στούς τομείς αυτούς. Θά ήταν συνεπώς, ενδια

έγγράφων, τά όποϊα άφοροΰν τήν ποιότητα τοΰ
περιβάλλοντος, χρησιμοποιούνται άπό τίς κυριώ
τερες υπηρεσίες ένημερώσεως παγκοσμίου κύρους,
ακόμη καί αν είναι ειδικευμένες σέ τομείς καί

φέρον νά καταβληθεί ειδική προσπάθεια γιά τή
συγκέντρωση, κατά τόν χρόνο πού γίνονται οί
διασκέψεις, τών κειμένων πού ύποβάλλονται
καί νά προσαρτώνται στό κέντρο τεκμηριώσεως.
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β) Σε άλλους τομείς, ή εμπειρία απέδειξε οτι οι
υπηρεσίες των μεγάλων οργανισμών τεκμηριώ
σεως δεν παρέχουν πάντοτε ικανοποιητική θέση
στήν παγκόσμια τεκμηρίωση , είτε σκόπιμα,
επειδή οι πελάτες τους προτιμούν μία γεωγρα
φική διάκριση , ειτε λόγω τών δυσχερειών που
τους προκαλεί ή πληροφόρηση αυτή (γιά τήν
άπόκτησή τους , γιά τήν κατανόηση της, λόγω
της διαφοράς τών γλωσσών στίς όποιες εχει
συνταχθεί).

Ή 'Επιτροπή , σέ διαβούλευση με όμάδα εμπει
ρογνωμόνων πού εκπροσωπούν τά συμφέροντα
τών ενδιαφερομένων, πρέπει νά καταρτίσει ενα
κριτικό κατάλογο τών υπηρεσιών οί οποίες
πράγματι είναι διαθέσιμες . Με τή βοήθεια της
'Επιτροπής 'Επιστημονικής καί Τεχνικής Πλη
ροφορήσεως καί Τεκμηριώσεως (CIDST), θά
άναλάβει τή μελέτη τών συντονισμένων ενερ
γειών καί τών συστημάτων πληροφορήσεως τών
οποίων ή εφαρμογή θά έπέτρεπε τήν κάλυψη
τών αναγκών της Κοινότητος . Τά συστήματα
πληροφορήσεως πού πρέπει νά καθιερωθούν

— μελέτη τών μέσων σέ πληροφορηση (management

information) πού δέν στηρίζεται σέ τεκμηρίωση , τά
όποια είναι αναγκαία στήν έπεξεργασία καί στήν
εκτίμηση τών λειτουργικών δεδομένων καί τών

ουσιαστικών μέτρων στά όποια θά στηριχθεί τό
πρόγραμμα τού περιβάλλοντος,

— μελέτη τών συστημάτων πληροφορήσεως γιά τά
προγράμματα καί τήν οργάνωση στόν τομέα τού
περιβάλλοντος, ή όποία σήμερα πραγματοποιείται
στά Κράτη μέλη καί τήν επίπτωση τών δραστηριο

τήτων αυτών στό πρόγραμμα τού περιβάλλοντος,
— μελέτη τής δυνατότητος συστάσεως ενός μικρού
εύρωπαϊκού κέντρου αναλύσεως τών πληροφοριών
(συμπεριλαμβανομένων τών διπλωμάτων ευρεσιτε
χνίας) σχετικά μέ τήν τεχνολογία καταπολεμήσεως
τής ρυπάνσεως ,

— ένημέρωση τού καταλόγου τών πηγών τεκμηριώσε

θά ήταν δυνατό νά ενσωματωθούν, έν ανάγκη ,

ως, ό όποιος ήδη εχει καταρτισθεί άπό τήν 'Επιτρο
πή καί ένσωμάτωσή του , υπό μορφή εύρωπαϊκής
εισφοράς, στό σύστημα τών Ηνωμένων 'Εθνών καί
στά άλλα διεθνή συστήματα τής αυτής φύσεως,

στό ευρωπαϊκό δίκτυο τεκμηριώσεως πού προ
βλέπεται άπό τήν απόφαση τού Συμβουλίου τής
24ης 'Ιουνίου 197 1 (1 ) καί, ενδεχόμενα, στά
συστήματα πληροφορήσεως σέ παγκόσμιο επί

— δημιουργία ένός προτύπου ευρετηρίου , πού θά
ένημερώνεται διαρκώς καί ταχέως μέ τίς εισηγήσεις
πού γίνονται κατά τή διάρκεια διασκέψεων πού

πεδο . 0ά ήταν δυνατό πιθανώς νά οργανωθούν

σέ άποκεντρωμένη βάση καί ετσι, ώστε νά
αποφευχθεί ανεπιθύμητος άνταγωνισμός μετα
ξύ δημοσίων καί ιδιωτικών υπηρεσιών.
Γ . Tponoi εκτελέσεως

Προ τοΰ τέλους τού 1974, ή 'Επιτροπή θά υποβάλει

προτάσεις, άφού συμβουλευθεί δύο ομάδες εμπειρο
γνωμόνων. Ή πρώτη θά άπαρτίζεται άπό εμπειρογνώ
μονες πού εκπροσωπούν τά συμφέροντα τών ένδιαφε
ρομένων καί τών όποιων τό εργο θά συνίσταται στό
λεπτομερέστερο καθορισμό τών άναγκών πληροφορή
σεως (management information), πού είναι άπαραίτη
τη γιά τήν εφαρμογή τού προγράμματος περιβάλλο
ντος τών Κοινοτήτων.
Ή 'Επιτροπή 'Επιστημονικής καί Τεχνικής Πληροφο
ρήσεως καί Τεκμηριώσεως (CIDST) θά μπορούσε νά
άναλάβει τόν πόλο τής δεύτερης ομάδος καί νά
επιφορτισθεί μέ τόν προσδιορισμό τών δυνατοτήτων
βελτιώσεως τής προσβάσεως καί τής οργανώσεως τής
επιστημονικής καί τεχνικής πληροφορήσεως δσον
άφορά τό περιβάλλον, σύμφωνα μέ τίς πραγματικές
άνάγκες αυτών πού κάνουν χρήση .
Μία άπό τίς δύο ομάδες θά μπορούσε νά άναλάβει τίς
άκόλουθες έργασίες, άνάλογα μέ τίς άντίστοιχες άρ
μοδιότητές της, ενώ ή Επιτροπή θά μπορούσε νά
συνδράμει, ένδεχόμενα, καί νά άναλάβει τίς μελέτες
πρότυπα :

(i ) EE αριθ. A 122 της 10.12.1971 , σ. 7 .

πραγματεύονται
λοντος ,

τήν

προστασία

τού

περιβάλ

— νέα ερευνά, γιά νά γίνουν καλύτερα γνωστές οί
ανάγκες τών ειδικών στόν τομέα τοΰ περιβάλλο
ντος : ή βελτίωση τών προσβάσεων στίς διάφορες
υπηρεσίες πληροφορήσεως κατά τομείς ή κατά
κλάδους , ή συγχώνευση διαφόρων συναφών κέ
ντρων τεκμηριώσεως σέ ενα,
— επισήμανση τών κενών στά δίκτυα τά όποία παρέ
χουν τήν επιστημονική καί τεχνική πληροφόρηση
πού χρησιμοποιείται γιά τήν προστασία τού περι
βάλλοντος ,

— μελέτη τών τρόπων καί τών μέσων, πού θά ήταν
κατάλληλα γιά νά οδηγήσουν σέ μία συντονισμένη
ευρωπαϊκή πολιτική στόν τομέα της πληροφορήσε
ως γιά τό περιβάλλον, κατά τρόπον ώστε νά εναρ
μονισθούν οί κοινές διαδικασίες, νά αποφευχθούν
οι διπλές έργασίες καί νά αξιοποιηθούν στό άνώτα
το επίπεδο οί δυνατότητες τής εκσυγχρονισμένης
έπεξεργασίας της πληροφορίας, καθώς καί έκείνων
πού ενδεχόμενα θά κάνουν χρήση καί πού ήδη
έχουν καταγραφεί στά Κράτη μέλη ,
— συγχώνευση όλων τών δραστηριοτήτων αυτών σέ
διεθνή κλίμακα,

— δημοσίευση εκθέσεων επί της πορείας, τό συντομώ
τερο δυνατό, προκειμένου νά έπιτευχθει πραγματο
ποιήσιμο σχέδιο χρονοδιαγράμματος κατά τό τέλος
τού 1973 , μετά άπό κοινή συμφωνία μεταξύ τών
δύο ομάδων καί τών άρμοδίων υπηρεσιών της
'Επιτροπής .
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ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κεφαλαίο 1
ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

A. Κατευθυντήριες γραμμές

Όπως ήδη εχει έπισημανθεΐ, ή διαφύλαξη τοΰ φυσι
κού χώρου συνεπάγεται τήν άνάγκη νά εξετασθούν
ορισμένες πλευρές της πολιτικής της οποίας τά άποτε
λέσα,ατα καθορίζουν τή χρήση τού αγροτικού χώρου
καί , ιδιαίτερα, της γεωργικής πολιτικής .

Οι γεωργοί έκπληρώνουν ήδη μέ τίς δραστηριότητές
τους χρήσιμες λειτουργίες συντηρήσεως τών εδαφών
καί τών τοπίων. Ή ανάπτυξη τών λειτουργιών αυτών
συμπίπτει μέ τό συμφέρον τού συνόλου . Χρειάζεται νά
έξετασθεί ή δημιουργία σέ ορισμένες γεωργικές περιο
χές. νέων δραστηριοτήτων συνδεδεμένων μέ τόν τουρι
σμό καί ικανών νά παράσχουν συμπλήρωμα εισοδήμα
τος γιά ορισμένους γεωργούς ή νέες άπασχολήσεις γιά
παλαιούς γεωργούς . Τά μέτρα αυτά δύνανται έπίσης
νά συμβάλουν στήν άποφυγή της έρημώσεως ορισμέ
νων περιοχών .

Ή γεωργική δραστηριότης εχει ορισμένες επιπτώσεις
στό φυσικό περιβάλλον. Τά φαινόμενα αυτά επιτεί
νονται άπό τό γεγονός, κυρίως , της έντατικής χρησι
μοποιήσεως ορισμένων λιπασμάτων καί τής ύπερβολι
κής χρήσεως παρασιτοκτόνων. Γιά τήν προστασία τοΰ
φυσικού περιβάλλοντος χρειάζεται νά άποφευχθοϋν
ορισμένες επικίνδυνες συνέπειες έξ αιτίας τής κατα
χρήσεις τών τεχνικών αυτών μεθόδων.
B. Ενέργειες

Ή 'Επιτροπή εκφράζει τήν πρόθεσή της να επεκτείνει

τή μελλοντική δράση της σέ o,τι άφορα τή διαφύλαξη

ται οτι, « προκειμένου νά εξασφαλισθεί ή συνέχιση
της γεωργικής δραστηριότητος καθώς καί ή διατή
ρηση ένός έλαχίστου πληθυσμού ή ή συντήρηση
του φυσικού χώρου σε ορισμένες μειονεκτούσες
ζώνες, θά δοθεί στά Κράτη μέλη ή δυνατότης,
σύμφωνα μέ κοινοτικούς κανόνες πού θά ορι
σθούν, νά θεσπίσουν ιδιαίτερο καθεστώς ενισχύ
σεων πού προορίζεται νά ευνοήσει τίς γεωργικές
δραστηριότητες καί νά βελτιώσει τό εΙσόδημα των
γεωργών στίς ζώνες αυτές .
Τό Συμβούλιο θά υλοποιήσει τήν παρούσα άπό
φαση μέ μία οδηγία πού θά εκδώσει πρίν από τήν
1η 'Οκτωβρίου 1973 ».

β) 'Επεξεργασία προτάσεως οδηγίας περί της ενθαρ
ρύνσεως των δασικών δραστηριοτήτων που προο
ρίζονται νά βελτιώσουν τίς γεωργικές δομές
1 ) Αίτια
Τα μέτρα αυτα αναδασωσεως έχουν σκοπό νά
ένθαρρύνουν τήν άναδάσωση εκτάσεων πού
μέχρι τώρα έχρησιμοποιούντο γιά γεωργική
εκμετάλλευση καί δέν ήταν επαρκώς αποδοτι
κές, τή μετατροπή τών σχεδόν μή παραγωγικών
δασικών εκτάσεων σέ παραγωγικά δάση καί
επί πλέον τή δημιουργία προστατευτικών φυ
τειών, πού προορίζονται κυρίως νά προστατεύ
σουν τό έδαφος άπό τή διάβρωση . Ή άπαραί
τητη ενθάρρυνση τής άναδασώσεως πρέπει νά
ένταχθεί στό πρόγραμμα της γενικής άναπτύξε
ως πού προβλέπεται γιά κάθε περιοχή , λαμβα
νομένων υπόψη τών επιτακτικών αναγκών γιά
τή χρησιμοποίηση τού εδάφους καί τή συντήρη
ση τού τοπίου .

τού φυσικού περιβάλλοντος καί προτίθεται νά προε
τοιμ.άσει άπό τώρα , κυρίως στό πλαίσιο τής γεωργικής

πολιτικής, τίς προτάσεις ή νά άναλάβει τίς κατωτέρω

2 ) Περ ιεχόμενο

μελέτες .

Τό καθεστώς τών ενισχύσεων πού μελετάται

Ή άπαρίθμηση τών ενεργειών αυτών δέν είναι περιο

τοΰ έδάφους, παροχή καί φύτευση φυτών καί

ριστική . Περιορίζεται στίς έφικτές βραχυπρόθεσμες
ένέςιγειες καί εχει ένδεικτικό χαρακτήρα.

σπόρων, εργασίες συντηρήσεως συμπεριλαμβα
νομένων τών άνεφοδιασμών, τής εγκαταστάσε
ως φρακτών, της δημιουργίας άντιπυρικών ζω

Ή πραγματοποίηση τών ένεργειών αυτών θά άποκα

νών κλπ .

λύψει ποιές άλλες ένέργειες θά άποδειχθούν άναγκαΐ
ες γιά τή διαφύλαξη τού φυσικού περιβάλλοντος .

α) Πρόταση οδηγίας περί της γεωργίας ορισμένων
ιιειονεκτουσών ζωνών

Ή πρόταση αυτή υπεβλήθη στό Συμβούλιο τήν
21η Φεβρουαρίου 1973 , καί άπετέλεσε εκτοτε
αντικείμενο ψηφίσματος^), στό όποιο πρόβλεπε
( i ) EE άριθ. A 33 της 23.5.1973 , a. 1 .

σήμερα , άφορα εργασίες όπως : προπαρασκευή

Έξ άλλου , θά ήταν δυνατό νά προστεθεί ή
κατασκευή καί ή διευθέτηση δασικών όδών καί
μονοπατιών γιά πεζούς, ποδηλάτες καί ιππείς .

Τό ποσό τών προβλεπομένων ενισχύσεων είναι
σημαντικό καί δύναται νά άντιπροσωπεύσει

περισσότερο άπό τά δύο τρίτα τών δαπανών
άναδασώσεως πού επιβαρύνουν τόν γεωργό .
'Επί πλέον προβλέπεται ή δυνατότης νά χορη
γηθεί γιά ορισμένη περίοδο έτήσια ένίσχυση
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άνά άναδασωθέν έκτάριο προκείμενου νά δη
μιουργηθούν περισσότερα κίνητρα άναδασώ
σεως, έφόσον πρόκειται γιά εκτάσεις πού άπο
δεσμεύθηκαν μετά τή διακοπή της γεωργικής
έκμεταλλεύσεως, στό πλαίσιο τής κοινοτικής
οδηγίας περί τών διακοπών τής γεωργικής

δραστηριότητος καί τή διάθεση τής εκτάσεως
γιά τή βελτίωση τών δομών, πού έκδόθηκε άπό
τό Συμβούλιο τήν 17η 'Απριλίου 1972( 1 ).

— τέλος, επιπτώσεις τών εδαφικών διευθετή
σεων στό φυσικό χώρο (άποξήρανση ελών,
διατάραξη τοΰ συστήματος τών υδάτων,
καταστροφή τών φρακτών κλπ).

Τά πορίσματα τής μελέτης αυτής θά πρέπει νά
προσδιορίζουν τούς τομείς στούς όποιους ή
Κοινότης θά μπορούσε νά πάρει πρωτοβουλίες
καθώς καί τούς τομείς γιά τούς όποιους είναι

άπαραίτητες πιό προχωρημένες ερευνες .
3 ) Χρονοδιάγραμμα

Ή 'Επιτροπή θά υποβάλει τήν πρόταση αυτή
στό Συμβούλιο πρό τής 31ης Δεκεμβρίου 1973 .

3 ) Χρονοδιάγραμμα
H μελετη αυτή θα έχει τελειώσει μέχρι το τέλος
τοΰ 1973 .

γ) Οικολογικές επιπτώσεις τών έκσυγχρονισμένων
τεχνικών παραγωγής πού εφαρμόζονται στην
γεωργία

δ) Τρόφιμα ποιότητος
1 ) Αίτια

1 ) Αίτια
Είναι άναμφισβήτητο , ότι ή ανάπτυξη τής γε
ωργίας εχει ορισμένες επιπτώσεις στό φυσικό

χώρο . Τό φαινόμενο αυτό εντείνεται άπό τήν
αύξηση τής παραγωγής, τήν όποία συνεπάγεται
ό εκσυγχρονισμός τών γεωργικών εκμεταλλεύ
σεων. "Ετσι, σύμφωνα μέ τίς άποφάσεις πού
πήρε τό Συμβούλιο , στό θέμα τοΰ εκσυγχρονι
σμού τής γεωργίας, ή Κοινότης εκπληρώνει

Οι καταναλωτές τής Κοινότητος άποδίδουν
ολοένα καί μεγαλύτερη σημασία στήν ποιότητα
τών τροφίμων. Πολλές ενδείξεις άφήνουν νά
διαφανεί, ότι ή ζήτηση προϊόντων θά αυξηθεί
περισσότερο στό μέλλον.
Διαπιστώνονται, έξ άλλου , εκ μέρους τών γε
ωργών, όλοένα καί περισσότερες πρωτοβουλί

ες, πού άποβλέπουν στήν άνάπτυξη τής λεγομέ

πρωτεύοντα ρόλο γιά τόν προσανατολισμό της

νης « βιολογικής παραγωγής » ή τής παραγωγής

πολιτικής εκσυγχρονισμού τών γεωργικών
έκμεταλλεύσεων (οδηγία τοΰ Συμβουλίου τής

τίς φυσικές διεργασίες ».

17ης 'Απριλίου 1972 περί τοΰ έκσυγχρονισμοΰ

τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων)(2).
Οί έπιστημονικές γνώσεις στόν τομέα αυτόν
δέν είναι ωστόσο άρκετά άκριβεΐς καί κατά
συνέπεια είναι άναγκαΐο νά άναληφθεΐ μελέτη
πού θά έπιτρέπει τήν εξέταση τών προσφάτων
γνώσεων σ' αυτόν τόν τομέα .
2) Περιεχόμενο

Ή μελέτη αυτή εχει σάν άντικείμενο νά κατα
στήσει δυνατή τήν καλύτερη εκτίμηση τών επι
πτώσεων στό φυσικό χώρο άπό τή χρησιμοποί
ηση τών τεχνικών μέσων παραγωγής όπως :
— μονοκαλλιέργειες καί ορισμένοι τρόποι καλ
λιέργειας πού δύνανται νά έχουν σάν αποτέ
λεσμα τήν άποδυνάμωση τοΰ καλλιεργημέ
νου εδάφους ή καί τήν μεταβολή τών Ιδιοτή
των του ,

— εντατική χρησιμοποίηση ορισμένων λιπα
σμάτων,

— υπερβολική χρήση παρασιτοκτόνων,
— εντατική εκτροφή άπό τήν όποία κινδυνεύει
νά δημιουργηθεί οργανική ρύπανση καί μι
κροβιακή μόλυνση ,

(!) ΕΕ άριθ. N 96 τής 23.4.1972, σ . 9 .
(2)ΕΕ άριθ. N 96 της 23.4.1972, σ. 1 .

πού προέρχεται άπό τεχνικές « εγγύτερες πρός

Συνεπώς, όπως έχουν τά πράγματα , οί κατανα
λωτές δεν προστατεύονται πάντοτε επαρκώς σέ
δ,τι άφορα τή γνησιότητα τών λεγομένων « φυ

σικών » προϊόντων, τά όποια πωλούνται μέ τίς
πιό ποικίλες ονομασίες .

Είναι αναγκαίο νά μελετηθούν τά δεδομένα
τοΰ προβλήματος- αυτού τόσο στό επίπεδο τών
τεχνικών παραγωγής, δσο καί σέ δ,τι άφορα τίς
μεθόδους έμπορίας(3).
2) Περιεχόμενο

Δύο μελέτες έχουν άναληφθεΐ σ' αυτόν τόν
τομέα : ή μία άφορα τούς δρους καί τίς δυνατό
τητες άναπτύξεως ένιαίων καί βιολογικών με
θόδων γιά τήν καταπολέμηση τής ρυπάνσεως
στήν γεωργία, καί ή άλλη άφορα τίς δυνατότη
τες άναπτύξεως τοΰ εμπορίου τών τυπικών
άγροτικών προϊόντων ποιότητος καί τών λεγο
μένων βιολογικών.
Αύτές οί μελέτες θά πρέπει νά επιτρέψουν στήν
'Επιτροπή νά άναλάβει, σέ ένδεχόμενη περί
πτωση, πρωτοβουλίες γιά τήν ένθάρρυνση τών
(3) Έξ άλλου , ή 'Επιτροπή συνεχίζει τίς έργασίες εναρμονί
σεως τών νομοθεσιών στόν τομέα τών φυτικών προϊόντων
καί τροφίμων καί στόν κτηνιατρικό καί ζωοτεχνικό
τομέα · πολυάριθμες προτάσεις όδηγιών καί κανονισμών
έκκρεμοΰν στό Συμβούλιο καί άλλες θά υποβληθούν μέσα
στούς έπόμενους μήνες.
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άγροτών, οι όποιοι καταβάλλουν ιδιαίτερη
προσπάθεια γιά τή βελτίωση τής ποιότητος τών
προϊόντων τους, καί συγχρόνως, γιά τήν ενί
σχυση τής προστασίας τών καταναλωτών.
3) Χρονοδιάγραμμα
Αυτή ή μελέτη θά περατωθεί κατά τό τέλος τοΰ
1973 .
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πτηνών, έν όψει της ενδεχόμενης εναρμονίσεως
τους .

3) Χρονοδιάγραμμα
Ή δράση αυτή θά επρεπε νά αναληφθεί τό
ταχύτερο δυνατό καί έν πάση περιπτώσει, τό
άργότερο τήν 31η Δεκεμβρίου 1974( 1 ). Ή 'Επι
τροπή θά υποβάλει, ένδεχόμενα, προτάσεις
πρίν άπό τήν ήμερομηνία αυτή .

ε) Προβλήματα άποβλήτων προερχομένων άπό Εντα
τική έκτροφή
Κεφάλαιο 2

1 ) Αίτια
'Εκδηλώνεται μια συνεχώς αυξανόμενη άνησυ
χία σ' αυτόν τόν τομέα, γιά τίς διάφορες
οχλήσεις καί Ιδιαίτερα γιά τή ρύπανση τοΰ
αέρα καί ύδατος πού προκαλείται άπό τή
διαρκώς περισσότερο βιομηχανοποιημένη
παραγωγή χοιρινών καί πουλερικών .

2) Περιεχόμενο καί χρονοδιάγραμμα

Ή δράση αυτή άναφέρεται στόν τίτλο 1 κεφά
λαιο 7 , πού άφορα τίς ένέργειες τίς σχετικές μέ
άπόβλητα καί κατάλοιπα.
στ) Προστασία πτηνών καί όρισμένων άλλων ειδών
1', ώων

1 ) Αίτια

Εκατονταδες εκατομμύρια αποδημητικών καί
ώδικών πτηνών συλλαμβάνονται καί φονεύο
νται κάθε χρόνο, στήν Ευρώπη , γεγονός τό
όποιο υποκινεί διεθνείς ένέργειες διαμαρτυρί
ας πρός τίς χώρες πού επιτρέπουν τήν παγίδευ
ση τών πτηνών .

Ή μαζική αυτή καταστροφή δημιουργεί ενα
σοβαρό πρόβλημα γιά τήν οικολογική ισορρο
πία στήν Ευρώπη διότι συνεπάγεται, μεταξύ
άλλων, πολλαπλασιασμό τών ζωικών παρασί
των τών φυτών . Κατά συνέπεια, ή καταπολέμη
ση τών παρασίτων αυτών απαιτεί μία μαζικό

τερη χρήση εντομοκτόνων, πού είναι επιζήμια

γιά τήν ανθρώπινη υγεία καί τό φυσικό χώρο .
Μία πολιτική προστασίας τοΰ περιβάλλοντος

όφείλει λοιπόν, νά περιλαμβάνει μέτρα τά
όποια νά αποτρέπουν τή μαζική καταστροφή

τών πτηνών, κυρίως τών ώδικών καί άποδημη
τικών καί, γενικώτερα, νά προστατεύουν τήν
ύπαρξη όρισμένων ζωικών ειδών τά όποια

άπειλοΰνται ή ήδη οδηγούνται σέ άφανισμό.
2) Περιεχόμενο
Πρέπει νά προωθηθεί κοινή δράση τών Κρα
τών μελών στό πλαίσιο τοΰ Συμβουλίου τής

Ευρώπης καί τών λοιπών διεθνών όργανισμών.
Θά πρέπει έπίσης νά μελετηθούν οί ειδικές
νομοθεσίες, σχετικά μέ τήν προστασία τών
ζωικών ειδών καί ιδιαίτερα τών άποδημητικών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑ
ΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙ
ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

A. Αϊτια καί κατευθυντήριες γραμμές

Τά προβλήματα πού δημιουργούνται άπό τήν υπο
βάθμιση τοΰ περιβάλλοντος, όπως καί οι λύσεις τους,
συνδέονται στενά μέ τό γεγονός ότι γιά ορισμένους
φυσικούς πόρους μή άνανεώσιμους , δπως ορισμένα
μέταλλα, τό πετρέλαιο καί τό φυσικό άέριο, υπάρχει
κίνδυνος νά άνακύψει, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρό
θεσμα, πρόβλημα έφοδιασμοΰ σέ διεθνή κλίμακα(2)
(άκόμη καί άν ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες,
όπως ή άνοδος τών τιμών πού οφείλεται στή σπανιό
τητα, οί πιθανότητες άνακαλύψεως νέων κοιτασμά
των, ή τεχνολογική πρόοδος καθώς καί ή άνακύκλωση

γιά τά μέταλλα). 'Ανάλογα προβλήματα θά ήταν
δυνατό νά άνακύψουν γιά τό ΰδωρ πού αποτελεί
άνανεώσιμο πόρο, λόγω τής ταχείας αυξήσεως τών
άναγκών καί τοΰ βαθμού ρυπάνσεως .

Τό πρόβλημα διαθεσιμότητος όρισμένων μή ανανεώ
σιμων πόρων, χρειάζεται πλέον μία άνάλυση πιό
διεξοδική σέ παγκόσμιο καί σέ κοινοτικό επίπεδο
λόγω τών έπιπτώσεών του στό περιβάλλον.

Συνεπώς, είναι ουσιώδες νά συγκεντρωθούν τά βασι
κά δεδομένα γιά νά καθορισθοΰν οί προσανατολισμοί
μίας κοινής πολιτικής καταπολεμήσεως τής ρυπάνσε
ως καί νά ληφΦοΰν τά αναγκαία μέτρα , προκειμένου

νά διαφυλαχθούν καί νά ύποκατασταθοΰν οί πόροι,

πού έξαντλοΰνται. Κάτω άπό αυτές τίς συνθήκες ,
πρέπει νά έξετασθεΐ κατά πόσο μία υψηλή έτήσια

παγκόσμια κατανάλωση μή άνανεωσίμων πόρων, συ
νεπάγεται χειροτέρευση τής ποιότητος τοΰ περιβάλ
λοντος καί κατά πόσον ή άνακύκλωση συντελεί, σέ

όρισμένες περιπτώσεις, στή βελτίωση τής ποιότητος
( Γ) Θά ληφθούν ύπόψη τά συμπεράσματα επί τοΰ θέματος
αύτοϋ στό Συμβούλιο της Ευρώπης.
(2) Ή Εκθεση τοΰ καθηγητού Meadows «Τά όρια τής άναπτύ

ξεως», της όποιας τά βασικά στοιχεία γιά τούς μή
άνανεώσιμους πόρους είναι δυνατό νά βελτιωθούν ση
μαντικά, άποτελεΐ μία σφαιρική προσέγγιση τοΰ προβλή

ματος τής βραχυπρόθεσμης ή καί μακροπρόθεσμης έξα
ντλήσεως όρισμένων πόρων πού είναι άπαραίτητοι γιά
τήν οικονομική άνάπτυξη. Ή Ικθεση αυτή υπογραμμίζει
έπίσης τήν σημασία τής άνακυκλώσεως καί τής ανακτήσε

ως γιά τήν διατήρηση τών όρυκτών πόρων καί γιά τήν
καταπολέμηση τής ρυπάνσεως πού προκαλείται άπό όρι
σμένα μέταλλα (υδράργυρο, κάδμιο, χρώμιο).
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τοΰ περιβάλλοντος . Οι εργασίες πού διεξάγονται στόν
τομέα αυτόν πρέπει, ένδεχόμενα, καί κατά περίπτωση ,
νά γίνονται σέ συνάρτηση μέ τή βιομηχανική καί
ενεργειακή πολιτική . Θά επρεπε επίσης νά ληφθούν
υπόψη οί έργασίες πού διεξάγονται στό πλαίσιο
διαφόρων διεθνών οργανισμών.
B. Ενέργειες

Δ . Χρονοδιάγραμμα
Οί υπό B μελέτες θά άναληφθοΰν τό 1973 . Τά

πορίσματά τους δυνατόν νά είναι διαθέσιμα στίς έξης
ημερομηνίες :
α) Μελέτη τών προβλημάτων τοΰ περιβάλλοντος που
συνδέονται μέ τή διαθεσιμότητα σέ o,τι άφορα
ορυκτούς πόρους πού άναφέρονται άνωτέρω : Δε
κέμβριος 1974 .

Θά άναληφθοΰν μελέτες προκειμένου :
— νά έξετασθοΰν σέ παγκόσμιο καί κοινοτικό έπίπε
δο , άφοΰ ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες
(τεχνολογική πρόοδος , άνάκτηση κλπ .), ή διαθεσι
μότης καί οί μελλοντικές άνάγκες σέ καθορισμέ
νους ορυκτούς μή άνανεώσιμους πόρους καί τών
οποίων ή σπανιότης καί τό ΰψος καταναλώσεως
ενδέχεται νά εχει επιπτώσεις στήν οικονομική καί
κοινωνική άνάπτυξη όπως καί στήν πολιτική τοΰ
περιβάλλοντος .

Σέ πρώτη φάση , ή 'Επιτροπή προτίθεται νά περιο
ρίσει τή μελέτη σέ ορισμένους ειδικούς πόρους,
όπως οί υδρογονάνθρακες , τά μέταλλα τής ομάδος
τής πλατίνης, ό κασσίτερος, ό υδράργυρος, τών
όποιων τά άποθέματα φαίνεται ότι είναι περιορι
σμένα, ή όπως τό χρώμιο , ό φθορίτης καί ό φώσφο
ρος τών όποιων ή έτήσια κατανάλωση είναι άρκετά
υψηλή ,

Διαθεσιμότης τών υδάτινων πόρων εντός της Κοι
νότητος : Δεκέμβριος 1974 .
β) 'Ανάλυση τών ένδεχομένων έπιπτώσεων στό περι
βάλλον, λόγω εξαντλήσεως τών πόρων : 'Ιούλιος
1975 .

γ) Διατήρηση τών μή άνανεωσίμων πόρων : Δεκέμ
βριος 1975 .

Κεφάλαιο 3
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

A. Κατευθυντήριες γραμμές
Ή λειτουργία τής κοινής άγοράς , θέτει μέ αυξημένη
οξύτητα ενα πρόβλημα ήδη αισθητό σέ έθνικό έπίπε

δο , δηλαδή τό πρόβλημα τής καλύτερης δυνατής
— νά άναλυθοΰν οί ένδεχόμενες μεσοπρόθεσμες ή
μακροπρόθεσμες έπιπτώσεις τής εξαντλήσεως καί

κατανομής τών άνθρώπων καί τών δραστηριοτήτων
στό έδαφος .

τής αυξανομένης χρήσεως τών πόρων αυτών στήν
πολιτική τοΰ περιβάλλοντος καί στή βιομηχανική

Ή έλεύθερη κυκλοφορία τών προσώπων καί τών

πολιτική της Κοινότητος,

κεφαλαίων, οί διαρθρωτικές μεταβολές, κυρίως τής
γεωργίας, οί ταχύρρυθμες μεταλλαγές τεχνολογικής,

— νά εξετασθεί κατά πόσο ή διατήρηση τών πόρων μέ
τήν άνακύκλωση καί τήν υποκατάσταση έμφανίζει
ενδιαφέρον γιά τήν προστασία τοΰ περιβάλλοντος,

οικονομικής καί κοινωνιολογικής φύσεως, όδηγοΰν

στή δημιουργία ή στήν ένίσχυση τής περιφερειακής
άνισορροπίας ανάμεσα στίς άστικές καί τίς άγροτικές
ζώνες .

— νά έξετασθεΐ, σέ κοινοτική κλίμακα, ή μεσοπρόθε
σμη καί ή μακροπρόθεσμη διαθεσιμότης τών πό

ρων τοΰ ύδατος, σέ συνάρτηση μέ τήν αύξηση τής
καταναλώσεως καί τής χρησιμοποιήσεώς του , κυρί
ως μέ:

— τήν άνάλυση τών υδάτινων πόρων καθώς καί
τής ποιότητος τους,

Οί αστικοποιημένες ζώνες τείνουν νά επεκταθούν
συχνά χωρίς ελεγχο . Μέ άφετηρία συμπυκνωμένους
οικιστικούς πόλους, άπό τούς όποιους άνακύπτουν
σοβαρά προβλήματα περιβάλλοντος, δημιουργούνται,
κατά τρόπο γενικά άναρχικό, νέοι τύποι χαλαρής
πολεοδομικής άναπτύξεως, οί όποιοι όδηγοΰν σταδια
κά καί άνεπαίσθητα στόν άφανισμό τών χώρων πρα

σίνου οί όποιοι είναι άναγκαίοι γιά τήν ισορροπία της
— τήν άνάλυση τών μελλοντικών άναγκών σέ ύδωρ
βιομηχανικής, οικιακής καί γεωργικής χρήσεως,
καθώς καί τών προβλημάτων μεσοπροθέσμου
καί μακροπροθέσμου εφοδιασμού ,
— τή συγκριτική άνάλυση τών μεθόδων διαχειρί
σεως καί σχεδιασμού .
Γ. Τρόποι έκτελεσεως

Ή 'Επιτροπή θά προβεί στίς προβλεπόμενες υπό B
μελέτες, προσφεύγοντας σέ συμβούλους . Μετά τίς
μελέτες αυτές, θά υποβάλει στό Συμβούλιο τίς κατάλ

ζωής. Τό φαινόμενο αυτό έπεκτείνεται, εύρύνεται,

υπερβαίνει τά σύνορα καί τείνει νά δημιουργήσει
άληθινές ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις .
Οί άγροτικές ζώνες υφίστανται καί αυτές βαθειές
μεταβολές . Σέ όρισμένες περιπτώσεις, ένώνονται μέ
τίς άστικοποιημένες ζώνες άπό τίς όποιες γρήγορα
άπορροφώνται. Σέ άλλες περιπτώσεις, έξαφανίζονται
πρός όφελος τών οικισμών τουριστικού ή ψυχαγωγι
κού χαρακτήρα, καί γνωρίζουν εντονες μεταβολές ώς
πρός τήν άπασχόληση . Σέ άλλες άκόμη περιπτώσεις,

ληλες προτάσεις, άφοΰ συμβουλευθεί, ένδεχόμενα,

υφίστανται δραστική μείωση τοΰ πληθυσμού τους,
λόγω τών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων οί όποιες
συνοδεύουν τίς σύγχρονες μορφές γεωργικής παρα

τούς έμπειρογνώμονες τών κρατών.

γωγής .
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Οί άνισορροπίες αυτές έχουν σημαντικές συνεπειες
στό περιβάλλον καί στίς συνθήκες διαβιώσεως : είτε
επιδεινώνουν τά φαινόμενα ρυπάνσεως είτε δημιουρ
γούν δυσχέρειες γιά τά μέτρα πού λαμβάνονται κατά
τής ρυπάνσεως, είτε άκόμη συντείνουν στήν υποβάθ
μιση τών πλαισίων καί τών συνθηκών διαβιώσεως .
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B. Ενέργειες

Ή Επιτροπή προτίθεται νά συγκεντρώσει, σέ πρώτη
φάση , τίς προσπάθειές της σέ τέσσερις κύκλους προ
βλημάτων, τά όποια επελέγησαν προσεκτικά μέ βάση
τόσο τήν γενική φύση τους, όσο καί τήν κοινοτική
διάστασή τους .

"Οσον άφορα τίς πυκνοκατοικημένες περιοχές, όλες οί
προσπάθειες πού θά μπορούσαν νά καταβληθούν

προκειμένου νά βελτιωθεί ή ποιότης ζωής θά ήταν
μάταιες, άν ή ίδια ή διαδικασία πολεοδομικής συγκε
ντρώσεως δέν ελεγχόταν άπό τό συντονισμό τής πολι
τικής τών Κρατών στό θέμα αυτό . Πράγματι, ή εφαρ
μογή χωροταξικών ρυθμίσεων σέ μία χώρα θά εχει
επιπτώσεις καί σέ άλλες, ώστε μία χώρα πού θίγεται
δέν θά μπορούσε, εάν υποτεθεί δτι κάθε χώρα εφαρ
μόζει άπομονωμένη έθνική χωροταξική πολιτική , νά
κάνει τίποτα άλλο παρά νά καταπολεμήσει τίς επιβλα
βείς επιπτώσεις, χωρίς νά δύναται νά θεραπεύσει τά
αίτια στό σύνολο τους .

Όσον άφορα τίς περιοχές δπου τό φυσικό περιβάλλον
καί τό τοπίο διατηρούνται πρός τό παρόν σέ σχετικά
καλή κατάσταση, είναι ουσιώδες νά διατηρηθούν οί
συνθήκες αύτές, κυρίως μέ τήν εφαρμογή μέτρων
σχετικών μέ τίς γεωργικές δομές . Αύτό συνιστά τήν
καλύτερη δυνατότητα προσελκύσεως πρός αύτές πλη
θυσμού καί νέων δραστηριοτήτων . Έτσι, οί περιοχές
αύτές θά άνταποκρίνονται στίς προσδοκίες καί τήν

αναζήτηση ισορροπίας, οί όποιες δέν είναι πλέον μόνο
τοπικές ή εθνικές, άλλά άντιστοιχούν στήν κοινή
ανάγκη τού πληθυσμού τού συνόλου τών χωρών τής
Κοινότητος .

Καί στίς δύο περιπτώσεις, είναι λοιπόν ιδιαίτερα
σημαντικό, τά προβλήματα τού περιβάλλοντος, πού
συνδέονται μέ τήν πολεοδομική άνάπτυξη καί μέ τήν
γεωγραφική κατανομή τών άνθρώπων καί τών δρα
στηριοτήτων, νά άποτελέσουν άντικείμενο ερευνάς σέ
κοινοτικό επίπεδο . Πρόκειται πράγματι, όχι μόνο περί
προβλημάτων τά όποια είναι παρεμφερή στίς διάφο
ρες χώρες, άλλά συχνά γιά κοινά προβλήματα τά

1 . Προβλήματα περιβάλλοντος που συνδέονται με
τήν άνάπτυξη τών αστικοποιημένων περιοχών της
Κοινότητος. 'Ιδιαίτερη περίπτωση της δημιουργί
ας μιας μεγαλοπόλεως στή βορειοδυτική Ευρώπη

Ή οργάνωση τών πόλεων καί τής ύπαίθρου δημιουρ
γεί οξύ πρόβλημα στίς διάφορες περιοχές τών Κρατών
μελών, δπου πολεοδομικές συγκεντρώσεις (είτε έξα
πλούμενες σέ περισσότερες χώρες, είτε δχι), άναπτύσ
σονται άπό πυρήνες ποικίλης σημασίας . Αύτό ισχύει
κυρίως γιά τή βορειοδυτική Εύρώπη , δπου τά μεγάλα
καί μικρά άστικά σύνολα καθώς καί οί πράσινοι
χώροι πού παρεμβάλλονται, μετατρέπονται σταδιακά
σέ μεγαλόπολη τών 100 περίπου έκατομμυρίων κατοί
κων ή όποία εκτείνεται στό έδαφος εξη Κρατών
μελών .

Οί άστικοποιημένες αύτές περιοχές (καί κυρίως αύτή
ή μεγαλόπολη) δημιουργούν νέα προβλήματα, τά
όποια άκόμη καί σπουδαιότατες πόλεις τοΰ χθές δέν
έχουν γνωρίσει καί τά όποια άφοροΰν κυρίως τή
διοίκηση, τίς ύποδομές, τίς μεταφορές, τίς κοινωνικές
καί μορφωτικές συνθήκες, τά μέσα άναψυχής, τή
δημόσια υγεία καί τήν οικολογική ισορροπία . Τά
προβλήματα αύτά είναι καμιά φορά τέτοιας εκτάσεως
ώστε νά άποφασίζεται ή δημιουργία νέων πόλεων μέ
διάφορους βαθμούς αύτονομίας.

Είναι σημαντικό, τά μέτρα τά όποια πρέπει νά λη
φθούν, προκειμένου νά άποφευχθούν οί δυσμενείς
συνέπειες άπό μία άναρχική συνέχιση τής διαδικασίας
αύτής, νά μελετηθούν καί υιοθετηθούν άπό κοινού
άπό τά ένδιαφερόμενα Κράτη μέλη , όσο τό δυνατό
ταχύτερα, δηλαδή πρίν τό φαινόμενο αύτό φθάσει σέ
σημείο πού δέν θά επιδέχεται πιά μεταβολή .
2 . Προβλήματα περιβάλλοντος τών κέντρων τών
πόλεων

όποια λόγω τής ένότητος τοΰ οικονομικού χώρου τής

κοινής άγοράς, μπορούν νά βρουν πιό εύκολα τή λύση
τους άπό μία έναρμονισμένη πολιτική .

Στόχος τών προσπαθειών, μέσα στό κατάλληλο πλαί
σιο καί κυρίως σέ συνδυασμό μέ τό συντονισμό τής

περιφερειακής πολιτικής, θά πρέπει νά είναι ή αντι
παράθεση τών ιδεών, τών έμπειριών καί τών έπιτευγ
μάτων σέ δ,τι άφορα τά προβλήματα περιβάλλοντος
πού συνδέονται μέ τήν πολεοδομία καί μέ τήν γεωγρα
φική κατανομή τών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Οί
προσπάθειες αύτές θά έπιτρέψουν έπίσης τήν άναζή

τηση κοινής προσεγγίσεως προκειμένου νά ληφθούν
ύπόψη οί σχετικές μέ τό περιβάλλον άπαιτήσεις στά

χωροταξικά προγράμματα. Τέλος, θά διευκολύνουν
τήν πραγματοποίηση διαβουλεύσεων, σέ δ,τι άφορα
τίς περιβαλλοντολογικές άπόψεις στίς παραμεθόριες
περιοχές, κατόπιν αιτήσεως τών υπουργών Περιβάλ
λοντος τών Κρατών μελών τής Κοινότητος, οί όποιοι

συνήλθαν στήν Βόννη τήν 31η 'Οκτωβρίου 1972 .

Γενικά, τό κέντρο πολλών πόλεων διέρχεται σήμερα
κρίση . 'Εξαφανίζονται παραδοσιακές δραστηριότη

τες , ή λειτουργία τής κατοικίας παραχωρεί τή θέση της
στή λειτουργία τής έργασίας (ιδίως στόν τριτογενή
τομέα), ό μικροβιοτέχνης παρακμάζει κλπ .
Ή διείσδυση τοΰ τριτογενούς τομέως στά κέντρα
συνεπάγεται τήν κατασκευή μεγάλων λειτουργικών
συγκροτημάτων ύπερμέτρων διαστάσεων, τά όποια
έχουν έπακόλουθο τήν παρεμπόδιση τής κυκλοφορίας

τίς ώρες αΙχμής καί τή δημιουργία « ερήμων» κατά τή
νύκτα . Όδηγοΰν, έπίσης, στήν καταστροφή τών παλι
ών σπιτιών, δπως καί στή δημιουργία διαχωρισμού
μεταξύ τών μάλλον εύπορων κοινωνικών τάξεων καί
τών νέων συνοικιών καί τών λιγότερο εύπορων, οί
όποιες έγκαθίστανται γιά ενα διάστημα στίς παλαιές

συνοικίες. 'Εξ άλλου, ή μορφωτική ταυτότης τής
Ευρώπης, ή όποία καθορίζεται κατά μεγάλο μέρος
άπό τά κέντρα τών πόλεών της, άπειλεΐται σοβαρά
άπό τά φαινόμενα τά όποια επισημάνθηκαν άνωτέρω.
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Ή άνάπτυξη τοΰ άτομικοΰ μεταφορικού μέσου ανα
γκάζει τούς υπευθύνους νά άναζητήσουν λύσεις πού
επιτρέπουν τόν ελεγχο τών κυκλοφοριακών προβλη
μάτων στά κέντρα τών πόλεων, χωρίς νά άλλοιώνεται
ή φυσιογνωμία τους .

τών ακτών, οχι μονο τις τοπικές ή έθνικες αναγκες,
άλλά καί τίς μελλοντικές άνάγκες τοΰ συνόλου τών
κατοίκων τής Κοινότητος^). Διαφορετικά όρισμένες
εγκαταστάσεις, οί όποιες δέν θά προγραμματίζονται
σέ συνάρτηση μέ τίς άνάγκες αυτές, θά καθιστοΰσαν
δύσκολη τή σωστή άξιοποίηση τής άκτής(2).

3 . Προβλήματα περιβάλλοντος τών ανοικτών χώρων
καί τών τοπίων

Γ . Τρόποι έκτελέσεως

Προβλήματα, άνάλογα μέ εκείνα τών κέντρων τών
πόλεων, άνακύπτουν καί γιά τούς άνοικτούς χώρους
καί τά τοπία τής Ευρώπης . Ή επέκταση τών πόλεων
πρός τήν ύπαιθρο , ή αύξηση τής κυκλοφορίας, τής
υπαιθρίου αναψυχής καί τοΰ τουρισμού , ό εκσυγ
χρονισμός τών δομών γεωργικής παραγωγής κλτν .

επιφέρουν ταχεία καί πολύ βαθειά μεταβολή στήν

Οί τέσσερις όμάδες τών προβλημάτων, πού επισημάν
θηκαν περιληπτικά ύπό B , συνδέονται στενά μεταξύ
τους καί συνεπώς δέν θά ήταν δυνατό νά έπιλυθοΰν
μεμονωμένα . Γιά τό λόγο αυτό, ή 'Επιτροπή προτίθε
ται νά τά μελετήσει στό σύνολο τους μέ τή βοήθεια
όμάδος έμπειρογνωμόνων τών κρατών .

ύπαιθρο, στό αγροτικό τοπίο, καί στούς χαρακτηρι
στικούς βιότοπους τής Ευρώπης, οί όποιοι, όπως
άλλωστε καί τά κέντρα τών πόλεων, άποτελοΰν μία
πολιτιστική κληρονομιά σημαντική άλλά ταυτόχρονα
καί ευπρόσβλητη .

Οί έργασίες τής όμάδος τών έμπειρογνωμόνων θά
κατευθύνονται σέ συνεργασία μέ τή Μόνιμη 'Επιτρο
πή γιά τήν Περιφερειακή 'Ανάπτυξη , ή όποία προβλέ
πεται στό πλαίσιο τής κοινής περιφερειακής πολι
τικής .

Τά προβλήματα αυτά έμφανίζονται κατά τρόπο ιδιαί
τερα οξύ στίς περιοχές ταχείας άστικής άναπτύξεως,
άλλά έπίσης καί στίς φθίνουσες περιοχές οί όποιες
άπειλοΰνται μέ πληθυσμιακή ερήμωση λόγω φυσικών
μειονεκτημάτων τά όποια καλείται νά άντιμετωπίσει ή
γεωργία, ή λόγω τής παρακμής τών παραδοσιακών

Κατά τήν προετοιμασία τών έργασιών τής όμάδος
έμπειρογνωμόνων, ή 'Επιτροπή θά βασισθεί κυρίως
στίς έργασίες πού διεξάγονται ήδη , τόσο σέ έθνικό
όσο καί σέ διεθνές έπίπεδο . Στήν περίπτωση πού θά
άποδειχθεΐ χρήσιμο , ή 'Επιτροπή θά συστήσει υπο

βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Τά ίδια προβλήματα
άνακύπτουν έπίσης στίς τουριστικές περιοχές όπως

ομάδες προκειμένου νά έξετασθοΰν συγκεκριμένα θέ
ματα τά όποια έχουν μελετηθεί άπό τήν κύρια όμάδα .

καί στίς άκτές καί στά ορεινά.
4 . Προβλήματα περιβάλλοντος σχετικά μέ τίς παρά

Δ . Χρονοδιάγραμμα

κτιες ζώνες
Ή 'Επιτροπή σκοπεύει νά συγκαλέσει τήν όμάδα

Οί παράκτιες ζώνες τής Κοινότητος υφίστανται ιδιαί
τερα τίς έπιπτώσεις τής άστικής άναπτύξεως, τής
βιομηχανικής επεκτάσεως, τοΰ τουρισμοΰ κλπ . Τά
τοπία καί οί βιότοποι τών ζωνών αυτών υφίστανται

έμπειρογνωμόνων πρίν άπό τήν 30ή 'Ιουνίου 1974 .

βαθειές μεταβολές .

Οί έξελίξεις αυτές κινδυνεύουν νά επιφέρουν τόν
άφανισμό όρισμένων χαρακτηριστικών τύπων άκτών
καί βιοτόπων τής Ευρώπης καί νά δυσχεράνουν ση
μαντικά τό ρόλο τόν όποιο διαδραματίζουν οί παρά
κτιες περιοχές στήν οικολογική ισορροπία (λόγου
χάρη ζώνες άναπαραγωγής τών ιχθύων, τόπος άνα
παύσεως τών άποδημητικών πτηνών). Έξ άλλου , έπί
οικονομικού επιπέδου, οί επιπτώσεις τών διαταραχών

αυτών θά ήταν όλέθριες γιά τήν άλιεία καί όρισμένους
τομείς τής γεωργίας .

Κεφαλαίο 4
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A. Κατευθυντήριες' γραμμές

Κάθε ενέργεια σχετικά μέ τή βελτίωση τοΰ περιβάλ

λοντος τής έργασίας πρέπει νά άποσκοπεί :

— στό νά έπιτύχει, μέ τήν άνακαίνιση τών κλασικών
μεθόδων, μεγαλύτερη άποτελεσματικότητα τών
προληπτικών μέτρων στόν τομέα τής ιατρικής, τής

ύγιεινής καί τής άσφαλείας τής έργασίας,
Έξ άλλου, οί νέες οικονομικές δραστηριότητες πού
άναπτύσσονται στήν άκτή παρεμποδίζουν συχνά ή μία
τήν άλλη, λόγω τών άντιφατικών άπαιτήσεών τους καί
άποτελοΰν έμπόδιο γιά τήν άνάπαυση καί τήν άναψυ

χή στήν ύπαιθρο, τής όποιας οί άστικοί πληθυσμοί

— νά καταστήσει τήν έργασια άποδεκτή μέ τήν προο
δευτική έφαρμογή , στό πλαίσιο τής έργασίας, τών
κριτηρίων πού άφοροΰν τόν τρόπο ζωής γενικό
τερα .

αισθάνονται όλοένα καί περισσότερο τήν άνάγκη .

Γιά τή συμπλήρωση τών προτεινομένων ένεργειών γιά
τήν καταπολέμηση τής ρυπάνσεως τών παρακτίων
υδάτων, είναι ουσιώδες ή άκολουθουμένη πολιτική
γραμμή νά λάβει υπόψη γιά τή χωροταξική όργάνωση

( 1) Αυτή ή χωροταξική όργάνωση τών άκτών θά πρέπει
έπίσης νά λάβει υπόψη της τίς προσπάθειες γιά τήν
καταπολέμηση της ρυπάνσεως της άνοικτης θαλάσσης.

(2) Οί έργασίες αυτές θά πρέπει νά λάβουν ύπόψη τίς μελέτες
οί όποιες γίνονται άπό τόν ΟΟΣΑ έπί τών προβλημάτων
χωροταξίας τών άκτών τής Μεσογείου .
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— εξελιξη καί χρησιμοποίηση τοΰ ύλικοΰ βιομηχα
νικής υγιεινής, προώθηση τής έργονομίας γιά
τήν αποκατάσταση καί τή βελτίωση τών συνθη
κών εργασίας ,

B. Ενέργειες

Οί ενέργειες αυτές αποσκοποΰν στό να καταστεί
τεχνικά δυνατή καί προσιτή , γιά τό μεγαλύτερο αρι
θμό επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων καί τών
μικρομεσαίων), ή πραγματική έξυγίανση τοΰ χώρου
έργασίας καί ή διαμόρφωση ασφαλών καί παραδε
κτών συνθηκών έργασίας .

— προώθηση έργονομικής αντιλήψεως σχετικά μέ
τίς νέες έγκαταστάσεις,
— ορισμός τών άνθρωπίνων καί κοινωνιολογικών
πλευρών σχετικά μέ τήν όργάνωση της έργασίας
καί της έπεξεργασίας μεθόδων πού έπιτρέπουν
τή μείωση τών μή ικανοποιητικών καταστάσεων
καί τήν προώθηση άποτελεσματικής συμμε
τοχής .

Πξιοκαταρκτικές μελέτες έχουν άρχίσει άπό τό 1972
καί θά έχουν τελειώσει τό 1973 .
Γ . Τρόποι έκτελέοεως

Οί διεξαγόμενες έργασίες άπό τό 1973 , Ιχουν ώς βάση
τό εξής σχήμα :

1 . Γνώσεις οί όποιες πρέπει νά άποκτηϋονν, νά
νποβληΰοϋν σέ μελέτη καί νά διαδο&οϋν
— καθορισμός κάθε παράγοντος περιβάλλοντος
καί κάθε ζημιογόνου εκπομπής :

Μέ βάση τίς προαναφερθείσες ένέργειες, ή 'Επιτροπή
προτίθεται νά εκπονήσει πρόγραμμα έργασίας, τό
όποιο θά περιλάβει στό πλαίσιο τοΰ προγράμματος
κοινωνικής δράσεως.
Ή 'Επιτροπή θά θέσει σέ έφαρμογή τά μέσα τά όποια

διαθέτει, σέ συνεργασία μέ τίς έθνικές άρχές καί τούς
έπαγγελματικούς κύκλους. Προτίθεται δέ κυρίως :

— στατιστικές αρχές δειγματοληψίας,
— μέθοδοι δειγματοληψίας καί μετρήσεων,

— νά έπεξεργασθεϊ καί νά προωθήσει μελέτες ιδίως
στόν τομέα τής μεθοδολογίας,

— πρότυπα έκτιμήσεως τοΰ κινδύνου εντός ζώ
νης όροθετημένης χωρικά καί χρονικά, πού
άντιστοιχεί στήν εργασία τοΰ έργάτου , λαμ
βανομένου συγχρόνως υπόψη τοΰ συνολικού

— νά προωθήσει τά πρακτικά μέτρα τά όποία καί
μόνο θά καταστήσουν δυνατή τήν άπόκτηση τών
άναγκαίων γνώσεων στόν τομέα τοΰ περιβάλλοντος
τής έργασίας,

κινδύνου ,

— μέθοδοι έκτιμήσεως πραγματικών συνθέτων
καταστάσεων :

— επιπτώσεις τών παραγόντων περιβάλλοντος
καί τών ζημιογόνων έκπομπών στούς άνθρώ
πους (άτομικά, άλλά προπάντων καθ' όμάδα,

— νά προωθήσει τήν κατάρτιση τοΰ άπαραίτητου
προσωπικοΰ (τεχνικοί, π.χ. ειδικοί στό θέμα τής
υγιεινής τής έργασίας, πρόσωπα καλούμενα νά
άναλάβουν προσωρινές ευθύνες στούς άναφερομέ
νους τομείς),
— νά έγκαταστήσει δίκτυα τεκμηριώσεως,

γνώση τοΰ πληθυσμού καί τής ταξινομήσεώς
του , προδιάθεση στήν άσθένεια),

— νά προτείνει διατάξεις — πλαίσια γενικής έφαρμο
γής — κα-θώς καί δείκτες Αναφοράς γιά. τόν έλεγχο

— επιπτώσεις- στήν έπιχείριση (δείκτες άναφο

τών ειδικών κινδύνων, ώστε νά θέσει δλες τίς

ρικά μέ τό σύνολο τών εργαζομένων, τή

έπιχειρήσεις πρό τών αύτών υποχρεώσεων καί νά

γενική συμπεριφορά τους καί τίς αιτίες της),

παράσχει σέ δλους τούς έργαζομένους τίς ίδιες

εγγυήσεις προστασίας,
— επιπτώσεις στό σύνολο τής κοινωνίας (οικο
νομική καί κοινωνική δαπάνη άπό τή φθορά
τοΰ έργατικοΰ δυναμικού , άνάληψη τών δα

— νά κατευθύνει μία δσο τό δυνατό ευρύτερη ένημε
ρωτική προσπάθεια .

πανών αύτών).
A. Χρονοδιάγραμμα
2.

Σχέδια

1 . Θά πρέπει νά περατωθούν οί μελέτες έρεύνης οί
όποιες άρχισαν τό 1972 .

— έφαρμογή πρακτικής τακτικής στόν άγώνα
κατά τών κινδύνων έργασίας καί κατά τών
έκθέσεων σ' αύτούς, βάσει κριτηρίων άναλόγων
μέ εκείνα τά όποία έφαρμόζονται γιά τήν κατα
πολέμηση της ρυπάνσεως,

2 . Χρειάζεται νά συγκληθεί συνέλευση έμπειρογνω
μόνων πρίν άπό τό τέλος τοΰ 'Οκτωβρίου 1973 ,
προκειμένου :

— διατύπωση προδιαγραφών γιά τίς μηχανές, τά
προϊόντα καί κάθε άλλο εξοπλισμό γιά τήν
άσφαλή χρησιμοποίησή τους,

— νά πραγματοποιήσει εναν άπολογισμό στούς
διάφορους τομείς, βάσει τών πορισμάτων τών
μελετών,
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— να καταρτίσει μια σειρά ειδικών σχεδίων (ποΰ
άφοροΰν τίς διάφορες κατηγορίες κινδύνων καί
συντείνουν στην έφαρμογή των προαναφερ
θέντων μέσων), τά όποια υλοποιούνται άπό της
1ης 'Ιανουαρίου 1974,
— νά συμβάλει στην επεξεργασία πολιτικής γραμ
μής ποΰ άποσκοπεΐ στό νά προωθήσει προ
ληπτικά μέτρα καί νά βελτιώσει τήν εργασία
στό πλαίσιο τοΰ προγράμματος κοινωνικής
δράσεως .

1 . Βελτίωση τών συνθηκών έργασίας
1 ) Ή μετατροπή τής έργασίας μέ σκοπό τόν περιο

ρισμό τών έργασιών οί όποιες είναι έπίπονες
σωματικά καί ψυχολογικά,
2) Ή βελτίωση τοΰ κλίματος έργασίας,
3) Ή χρονική κατανομή τής έργασίας.
2 . Βελτίωση τών συν&ηχών διαβιώσεως

1 ) Ή πόλη καί ό χώρος :
Κεφάλαιο 5
— οί διάφοροι τύποι κατοικίας,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩ

— ή ιδανική χρησιμοποίηση τοΰ έδάφους,

ΣΕΩΣ

— ή διαφύλαξη καί άνακαίνιση τών παλαιών
συνοικιών καί τών κέντρων πόλεων, νέες
πόλεις, βέλτιστες διαστάσεις τών πόλεων.
A. Κατευθυντήριες γραμμές

2) Ή έξέλιξη τοΰ συστήματος μεταφορών.
Τά προβλήματα πού άνακύπτουν άπό τή βελτίωση των
συνθηκών διαβιώσεως καί εργασίας στή σύγχρονη
κοινωνία είναι πολλά καί σύνθετα . Οι μελέτες καί οί

ερευνες στόν τομέα είναι σχετικά λίγες καί διασπαρ
μένες καί τά άποτελέσματά τους είναι συχνά περιορι
σμένης εκτάσεως καί σημασίας . Ή Κοινότης δέν
διαθέτει ακόμη όργανο σκέψεως , διαβουλεύσεως ,

3 ) Ή έξέλιξη τών έπικοινωνιών καί ή πληροφορι
ακή έπανάσταση , κοινωνία τοΰ αυτοματισμού,
μορφωτικές πολιτικές συνέπειες.
4) Κοινωνική ένσωμάτωση τών μεταναστών, κυρί
ως τών υπηκόων τρίτων κρατών .

άναλύσεως καί μελέτης, τό όποιο νά επιτρέπει κοινή
καί συστηματική προσέγγιση τών προβλημάτων αυτών
καί τών λύσεών τους καί τό όποιο θά έλάμβανε υπόψη
τίς άνάγκες σέ κοινοτική κλίμακα καθώς καί τίς πηγές
οί όποιες διατίθενται.

Τά κοινοτικά όργανα επρεπε νά διαθέτουν ενα όργα
νο ικανό κυρίως νά άπογράφει τά στοιχεία, τά όποια
μέ τό συνδυασμό τών έπενεργειών τους, παρεμβαίνουν
στό χώρο της έργασίας καί της ζωής καί τό όποιο νά
πραγματοποιεί μακροπρόθεσμη έρευνητική μελέτη
τών παραγόντων, οί όποιοι ενδέχεται νά άπειλοΰν τίς

Ή άπαρίθμηση τών πολύ διαφορετικών αύτών
θεμάτων θά δημιουργούσε κίνδυνο διασποράς έάν
δέν διευκρινιζόταν, ότι τό πεδίο δράσεως τοΰ
Ιδρύματος θά επρεπε νά όροθετηθεΐ αυστηρά, όχι
σέ συνάρτηση μέ εναν άριθμό θεμάτων, ό όποιος
πρέπει νά παραμείνει πολύ ευρύς, άλλά σέ συνάρ
τηση μέ προτεραιότητες οί όποιες πρέπει νά καθο
ρισθούν βάσει έκτιμήσεων άποτελεσματικότητος.

Γ. Λειτουργίες τοΰ 'Ιδρύματος

συνθήκες υπάρξεως καί τών παραγόντων πού δύνα
νται νά βελτιώσουν τίς συνθήκες αυτές.

B. Ενέργειες

Γιά τό σκοπό αυτόν, ή 'Επιτροπή προτίθεται να
υποβάλει στό Συμβούλιο, πρίν άπό τήν 31η Δεκεμβρί
ου 1973 , πρόταση πού θά άποβλέπει στή σύσταση
Εύρωπαϊκοΰ 'Ιδρύματος γιά τή Βελτίωση τών Συνθη
κών Διαβιώσεως καί Έργασίας τοΰ όποιου οί στόχοι
πρέπει νά καθορίζονται στό πλαίσιο τής τηρήσεως
τών διατάξεων τής συνθήκης περί ιδρύσεως τής Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητος, λαμβανομένων έπί
σης υπόψη τών άντιστοίχων αρμοδιοτήτων τών
οργάνων.

Τό "Ιδρυμα θά επρεπε νά είναι ικανό νά προκαλέσει
ερευνες ή πειραματισμούς πού νά άνταποκρίνονται
στούς στόχους τής Κοινότητος καί τών Κρατών μελών
χωρίς νά φθάνει σέ συγκεντρωτικό μηχανισμό έρεύνης
πού θά άνταγωνίζεται τά ήδη ύπάρχονται κέντρα ή
ινστιτούτα :

Οί λειτουργίες οί όποιες θά άπρεπε νά προβλεφθούν
είναι οί άκόλουθες :
— νά καταρτισθεί κατάλογος τών άνειλημμένων
ερευνών μέσα στην Κοινότητα, στόν τομέα άρμοδι
ότητος τοΰ Ιδρύματος,

— νά ευνοηθούν οί έπαφές καί ή συνεργασία μεταξύ
ινστιτούτων, κέντρων έρεύνης καί έρευνητών,

Είναι δυνατό νά παρατεθεί ενδεικτικά μία σειρά

θεμάτων τήν ερευνά τών όποιων θά ήταν δυνατό νά
ένθαρρύνει τό "Ιδρυμα, χωρίς ό κατάλογος αυτός νά

είναι έξαντλητικός καί χωρίς ισχυρισμό ότι ή μελέτη
όλων τών άπαριθμουμένων θεμάτων οφείλει άπαραί
τητα νά άναληφθεΐ βραχυπρόθεσμα .

— νά υπάρξει συμβολή έξ όλοκλήρου ή έν μέρει στή
χρηματοδότηση έρευνών ή πειραμάτων πού περι
λαμβάνονται στούς στόχους, οί όποιοι Ιχουν άνα
τεθεΐ στό ίδρυμα, βάσει όδηγιών πού καθορίζονται
άπό τά κοινοτικά όργανα,

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

— νά εξασφαλισθεί ή διάδοση τών πορισμάτων απο
τίς ερευνες αυτές καί τά ' πειράματα,
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καταρτίσεως μέσω της διδασκαλίας καί της διαδόσεως
της γνώσεως μέ τη γραπτή καί προφορική πληροφό
ρηση .

— νά παραβληθεί τό πόρισμα τών έργασιών αυτών μέ
τά πορίσματα τών άντιστοίχων ινστιτούτων καί
οργανισμών τρίτων χωρών.

Σέ δ,τι άφορα τά Κράτη μέλη της Κοινότητος, ol

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ

άνάγκες αυτές πληροφορήσεως καί καταρτίσεως χα
ρακτηρίζονται άπό τό γεγονός ότι ορισμένος άριθμός
βασικών δεδομένων, τά όποια επιβάλλονται άπό τους
νόμους λειτουργίας καί εξελίξεως τών χωρών μέ πολύ
άναπτυγμένη βιομηχανία, ταυτίζονται αισθητά σέ δλα
τά Κράτη μέλη . "Ετσι οί βασικές άρχές οί όποιες

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ^)

πρέπει νά κατευθύνουν τίς ένέργειες στό έν λόγω θέμα

Κεφάλαιο 6

ισχύουν γενικά γιά δλα τά Κράτη μέλη της Κοινό
A. Κατευθυντήριες γραμμές

τητος .

Ή διαφύλαξη καί ή βελτίωση του περιβάλλοντος

Έξ άλλου σημειώνεται ότι στά Κράτη μέλη ή διδακτι
κή προσέγγιση τών προβλημάτων πού συνδέονται μέ
τό περιβάλλον είναι υποτυπώδης καί ότι οί πρωτοβου

άπαιτεΐ νά συνειδητοποιήσει κάθε 'ένας τήν ύπαρξη

καί τή σπουδαιότητα τών κινδύνων πού άπειλοΰν τά
άτομα καθώς καί τίς ευθύνες πού προκύπτουν. "Ολοι
οί άνθρωποι έχουν τή δυνατότητα νά επέμβουν, σέ
διαφορετικούς βαθμούς, μέ τή συμπεριφορά τους καί
μέ τίς πράξεις τους, έναντι τοϋ περιβάλλοντος τό
όποιο χρησιμοποιούν καί διαμορφώνουν καί γιά τό
όποιο είναι άτομικά καί συλλογικά υπεύθυνοι.

Γιά νά οδηγηθούν τά άτομα στήν άνάληψη τών
ευθυνών τους έναντι τών προβλημάτων αύτών, ένδεί
κνυται νά ενημερωθούν μέ κατάλληλα έκπαιδευτικά
καί πληροφοριακά μέσα :
— σχολική καί πανεπιστημιακή έκπαίδευση θεμελιω
μένη σέ συγκεκριμένα πρακτικά παραδείγματα ει
σαγόμενα στίς διάφορες σχολές,

— πληροφορίες γιά τήν κατάσταση σέ όρισμένους
τομείς καί τίς συνέπειες τών έπιλογών οί όποιες
πρέπει νά γίνουν,

— κατάρτιση έκπαιδευτών καί υπευθύνων.
Οί συνδυασμένες αυτές προσπάθειες θά επρεπε νά
καταστήσουν δυνατή τήν καλύτερη κατανόηση άπό

λίες πού προέρχονται άπό αυτήν είναι άκόμη, σχετικά
μέτριες, διεσπαρμένες καί άρκετά περιορισμένης παι
δαγωγικής ισχύος . 'Επίσης ή μελέτη καί ή πανεπιστη
μιακή έρευνα στόν τομέα του περιβάλλοντος άντιπρο
σωπεύουν ενα νέο κλάδο διδασκαλίας . Οί άναληφθεΐ
σες προσπάθειες προκειμένου νά άναληφθεΐ μία τέ
τοια εκπαίδευση συχνά δέν συντονίζονται, ιδίως σέ
δ,τι άφορα τόν υποχρεωτικό διεπιστημονικό χαρακτή
ρα της .

B. Ενέργειες

Οι διαπιστώσεις αυτές αποτελούν τη βαση τών ενερ
γειών πού περιγράφονται πιό κάτω . Τέτοιου είδους
ένέργειες πρέπει γενικά νά διατηρούν έπικουρικό
χαρακτήρα, έναντι έκείνων οί όποιες έχουν άναληφθεϊ
σέ περιφερειακό καί έθνικό έπίπεδο .
α) Ενεργειες ευαισσητοποιήσεως

Οι ένέργειες αυτές θα συνίστανται στο να καταστούν
περισσότερο γνωστές οί εργασίες πού πραγματοποι
ούνται σέ κοινοτικό έπίπεδο, προκειμένου νά προστα
τευθεί καί νά βελτιωθεί τό περιβάλλον.

τήν κοινή γνώμη τών άποφάσεων πού λαμβάνονται
άπό τίς κυβερνήσεις , άποφάσεις οί όποιες μπορούν νά

Ή δράση αυτή θά πραγματοποιηθεί μέ τά μέσα

έπτιρεάσουν άμεσα τό έπίπεδο καί τίς συνθήκες διαβι

ένημερώσεως τά όποια διαθέτει ή Κοινότης καί μέ τή

ώσι-.ως τοϋ πληθυσμού .

δημοσίευση έκ μέρους της 'Επιτροπής περιοδικής

Σέ γενικες γραμμές , το θεμα συνίσταται πρώτο στό να

στήν Κοινότητα .

έκθέσεως έπί της καταστάσεως τού περιβάλλοντος

κινητοποιηθούν σχετικά μέ τό πρόβλημα τού περιβάλ
λοντος μέ συστηματικό τρόπο καί γενικά νά όργανω
θοϋν οί πληθυσμοί καί ιδιαίτερα ή νεολαία. Κατά
δεύτερο λόγο , συνίσταται στήν έξασφάλιση τής καταρ
τίσεως τών υπευθύνων, διοικητικών, οικονομικών καί
κοινωνικών παραγόντων, διαχειριστών καί όργανω
τών , τών οποίων οί έπεμβάσεις έπηρεάζουν τό περι
βάλλον. Κατά τρίτο λόγο , συνίσταται στή συνδρομή

β) 'Ενέργειες σχετικά μέ τήν έκπαίδευση

Άπό τό σχολείο στοιχειώδους καί μέσης έκπαιδεύσε
ως τά παιδιά καί οί έφηβοι πρέπει νά ευαισθητοποι

ούνται στά προβλήματα τού περιβάλλοντος. Τό Συμ

παιδεία — προκειμένου νά έκπληρώσουν στόν τομέα
τού περιβάλλοντος τήν τριπλή άποστολή τους της
προωθήσεως της γνώσεως μέσω τής ερευνάς, τής

βούλιο της Ευρώπης, ό ΟΟΣΑ καί ή UNESCO, έχουν
έκπονήσει μελέτες καί προγράμματα διδασκαλίας κα
θώς καί παιδαγωγικές όδηγίες. Στά περισσότερα Κρά
τη, οί έκπαιδευτικοί έχουν λάβει όδηγίες γιά νά
εισάγουν σέ δλες τίς βαθμίδες τής γενικής, τεχνικής
καί έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως τά θέματα τού
περιβάλλοντος, στά μαθήματα θετικής κατευθύνσεως,
γεωγραφίας, τεχνολογίας καί οικονομίας .

C1 ) Οί ένέργειες πού άναφέρονται σ αύτό τό κεφάλαιο
άφοροΰν τό σύνολο τών στόχων τής πολιτικής τοΰ περι
βάλλοντος, όπως αύτοί καθορίζονται άπό τό πρόγραμμα .

Ή Επιτροπή θά συνεργασθεί μέ τούς όργανισμούς
αυτούς καί θά συμβάλει στίς προσπάθειες αυτές

προς τό πανεπιστήμιο — καί γενικά τήν άνώτατη
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θέτοντας στή διάθεση τών δασκάλων και καθηγητών
έκπαιδευτικούς φακέλους πού θά περιέχουν μελέτες
έμπειρογνωμόνων πάνω σέ προβλήματα περιβάλλο
ντος πού ανακύπτουν σέ ευρωπαϊκή κλίμακα .

— νά χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές καί νέους
ερευνητές πού έπιθυμούν νά έπιμορφωθούν, εξω
άπό τή χώρα καταγωγής τους, σέ έπιστήμες σχετι
κές μέ τό περιβάλλον,

Ή 'Επιτροπή θά αναλάβει έπίσης τίς έργασίες σχετικά
μέ τή σύνταξη ενός σχολικού έγχειριδίου , τό όποιο θά
χρησιμοποιείται στά Κράτη μέλη , ιδίως στή στοιχειώ
δη εκπαίδευση .

— νά δίνει στά ένδιαφερόμενα ινστιτούτα τών Κρα
τών μελών τήν ευκαιρία νά άντιπαραθέσουν τά
έρευνητικά καί έκπαιδευτικά προγράμματά τους,

Σέ πολλά πανεπιστήμια καί άνώτατες σχολές (κυρίως
γεωργικές σχολές) συγκροτούνται όμάδες χημικών,
φυσικών, τοξικολόγων, μηχανικών καί οικονομολό
γων οί όποιοι αντιπαραθέτουν τίς μελέτες, τίς ερευνές
τους καί τά πειράματά τους. 'Αναπτύσσονται δύο
τύποι εκπαιδεύσεως : ενας ό όποιος οδηγεί στό δίπλω
μα πανεπιστημιακών σπουδών τύπου « Μηχανικός
περιβάλλοντος », ενας δέ άλλος ό όποιος άπευθύνεται
σέ διπλωματούχους διαφόρων επιστημών προκειμέ
νου νά τούς παράσχει διεπιστημονική κατάρτιση . Οί
διεπιστημονικές όμάδες έρεύνης, οί όποιες άποτε
λοϋνται άπό πολλούς κλάδους, παρέχουν τή δυνατό
τητα προπαρασκευής τού διδακτορικού διπλώματος
στούς φοιτητές, τών όποιων τό θέμα της μελέτης, πού
άφορα προβλήματα σχετικά μέ τό περιβάλλον, άπαιτεϊ
πολυεπιστημονική κατάρτιση .

— νά ενθαρρύνει τήν άνταλλαγή καθηγητών καί έρευ
νητών,
— νά επικουρεί τά Ιδρύματα γιά τήν όργάνωση θερι
νών μαθημάτων γιά μηχανικούς, χημικούς κλπ ., οι
όποιοι άντιμετωπίζουν στόν επαγγελματικό βίο
τους προβλήματα περιβάλλοντος.

Ενδείκνυται έξ άλλου , να μελετηθούν οι περισσότερο
άποτελεσματικές μέθοδοι, ώστε οί κρατικές άρχές νά
έχουν στή διάθεσή τους, όσον τό δυνατόν συντομώτε
ρο , ειδικευμένους εμπειρογνώμονες τούς όποιους
χρειάζονται έπειγόντως .

Τά Πανεπιστήμια καί τά ινστιτούτα τά όποια πήραν
πρωτοβουλία γιά τή νέα αυτή εκπαίδευση , βρίσκονται

Τέλος, τά Κράτη μέλη πού εξετάζουν σήμερα τούς
στόχους καί τά μέσα στόν τομέα της έκπαιδεύσεως καί
τών όποιων ϋνας άπό τούς στόχους θά συνίσταται
στήν παραβολή τών εκπαιδευτικών συστημάτων καί

σήμερα στην προπαρασκευαστική καί πειραματική

στην προσέγγιση της έκατέρωθεν πολιτικής στόν το

φάση. Ή Επιτροπή θά ήδύνατο νά τά ένισχύσει μέ

μέα τής εκπαιδεύσεως, όφείλουν νά συντονίσουν, στό

τούς έξής τρόπους :

πλαίσιο τού Συμβουλίου , τίς πρωτοβουλίες τους, προ
κειμένου νά εισάγουν τίς ιδέες, σχετικά μέ τήν προσ

— νά παρέχει συμβάσεις έρεύνης γιά τά σχέδια ευρω

τασία τού περιβάλλοντος , στίς διάφορες βαθμίδες τής
έκπαιδεύσεως .

παϊκού ένδιαφέροντος ,

ΤΙΤΛΟΣ III

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, H ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΠΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Μεγάλος άριθμός διεθνών όργανισμών άσχολείται
σήμερα, μέ διάφορους τρόπους, μέ τά προβλήματα τού

περιβάλλοντος. Οί δραστηριότητές τους εκτείνονται
άπό τίς διάφορες πολιτικές, οικονομικές, νομοθετικές,
υγειονομικές, οικολογικές καί επιστημονικές πλευρές
τής καταπολεμήσεως τών οχλήσεων μέχρι τή διατήρη
ση καί τήν άποκατάσταση τού φυσικού περιβάλ
λοντος .
Τά άποτελέσματα τών εργασιών αυτών εκφράζονται,
στίς περισσότερες περιπτώσεις είτε μέ άποφάσεις ή
συστάσεις πού άπευθύνονται στίς κυβερνήσεις
Κρατών, οί όποιες άν καί δέν έχουν υποχρεωτικό
χαρακτήρα επηρεάζουν ωστόσο σημαντικά τίς άποφά
σεις τών κυβερνήσεων, είτε μέ σχέδια συμβάσεων πού
καταρτίζονται στό πλαίσιο τών ιδίων τών όργανι
σμών .

Ή Κοινοτης θά παρακολουθήσει μέ ένδιαφέρον τίς
έργασίες αυτές, γιατί τά προτεινόμενα μέτρα καί οί
εφαρμοζόμενες διαδικασίες ένδέχεται νά έχουν συχνά
έπιπτώσεις πάνω στίς διεθνείς συναλλαγές, στή λει
τουργία, γενικά, τής κοινής άγοράς, στά οικονομικά
συμφέροντα τής Κοινότητος καί τών Κρατών μελών
της καί συχνά εμπίπτουν στήν κοινοτική άρμοδιότητα .
'Οφείλει ώστόσο νά καταβάλλει προσπάθεια γιά νά
άποφεύγεται ή άνάληψη διπλών προσπαθειών τών
έργασιών τών διεθνών όργανισμών καί τών ιδικών της
έργασιών, ή 'Επιτροπή δέν θά παραλείψει, ίδίως στόν
τομέα τής μελέτης, νά κατευθύνει τίς συμπληρωματι
κές έργασίες χρησιμοποιώντας υπάρχοντα ήδη πορί
σματα τών άλλων διεθνών όργανισμών προσαρμόζο
ντάς τα, συγχρόνως, στίς ειδικές άπαιτήσεις καί τά

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ειδικά χαρακτηριστικά της Κοινότητος καί διατηρώ
ντας τόν άρχικό χαρακτήρα, ό όποιος ευρίσκεται
κυρίως στην έφαρμογή κανονιστικών διατάξεων .
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σμός δεν θά επρεπε ωστόσο νά άναχαιτίσει ούτε τίς
έργασίες πού εκτελούνται στους ενδιαφερομένους διε
θνείς όργανισμούς, ουτε έκεΐνες οι όποιες έκτελοΰνται
στην Κοινότητα .

Έν τούτοις, παράλληλες έργασίες δύνανται νά παρου

σιάζουν ένδιαφέρον γιά όρισμένα θέματα . 'Ιδιαίτερα
γιο. όρισμένες έργασίες, οι όποιες Ιχουν άναληφθεΐ ή
οί όποιες πρόκειται νά άναληφθοϋν άπό τόν ΟΟΣΑ,
στό πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής γιά την
Ευρώπη , στην Γενεύη, καί τής Γραμματείας των Ηνω

μένων 'Εθνών, ώς καί στό πλαίσιο του UNEP, όπου
μία άντιπαράθεση μέ τίς δραστηριότητες τρίτων χω
ρών πού συμμετέχουν στίς έργασίες τών όργανισμών

αυτών, λόγω τής συνθέσεώς τους, θά ήδύνατο νά είναι
έπωφελής γιά την Κοινότητα, ρίχνοντας νέο φώς στίς
δραστηριότητές της . Ό ένδεχόμενος αυτός παραλληλι

Σέ κάθε περίπτωση , είναι συμφέρον τής Κοινότητος
νά συνεχίσει τήν έντατική συνεργασία τήν όποία
καθιέρωσε μέ τους περισσότερους άπό τους διεθνείς
όργανισμούς καί ιδίως μέ τόν ΟΟΣΑ, τήν UNESCO,
τό Συμβούλιο τής Ευρώπης καί τόν UNEP . Ή συνερ
γασία αυτή θά διευκολύνει την έγκαινίαση μιας κοι
νής δράσεως στούς κόλπους τών οργανισμών αυτών,
χωρίς νά πλήττονται οί ενέργειες τίς όποιες θά ήδύνα
το νά άναλάβει ή ίδια ή Κοινότης, στό πλαίσιο τών
άρμοδιοτήτων τηςΟ ).

( i) Έξ άλλου υπενθυμίζεται ότι:

— οι υπουργοί οί έπιφορτισμένοι μέ τά προβλήματα τοΰ περιβάλλοντος οί όποιοι συνήλθαν στην Βόννη τήν 31η 'Οκτωβρίου
1972, συμφώνησαν, ότι τά Κράτη τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όφείλουν νά διαβουλεύονται, σχετικά μέ τίς δραστηριότη
τες τών διεθνών όργανισμών στόν τομέα τοΰ περιβάλλοντος καί νά έπιδιώκουν τήν υιοθέτηση κοινής στάσεως,
— τό όρθρο 5 τής συμφωνίας τών άντιπροσώπων τών κυβερνήσεων τών Κρατών μελών, οί όποιοι συνήλθαν στό πλαίσιο τοΰ
Συμβουλίου τής 5ης Μαρτίου 1973 περί πληροφορήσεως τής Επιτροπής καί τών Κρατών μελών έν όψει μιας ένδεχομένης
έναρμονίσεως γιά τό σύνολο της Κοινότητος τών έπειγόντων μέτρων πού άφοροΰν τήν προστασία τοΰ περιβάλλοντος (ΕΕ
άριθ. A 9 τής 15ης Μαρτίου 1973) προβλέπει, δτι οί κυβερνήσεις τών Κρατών μελών διαβουλεύονται γιά κάθε διεθνή
πρωτοβουλία στόν τομέα τοΰ περιβάλλοντος, ή όποία θά ήδύνατο νά έπηρεάσει τή λειτουργία τής κοινής άγοράς ή τήν
έκτέλεση μέρους τοΰ προγράμματος τών Κοινοτήτων στό θέμα τής μειώσεως τής ρυπάνσεως καί τών όχλήσεων, καθώς καί

τής διαφυλάξεως τοΰ φυσικοΰ χώρου γιά τίς όποιες ή προβλεπόμενη άπό τό σημείο 2 τής έν λόγω συμφωνίας διαδικασία

έφαρμόζέται, δυνάμει τοΰ σημείου 3, χωρίς νά προσκρούσει στήν έφαρμογή τών συνθηκών καί κυρίως στά άρθρα 113 καί
116 τής συνθήκης περί Ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος.

Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προκαταρκτική σημείωση : Μερικοί άπό τούς όρους πού αναφέρονται παρακάτω δυνατόν να
χρησιμοποιούνται σέ αλλα θέματα άπό έκεΐνα τής προστασίας τοΰ περιβάλλοντος . Οί ορισμοί πού
δίδονται εδώ άναφέρονται μόνο στόν τομέα τοΰ περιβάλλοντος .
1 . Κριτήρια

1.1 . Ό όρος «κριτήριο » σημαίνει τήν σχέση μεταξύ της έκθέσεως ενός στόχου ρυπάνσεως ή
όχλήσεως καί τοΰ κινδύνου καί/ή τοϋ μεγέθους τής δυσμενούς ή άνεπιθύμητης έπιπτώσεως
πού θά προέκυπτε άπό τήν έκθεση τοΰ στόχου σέ ρύπανση ή όχληση σέ δεδομένες
περιστάσεις .

1.2 . «Στόχος » είναι άνθρωπος ή στοιχείο τοΰ περιβάλλοντος ό όποιος είναι πραγματικά ή
δυνητικά έκτεθειμένος στή ρύπανση ή στήν όχληση .

1.3 . Ή « εκθεση » ένός στόχου πού άντιμετωπίζεται στήν σχέση αυτή θά επρεπε νά έκφράζεται μέ
μορφή ποσοτικών μεγεθών συγκεντρώσεως , εντάσεως, διαρκείας ή συχνότητος.

1.4. Ό «κίνδυνος » είναι ή πιθανότης έμφανίσεως δυσμενών ή άνεπιθυμήτων συνεπειών οί όποιες
προκύπτουν άπό δεδομένη εκθεση σέ μία ή περισσότερες ρυπαντικές ούσίες ή όχλήσεις
μεμονωμένες ή σέ συνδυασμό .
1.5 . Ή « δυσμενής fj άνεπιθΰμητη συνέπεια » ή όποία άντιμετωπίζεται στήν σχέση αυτή δύναται νά

συνίσταται σέ άμεση ή εμμεση , ταχεία ή βραδεία, άπλή ή σύνθετη ένέργεια έπί τοΰ στόχου . Ό

κίνδυνος καί ή έκταση της συνέπειας αύτης θά επρεπε δποτε είναι δυνατό, νά έκφράζεται
ποσοτικά .

1.6 . Προκειμένου νά καταστεί δυνατή ή παραβολή τών πορισμάτων τών μελετών καί τών έρευνών
στό θέμα τών κριτηρίων, θά άπρεπε νά γίνει μία έναρμόνιση τών μεθόδων έκτιμήσεως τών
παραμέτρων ή όποία νά περιγράφει τήν εκθεση καί τίς δυσμενείς ή άνεπιθύμητες συνέπειες .
2 . Ποιοτικοί στόχοι

2.1 . Ό «ποιοτικός στόχος » ένός χώρου σημαίνει τό σύνολο τών άπαιτήσεων στίς όποιες πρέπει νά
άνταποκρίνεται στόν συγκεκριμένο σημερινό ή μελλοντικό χρόνο , χώρος ή μέρος καθορι
σμένου χώρου .

2.2 . Γιά τήν θέσπιση τών στόχων αυτών λαμβάνονται υπόψη :
α) ενα « βασικό έπίπεδο προστασίας », ώστε ό άνθρωπος ή ενας άλλος στόχος νά μήν
έκτίθενται σέ άπαράδεκτο κίνδυνο·

β) ενα « έπίπεδο μηδενικής έπιπτώσεως » όταν δέν προκαλείται καμμία αισθητή επίπτωση
στόν στόχο .

Τά έπίπεδα αυτά καθορίζονται βάσει τών άνωτέρω καθοριζομένων κριτηρίων . Λαμβάνονται
έπίσης δεόντως υπόψη οί ειδικές τοπικές συνθήκες , οί πιθανές έπιπτώσεις έπί τών γειτονικών

περιοχών καθώς καί ή έπιδιωκομενη χρήση .
3 . Προδιαγραφές περί προστασίας τοΰ περιβάλλοντος

3.1 . Οί «προδιαγραφές » καθορίζονται μέ σκοπό νά περιορισθεί ή νά προληφθεί ή εκθεση τών
στόχων καί δύνανται, συνεπώς, νά άποτελοΰν μέσα μέ τά όποια έπιτυγχάνονται ή προσεγγί
ζονται οί ποιοτικοί στόχοι. Οί προδιαγραφές άφοροΰν άμεσα ή εμμεσα τά υπεύθυνα άτομα ή
όργανισμούς καί καθορίζουν τά έπίπεδα τών ρυπάνσεων ή τών όχλήσεων, τά όποια δέν
πρέπει νά ξεπερασ-θοΰν σέ ενα χώρο στόχο , προϊόν κλπ . Δύνανται δέ νά καθορίζονται είτε
διά νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, είτε μέ άμοιβαία συμφωνία ή
έκούσια άποδοχή .

3.2 . Μεταξύ τών προδιαγραφών δυνάμεθα νά διακρίνομε :

3.2.1 . Τίς «ποιοτικές προδιαγραφές τοΰ περιβάλλοντος », οί όποιες καθορίζουν μέ νομικά
άναγκαστικά μέσα τά έπίπεδα τών ρυπάνσεων ή τών όχλήσεων τά όποια δέν πρέπει νά
ξεπερασθούν σέ χώρο ή μέρος ένός χώρου .
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3.2.2 . Τίς «προδιαγραφές σχετικά μέ τά προϊόντα » (ή λεξη « προϊόν » χρησιμοποιείται έδώ μέ
τήν πλέον ευρεία εννοιά της), οί όποιοι :
— καθορίζουν τά όρια σέ o,τι άφορα τά έπίπεδα τών ρυπαντικών ουσιών ή τών
όχλήσεων, τά όποια δέν πρέπει νά ξεπερασθούν στην σύνθεση ενός προϊόντος, ή στίς
έκπομπές πού προέρχονται άπό αυτό,

— ή προσδιορίζουν άκριβώς τίς ιδιότητες ή τά χαρακτηριστικά παρασκευής ένός
προϊόντος,

— ή άφορούν τούς τρόπους χρήσεως(') ένός προϊόντος .

Όπου χρειάζεται, οί προδιαγραφές σχετικά μέ τά προϊόντα δύνανται νά συμπερι
λαμβάνουν ειδικές προδιαγραφές σχετικές μέ τίς μεθόδους δοκιμής, συσκευασίας,
σημάνσεως καί τοποθετήσεως έπιγραφής τών προϊόντων.

3.2.3 . Τίς προδιαγραφές γιά μόνιμες εγκαταστάσεις, πού καλούνται « προδιαγραφές βιομηχα
νικής μεθόδου », οί όποιες περιλαμβάνουν :
α) τίς «προδιαγραφές εκπομπής » πού καθορίζουν τά έπίπεδα τών ρυπαντικών ουσιών
ή τών όχλήσεων τά όποια δέν πρέπει νά ξεπερασθούν στίς έκπομπές, έφ' δσον
προέρχονται άπό μόνιμες έγκαταστάσεις ·

β) τίς « προδιαγραφές σχεδιασμού ή κατασκευής τών μονίμων εγκαταστάσεων » πού
καθορίζουν τίς προδιαγραφές οί όποιες πρέπει νά τηρούνται κατά τήν σχεδίαση ή
κατά τήν άνέγερση μονίμων έγκαταστάσεων προκειμένου νά προστατευθεί τό
περιβάλλον ·
γ) τίς « προδιαγραφές λειτουργίας », οί όποιες καθορίζουν τίς προδιαγραφές(') οί
όποιες πρέπει νά τηρούνται στή λειτουργία τών σταθερών εγκαταστάσεων, προκει
μένου νά προστατεύεται τό περιβάλλον.

3.3 . Σέ όρισμένες περιπτώσεις μπορεί νά είναι χρήσιμος ό καθορισμός προδιαγραφών άκόμη καί
civ τά αντίστοιχα κριτήρια καί οί ποιοτικοί στόχοι δέν έχουν άκόμη διατυπωθεί.
4 . Γενική παρατήρηση

Σέ όλες τίς περιπτώσεις, τά κριτήρια, οί στόχοι καί οί προδιαγραφές πρέπει νά άναθεωρούνται,
περιοδικά, προκειμένου νά λαμβάνεται υπόψη ή πρόοδος τών γνώσεων καί ένδεχόμενα νά
τροποποιούνται.

0 ) Τέτοιου είδους τρόποι χρήοεως ή ειδικών προσδιορισμών δύνανται έπίσης νά άποτελ,οΰν αντικείμενο «κώδικος πρακτικής».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ
BΑΛΛΟ
ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ

Πρόγραμμα δράσεως

A. "Ερευνες πού έχουν ήδη

άναληφθεί ή αποφασισθεί^)

B. "Αλλες ερευνες πού ένδεχομένως
πρέπει νά άναληψθοΰν

Μέρος δεύτερο
Τίτλος I: Μέτρα για την μείωση τών
ρυπάνσεων καί όχλήσεων

Κεφάλαιο 1 : Αντικειμενική έκτίμηση
τών κινδύνων άπό τήν
ρύπανση πού άπειλοΰν
την άνθρώπινη ύγεία καί
τό περιβάλλον

1 . Τράπεζα στοιχείων για τις χημικές
ρυπαντικές ουσίες

1 . Θερμικά άπόβλητα

2 . Βλαπτικότης τοΰ μολύβδου

2 . Ακουστικές οχλήσεις

Κεφάλαιο 2 : Καθορισμός

3 . 'Επιδημιολογικές ερευνες

3 . Πρόβλημα τών δυσοσμιών

4 . Επιπτώσεις τών μικρορυπαντικών
ουσιών έπί τοΰ άνθρώπου , συμπε
ριλαμβανομένης τής βιοχημικής το

4 . Θαλάσσια ρύπανση χερσαίων πη

προδια

γραφών
γών.

ξικολογίας καί τής βιοτηλεμετρίας
τών τοξικών φαινομένων

5 . Οικολογικές έπιπτώσεις τών ρυ

5 . Φυσικό πρότυπο για μελετες περι

παντικών ούσιών συμπεριλαμβανο

διαδόσεως τών άτμοσφαιρικών ρυ

μένων τών βιολογικών δεικτών (bi
oindicateurs) τής ρυπάνσεως τοΰ

παντικών ουσιών

ύδατος

6 . Τηλεανίχνευση τής άτμοσφαιρικής
ρυπάνσεως

7 . Μαθηματικά πρότυπα διαδόσεως
τών άτμοσφαιρικών ρυπαντικών
ούσιών

8 . Ανάλυση τών όργανικών μικρορυ
παντικών ούσιών έντός τοΰ ύδατος
(COST 64.b)

9 . Μονάδα πολυανιχνεύσεως (συμβο
λή στό COST 64b)

10. Φυσικοχημεία τοΰ SO2 (COST 61a)
11 . Δέσμευση τοΰ SO2 σύμφωνα μέ τό
έδαφος καί τήν βλάστηση (συμβολή
στό COST 61a)
Κεφάλαιο 3 : Ειδικές ένεργειες κατα
τής ρυπάνσεως τοΰ περι

βάλλοντος χώρου

Τμήμα 1 :

Ανταλλαγή πληροφορι
ών μεταξύ τών δικτύων
έπιβλέψεως καί έλέγχου

1 . Τραπεζα στοιχείων έπι τών χημι
κών ρυπαντικών ούσιών

6 . Βελτίωση τών μεθόδων άναλύσεως
καί μετρήσεως τών ρυπαντικών
ούσιών

6 . Τηλεανίχνευση τής άτμοσφαιρικής
ρυπάνσεως (βλέπε Κεφάλαια 1 καί
2)

(!) Στό πλαίσιο τοΰ πολυετούς προγράμματος έρεύνης καί έκπαιδευσεως και τών δράσεων COST.
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Πρόγραμμα δράσεως

Τμήμα 2 :

Ποιοτικοί στόχοι

Κεφάλαιο 4 : 'Ενέργειες σχετικές μέ
όρισμένα προϊόντα

A. Έρευνες πού έχουν ήδη
αναληφθεί ή Αποφασισθεί^)
Βλέπε Κεφάλαια 1 καί 2

1 . Τράπεζα στοιχείων γιά τίς ρυπα
ντικές ουσίες
2 . Βλαπτικότης τοΰ μολύβδου

5 . Οικολογικές έπιπτώσεις τών ρυ
παντικών ουσιών

Κεφάλαιο 5 : Ειδικές ενέργειες σχετι
κά μέ ορισμένους κλά
δους βιομηχανίας καί
τής παραγωγής ένερ
γείας

7 . Μαθηματικά πρότυπα διαδόσεως
τών Ατμοσφαιρικών ρυπαντικών
ουσιών

10 . Φυσικοχημεία τοΰ SO2

11 . Δέσμευση τοΰ SO2 σύμφωνα μέ τό
έδαφος καί τήν βλάστηση
12 . Λάσπη καθαρισμού (COST 68 )
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B. "Αλλες έ' ρευνες πού ένδεχομένως
πρέπει νά άναληφθοΰν

Βλέπε Κεφ . 1 καί 2

7 . Βελτίωση καί εναρμόνιση τής τεχνι
κής άναλύσεως τών ρυπαντικών
ουσιών σέ όρισμένα προϊόντα

8 . Μελέτες γιά τήν μακροπρόθεσμη
τοξικότητα καί κανονιστική ρύθμι
ση τών δοκιμών τοξικότητος

1 . Θερμικά άπόβλητα
5 . Φυσικό πρότυπο γιά μελέτες περί
διαδόσεως τών Ατμοσφαιρικών ρυ
παντικών ουσιών

9 . Άποθείωση

10. Τεχνολογία κατά τής ρυπάνσεως .
'Επεξεργασία τών βιομηχανικών
Αποβλήτων
11 . 'Επεξεργασία καί χρήση τών Απο
βλήτων π .χ. άπόβλητα έντατικής
κτηνοτροφίας

Κεςιόλαιο 6 : Ειδικές ένέργειες σέ ορι

σμένες ζώνες κοινοΰ Εν
διαφέροντος

Τμήμα 1 :

Ρύπανση τών θαλασσών

Τμήμα 2 :

Προστασία τών ύδάτων
τής λεκάνης τοΰ Ρήνου
κατά τής ρυπάνσεως

1 . Τράπεζα στοιχείων έπί τών χημι

Ενέργειες σχετικές μέ
την προστασία τοΰ περι
βάλλοντος στίς παραμε
θόριες ζώνες

1 . Τράπεζα στοιχείων έπί τών χημι

4 . Θαλάσσια ρύπανση χερσαίας προε
λεύσεως

Τμήμα 3 :

Κες»άλαιο 7 : Ενέργειες σχετικές μέ τά

Απόβλητα καί τά κατά

κών ρυπαντικών ουσιών

κών ρυπαντικών ουσιών

6 . Τηλεανίχνευση τής ατμοσφαιρικής
ρυπάνσεως

12. Λάσπη καθαρισμού

12 . Στερεά άπόβλητα (έπεξεργασία, έ

ναποθήκευση κλπ .)

λοιπα

10 . Τεχνολογία κατά τής ρυπάνσεως

11 . Έπεξεργασία καί χρήση Αποβλή
των π .χ. Απόβλητα έντατικής κτη
νοτροφίας

Κεςιάλαιο 8 : 'Ενέργειες σχετικές μέ
την τήρηση τών διατάξε
ων περί προστασίας τοΰ
περιβάλλοντος (π.ύ .)
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Κεφάλαιο 9 : 'Ενέργειες σχετικές μέ
τήν οικονομική πλευρά
τής καταπολεμήσεως της
ρυπάνσεως

A. Έρευνες που έχουν ήδη
Αναληφθεί ή αποφασισθεί^)

B. "Αλλες ερευνες πού ένδεχομενως
πρέπει νά άναληφθοΰν

1 . Τράπεζα στοιχείων έπί τών χη
μικών ρυπαντικών ουσιών

Κεφάλαιο 10 : 'Ερευνητικές ένέργειες
στόν τομέα τής προστα
σίας τοϋ περιβάλλοντος
(π.ύ .)
Κεφάλαιο 11 : Διάδοση τών γνώσεων
γιά τήν προστασία τού
περιβάλλοντος

1 . Τράπεζα στοιχείων έπί τών χημι
κών ρυπαντικών ουσιών

Τίτλος II: Ενέργειες πού αναφέρονται
στην βελτίωση τοΰ περιβάλ
λοντος

Κεφάλαιο 1 : Διαφύλαξη τού φυσικού
περιβάλλοντος

13 . Δομή καί λειτουργία τών οικοσυ
στημάτων

14 . Οικολογικές επιπτώσεις τών συγ
χρόνων μεθόδων παραγωγής έφαρ
μοζομένων στην γεωργία

15 . Ενιαίος άγώνας κατά τών βλαβε
ρών εντόμων
16 . Βελτίωση τής ποιότητος τών γεωρ
γικών προϊόντων
17 . Χρήση γιά τήν άρδευση υδάτων

ήδη χρησιμοποιηθέντων
18 . Προμήθεια καί διαχείριση τών
ύδατίνων πόρων

Κεφάλαιο 2 : Προβλήματα τού περι

βάλλοντος πού προκα

λούνται άπό τήν σπανιό
τητα όρισμένων φυσικών
πόρων
Κεφάλαιο 3 : Πολεοδομία καί χωροτα
ξία (π.ύ .)
Κεφάλαιο 4 : Βελτίωση τού περιβάλ
λοντος έργασίας (π.ύ .)
Κεφάλαιο 5 : Σύσταση ενός Ευρωπαϊ
κού Τδρύματος γιά τήν
βελτίωση τών συνθηκών
διαβιώσεως καί έργα
σίας

19 . Μακροπρόθεσμη ερευνά έπι τής
ποιότητος τής ζωής καί τών συνθη
κών έργασίας

Κεφάλαιο 6 : Ευαισθητοποίηση στό
πρόβλημα τού περιβάλ

20 . 'Οργάνωση τής έκπαιδεύσεως στον
τομέα τού περιβάλλοντος στίς διά
φορες σχολικές βαθμίδες

λοντος καί έκπαίδευση

