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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο
της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική)
COM(2005) 505 τελικό — 2005/0211 (COD)
(2006/C 185/04)
Στις 29 Νοεµβρίου 2005 και σύµφωνα µε το άρθρο 175 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 21 Μαρτίου 2006 µε βάση εισηγητική έκθεση της κας
SÁNCHEZ MIGUEL.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 20ης και 21ης Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 20ης Απριλίου 2006),
η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 137 ψήφους υπέρ και 3 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις
1.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση οδηγίας, η οποία εντάσσεται
στο πλαίσιο της θεµατικής στρατηγικής για την προστασία και τη
διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, διότι κατανοεί ότι µπορεί
να ολοκληρώσει και να συντονίσει ορισµένα από τα ήδη υφιστάµενα
νοµικά µέσα, ιδίως όσον αφορά τη µεθοδολογία παρέµβασης στο
περιβάλλον, που είναι παρόµοια µε εκείνη που καθιερώνεται στην
οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ).
1.2 Παρ' όλα αυτά, υιοθετούµε κριτική στάση και πιστεύουµε
ότι η πρόταση οδηγίας είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκής: η
κατάσταση των θαλασσών και των ωκεανών µας είναι τόσο υποβαθµισµένη, ώστε θα χρειάζονταν µέτρα περισσότερο δεσµευτικού
χαρακτήρα προκειµένου να εξασφαλιστεί η εφαρµογή και ο έλεγχος
της συµµόρφωσης µε τα ήδη υφιστάµενα. Επιπλέον, η πρόταση δεν
αποτελεί ολοκληρωµένη παρέµβαση στην κατάσταση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος· γι' αυτό, πιστεύουµε ότι µια οδηγία-πλαίσιο θα
εκπλήρωνε καλύτερα τον στόχο της, ενσωµατώνοντας και στη
συνέχεια αναπτύσσοντας τις πτυχές που εδώ δεν εξετάζονται σε
αρκετή έκταση και βάθος.
1.3 Με τη µη πρόβλεψη νέων νοµοθετικών και διαχειριστικών
µέτρων και µε την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων, η πρόταση
αποφεύγει την επιβολή νέων χρηµατοδοτικών δαπανών και,
προπαντός, περισσότερης γραφειοκρατίας στα κράτη µέλη, διατηρεί
όµως τα προβλεπόµενα συστήµατα συµµετοχής και διαβούλευσης
µε το κοινό και µε τα εµπλεκόµενα µέρη, που είναι πολύ σηµαντικά
για τη µεγαλύτερη συµµετοχή των πολιτών στα περιβαλλοντικά
ζητήµατα.

θαλασσών και των ωκεανών µας. Ο κεντρικός συντονισµός θα
επιτρέψει την ανάπτυξη κοινοτικής δράσης στις τρίτες χώρες, όπου
αυτό είναι εφικτό και, ειδικότερα, σε εκείνες µε τις οποίες µας
συνδέουν διεθνείς συµφωνίες.
1.4.2 Στους ορισµούς, οι οποίοι προσδιορίζονται µε βάση
γενικούς παράγοντες ποιοτικής περιγραφής, και ιδιαίτερα στον
ορισµό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, θεωρούµε
απαραίτητο να συµπεριληφθούν και ποσοτικοί παράγοντες, όπως
έγινε για τα εσωτερικά ύδατα στην ΟΠΥ, διότι η καλή κατάσταση
των θαλάσσιων υδάτων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την
ποσότητα. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εκείνοι που αναφέρονται στην ανακοίνωση, όπως επισηµαίνουµε στο σηµείο 5.5, διότι η διατήρηση µιας τόσο γενικής µορφής
όσο στην πρόταση οδηγίας ενδέχεται να εµποδίσει την πλήρη
αποτελεσµατικότητά τους.
1.4.3 Όσον αφορά τον προσδιορισµό των ειδικών περιοχών, οι
οποίες χαρακτηρίζονται τέτοιες λόγω της αδυναµίας τους να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους, η ασάφεια της διατύπωσης
ενδέχεται να προξενήσει καταχρήσεις κατά την εφαρµογή της· γι'
αυτό, προτείνουµε να προσδιοριστούν µε πλήρη σαφήνεια και
ακρίβεια οι λόγοι του χαρακτηρισµού των περιοχών αυτών ως
ειδικών, όπως και οι διαδικασίες έγκρισής τους από την Επιτροπή.

1.4 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να διατυπώσει ορισµένες συστάσεις τις
οποίες θεωρεί απαραίτητες για τη βελτίωση του περιεχοµένου του
προτεινόµενου µέτρου, προκειµένου να µπορέσει η Επιτροπή να
λάβει υπόψη τη συµβολή µας ως προερχόµενη από εµπλεκόµενο
τµήµα της κοινωνίας των πολιτών.

1.5 Τέλος, επισηµαίνουµε δύο θέµατα που είναι πολύ σηµαντικά
για την επίτευξη των προτεινόµενων στόχων. Το πρώτο αφορά την
άµεση εφαρµογή όλων των µέτρων που έχουν θεσπιστεί στο
παρελθόν και έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως
εκείνα που απορρέουν από τις δέσµες ERIKA Ι, ΙΙ και ΙII και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν τους λιµένες καταφυγής, το διευρωπαϊκό
δίκτυο παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, τη θέσπιση
του συστήµατος ελέγχου των κρατών για τη νηολόγηση των
σκαφών, τη διερεύνηση και απογραφή των αποβλήτων (όπως οι
βόµβες ή τα δοχεία µε ραδιενεργά υλικά) κλπ.

1.4.1
Κατά πρώτον, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί και να
ενισχυθεί ο ρόλος συντονισµού και ελέγχου της Επιτροπής σε σχέση
µε τις περιφερειακές αρχές που θα αξιολογούν και θα προγραµµατίζουν τους στόχους και τα µέτρα εφαρµογής στο θαλάσσιο
περιβάλλον της αρµοδιότητάς τους, ώστε να υπάρχει εναρµόνιση
και ισορροπία των δράσεων σε όλες τις παράκτιες περιφέρειες,
καθότι δεν πρέπει να ξεχνάµε τον διασυνοριακό χαρακτήρα των

1.5.1 Το δεύτερο θέµα που πρέπει να υπενθυµιστεί και να εφαρµοστεί αφορά την έρευνα στο θαλάσσιο περιβάλλον: µε την αύξηση
και τη βελτίωση των σχετικών γνώσεων, θα µπορέσουν να προσδιοριστούν σαφέστερα οι στόχοι και να εφαρµοστούν τα απαραίτητα
προγράµµατα µέτρων για την αποκατάσταση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Προς τούτο, απαιτείται µεγαλύτερη συµµετοχή
στα ευρωπαϊκά προγράµµατα-πλαίσιο για την έρευνα.
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2. Αιτιολόγηση
2.1 Η Επιτροπή δηµοσίευσε το 2002 µία ανακοίνωση (1) σχετικά
µε τη θέσπιση στρατηγικής για την προστασία και τη διατήρηση
του θαλάσσιου περιβάλλοντος από περιβαλλοντική άποψη, µε
στόχο την προαγωγή της αειφόρου χρήσης των θαλασσών και τη
διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων — στην ανακοίνωση
αυτή βασίζεται η υπό εξέταση πρόταση οδηγίας. Το 6ο Πρόγραµµα
∆ράσης για το Περιβάλλον έκανε ήδη αναφορά στην ανάγκη
θέσπισης των µέσων για την προστασία και τη διατήρηση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και τόνιζε ότι ο στόχος της προαγωγής
της αειφόρου χρήσης των ευρωπαϊκών θαλασσών και ωκεανών δεν
επιτυγχάνεται µε µεµονωµένες πολιτικές. Κατέστη εµφανής η
ανάγκη επείγουσας ανάληψης δράσης, αφού πολλοί από τους
προβλεπόµενους κινδύνους που επισηµαίνονταν στο 6ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο έγιναν πραγµατικότητα µε µια δριµύτητα που
ξεπερνά ακόµα και τις χειρότερες προβλέψεις (2).
2.2 Η στρατηγική που προτεινόταν στην προαναφερθείσα
ανακοίνωση βασιζόταν στην εκτίµηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ευρώπης, το οποίο υφίσταται σοβαρή
επιδείνωση λόγω των συνδυασµένων επιπτώσεων της αλλαγής του
κλίµατος, της ρύπανσης των θαλασσών από επικίνδυνες ουσίες, της
εµπορικής αλιείας, του ευτροφισµού και ενός πρόσθετου κινδύνου,
της εισαγωγής αλλοχθόνων ειδών στις θάλασσές µας. Αν προσθέσουµε σε αυτά και ορισµένα άλλα εµπόδια θεσµικής φύσεως, όπως
η αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών µελών στα χωρικά τους
ύδατα, η ύπαρξη διεθνών συµβάσεων στις οποίες µετέχουν και
τρίτες χώρες και η δυσκολία εφαρµογής και ελέγχου πολλών
συµφωνιών σε παγκόσµιο επίπεδο (3), βλέπουµε πόσο αναγκαίο είναι
να εφαρµοστεί σ' αυτή η στρατηγική, παρ' όλα τα διαπιστωθέντα
εµπόδια.
2.3 Πιο πρόσφατα και την ίδια ηµεροµηνία µε την εξεταζόµενη
πρόταση οδηγίας, δηµοσιεύθηκε µία άλλη ανακοίνωση (4), για την
οποία δεν έχει ζητηθεί γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ και στην οποία
εξαγγέλλεται η επικείµενη δηµοσίευση Πράσινης Βίβλου σχετικά µε
τη στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον. Πιστεύουµε ότι η
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της το περιεχόµενο και τις
παρατηρήσεις των γνωµοδοτήσεών µας και ο καλύτερος τρόπος να
επιτευχθεί αυτό είναι να πραγµατοποιηθεί νέα διαβούλευση, στην
οποία θα ενσωµατωθούν οι γνώσεις και οι απόψεις µας για τις πολιτικές που επιδρούν στο θαλάσσιο περιβάλλον (αλιεία, µεταφορές,
υδρογονάνθρακες κλπ.). Η ΕΟΚΕ, ως εκπρόσωπος της κοινωνίας
των πολιτών, ενδιαφέρεται να εκφράσει την άποψή της.

3. Σύνοψη των προτάσεων
3.1 Η στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος στηρίζεται, για την εφαρµογή
(1) COM(2002) 539 τελικό — Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Προς µια στρατηγική για
την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
(2) Για εκτενέστερη εξέταση, βλ. τη γνωµοδότηση ΕΕ C 133 της 6.6.2003
για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Προς µια στρατηγική για την προστασία και τη
διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» (εισηγήτρια: η κα Maria
Candelas Sánchez Miguel).
3
( ) Στα συµπεράσµατα της ∆ιάσκεψης Κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ (26
Αυγούστου — 4 Σεπτεµβρίου 2002), στα κεφάλαια Ι-ΙV, περιλαµβάνονται συµφωνίες για τους ωκεανούς και τις θάλασσες, την αλιεία, τη
θαλάσσια ρύπανση και την έρευνα. ΕΕ C 133 της 6.6.2003.
(4) COM(2005) 505 τελικό της 14.10.2005
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της, σε ένα µέσο το οποίο περιέχεται στην πρόταση οδηγίας που
εξετάζουµε. Λαµβάνει επίσης υπόψη τις διεθνείς συµβάσεις, ιδίως
εκείνες που έχουν συνάψει η Επιτροπή και τα κράτη µέλη στο
πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών (5), καθώς και τις περιφερειακές
συµβάσεις (6) και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, στην
εκπλήρωση των οποίων αναµένεται να χρησιµεύσει η παρούσα
οδηγία.
3.2 Η πρόταση οδηγίας χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο
περιλαµβάνει τις γενικές διατάξεις, στις οποίες ορίζονται το θέµα
(άρθρο 1), το πεδίο εφαρµογής (άρθρο 2), οι θαλάσσιες περιφέρειες
και υποπεριφέρειες (άρθρο 3), οι θαλάσσιες στρατηγικές (άρθρο 4),
οι κανόνες για τον συντονισµό και τη συνεργασία των κρατών
µελών (άρθρο 5), καθώς και οι αρµόδιες αρχές (άρθρο 6).
3.3 Από το πρώτο αυτό µέρος αξίζει να υπογραµµιστεί το περιεχόµενο του άρθρου 4 σχετικά µε τη θαλάσσια στρατηγική που θα
πρέπει να χαράξουν τα κράτη µέλη για κάθε θαλάσσια περιφέρεια
και η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής
στοιχεία:
— την αρχική εκτίµηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των
υδάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων,
— τον καθορισµό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης αυτών
των υδάτων,
— τη θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων,
— την κατάρτιση και υλοποίηση προγράµµατος παρακολούθησης
αυτών των στόχων.
Θα πρέπει, επίσης, να συνοδεύεται από ένα πρόγραµµα µέτρων, το
οποίο θα καταρτιστεί το αργότερο έως το 2016, µε στόχο την
επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσών και των
ωκεανών.
3.4 Στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι
θαλάσσιες στρατηγικές: το δεύτερο αφορά τους κανόνες για την
προετοιµασία τους και το τρίτο τα προγράµµατα µέτρων.
3.4.1 Τα µέτρα για την προετοιµασία των θαλάσσιων
στρατηγικών βασίζονται στην υποχρέωση των κρατών µελών να
διενεργήσουν µια αρχική εκτίµηση των θαλάσσιων υδάτων τους
(άρθρο 7), η οποία πρέπει να περιλαµβάνει διάφορα στοιχεία,
µεταξύ των οποίων υπογραµµίζεται η οικονοµική και κοινωνική
ανάλυση της χρήσης τους και το κόστος της υποβάθµισής τους.
Καθορίζεται η έννοια της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης
(άρθρο 8 και παράρτηµα ΙΙ), θεσπίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι
(άρθρο 9 και παράρτηµα ΙΙΙ) και, τέλος, προσδιορίζεται ο τρόπος
διαµόρφωσης των προγραµµάτων παρακολούθησης (άρθρο 10 και
παραρτήµατα II και IV) και η διαδικασία έγκρισής τους (άρθρο 11).
(5) Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS),
που εγκρίθηκε µε την απόφαση 98/392/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης
Μαρτίου 1998.
(6) Σύµβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της
Περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας (απόφαση 94/157/ΕΚ), Σύµβαση για
την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού
Ατλαντικού (απόφαση 98/249/ΕΚ) και Σύµβαση για την Προστασία της
Μεσογείου Θαλάσσης από τη Ρύπανση (απόφαση 77/585/ΕΟΚ, όπως
τροποποιήθηκε το 1995).
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3.4.2
Στο τρίτο κεφάλαιο ρυθµίζονται τα προγράµµατα
µέτρων που πρέπει να καταρτίσουν τα κράτη µέλη για κάθε
θαλάσσια περιφέρεια της δικαιοδοσίας τους (άρθρο 12 και
παράρτηµα V) µε βάση την αρχική τους εκτίµηση, για να εξασφαλίσουν την καλή περιβαλλοντική τους κατάσταση. Τα προγράµµατα
αυτά πρέπει να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή (άρθρο 14) προς
έγκριση (άρθρο 15). Προβλέπονται, επίσης, µέτρα ad hoc για τις
ειδικές περιοχές (άρθρο 13).
3.5 Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τους κανόνες για την
επικαιροποίηση των στρατηγικών για τις διάφορες θαλάσσιες
περιφέρειες (άρθρο 16) και την υποχρέωση δηµοσίευσης ενδιάµεσων εκθέσεων κάθε τρία χρόνια (άρθρο 17). Αξίζει να µνηµονευθεί ιδιαιτέρως το περιεχόµενο του άρθρου 18, όπου θεσπίζονται
οι κανόνες για τη δηµόσια διαβούλευση και την ενηµέρωση του
κοινού, σύµφωνα µε την οδηγία 2003/35/ΕΚ. Προβλέπεται, ακόµη,
η υποχρέωση της Επιτροπής να δηµοσιεύει εκθέσεις αξιολόγησης
σχετικά µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της οδηγίας (άρθρο
19) και να επανεξετάσει το περιεχόµενό της 15 έτη µετά την έναρξη
ισχύος της.
3.6 Το πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαµβάνει τις τεχνικές
διατάξεις, µε ιδιαίτερη αναφορά στα συνοδευτικά παραρτήµατα
(άρθρο 21) και στην επιτροπή που θα επικουρεί την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σε αυτό το καθήκον (άρθρο 22).

4. Παρατηρήσεις σχετικά µε την πρόταση

β) ωστόσο, χρειάζεται µια σαφής και αποτελεσµατική µεθοδολογία
παρέµβασης, παρόµοια µε τη µεθοδολογία που προβλέπεται
στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα,
γ) η µεθοδολογία αυτή, η οποία θα βασίζεται στα οικοσυστήµατα,
θα πρέπει να περιλαµβάνει ορισµό της «καλής κατάστασης των
υδάτων», γεωγραφική οριοθέτηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προσδιορισµό των κριτηρίων και των µηχανισµών συντονισµού των αρχών κλπ.
4.3 Από την άποψη αυτή, η πρόταση οδηγίας ενσωµατώνει
σηµαντικές συστάσεις της γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ, ερµηνεύοντάς
τις µε συγκεκριµένο τρόπο, και καθιερώνει µια µεθοδολογία παρέµβασης παρόµοια µε εκείνη που περιέχεται στην ΟΠΥ, αλλά µε
σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τον ρόλο της Επιτροπής και των
κρατών µελών και τη διάρθρωση των διάφορων στοιχείων της, χωρίς
να εξηγούνται επαρκώς ούτε οι λόγοι ούτε η χρησιµότητα αυτών
των διαφορών, προπαντός τη στιγµή που υπάρχουν σοβαρές
αντιφάσεις, για παράδειγµα:
α) ανάµεσα στην αναποτελεσµατικότητα των µεµονωµένων πολιτικών και του κοινοτικού πλαισίου, η οποία διαπιστώνεται στην
ανακοίνωση, και στη διατήρηση αυτού του συστήµατος δράσης
στη νέα πρόταση οδηγίας,
β) ανάµεσα στον εξαντλητικό προσδιορισµό των στοιχείων, των
στόχων και των δράσεων στην ανακοίνωση και στη µερική µόνο
αντιστοιχία τους µε την παρούσα πρόταση οδηγίας.
4.4

4.1 Η παρούσα πρόταση οδηγίας πρέπει να συσχετιστεί µε την
προαναφερθείσα «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Προς µια στρατηγική για την
προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» (για
αναλυτικότερη εξέταση, βλ. τη γνωµοδότηση CESE 578/2003
σχετικά µε αυτή την ανακοίνωση). Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις
που διατυπώνονται στην ανακοίνωση είναι οι εξής:
— οι µεµονωµένες πολιτικές των κρατών µελών για τις κοινοτικές
θάλασσες δεν παράγουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα βελτίωσης
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αντιθέτως, η κατάσταση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος σταδιακά επιδεινώνεται·
— τα κράτη δεν παρακολουθούν αποτελεσµατικά την κατάσταση
των θαλάσσιων υδάτων·
— η επιστηµονική γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι
ανεπαρκής και απαιτούνται µεγαλύτερες ερευνητικές προσπάθειες·
— ο προσδιορισµός των στοιχείων και των στόχων της αναγκαίας
στρατηγικής για την προστασία και την αποκατάσταση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ικανοποιητικός και αντιστοιχεί
σε 23 δυνατές δράσεις.
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Η ΕΟΚΕ θεωρεί την παρούσα πρόταση οδηγίας:

α) αναγκαία, αλλά όχι επαρκή για την αποκατάσταση και την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος που ενδιαφέρει την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο υπερβαίνει τα θαλάσσια ύδατα
της δικαιοδοσίας της,
β) µία καλή αφετηρία, η οποία πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω σε
ορισµένες σηµαντικές της πτυχές,
γ) µη ολοκληρωµένη, οπότε θα πρέπει να αναπτυχθούν εκ των
υστέρων και να ενσωµατωθούν στην πρόταση και άλλα στοιχεία,
ώστε να διαµορφωθεί πραγµατικά µια οδηγία-πλαίσιο µε την
απαιτούµενη εµβέλεια και βάθος.
4.5 Η εφαρµογή της οδηγίας επαφίεται σχεδόν εξ ολοκλήρου
στα κράτη µέλη, ενώ η Επιτροπή προσανατολίζει τις δράσεις,
ενηµερώνεται από τα κράτη και εγκρίνει ή απορρίπτει
«κατ' αναλογία» τους ορισµούς της περιβαλλοντικής κατάστασης,
τους περιβαλλοντικούς στόχους και δείκτες, το σχέδιο παρακολούθησης και το πρόγραµµα µέτρων για τις ειδικές περιοχές.

4.2 Στη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ διατυπώνονταν οι εξής
παρατηρήσεις:

4.6 ∆εν παράγονται νέα νοµοθετικά ή διαχειριστικά µέσα, αλλά
χρησιµοποιούνται τα ήδη υπάρχοντα στο κοινοτικό πλαίσιο και στις
διεθνείς συµφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

α) η ανακοίνωση αποτελεί ένα βήµα προόδου προς την έναρξη των
δράσεων για την προστασία και την αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

4.7 ∆ιευκρινίζεται ο τρόπος συµµετοχής του κοινού και των
εµπλεκόµενων µερών µέσω των κρατών µελών.
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5. Ειδικές παρατηρήσεις
5.1 Από την πείρα από την παρέµβαση και την εφαρµογή πιο
φιλόδοξων ευρωπαϊκών ρυθµίσεων στα κράτη µέλη (οδηγία-πλαίσιο
για τα ύδατα, οδηγία για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον
έλεγχο της ρύπανσης) προκύπτει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο, όχι µόνο στην εποπτεία, αλλά και στον συντονισµό και τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων στήριξης των
κρατών, µε σεβασµό της αρχής της επικουρικότητας. Για τον σκοπό
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτήσει και να προεδρεύει ενός
φόρουµ των αρµόδιων αρχών ανά θαλάσσια περιφέρεια και υποπεριφέρεια, στο οποίο θα συµµετέχουν τα εµπλεκόµενα µέρη, επιστηµονικά ιδρύµατα µε αναγνωρισµένο κύρος στον τοµέα και οι αρµόδιες αρχές για την αλιευτική πολιτική και για τα ραδιονουκλεΐδια.
5.2 Εξάλλου, η πρόταση οδηγίας, επιπλέον των απαιτήσεων που
θεσπίζει όσον αφορά την κοινοποίηση και την έγκριση των σχεδίων
για την αρχική εκτίµηση, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση, τους
περιβαλλοντικούς στόχους, το πρόγραµµα παρακολούθησης και το
πρόγραµµα µέτρων (συµπεριλαµβανοµένων των ad hoc µέτρων για
τις ειδικές περιοχές), θα έπρεπε να προβλέπει συγκεκριµένη διαδικασία δράσης και συγκεκριµένη προθεσµία αντίδρασης σε ενδεχόµενες απορρίψεις. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να προβλέπει
συµµετοχή των εµπλεκόµενων µερών και του κοινού γενικά, καθώς
και επαρκή κίνητρα.
5.3 Τα περιεχόµενα της αρχικής εκτίµησης περιγράφονται στο
παράρτηµα ΙΙ. Στον πίνακα µε την επικεφαλίδα «Πιέσεις και αντίκτυπος» θα έπρεπε, σύµφωνα µε την ανακοίνωση που είχε δηµοσιευθεί πριν από αυτή την πρόταση οδηγίας, να προσδιοριστούν τα
ανθρωπογενή αίτια αυτών των πιέσεων και των επιπτώσεων και να
συσχετιστούν µε αυτές, όπως και µε τα στοιχεία και τους στόχους
της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προκειµένου να
καθιερωθεί η κατάλληλη σύνδεση µε τις δράσεις και τις πολιτικές
της στρατηγικής.
5.4 Ο καθορισµός τόσο της «καλής περιβαλλοντικής
κατάστασης» όσο και της «επικρατούσας περιβαλλοντικής
κατάστασης» γίνεται βάσει γενικών χαρακτηριστικών, κριτηρίων και
προτύπων «ποιοτικής περιγραφής». Θα έπρεπε να συµπεριληφθούν
και ποσοτικά χαρακτηριστικά, αφού για την περιγραφή ορισµένων
συνιστωσών που περιλαµβάνονται τόσο στην αρχική εκτίµηση όσο
και στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση χρειάζονται οπωσδήποτε
τέτοια χαρακτηριστικά. Επίσης, για την παρακολούθηση των συνιστωσών που περιλαµβάνονται στα προγράµµατα παρακολούθησης
(π.χ. πυκνότητα του φυτοπλαγκτού), απαιτούνται ποσοτικά σηµεία
αναφοράς.
5.5 Οι περιβαλλοντικοί στόχοι ορίζονται στο άρθρο 9 και στο
παράρτηµα ΙΙΙ µε υπερβολικά γενικά κριτήρια. Θα ήταν σκόπιµο να
προσδιοριστούν τα ελάχιστα στοιχεία και στόχοι που πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη, στα οποία θα πρέπει να συγκαταλέγονται
τουλάχιστον τα περιεχόµενα της ανακοίνωσης του 2002 και
συγκεκριµένα:
— η υποβάθµιση της βιοποικιλότητας και η καταστροφή οικοτόπων,
— οι επικίνδυνες ουσίες,
— ο ευτροφισµός,
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— τα ραδιονουκλεΐδια,
— η χρόνια ρύπανση από πετρέλαιο,
— τα απόβλητα και τα απορρίµµατα,
— οι θαλάσσιες µεταφορές,
— η υγεία και το περιβάλλον,
— η αλλαγή του κλίµατος.
5.6 Το πρόγραµµα µέτρων (άρθρο 12, παράρτηµα IV) πρέπει να
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα µέτρα υποχρεωτικής εφαρµογής
σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ιδίως εκείνη που αφορά τα
παράκτια ύδατα, το πρόγραµµα δράσης των οποίων προσπαθεί να
αποτρέψει τις ζηµίες από τις διάφορες πηγές ρύπανσης που απαριθµούνται στο προηγούµενο σηµείο. Πρέπει επίσης να περιλαµβάνει
τα µέτρα υποχρεωτικής εφαρµογής σύµφωνα µε τις διεθνείς
συµφωνίες και συµβάσεις και τα «ad hoc» µέτρα για τον µετριασµό
της υποβάθµισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις «ειδικές
περιοχές». Η διατύπωση αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι συγκεντρώνει
σε µία ενότητα όλα τα µέτρα και τις δράσεις που είναι διεσπαρµένες
σε διάφορες νοµικές διατάξεις και κανόνες και διευκολύνει έτσι την
υλοποίησή τους.
5.6.1 Από την άλλη πλευρά, όµως, πρέπει να αποφευχθεί το
ενδεχόµενο να περιορίζεται η σύνταξη των εν λόγω προγραµµάτων
µόνο σε αυτά τα µέτρα, διότι αν, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν
επαρκή για να αποφευχθεί η υποβάθµιση του περιβάλλοντος,
δύσκολα θα είναι επαρκή για να επιτευχθεί η καλή περιβαλλοντική
κατάσταση της στοχοθετηµένης θαλάσσιας περιφέρειας. Έτσι, ένα
ζήτηµα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η περιοδική διάδοση
στις παράκτιες χώρες ορθών πρακτικών σε θέµατα οικοτεχνολογίας
(οικολογικές τουαλέτες, απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά άλατα,
προστατευτικές ζώνες και περιορισµοί που εφαρµόζονται στις
παράκτιες περιοχές κλπ.).
5.7 Η πρόταση οδηγίας επιτρέπει στα κράτη µέλη να προσδιορίσουν ειδικές περιοχές στις οποίες δεν µπορούν να επιτευχθούν οι
περιβαλλοντικοί στόχοι για τους εξής λόγους:
— δράση ή αδράνεια εκ µέρους άλλου κράτους (µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µη),
— φυσικές αιτίες ή ανωτέρα βία,
— τροποποιήσεις ή µεταβολές των φυσικών χαρακτηριστικών των
υδάτων λόγω «δράσεων που αναλαµβάνονται για επιτακτικούς
λόγους δηµοσίου συµφέροντος».
5.7.1 Η ασάφεια της διατύπωσης αυτής ενδέχεται να επιτρέψει
καταχρηστικές ερµηνείες· γι' αυτό, είναι σκόπιµο:
1. να προσδιοριστούν µε πλήρη σαφήνεια και ακρίβεια αυτοί οι
λόγοι µέσω της απαρίθµησης:
— των δράσεων ή των παραλείψεων άλλου κράτους µέλους
που µπορούν να επηρεάσουν τη διεργασία επίτευξης των
περιβαλλοντικών στόχων,
— των φαινοµένων που θεωρούνται φυσικές αιτίες και των
κριτηρίων προσδιορισµού της έννοιας της «ανωτέρας βίας»,
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— των κριτηρίων προσδιορισµού της έννοιας του «δηµόσιου
συµφέροντος»·
2. να θεσπιστούν διαδικασίες έγκρισης αυτών των εξαιρέσεων από
την Επιτροπή, µε τη συµµετοχή των εµπλεκόµενων µερών και
του κοινού.
5.8 Όσον αφορά τις πτυχές του συντονισµού και της συνεργασίας, θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις τρίτες χώρες που
βρέχονται από τις θάλασσες και τους ωκεανούς µας και όχι µόνο
εκείνες που µετέχουν σε διεθνείς συµφωνίες, ούτως ώστε να ενθαρρυνθούν να συνεργαστούν και να επιτύχουν και αυτές καλά περιβαλλοντικά αποτελέσµατα.
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5.9 Τέλος, η πρόταση οδηγίας διοχετεύει τη συµµετοχή των
εµπλεκόµενων µερών και του κοινού προς τα υφιστάµενα κρατικά
συστήµατα. Τα συστήµατα αυτά αµφισβητούνται σε πολλές χώρες,
άλλοτε λόγω έλλειψης διαφάνειας, άλλοτε για την καθυστέρηση µε
την οποία απαντούν στις αιτήσεις, άλλοτε για την αόριστη θεώρηση
των οργανώσεων ως «εµπλεκόµενων µερών» κλπ. Κατά συνέπεια, η
Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει µια ευέλικτη και αποτελεσµατική
διαδικασία για τη συλλογή των διαµαρτυριών ή των καταγγελιών
των εµπλεκόµενων µερών και του κοινού, τη διαχείρισή τους και
την εξασφάλιση των δικαιωµάτων ενηµέρωσης, διαβούλευσης και
συµµετοχής. Με αυτή την έννοια, θα πρέπει να απαλειφθεί το
κριτήριο της «αναλογίας» από το σύστηµα έγκρισης, όπως αναφέραµε και ανωτέρω.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα Η διαχείριση των βιοµηχανικών µεταλλαγών στις διασυνοριακές περιφέρειες µετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2006/C 185/05)
Στις 20 Ιουλίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
η µελλοντική προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα: Η διαχείριση των βιοµηχανικών µεταλλαγών στις διασυνοριακές περιφέρειες µετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Συµβουλευτική Επιτροπή Βιοµηχανικών Μεταλλαγών, στην οποία ανατέθηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες
για το θέµα, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή της στις 22 Μαρτίου 2006 µε βάση εισηγητική έκθεση του κ Krzaklewski.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµελείας της, της 20ής και 21ης Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 21ης Απριλίου
2006), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 69 ψήφους
υπέρ, 2 κατά, και 5 αποχές.
Μέρος 1 — Σύνοψη των συµπερασµάτων και συστάσεων της
ΕΟΚΕ
Η αυστριακή κυβέρνηση ζήτησε επίσηµα από την Συµβουλευτική
Επιτροπή Βιοµηχανικών Μεταλλαγών (ΣΕΒΜ) να καταρτίσει
διερευνητική γνωµοδότηση µε θέµα «Βιοµηχανικές µεταλλαγές και
διεύρυνση της ΕΕ: Μελέτη των συνεπειών τους στις διασυνοριακές
περιφέρειες».
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι, κατά την προσεχή προεδρία, είναι σηµαντικό να
διασαφηνιστεί ο όρος «περιφέρεια» σε ένα διασυνοριακό και βιοµηχανικό πλαίσιο. Πρέπει να εξεταστούν χωριστά οι περιφέρειες οι
οποίες συνορεύουν µε τρίτες χώρες και να ληφθεί υπόψη εάν µια
δεδοµένη γειτονική χώρα είναι υποψήφια προς ένταξη ή όχι.
Είναι σηµαντικό να αποφασιστεί πως µπορεί να διακρίνει κανείς
µεταξύ των συνεπειών των µεταλλαγών στις περιφέρειες αυτές κατά
την δεκαετία του 90 και των συνεπειών που οφείλονται στη

διεύρυνση της ΕΕ, να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών µέσων που χρησιµοποιήθηκαν στις περιφέρειες αυτές πριν και
µετά την διεύρυνση, και εξακριβωθεί η καθυστέρηση µε την οποία
εφαρµόστηκαν οι κοινοτικές πολιτικές στις εν λόγω περιφέρειες σε
σύγκριση µε άλλες περιφέρειες.

Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι σήµερα όπως και στο παρελθόν, η ικανότητα
πρόσβασης των ενδιαφεροµένων µερών στους διαθέσιµους πόρους
των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό και
πιθανόν αποφασιστικό παράγοντα για την άσκηση και την ανάπτυξη
της βιοµηχανικής πολιτικής στις διασυνοριακές περιφέρειες της
διευρυµένης Ευρώπης. Είναι επιτακτικό να αυξηθεί το µερίδιο των
διαρθρωτικών ταµείων που διατίθεται στις εν λόγω περιφέρειες. Η
πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη θέσπιση των ευρωπαϊκών οµίλων διασυνοριακής
συνεργασίας προσφέρει νέες ευκαιρίες στον τοµέα αυτό. Η ΕΟΚΕ
τονίζει µε έµφαση την ανάγκη να συµπεριληφθούν στη σύνθεση των

