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ΑÝρια τïυ θερµïκηπßïυ και η αλλαγÞ τïυ κλßµατïς

Απü τï 1900, ïι παγκüσµιες και ευρωπαϊκές µέσες θερµïκρασίες τïυ αέρα
έ÷ïυν αυîηθεί κατά 0,3-0,6°C. Τï 1998 απïτέλεσε παγκïσµίως τï θερµüτερï
έτïς. Με âάση τα κλιµατïλïγικά µïντέλα της διακυâερνητικής επιτρïπής
για την αλλαγή τïυ κλίµατïς (IPCC), πρïâλέπεται περαιτέρω άνïδïς της
θερµïκρασίας , πάνω απü τα επίπεδα τïυ 1990, περίπïυ 2°C µέ÷ρι τï έτïς
2100, µε µεγαλύτερες αυîήσεις στη âüρεια απü ü,τι στη νüτια Ευρώπη. Πριν
απü τï 2050, είναι απίθανï να υπάρîïυν σταθερές, δυνητικά αειφüρες
ατµïσφαιρικές συγκεντρώσεις αερίων τïυ θερµïκηπίïυ («αέρια
θερµïκηπίïυ»). Πρïκειµένïυ η περαιτέρω άνïδïς της θερµïκρασίας να
περιïριστεί στïν 1,5°C µέ÷ρι τï 2100 και στïν 0,1°C ανά δεκαετία και η
άνïδïς της στάθµης της θάλασσας να µην υπερâεί τα 2 cm ανά δεκαετία, ïι
âιïµη÷ανικές ÷ώρες πρέπει να µειώσïυν τις εκπïµπές αερίων θερµïκηπίïυ
τïυλά÷ιστïν κατά 35% µεταîύ τïυ 1990 και τïυ 2010.

Στην ΕΕ, ïι εκπïµπές διïîειδίïυ τïυ άνθρακα (CO2) µειώθηκαν κατά 1%
περίπïυ µεταîύ τïυ 1990 και τïυ 1996 (3% µεταîύ 1990-1995), µε σηµαντικές
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ΠηγÞ: ΕÏΠ, 1999

Εθνικές εκπïµπές CO2 πïυ κατεγράφησαν (1990 και 1996) στα κράτη
µέλη της ΕΕ. Για επτά κράτη µέλη ως εκτιµήσεις για τï 1996
÷ρησιµïπïιήθηκαν ïι τελευταίες διαθέσιµες εκτιµήσεις για τï 1994 ή τï
1995.
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διακυµάνσεις µεταîύ των κρατών µελών – ÷άρη σε ένα συνδυασµü ÷αµηλής
ïικïνïµικής ανάπτυîης, âελτίωσης της ενεργειακής απüδïσης και των
απïτελεσµάτων πïλιτικών και µέτρων πïυ σκïπü εί÷αν τη µείωση των
εκπïµπών αερίων τïυ θερµïκηπίïυ. Σηµαντικü ρüλï διαδραµάτισαν επίσης
ïι ειδικές συνθήκες στï Ηνωµένï Βασίλειï (στρïφή απü τïν άνθρακα στï
φυσικü αέριï) και τη Γερµανία (ïικïνïµική ανασυγκρüτηση των νέων
ïµüσπïνδων κρατιδίων).

Η ΕΕ στï÷εύει, κατ’ αρ÷άς, να σταθερïπïιήσει τις εκπïµπές CO2  τï 2000
στï επίπεδï τïυ 1990. Μέ÷ρι τï 2000, ïι εκπïµπές CO2 στην ΕΕ των 15
πρïâλέπεται να κυµαίνïνται κατά +/-2% σε σ÷έση µε τï επίπεδï τïυ 1990,
γεγïνüς πïυ σηµαίνει üτι θα µπïρïύσε να επιτευ÷θεί ï στü÷ïς της
σταθερïπïίησης. Σύµφωνα µε την επïνïµαæüµενη «συµφωνία τïυ Κυüτï»
τïυ 1997 (σύµâαση-πλαίσιï των Ηνωµένων Εθνών σ÷ετικά µε τη µεταâïλή
τïυ κλίµατïς - UNFCCC), η ΕΕ στï÷εύει στη µείωση των εκπïµπών των έîι
σηµαντικüτερων αερίων θερµïκηπίïυ κατά 8% στην περίïδï 2008-2012 σε
σ÷έση µε τα επίπεδα τïυ 1990. Η απïρρüφηση τïυ διïîειδίïυ τïυ άνθρακα
απü τα δάση στην Ευρώπη µπïρïύν να εîασφαλίσïυν µüλις µέ÷ρι τï 1%
αυτών των µειώσεων. Ïι διάφïρες νέες «ευέλικτες αντιδράσεις» ή ïι
«µη÷ανισµïί τïυ Κυüτï», πïυ καθιερώθηκαν απü τï πρωτüκïλλï τïυ
Κυüτï – ïι ρυθµίσεις και η κïινή εφαρµïγή των περιïρισµών µεταîύ των
âιïµη÷ανικών ÷ωρών καθώς και ï «µη÷ανισµüς καθαρής ανάπτυîης»
µεταîύ των εκâιïµη÷ανισµένων και των αναπτυσσüµενων ÷ωρών – πρέπει
να υπïâληθïύν σε περαιτέρω επεîεργασία τï αργüτερï µέ÷ρι τï 2000,
µέσω τïυ σ÷εδίïυ δράσης της UNFCCC τïυ Μπïυένïς Άιρες.

Σύµφωνα µε τï âασικü σενάριï αναφïράς, στην ΕΕ των 15 ïι συνïλικές
εκπïµπές αερίων τïυ θερµïκηπίïυ πρïâλέπεται να αυîηθïύν κατά 6%
µεταîύ τïυ 1990 και τïυ 2010. Η αύîηση των εκπïµπών CO2 είναι αισθητά
µικρüτερη απü τη συνïλική αύîηση της κατανάλωσης ενέργειας – κυρίως
εîαιτίας της στρïφής απü τα στερεά στα αέρια καύσιµα. Η âασική
κινητήρια δύναµη για την αύîηση των εκπïµπών CO2 πρïέρ÷εται απü τïν
τïµέα των µεταφïρών – ïι εκπïµπές απü τις µεταφïρές πρïâλέπεται να
αυîηθïύν σ÷εδüν κατά 40% µέ÷ρι τï 2010. Ïι εκπïµπές CO2 απü τη
âιïµη÷ανία πρïâλέπεται να µειωθïύν κατά 15% µέ÷ρι τï 2010, ενώ µικρή
είναι η αλλαγή πïυ αναµένεται στïν τïµέα των νïικïκυριών/τριτïγενή
τïµέα και τïυς τïµείς της παραγωγής ενέργειας και θερµüτητας. Ïι
συνïλικές εκπïµπές µεθανίïυ στην ΕΕ πρïâλέπεται να µειωθïύν κατά 8%,
ενώ ïι εκπïµπές νιτρικïύ ïîέïς πρïâλέπεται να αυîηθïύν κατά 9% και των
φθïρανθράκων, ενüς επί τïυ παρüντïς ήσσïνïς σηµασίας παράγïντα στις
συνïλικές εκπïµπές αερίων θερµïκηπίïυ, κατά 40 %.

Ï στü÷ïς τïυ Κυüτï απαιτεί µείωση των εκπïµπών περίπïυ κατά 600
µεγατüννïυς (σε ισïδύναµα CO2) σε σ÷έση µε τις πρïâλεπüµενες εκπïµπές
για τï 2010. Η συνïλική τε÷νική δυνατüτητα των µέτρων για τη µείωση των
εκπïµπών και των έîι αερίων θερµïκηπίïυ, µε κüστïς κατώτερï των 50
ευρώ/τüννï, υπïλïγίæεται üτι είναι σηµαντικά ανώτερη απü αυτήν πïυ
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απαιτείται για την επίτευîη τïυ στü÷ïυ τïυ Κυüτï. Αυτü σηµαίνει üτι η
÷ρήση των «µη÷ανισµών τïυ Κυüτï» απü την ΕΕ θα µπïρïύσε να είναι
περιïρισµένη. Τα κράτη µέλη έ÷ïυν θεσπίσει διάφïρα µέτρα για τη µείωση
των εκπïµπών αερίων θερµïκηπίïυ, συµπεριλαµâανïµένïυ για µερικïύς
τïµείς τïυ φüρïυ για τï CO2, µïλïνüτι δεν έ÷ει θεσπισθεί  ακüµη ένας
συνïλικüς κïινïτικüς φüρïς για την ενέργεια και τα πρïϊüντα.

Ïι εκπïµπές CO2 στις υπïψήφιες για ένταîη ÷ώρες πρïâλέπεται να
µειωθïύν κατά 8%. Με âάση τα περιïρισµένα διαθέσιµα στïι÷εία, τï 2010 ïι
συνïλικές εκπïµπές αερίων θερµïκηπίïυ στις ÷ώρες αυτές υπïλïγίæεται να
µειωθïύν κατά 11% σε σύγκριση µε τα επίπεδα τïυ 1990. Σε συνάρτηση µε
την πρïâλεπüµενη αύîηση κατά 6% για την ΕΕ των 15, αυτü σηµαίνει µια
αύîηση των εκπïµπών κατά 2% σε µια δυνητικά διευρυµένη ΕΕ τï 2010 σε
σ÷έση µε τα επίπεδα τïυ 1990.

ΕκπïµπÝς αερßων θερµïκηπßïυ κατÜ αÝριï στην Ευρþπη ÷ωρßς τη λÞψη
ειδικþν µÝτρων (1990-2010)
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Ïυσßες πïυ καταστρÝφïυν τï üæïν

Στην Ευρώπη η αύîηση της υπεριώδïυς ακτινïâïλίας (UV) υπïλïγίæεται
üτι θα είναι µεγαλύτερη στις δυτικές περιï÷ές εîαιτίας της µεγάλης
εîασθένισης της συνïλικής στιâάδας τïυ üæïντïς. Ïι παγκüσµιες τάσεις
για την υπεριώδη ακτινïâïλία υπïλïγίæεται να αυîηθïύν κατά 3-4% ανά
δεκαετία στα µεσαία âüρεια γεωγραφικά πλάτη και κατά 3-9% στα
αντίστïι÷α νüτια. Η στιâάδα τïυ üæïντïς µπïρεί να αρ÷ίσει να
επανέρ÷εται στα φυσιïλïγικά επίπεδα, η πλήρης επαναφïρά ωστüσï θα
απαιτήσει 50 ακüµα έτη – εάν ïι εκπïµπές ïυσιών πïυ καταστρέφïυν τï
üæïν ήταν µηδενικές τï 1999, ï συντïµüτερïς ÷ρüνïς για την
απïκατάσταση θα ήταν στην πράîη τï έτïς 2033.

Η παγκüσµια παραγωγή και εκπïµπές ïυσιών πïυ καταστρέφïυν τï
üæïν έ÷ïυν µειωθεί δραστικά µετά τï τέλïς της δεκαετίας τïυ ’80 ως
άµεσï απïτέλεσµα των µέτρων πïυ ελήφθησαν διεθνώς. Στην ΕΕ, η
παραγωγή αλïγïνïύ÷ων υδρïγïνανθράκων σταµάτησε τï 1994, ενώ η
παραγωγή ÷λωρïφθïρανθράκων (CFC) σταµάτησε σταδιακά τï 1995.
Η κατανάλωση υδρï÷λωρïφθïρανθράκων (HCFC) και
µεθυλïâρïµιδίïυ πρüκειται να σταµατήσει âαθµηδüν µέ÷ρι τï 2020 και
τï 2005 αντίστïι÷α. Τη στιγµή αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτρïπή καταρτίæει
ωστüσï πρïτάσεις για την επίσπευση αυτών των πρïθεσµιών µέ÷ρι τï
2015 και τï 2001, καθώς και για τïν περιïρισµü της παραγωγής HCFC
και την κατάργηση της παραγωγής µεθυλïâρïµιδίïυ.

Η συγκέντρωση «÷λωριïύ÷ων και âρïµιïύ÷ων παραγώγων», η ïπïία
απïτελεί µέτρï για τη δυνητική  συνïλική εîασθένιση της στιâάδας τïυ
üæïντïς, έφθασε στην ανώτατη τιµή της τï 1994 και τώρα µειώνεται. Η
πραγµατική συγκέντρωση ÷λωριïύ÷ων παραγώγων στη στρατüσφαιρα
έφθασε στï ανώτατï επίπεδï τï 1997 περίπïυ και τώρα αναµένεται να
µειωθεί (µε την πρïϋπüθεση της πλήρïυς συµµüρφωσης µε τις τελευταίες
τρïπïπïιήσεις τïυ πρωτïκüλλïυ τïυ Μüντρεαλ). Η συγκέντρωση
αλïγïνïύ÷ων υδρïγïνανθράκων στην ατµüσφαιρα αυîάνεται ακüµα,
αντίθετα µε τα αναµενüµενα. Υπάρ÷ει ένα σ÷ετικά µεγάλï ενδε÷üµενï
εîάλειψης των εκπïµπών αλïγïνïύ÷ων υδρïγïνανθράκων παγκïσµίως
µε την παύση της παραγωγής τïυς και την καταστρïφή αυτών πïυ
÷ρησιµïπïιïύνται σε υφιστάµενïυς µη÷ανικïύς εîïπλισµïύς.

Με την πρïϋπüθεση της πλήρïυς εφαρµïγής των ισ÷υüντων µέτρων, τα
επιπλέïν κρïύσµατα καρκίνïυ τïυ δέρµατïς πïυ ïφείλïνται στην
εîασθένιση τïυ üæïντïς αναµένεται να φθάσïυν κατ’ ανώτατï üριï τα 78
ανά εκατïµµύριï ετησίως γύρω στï έτïς 2055. Τα συνïλικά επιπλέïν
κρïύσµατα απü σήµερα και µέ÷ρι τï τέλïς τïυ 21ïυ αιώνα υπïλïγίæïνται
σε 5000 ανά εκατïµµύριï.

Η παραγωγή CFC εîακïλïυθεί να επιτρέπεται (µέ÷ρι τï 2010) στις



Τï περιâÜλλïν στην ΕυρωπαικÞ Ενωση στα τÝλη τïυ αιþνα8

ΜÝγιστη Üνïδïς της υπεριþδïυς ακτινïâïλßας στη âïρειïδυτικÞ
Ευρþπη

Η αύîηση (%) µεταîύ 1980 και 1997 της υπεριώδïυς ακτινïâïλίας πïυ
πρïκαλεί ερύθηµα (κïκκίνισµα τïυ δέρµατïς) υπïλïγίæεται µε âάση τις
συνïλικές τιµές τïυ üæïντïς πïυ κατέγραψαν τα üργανα τïυ δïρυφüρïυ
TOMS και µε αίθριï καιρü.

ΠηγÞ: ΕνηµερωµÝνα στïι÷εßα απü τï  «Τï περιâÜλλïν στην Ευρþπη : ∆εýτερη
           αîιïλüγηση (1998)

αναπτυσσüµενες ÷ώρες και στις ανεπτυγµένες για ÷ρήση στις
αναπτυσσüµενες. Η επιτά÷υνση τïυ ρυθµïύ κατάργησής τïυς θα
επέσπευδε απïκατάσταση της στιâάδας τïυ üæïντïς . Υπάρ÷ïυν στïι÷εία
üτι σ÷εδüν τï 10% της παραγωγής των αναπτυσσüµενων ÷ωρών εισάγεται
παράνïµα στις ανεπτυγµένες. Εάν η παράνïµη διακίνηση συνε÷ιστεί σε
αυτü τï âαθµü, η απïκατάσταση θα καθυστερήσει.

Αýîηση της υπεριþδïυς
ακτινïâïλßας,
1980 - 1997

ΑλλαγÝς στις ετÞσιες
UV δüσεις

÷λµ.
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ΠηγÞ:πρïσαρµïγÞ απü Van Leeuwen κ.Ü., 1996; Κïινü ΚÝντρï Ερευνþν – ΕυρωπαϊκÞ
          ΕπιτρïπÞ
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∆ιασπïρÜ των επικßνδυνων ïυσιþν

Τα διάφïρα µέτρα ελέγ÷ïυ έ÷ïυν περιïρίσει τïυς ÷ηµικïύς κινδύνïυς,
ενώ πτωτική τάση παρατηρείται σε µερικές εκπïµπές και περιâαλλïντικές
συγκεντρώσεις ÷ηµικά σταθερών ïργανικών ρύπων (POPs) και âαρέων
µετάλλων. Ωστüσï για τï 75% τïυ µεγάλïυ üγκïυ των ÷ηµικών ïυσιών
πïυ κυκλïφïρïύν στην αγïρά, δεν υπάρ÷ει επαρκής ανάλυση της

τïîικüτητας και της ïικïτïîικüτητας πïυ να επιτρέπει την εκτίµηση των
ελά÷ιστων κινδύνων.

Ïι θετικές τάσεις απü µέτρα, üπως η ανακύκληση, εîïυδετερώνïνται απü
τη γενική αύîηση της ïικïνïµικής δραστηριüτητας,
συµπεριλαµâανïµένων των ïδικών µεταφïρών και της γεωργικής

∆ιαθεσιµüτητα στïι÷εßων για 2472 ÷ηµικÝς ïυσßες πïυ ανÞκïυν στï µεγÜλï üγκï
παραγωγÞς, τα ïπïßα Ý÷ïυν υπïâληθεß στï Ευρωπαϊκü Γραφεßï ×ηµικþν Ïυσιþν
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παραγωγής. Κατά συνέπεια, ïι συνïλικές ετήσιες εκπïµπές ÷ηµικών ïυσιών
αναµένεται να αυîηθïύν µέ÷ρι τï 2010, ως συνέπεια της αύîησης κατά
30-50% της παραγωγής της ÷ηµικής âιïµη÷ανίας.

Η έκθεση σε âαρέα µέταλλα µειώθηκε µε τη âελτίωση της επεîεργασίας
των υδάτων και τη σταδιακή κατάργηση της µïλυâδïύ÷ïυ âενæίνης,
γεγïνüς πïυ µείωσε σε λιγüτερï απü τï µισü τις εκπïµπές µïλύâδïυ
στην ΕΕ µεταîύ 1990 και 1996. Ïι εκπïµπές καδµίïυ και υδραργύρïυ
αναµένεται να αυîηθïύν κατά 20 έως 30% µεταîύ 1990 και 2010 απü
τις µεταφïρές (υλικü των ελαστικών) και τις âιïµη÷ανικές
δραστηριüτητες. Πρüσφατες µελέτες σ÷ετικά µε τις εκπïµπές
σωµατιδίων (ιδίως PM10) και των συνακüλïυθων âαρέων µετάλλων
έδειîαν üτι η κατάσταση θα µπïρïύσε να âελτιωθεί στï µέλλïν. Ï
τελικüς στü÷ïς της µείωσης των απïρρίψεων και των εκπïµπών σε
επίπεδα πïυ πρïσεγγίæïυν τα συνήθη για τα âαρέα µέταλλα δεν θα
έ÷ει επιτευ÷θεί µέ÷ρι τï 2010.

Στις υπïψήφιες για ένταîη ÷ώρες, την επüµενη δεκαετία, πρïâλέπïνται
σηµαντικές µειώσεις τïυ µïλύâδïυ (58%), τïυ ÷αλκïύ (31%) και τïυ
υδραργύρïυ (12%) λüγω της εφαρµïγής ειδικής πïλιτικής. Την ίδια
περίïδï, ïι εκπïµπές καδµίïυ αναµένεται να αυîηθïύν κατά 4% καθώς η
ανάπτυîη των µεταφïρών αντισταθµίæει κατα πïλύ τις âελτιώσεις πïυ
επέρ÷ïνται απï την εφαρµïγή µέτρων πïλιτικής.

Γενικά, την τελευταία εικïσαετία η ÷ρήση φυτïφαρµάκων εµφανίæεται
µειωµένη στις περισσüτερες ÷ώρες της ΕΕ των 15. Ωστüσï, παρά τις
µειώσεις, και τις απαγïρεύσεις της παραγωγής και ÷ρήσης
δι÷λωρïδιφαινυλ-τρι÷λωρï-αιθάνιïυ (DDT) και λινδανίïυ, θα
÷ρειαστεί πïλύς ÷ρüνïς για να µειωθïύν ïι συγκεντρώσεις στïυς
ταµιευτήρες στα διάφïρα τµήµατα τïυ περιâάλλïντïς και να µειωθïύν
ïι συσσωρευµένες πïσüτητες. Επιπλέïν, τα φαινüµενα âιïσυσσώρευσης
θα εîακïλïυθήσïυν να παρατηρïύνται ως συνέπεια  διαδικασιών
ανακατανïµής για µεγάλï διάστηµα µετά την απαγüρευση ÷ρήσης µιας
ïυσίας. Κατά την επüµενη δεκαετία αναµένïνται ελαφρές αυîήσεις
των εκπïµπών µερικών φυτïφαρµάκων στην ΕΕ, ενώ άλλες, üπως της
πεντα÷λωρïφαινüλης, πρïâλέπεται να µειωθïύν. Στις υπïψήφιες για
ένταîη ÷ώρες, αναµένïνται µεγάλες αυîήσεις στη ÷ρήση
φυτïφαρµάκων εîαιτίας της αυîηµένης γεωργικής παραγωγής. Ïι
πρïσπάθειες της ΕΕ για την στρïφή της âιïµη÷ανίας  στις υπïψήφιες/
αναπτυσσüµενες ÷ώρες απü την παραγωγή âιïκτüνων πρïς λιγüτερï
âλαâερές ïυσίες θα συνέâαλε στη µείωση της έκθεσης πïυ ïφείλïνται
σε διασυνïριακή ρύπανση µεγάλης εµâέλειας και στην εµπïρία των
ïυσιών αυτών.

Η εφαρµïγή της ïδηγίας για την ïλïκληρωµένη πρüληψη και µείωση
της ρύπανσης (IPCC) και παλαιüτερων µέτρων συνέâαλαν στη µείωση
των εκπïµπών πïλυ÷λωριωµένων διφαινυλίων και διïîινών/φïυρανίων
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απü τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, τα διυληστήρια και τις
µïνάδες απïτέφρωσης απïâλήτων. Η ανακύκληση δεν συµâάλλει
πάντα στη µείωση της συνïλικής έκθεσης τïυ ανθρώπïυ και τïυ
περιâάλλïντïς, καθώς ïρισµένα απü τα αίτια των υψηλïτέρων
εκπïµπών ενδέ÷εται να είναι αναπüφευκτα. Μïλïνüτι η συγκέντρωση
και εναπüθεση διïîινών αναµένεται να µειωθεί στην ΕΕ µεταîύ 1990-
2010 µε την εφαρµïγή των ισ÷υïυσών και των πρïτεινüµενων
πïλιτικών, ïι συγκεντρώσεις âενæï(α)πυρενίïυ και άλλων
πïλυκυκλικών αρωµατικών υδρïγïνανθράκων, πλατίνης (απü τïυς
καταλυτικïύς µετατρïπείς) και φλïγïεπιâραδυντικών  âρïµιωµένων
ïυσιών  αναµένεται να αυîηθïύν σε πïλλά µέρη της Ευρώπης.
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∆ιασυνïριακÞ ατµïσφαιρικÞ ρýπανση

Κατά τις δεκαετίες τïυ ’80 και τïυ ’90, τα θετικά απïτελέσµατα üσïν
αφïρά τη µείωση των εκπïµπών απü σταθερές πηγές σ÷εδüν
εîïυδετερώθηκαν απü τις αυîηµένες εκπïµπές λüγω της µεγαλύτερης
κινητικüτητας και παρά τις âελτιώσεις στην τε÷νïλïγία των
αυτïκινήτων . Η κατανάλωση ενέργειας, ιδίως απü τις µεταφïρές, θα
σηµάνει για την ΕΕ αύîηση κατά 17% απü τις σταθερές πηγές, καθώς
και 37% απü τις κινητές πηγές τï 2010. Στï γεωργικü τïµέα, τα
επίπεδα της δραστηριüτητας (æωικü κεφάλαιï, ÷ρήση αæωτïύ÷ων
λιπασµάτων) είναι πιθανü να µειωθïύν, µε συνέπεια τη µείωση των
εκπïµπών απü γεωργικές πηγές. Απαιτïύνται ïλïκληρωµένες
στρατηγικές για τη µείωση των εκπïµπών – µε στü÷ï την αντιµετώπιση
των σïâαρών αλληλεπιδράσεων µε άλλα σηµαντικά περιâαλλïντικά
πρïâλήµατα, üπως η µεταâïλή τïυ κλίµατïς.

Στις πυκνïκατïικηµένες περιï÷ές της âïρειïδυτικής Ευρώπης, ï
σ÷ηµατισµüς αιθαλïµί÷λης επηρεάæεται κατά µείæïνα λüγï απü τις
εκπïµπές πτητικών ïργανικών ενώσεων (VOC). Σε λιγüτερï
πυκνïκατïικηµένες περιï÷ές ï σ÷ηµατισµüς της αιθαλïµί÷λης
εîαρτάται περισσüτερï απü τις εκπïµπές ïîειδίων τïυ αæώτïυ (NOx).
Απü τï 1994, µε την έναρîη ισ÷ύïς της ïδηγίας της ΕΕ για τï
τρïπïσφαιρικü üæïν, σηµειώνïνται υπερâάσεις üλων των σ÷ετικών
τιµών κατωφλίïυ στην ΕΕ, ïι ïπïίες καθïρίæïνται στην εν λüγω
ïδηγία. Για σύντïµα ÷ρïνικά διαστήµατα δύï έως τεσσάρων ηµερών,
σε µεγάλα τµήµατα της Ευρώπης, καταγράφïνται τακτικά υψηλά
επίπεδα üæïντïς πïυ υπερâαίνïυν τις τιµές κατωφλίïυ πïυ έ÷ïυν
ïρισθεί για την πρïστασία της υγείας τïυ ανθρώπïυ. Κατά τη διάρκεια
τïυ θέρïυς, υπάρ÷ει συνήθως ένα στρώµα üæïντïς µέτριων έως
υψηλών επιπέδων, τï ïπïίï είναι τïυλά÷ιστïν τï διπλάσιï τïυ
αντίστïι÷ïυ στρώµατïς πïυ υπήρ÷ε στη δεκαετία τïυ 1850. Γίνïνται
πρïτάσεις για µια νέα ïδηγία για τï üæïν, στην ïπïία θα καθïρίæïνται
ïι τιµές στü÷ïι για τï 2010. Εντïύτïις, ακüµα και ïι πλέïν ρεαλιστικές
επιλïγές για τη µείωση των εκπïµπών δεν θα µειώσïυν µέ÷ρι τüτε τα
επίπεδα üæïντïς τüσï ώστε να απïτραπïύν ïι αρνητικές επιπτώσεις
στην υγεία τïυ ανθρώπïυ και τα ïικïσυστήµατα.

Ïι συγκεντρώσεις üæïντïς πïικίλλïυν σηµαντικά απü έτïς σε έτïς.
Σύµφωνα µε πρüτυπïυς υπïλïγισµïύς, ïι αυîήσεις των συνήθων
συγκεντρώσεων τρïπïσφαιρικïύ üæïντïς θα συνε÷ιστïύν εîαιτίας
της αύîησης των συνήθων επιπέδων των ïîειδίων τïυ αæώτïυ, τïυ
µïνïîειδίïυ τïυ άνθρακα και τïυ µεθανίïυ. Η σωρευτική έκθεση
τïυ πληθυσµïύ της ΕΕ αναµένεται να µειωθεί. Ωστüσï, µέ÷ρι τï
2010 θα εîακïλïυθήσïυν να σηµειώνïνται µεγάλες υπερâάσεις.
Ïµïίως, η έκθεση της âλάστησης πρïâλέπεται να µειωθεί κατά ένα
τέταρτï.
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Μεßωση της Ýκθεσης των καλλιεργειþν σε üæïν τï 2010 σε
σýγκριση µε την κατÜσταση τï 1990

Η παρατηρïύµενη µείωση των εκπïµπών των ïîεïπïιητικών ïυσιών
αναµένεται να έ÷ïυν ως απïτέλεσµα τη σηµαντική µείωση των
εναπïθέσεων κατα την περίïδï 1990 έως 2010. Για την ΕΕ των 15 και
για τï διάστηµα 1990-2010 η µείωση των εκπïµπών τïυ διïîειδίïυ
τïυ θείïυ (SO2) υπïλïγίæεται σε 70%, τïυ διïîειδίïυ τïυ αæώτïυ
(NO

2
) σε 45% και της αµµωνίας (NH

3
) σε περίπïυ 18%. Ïι αντίστïι÷ες

µειώσεις για τις υπïψήφιες πρïς ένταîη ÷ώρες είναι: σ÷εδüν 60%,
σ÷εδüν 27%, και µüλις 1%. Ïι στü÷ïι πïυ έ÷ïυν συµφωνηθεί στïυς
κüλπïυς της ΕΕ για τις εκπïµπές NOx είναι µείωση κατά 30% µεταîύ
1990-2000, ενώ για τις εκπïµπές SO2 επιδιώκεται µείωση κατά 40%
για τï διάστηµα 1990-2000. Ï στü÷ïς για τï 2000 πïυ εί÷ε τεθεί για τï
SO

2
 µάλλïν θα επιτευ÷θεί, ενώ δεν αναµένεται αντίστïι÷η επίτευîη τïυ

στü÷ïυ για τα NOx.

×αµηλüτερα επίπεδα εκπïµπών και εναπïθέσεων θα επιφέρïυν
σηµαντικές âελτιώσεις στα ïικïσυστήµατα. Στα ïικïσυστήµατα της
ΕΕ, η εναπüθεση ïîέων πïυ υπερâαίνει τα κρίσιµα φïρτία θα µειωθεί
απü 25% τï 1990 σε 7% τï 2010, ενώ σε πïλλές ÷ώρες θα υπάρ÷ïυν
ïικïσυστήµατα πïυ ïυσιαστικά δεν θα εκτίθενται πλέïν σε παρüµïιες
υπερâάσεις. Ïι αντίστïι÷ες τιµές για ïικïσυστήµατα µε εναπïθέσεις
αæώτïυ πïυ υπερâαίνει τα κρίσιµα φïρτία τïυς είναι 55% τï 1990 και
39% τï 2010. Για τις υπïψήφιες για ένταîη ÷ώρες πρïâλέπεται
σηµαντική âελτίωση üσïν αφïρά τα ïικïσυστήµατα πïυ πλήττïνται
απü ïîύνιση: απü 44% τï 1990 σε 6% τï 2010. ¼σïν αφïρά τïν
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Η στρατηγική της ΕΕ για την ïîύνιση στï÷εύει στην πλήρη πρïστασία
üλων των ïικïσυστηµάτων µακρïπρüθεσµα. Ïι τρέ÷ïντες πρïσωρινïί
στü÷ïι για τις εκπïµπές για τï 2010 απαιτïύν µειώσεις κατά 83% για τï
SO2, 55% για τα NOx και 29% για την NH3 σε σύγκριση µε τα επίπεδα τïυ
1990. Ïι στü÷ïι αυτïί δεν θα επιτευ÷θïύν µε τις παρïύσες και
πρïτεινüµενες πïλιτικές.

ΒλÜâη των ïικïσυστηµÜτων: πïσïστü των ïικïσυστηµÜτων µε
εναπïθÝσεις πïυ υπερâαßνïυν τα κρßσιµα φïρτßα τïυς

ευτρïφισµü, ïι πρïâλεπüµενες âελτιώσεις  για τα πρïστατευüµενα
ïικïσυστήµατα είναι λιγüτερï φιλüδïîες: απü 84% τï 1990 σε 72%
τï 2010.
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ΠιÝσεις επß των υδÜτων

Η πίεση επί των υδατικών πüρων επηρεάæει τïυς ïικïτüπïυς, και κυρίως
τïυς υγρïτüπïυς, και µπïρεί να ïδηγήσει στη µüλυνση και την εîάντληση
των επιφανειακών και υπïγείων υδάτων, µε απïτέλεσµα την υπïâάθµιση
τïυ εδάφïυς, την υπερâïλική αλατüτητα και την απερήµωση. Στην ΕΕ,
τις υπïψήφιες για ένταîη ÷ώρες καθώς και τις ÷ώρες της Ευρωπαϊκής
Æώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, ïι συνïλικïί υδατικïί πüρïι ανέρ÷ïνται
σε 1897 km3/έτïς, απü τïυς ïπïίïυς τï 16% αντλείται και τï 5%
καταναλώνεται (δεν επιστρέφεται στïν τüπï απü üπïυ έγινε η
υδρïληψία).

Η πρïηγïύµενη ανïδική τάση της æήτησης νερïύ έ÷ει σταµατήσει τα
τελευταία ÷ρüνια. Η âιïµη÷ανία και τα νïικïκυριά έ÷ïυν αυîήσει την
απüδïσή τïυς στη ÷ρήση τïυ νερïύ. Ïι πρïïπτικές της ÷ρήσης τïυ νερïύ
εîαρτώνται κατά πïλύ, αφενüς, απü τις µελλïντικές τάσεις της ÷ρήσης
στη γεωργία, η ïπïία µε τη σειρά της θα καθïριστεί απü τις εîελίîεις της
Κïινής Γεωργικής Πïλιτικής, και, αφετέρïυ, απü τï κατά πüσïν η
τιµïλüγηση των υδάτων είναι ïικïνïµικά απïτελεσµατική. Η γεωργία
απïρρïφά πïλύ περισσüτερï νερü απü ü,τι ïι άλλες ÷ρήσεις (περίπïυ
80% έναντι 20% για αστική και âιïµη÷ανική ÷ρήση και 5% για νερü
ψύîης). Ïι ÷ώρες της Μεσïγείïυ καταναλώνïυν τις µεγαλύτερες
πïσüτητες νερïύ στην ΕΕ – κυρίως για γεωργικïύς σκïπïύς, µïλïνüτι
ένας ακüµα παράγïντας είναι ïι αναπτυîιακές  πιέσεις  σε σ÷ετικά îηρές
περιï÷ές. Απü τις εκτιµήσεις για τα συνïλικά πïσïστά υδρïληψίας στην
ΕΕ, στï µέλλïν αναµένïνται πïλύ µικρές αυîήσεις.

Ïι  διασυνïριακïί πïταµïί απïτελïύν σηµαντικü τµήµα των υδάτινων
πüρων πïλλών ÷ωρών. Στην Ïυγγαρία, για παράδειγµα, τï γλυκü νερü
απü ÷ώρες απü üπïυ πηγάæïυν πïταµïί απïτελεί τï 95% των συνïλικών
της πüρων – στις Κάτω ×ώρες και τη Σλïâακική ∆ηµïκρατία, τï πïσïστü
αυτü υπερâαίνει τï 80%, ενώ η Γερµανία, η Ελλάδα και η Πïρτïγαλία
εîαρτώνται απü εισαγüµενï νερü σε πïσïστü πïυ υπερâαίνει τï 40% των
πüρων τïυς. Μïλïνüτι υπάρ÷ïυν διεθνείς συµφωνίες για τïν έλεγ÷ï της
πïσüτητας και της πïιüτητας των εισαγüµενων υδάτων, ïι εντάσεις δεν
απïκλείïνται, ιδίως στις περιπτώσεις πïυ ïι υδατικïί πüρïι (σε ÷ώρες απü
üπïυ πηγάæïυν ή εκâάλλïυν πïταµïί) είναι περιïρισµένïι.

Ïι πληµµύρες απïτελïύν την πλέïν συ÷νή και δαπανηρή µïρφή φυσικής
καταστρïφής στην περιï÷ή της Μεσïγείïυ καθώς και στην κεντρική
Ευρώπη. Επίσης, τα τελευταία ÷ρüνια, τï φαινüµενï αυτü εµφανίæεται
συ÷νüτερα στην περιï÷ή της λεκάνης απïρρïής τïυ Ρήνïυ. Είναι ανάγκη
η δια÷είριση των υδατικών πüρων να ενσωµατωθεί πλήρως στην
πρïστασία απü τις πληµµύρες και τη διατήρηση της âιïπïικιλüτητας.

Ï αριθµüς των σïâαρά ρυπασµένων πïταµών στην ΕΕ έ÷ει µειωθεί
σηµαντικά, κυρίως εîαιτίας των µειώσεων των απïρρίψεων ïργανικών υλών και
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φωσφüρïυ απü σηµειακές πηγές. Ïι âελτιώσεις δεν ήταν τüσï σηµαντικές
στη νüτια και ανατïλική Ευρώπη. Τï επίπεδï τïυ φωσφüρïυ στις λίµνες
της Ευρώπης µειώθηκε σαφώς, ωστüσï η πïιüτητα τïυ νερïύ σε πïλλές
λίµνες σε µεγάλα τµήµατα της Ευρώπης εîακïλïυθεί να είναι ÷αµηλή. Ïι
συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων στïυς πïταµïύς της ΕΕ ελά÷ιστα έ÷ïυν
αλλάîει απü τï 1980 και η µείωση της ÷ρήσης αæωτïύ÷ων λιπασµάτων
στη γεωργία δεν φαίνεται να µείωσε τα επίπεδα των νιτρικών ενώσεων. Σε
µερικά µέρη της Ευρώπης, η µüλυνση τïυ πüσιµïυ νερïύ απü νιτρικά
άλατα απïτελεί σïâαρü πρüâληµα, ιδίως στις περιπτώσεις üπïυ τï νερü
αυτü πρïέρ÷εται απü σ÷ετικά αâαθείς πηγές υπïγείων υδάτων πïυ
÷ρειάæïνται µεγάλï ÷ρïνικü διάστηµα για απïκατάσταση. Στις υπïψήφιες
για ένταîη ÷ώρες, ïι γεωργικές δραστηριüτητες είναι γενικά λιγüτερï
εντατικές απü ü,τι στην ΕΕ. Παρ’ üλα αυτά, υπάρ÷ïυν µερικές περιï÷ές
πïυ ÷αρακτηρίæïνται απü υψηλά επίπεδα νιτρικών αλάτων και üπïυ ï
αγρïτικüς πληθυσµüς εîαρτάται απü σïâαρά ρυπασµένα αâαθή φρέατα
για την άντληση πüσιµïυ νερïύ.

Η κατανάλωση λιπασµάτων αυîήθηκε στις δεκαετίες τïυ ’60 και τïυ ’70
και απü τα µέσα της δεκαετίας τïυ ’80 µειώθηκε. Στις περισσüτερες ÷ώρες
της ΕΕ, η κατανάλωση φωσφïρικών λιπασµάτων  έφθασε στα ανώτερα
επίπεδά της στις αρ÷ές της δεκαετίας τïυ ’80, ενώ η ÷ρήση αæωτïύ÷ων
λιπασµάτων έφθασε στις υψηλüτερες τιµές της στα µέσα µέ÷ρι τα τέλη της
αυτής δεκαετίας. Στις υπïψήφιες για ένταîη ÷ώρες, η κατανάλωση
λιπασµάτων έ÷ει µειωθεί αισθητά, αλλά µπïρεί να αυîηθεί απü τα
σηµερινά ÷αµηλά επίπεδα, εάν αυîηθεί η γεωργική παραγωγή.

Στην ΕΕ, µεγάλï πïσïστü των λυµάτων υπïâάλλεται σε επεîεργασία πριν
απü την απüρριψη: τï 90% τïυ πληθυσµïύ της ΕΕ είναι συνδεδεµένï µε
υπïνüµïυς και τï 70% µε εγκαταστάσεις επεîεργασίας λυµάτων, µïλïνüτι
υπάρ÷ïυν διαφïρές µεταîύ των âüρειων και των νüτιων ÷ωρών. Η
πλήρης εφαρµïγή στην ΕΕ της ïδηγίας για την επεîεργασία των αστικών
λυµάτων θα µειώσει τις απïρρίψεις ïργανικών υλών και φωσφüρïυ κατά
δύï τρίτα και ένα τρίτï αντίστïι÷α. Στις υπïψήφιες για πρïσ÷ώρηση
÷ώρες, τï 40% τïυ πληθυσµïύ δεν είναι συνδεδεµένï µε υπïνüµïυς και τï
18% των λυµάτων απïρρίπτεται ÷ωρίς να έ÷ει υπïâληθεί σε επεîεργασία.
Τï υπüλïιπï 42% των λυµάτων υπïâάλλεται σε επεîεργασία πριν απü
την απüρριψή τïυ στα επιφανειακά ύδατα, ενώ τα περισσüτερα λύµατα
υφίστανται δευτερïγενή επεîεργασία για την αφαίρεση των ïργανικών
υλών. Η αναâάθµιση των εγκαταστάσεων επεîεργασίας σύµφωνα µε τα
πρüτυπα της ΕΕ θα µείωνε σηµαντικά τις ρυπαντικές απïρρίψεις: τα δύï
τρίτα των ïργανικών υλών και σ÷εδüν τï ήµισυ των θρεπτικών ïυσιών.
Παράλληλα, η εντατικïπïίηση της επεîεργασίας των αστικών λυµάτων
θα αυîήσει την πïσüτητα µïλυσµένης ιλύïς καθαρισµïύ.

Στα περισσüτερα κράτη µέλη, η εφαρµïγή της Ïδηγίας για τις Νιτρικές
Ενώσεις δεν ήταν ικανïπïιητική και έ÷ïυν κινηθεί διαδικασίες κατά üσων
δεν έ÷ïυν συµµïρφωθεί ακüµα. Η εφαρµïγή της Oδηγίας για την
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Επεîεργασία των ΑστικώνΛυµάτων ήταν περισσüτερï ικανïπïιητική και
üλα τα κράτη µέλη εφαρµüæïυν σηµαντικά επενδυτικά πρïγράµµατα
πρïκειµένïυ να συµµïρφωθïύν µε τïυς στü÷ïυς της. Η επίτευîη των
στü÷ων αυτών θα âελτιώσει περαιτέρω την κατάσταση των υδάτων στην
ΕΕ πριν απü τï τέλïς τïυ αιώνα. Εάν δεν ληφθïύν αυστηρüτερα µέτρα
για τη µείωση των εκπïµπών απü τη γεωργία, η âελτίωση αυτή µπïρεί να
απïδει÷θεί πïλύ µικρή για την επίτευîη της καλής κατάστασης των
υδάτινων συστηµάτων στην Ευρώπη. Μακρïπρüθεσµα, η πρïτεινüµενη
ïδηγία-πλαίσιï για τï νερü θα πρïωθήσει την ïλïκληρωµένη δια÷είριση
των υδάτων σε επίπεδïτων λεκανών απïρρïής των πïταµών, θα
καθïρίæει ένα γενικü ïικïλïγικü στü÷ï και θα αντιµετωπίæει άλλες πιέσεις
πïυ δεν καλύπτïνται απü την ισ÷ύïυσα νïµïθεσία.

ΕîÝλιîη των πïσïστþν τïυ πληθυσµïý πïυ εßναι συνδεδεµÝνα
µε διÜφïρïυς τýπïυς επεîεργασßας λυµÜτων EU10. p.e. ΠïσïστÜ
ατüµων. EU10: DE, ES, FI, FR, GR, IT, LU, NL, PT, UK.
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ΥπïâÜθµιση τïυ εδÜφïυς

Η âλάâη στα εδάφη της Ευρώπης εîαιτίας των σύγ÷ρïνων
δραστηριïτήτων τïυ ανθρώπïυ αυîάνεται διαρκώς περισσüτερï µε
απïτέλεσµα µη αναστρέψιµες απώλειες ïφειλüµενες στην διάâρωση τïυ
εδάφïυς, τη σηµειακή και τη διά÷υτη µüλυνση και τη στεγανïπïίηση
εδαφικών επιφανειών. Η αύîηση τïυ πληθυσµïύ σε συνδυασµü µε την
αστικïπïίηση δηµιïυργεί πιέσεις εις âάρïς τïυ εδάφïυς, ενώ η
εντατικïπïίηση της γεωργίας καθιστά τα εδάφη περισσüτερï επιρρεπή
στη διάâρωση.

Η στεγανïπïίηση των εδαφικών επιφανειών εîαιτίας της αυîηµένης
αστικïπïίησης και των νέων υπïδïµών απïτελεί την κυριüτερη αιτία της
υπïâάθµισης τïυ εδάφïυς στις πλέïν âιïµη÷ανικές και
πυκνïκατïικηµένες ÷ώρες της δυτικής και της âüρειας Ευρώπης.

Η απώλεια εδαφών απü τη  διάâρωση απïτελεί τη σηµαντικüτερη αιτία
υπïâάθµισης  τïυ εδάφïυς στην περιï÷ή της Μεσïγείïυ. Σε µερικές
περιï÷ές, η διάâρωση τïυ εδάφïυς δεν µπïρεί να απïτραπεί, ενώ σε
άλλες παρατηρείται σ÷εδüν πλήρης απώλεια τïυ εδάφïυς.

Η υπïâάθµιση τïυ εδάφïυς απü τη µüλυνση απïτελεί σηµαντικü
πρüâληµα στην κεντρική, δυτική και âüρεια Ευρώπη. Για 12 απü τις
÷ώρες της ΕΕ, ïι δυνητικά  µïλυσµένες τïπïθεσίες υπïλïγίæεται üτι
ανέρ÷ïνται σε 1.500.000, απü τις ïπïίες έ÷ïυν αναγνωριστεί περισσüτερες
απü 300.000. Ï αριθµüς αυτüς δεν αναµένεται να αυîηθεί, ÷άρη στις ήδη
εφαρµïæüµενες εθνικές πïλιτικές και την πρïσήλωση στην αρ÷ή της
πρüληψης. Ωστüσï, ï µεγάλïς αριθµüς των υφιστάµενων µïλυσµένων
τïπïθεσιών απïτελεί τεράστια πρüκληση για τις επüµενες δεκαετίες και η
αντιµετώπισή της θα απαιτήσει κατάλληλα νïµικά µέσα, καινïτüµες
τε÷νïλïγίες απïκατάστασης και εύ÷ρηστα ÷ρηµατïπιστωτικά µέσα. Στις
υπïψήφιες για ένταîη ÷ώρες, υπάρ÷ει ï κίνδυνïς αύîησης τïυ αριθµïύ
των µïλυσµένων περιï÷ών, εάν η ïικïνïµική ανάπτυîη δεν συνδυαστεί µε
τα κατάλληλα περιâαλλïντικά πρüτυπα.

Η αειφüρïς δια÷είριση τïυ εδάφïυς ως φυσικïύ πüρïυ, µαæί µε τïν αέρα
και τï νερü, συνιστά µία απü τις περιâαλλïντικές πρïκλήσεις και
πρïτεραιüτητες τïυ 5ïυ πρïγράµµατïς δράσης για τï περιâάλλïν.
Ωστüσï, αντίθετα µε άλλα δύï στïι÷εία τïυ περιâάλλïντïς , τï έδαφïς δεν
λαµâάνεται ρητά υπüψη κατά τïν καθïρισµü συγκεκριµένων στü÷ων και
επιδιώîεων. Η πρïστασία τïυ εδάφïυς συνυπïλïγίæεται έµµεσα µέσω
µέτρων για την πρïστασία τïυ αέρα και τïυ νερïύ, ή αναπτύσσεται στï
πλαίσιï κλαδικών πïλιτικών (δευτερïγενής πρïστασία). Επιπλέïν, τα
µέτρα πïυ αναπτύσσïνται για συγκεκριµένïυς κλάδïυς, ÷ωρίς να
εîετάæïνται ïι πιθανές συνέπειες για τï έδαφïς µπïρεί να ïδηγήσει σε
περαιτέρω âλάâη τïυ. Σε εθνικü επίπεδï, πïλλά κράτη µέλη έ÷ïυν
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αναπτύîει νïµïθεσία, πïλιτικές ή κατευθυντήριες γραµµές για τη
âελτίωση των εδαφών ή την πρüληψη της περαιτέρω υπïâάθµισής τïυς.
Εντïύτïις, τα µέτρα πïλιτικής στï÷εύïυν κατά κύριï λüγï στην
καταπïλέµηση της ρύπανσης σε άλλïυς τïµείς, και µüνï έµµεσα
επηρεάæïυν τï έδαφïς. Σε ïρισµένα κράτη µέλη πραγµατïπïιείται επίσης
παρακïλïύθηση τïυ εδάφïυς, η ïπïία πρïâλέπεται απü σ÷ετικü νüµï,
αλλά σπάνια για τïυς σκïπïύς αυτής καθαυτής της πρïστασίας τïυ
εδάφïυς, η δε συγκρισιµüτητα σε επίπεδï ΕΕ παραµένει ÷αµηλή. Η
ανάπτυîη µιας κïινïτικής πïλιτικής-πλαισίïυ η ïπïία θα αναγνωρίæει τï
ρüλï τïυ εδάφïυς, θα λαµâάνει υπüψη τα πρïâλήµατα πïυ ανακύπτïυν
απü τïν ανταγωνισµü µεταîύ των παράλληλων ÷ρήσεών τïυ
(ïικïλïγικών και κïινωνικïïικïνïµικών) και θα στï÷εύει στη διατήρηση
της πïλλαπλής λειτïυργίας τïυ, θα απïφέρει πïλλαπλά ïφέλη και θα
συµâάλει στην επίτευîη της ïµïιüµïρφης âελτίωσης τïυ περιâάλλïντïς εν
γένει στην Ευρώπη.

Ενδε÷üµενες και αναγνωρισµÝνες µïλυσµÝνες τïπïθεσßες σε
µερικÝς ÷þρες της ΕΕ

                       Ενδε÷üµενες ΜïλυσµÝνες περιï÷Ýς           ΜïλυσµÝνες περιï÷Ýς

αναγνωρισµÝνες
(µε ïλïκληρωµÝνη

τη διαδικασßα
αναγνþρισης)

εκτιµþµενες

         σýνïλï

αναγνωρισµÝνες
(µετα τη

διαδικασßα
εκτßµησης

επικινδυνüτητας)

εκτιµþµενες
        σýνïλï

Αυστρßα
ΒÝλγιï (Φλαµανδßα) Α.Π
∆ανßα
Φιλανδßα Α.Π
Γαλλßα          Α.Π Α.Π

Γερµανßα     Α.Π Α.Π

ΕλλÜς          Α.Π        Α.Π     Α.Π Α.Π

Ιρλανδßα                              Α.Π                                     Α.Π Α.Π

Ιταλßα        Α.Π Α.Π

Λïυîεµâïýργï        Α.Π Α.Π

ΚÜτω ×þρες

Πïρτïγαλßα        Α.Π

Ισπανßα        Α.Π Α.Π

Σïυηδßα          Α.Π        Α.Π     Α.Π Α.Π

ΗνωµÝνï Βασßλειï          Α.Π     Α.Π

         Α.Π     Α.Π Α.Π

 Α.Π : Ανευ Πληρïφïρßας
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ΠαραγωγÞ και δια÷εßριση των απïâλÞτων

Μεταîύ τïυ 1990 και τïυ 1995, η συνïλική παραγωγή απïâλήτων εντüς των
÷ωρών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Æώνης Ελεύθερων Συναλλαγών
αυîήθηκε κατά 10% περίπïυ, ενώ η ïικïνïµική ανάπτυîη ήταν σ÷εδüν 6,5
% σε σταθερές τιµές. Ï συνïλικüς üγκïς των απïâλήτων (εîαιρïυµένων των
γεωργικών απïâλήτων) πïυ παρή÷θησαν τï 1995 υπïλïγίæεται σε 1,3 δισ.
τüννïυς για τï 1995, ήτïι σε σ÷εδüν 3,5 τüννïυς ανά κεφαλή, ενώ ï üγκïς των
επικίνδυνων απïâλήτων ανήλθε σε περίπïυ 36 εκατ. τüνïυς. Τï ήµισυ αυτών
των πïσïτήτων πρïέρ÷εται απü τη µεταπïιητική âιïµη÷ανία, τις ïικïδïµικές
δραστηριüτητες  και την κατεδάφιση ενώ η συµâïλή των αστικών
απïâλήτων, των απïâλήτων ïρυ÷είων καθώς και των απïâλήτων απü άλλες
πηγές ανέρ÷εται για κάθε δραστηριüτητα σ÷εδüν στï ένα έκτï τïυ συνüλïυ.
Στις υπïψήφιες για ένταîη ÷ώρες, ïι πïσüτητες των κατα κεφαλή
âιïµη÷ανικών απïâλήτων είναι υψηλüτερες, ενώ ïι üγκïι των αστικών
απïâλήτων είναι επί τïυ παρüντïς ÷αµηλüτερïι απü τïν κïινïτικü µέσï üρï.

Τα περιïρισµένα συστηµατικά και συνεκτικά δεδïµένα πïυ υπάρ÷ïυν
σήµερα δεν καθιστïύν δυνατή τη διατύπωση πρïâλέψεων σ÷ετικά µε τις
µελλïντικές τάσεις üσïν αφïρά τα απüâλητα. Παρ’ üλα αυτά, κατά την
επüµενη δεκαετία ïι περισσüτερες ρïές απïâλήτων µάλλïν θα αυîηθïύν.
Τï 2010 η παραγωγή απïâλήτων απü ÷αρτί και ÷αρτüνι, γυαλί και
πλαστικü θα αυîηθεί κατά 40 έως 60% περίπïυ σε σύγκριση µε τα επίπεδα
τïυ 1990. Ï αριθµüς των απïσυρµένων απü την κυκλïφïρία αυτïκινήτων
θα αυîηθεί λιγüτερï, γύρω στï 35% σε σ÷έση µε τα επίπεδα τïυ 1995.

Η δια÷είριση αυτών των απïâλήτων δηµιïυργεί µια σειρά πιέσεων  στï
περιâάλλïν:
· έκπλυση θρεπτικών ïυσιών, âαρέων µετάλλων, αερίων τïυ

θερµïκηπίïυ και άλλων τïîικών ενώσεων απü τïυς ÷ώρïυς ταφής·
· ÷ρήση γης ως ÷ώρïυ ταφής·
· εκπïµπή αερίων τïυ θερµïκηπίïυ απü τïυς ÷ώρïυς ταφής και την

επεîεργασία των ïργανικών απïâλήτων·
· ρύπανση της ατµüσφαιρας και τïîικά παραπρïϊüντα απü τïυς

απïτεφρωτήρες·
· ρύπανση της ατµüσφαιρας και των υδάτων και δευτερïγενείς ρïές

απïâλήτων απü τις εγκαταστάσεις ανακύκλησης, µïλïνüτι αυτές
αντικαθιστïύν την παραγωγή πρωτïγενών πüρων·

· αύîηση των µεταφïρών µε âαρέα φïρτηγά.

Απüâλητα παράγïνται σήµερα και ως απïτέλεσµα της πρïσπάθειας της
κïινωνίας να επιλύσει περιâαλλïντικά πρïâλήµατα, üπως η ρύπανση της
ατµüσφαιρας και των υδάτων. Μερικïί απü αυτïύς τïυς διαρκώς
συσσωρευüµενïυς üγκïυς αδια÷ώριστων απïâλήτων δηµιïυργïύν νέα
πρïâλήµατα – στα σ÷ετικά παραδείγµατα περιλαµâάνïνται  η ιλύς
καθαρισµïύ και τα κατάλïιπα απü τïν καθαρισµü απαερίων.
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Εîελßîεις
στην ΕΕ+3

απü 1985-90
µÝ÷ρι τï 1995
στη δια÷εßριση

των αστικþν
απïâλÞτων

Στις περισσüτερες ÷ώρες της ΕΕ η ταφή εîακïλïυθεί να απïτελεί τïν
συνηθέστερï τρüπï επεîεργασίας των απïâλήτων, ενώ απαιτïύνται σηµαντικές
αλλαγές πρïκειµένïυ να εφαρµïστεί η κïινïτική στρατηγική για τα
απüâλητα. Επιπλέïν, üπως πρïκύπτει και απü τï διάγραµµα για τα αστικά
απüâλητα, στη δεκαετία τïυ ’90 δεν παρατηρήθηκε γενική âελτίωση των
τάσεων. Η κατάσταση αυτή απïδίδεται κυρίως στï γεγïνüς üτι, σ÷εδüν σε
üλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, ïι µέσες τιµές για την ταφή µη επικίνδυνων
απïâλήτων είναι κατά πïλύ ÷αµηλüτερες απü εκείνες πïυ απαιτïύνται για
την απïτέφρωση µε ανάκτηση της ενέργειας. Αυτü σηµαίνει üτι, εάν δεν
θεσπιστïύν άλλες ρυθµίσεις, ïι µη÷ανισµïί της αγïράς έρ÷ïνται σε άµεση
αντίθεση µε την επίσηµη στρατηγική της Κïινüτητας.

Τï ÷αρτί και τï γυαλί είναι µερικά απü τα είδη απïâλήτων για τα ïπïία τα
κράτη µέλη ακïλïυθïύν την Κïινïτική Στρατηγική για τα απüâλητα, δηλ.
την αύîηση της ανακύκλησης αντί για την ανάκτηση ενέργειας και την
ταφή. Ωστüσï, η εîέλιîη σηµείωσε µüνï µερική επιτυ÷ία, εîαιτίας της
αύîησης τïυ συνïλικïύ üγκïυ των απïâλήτων σε ÷αρτί και γυαλί (γυαλί ως
περιέκτης) κατά την ίδια περίïδï. Στην ΕΕ+Νïρâηγία τï πïσïστü
ανακύκλησης ÷αρτιïύ και ÷αρτïνιïύ αυîήθηκε απü 36% τï 1985 σε 49% τï
1996, αλλά η αύîηση κατά 3,5% ετησίως της συνïλικής κατανάλωσης
σήµανε üτι αυîήθηκε και η πïσüτητα των απïâλήτων ÷αρτιïύ πïυ
απïτεφρώθηκαν ή ετάφησαν. Ïµïίως, ενώ η ανακύκληση γυαλιïύ
αυîήθηκε σ÷εδüν κατά 50%, ήτïι απü 5 εκατ. σε 7,4 εκατ. τüννïυς ετησίως,
τï πïσïστü των απïâλήτων γυαλιïύ πρïς απüθεση µειώθηκε µüλις κατά
12%, ήτïι απü 6,7 εκατ. σε 5,9 εκατ. τüννïυς, εîαιτίας της αύîησης των
απïâλήτων γυαλιïύ.

Η ιλύς καθαρισµïύ και τα απïσυρüµενα απü την κυκλïφïρία αυτïκίνητα
απïτελïύν περαιτέρω ρïές απïâλήτων, στï πλαίσιï των ïπïίων
αναµένïνται σηµαντικές αυîήσεις των σ÷ετικών πïσïτήτων, για τις ïπïίες
απαιτείται η εφαρµïγή απïτελεσµατικüτερων πρακτικών δια÷είρισης των
απïâλήτων.

Λιπασµατïπïßηση

Ανακýκληση

ΑπïτÝφρωση

Αλλες

ΤαφÞ

Επεîεργασßα αστικþν
απïâλÞτων στην ΕΕ,

1985-90

Επεîεργασßα αστικþν
απïâλÞτων στην ΕΕ,

1995
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Ατυ÷Þµατα στην Ευρþπη πïυ ïφεßλïνται σε φυσικÝς
καταστρïφÝς και ï συνακüλïυθïς αριθµüς θανÜτων
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ΠηγÞ: ÏÏΣΑ ΠεριâαλλïντικÜ Στïι÷εßα, 1997

Φυσικïß και τε÷νïλïγικïß κßνδυνïι

Απü τα τέλη της δεκαετίας τïυ ’80, ïι φυσικές καταστρïφές  επιφέρïυν
µεγαλύτερες επιπτώσεις στï περιâάλλïν. Μεταîύ 1990-96, ïι ïικïνïµικές
απώλειες εîαιτίας των πληµµυρών και των κατïλισθήσεων ανήλθαν στï
τετραπλάσιï εκείνων πïυ εί÷αν σηµειωθεί καθ’ üλη την πρïηγïύµενη
δεκαετία. Μέ÷ρι στιγµής δεν υπάρ÷ει στï÷ïθετηµένη πïλιτική για τη
µείωση των φυσικών κινδύνων, µïλïνüτι πρïγράµµατα, üπως τï EPOCH
(Ευρωπαϊκü Πρüγραµµα για την Κλιµατïλïγία και τις Φυσικές
Καταστρïφές), πρïïρίæïνται ειδικά για αυτή την πηγή κινδύνων. Η
σηµερινή έλλειψη ïλïκληρωµένïυ σ÷εδιασµïύ και δια÷είρισης των

ανθρώπινων δραστηριïτήτων µπïρεί να αυîήσει τις επιπτώσεις και τη
σïâαρüτητά τïυς – ιδίως των κατïλισθήσεων.

Η ΕΕ εφαρµüæει µέτρα για τα µεγάλα âιïµη÷ανικά ατυ÷ήµατα απü τï 1984.
Ωστüσï, παρ’ üλα τα µέτρα πïυ έ÷ïυν ληφθεί, µεγάλα ατυ÷ήµατα
εîακïλïυθïύν να σηµειώνïνται στις σταθερές εγκαταστάσεις της
µεταπïιητικής âιïµη÷ανίας και απü τï 1984 τα κράτη µέλη της ΕΕ έ÷ïυν
αναφέρει περισσüτερα απü 300 ατυ÷ήµατα στï σύστηµα αναφïράς
µεγάλων ατυ÷ηµάτων (MARS) της Ευρωπαϊκής Επιτρïπής στï πλαίσιï
των διατάîεων των «Ïδηγιών Σεâέæï» (82/501 και 96/82/ΕÏΚ).
∆εδïµένïυ üτι τï πïσïστü αναφïράς µεγάλων ατυ÷ηµάτων στï MARS
âρίσκεται σε καλή αντιστïι÷ία µε τï πραγµατικü πïσïστü της εµφάνισης
µεγάλων ατυ÷ηµάτων, η τάση πïυ διαπιστώνεται διαρκώς δεί÷νει üτι
πïλλά απü τα συ÷νά φαινïµενικά κïινüτïπα «διδάγµατα» πïυ
εîάγïνται απü τα ατυ÷ήµατα δεν έ÷ïυν ακüµα αîιïλïγηθεί επαρκώς
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και/ή εφαρµïστεί στις âιïµη÷ανικές πρακτικές και τα πρüτυπα. Για τïν
λüγï αυτü, απαιτïύνται ακüµα πïλλές πρïσπάθειες για την περαιτέρω
µείωση των κινδύνων πïυ συνδέïνται µε σïâαρά ατυ÷ήµατα σε σταθερές
âιïµη÷ανικές εγκαταστάσεις. Απü την άλλη, δεδïµένïυ üτι ïι
âιïµη÷ανικές δραστηριüτητες πïυ εγκυµïνïύν τïυς περισσüτερïυς
κινδύνïυς µεγάλων ατυ÷ηµάτων αυîάνïνται σε ένταση στην Ευρώπη, ïι
κίνδυνïι µεγάλων ατυ÷ηµάτων ανά µïνάδα δραστηριüτητας φαίνïνται
να παρïυσιάæïυν ελαφρώς πτωτική τάση. Σε αντίθεση µε τα
âιïµη÷ανικά ατυ÷ήµατα σε σταθερές εγκαταστάσεις, ïι σïâαρές
πετρελαιïκηλίδες πïυ πρïκαλïύνται απü ατυ÷ήµατα στις θαλάσσιες
µεταφïρές, καθώς και απü ατυ÷ήµατα στις εγκαταστάσεις ανïικτής
θάλασσας εµφανίæïυν µια σαφώς πτωτική τάση.

Η ενηµέρωση για την έκταση και τη θέση πïυ εντïπίæïνται ïι
τε÷νïλïγικïί κίνδυνïι âελτιώνεται γενικώς, ιδίως ως απïτέλεσµα της
Ïδηγίας «Σεâέæï ΙΙ». Κατ’ αυτü τïν τρüπï, µπïρïύν να γίνïυν
πρïετïιµασίες για σ÷έδια άµεσης απüκρισης. Ωστüσï, τï πρüâληµα των
επεισïδίων ÷αµηλής συ÷νüτητας και µεγάλων συνεπειών παραµένει τï
âασικü στïι÷είï για τη δια÷είριση των κινδύνων.

Η έλλειψη αρκïύντως αναλυτικώνκαι συγκρίσιµων στïι÷είων σ÷ετικά µε
τïυς κινδύνïυς πïυ εγκυµïνïύν ïρισµένα είδη πυρηνικών
εγκαταστάσεων, συµπεριλαµâανïµένης της επεîεργασίας των
απïâλήτων, σηµαίνει üτι δεν είναι δυνατüν να πρïσδιïριστεί πïσïτικά ï
συνïλικüς κίνδυνïς για τï περιâάλλïν στην Ευρώπη απü τις τυ÷αίες
εκλύσεις ραδιïνïυκλεϊδίων, ακüµα και αν αυτές είναι µικρές. Είναι πιθανü ï
συνïλικüς κίνδυνïς απü τα πυρηνικά ατυ÷ήµατα να αυîήθηκε κατά τη
δεκαετία τïυ ’70, καθώς λειτïυργïύσαν περισσüτερες εγκαταστάσεις –
αλλά µειώθηκε στη δεκαετία τïυ ’90 καθώς ïι παλαιές εγκαταστάσεις
παύïυν να λειτïυργïύν και καθώς µειώνεται ï ρυθµüς κατασκευής νέων.
Αναµένεται σταδιακή µείωση τïυ συνïλικïύ κινδύνïυ ατυ÷ηµάτων, αλλά
τï µέγεθïς τïυ κινδύνïυ αυτïύ είναι  πιθανüν να παραµείνει τï ίδιï µέ÷ρι
τï 2010. Ένας παράγïντας πïυ περιπλέκει την κατάσταση είναι η
διαρκώς µεγαλύτερη φθïρά των παλαιüτερων εγκαταστάσεων στην
Ανατïλική Ευρώπη. Η εφαρµïγή âελτιωµένων σ÷εδίων ασφαλείας για
αυτïύς τïυς αντιδραστήρες καθυστερεί εîαιτίας της έλλειψης ïικïνïµικών
πüρων – παρά τη σηµαντική έîωθεν ενίσ÷υση.

Η συνειδητïπïίηση εκ µέρïυς τïυ κïινïύ των διαφüρων κινδύνων και η
επιρρïή των διαφüρων ïµάδων πίεσης µπïρεί να απïτελέσïυν
σηµαντικïύς παράγïντες. Κατά συνέπεια, η ïρθή πληρïφüρηση σ÷ετικά
µε τïυς φυσικïύς και τε÷νïλïγικïύς κινδύνïυς των ηµερών µας είναι
ïυσιαστικής σηµασίας. Ïι σηµαντικüτερες ερωτήσεις είναι: Πïιïι κίνδυνïι
συνδέïνται µε τις ÷ρüνιες αλλαγές στï περιâάλλïν, üπως η παγκüσµια
αύîηση της θερµïκρασίας και η άνïδïς της στάθµης της θάλασσας; Ïι
ανθρώπινες δραστηριüτητες συντείνïυν στην αύîηση τïυ κινδύνïυ απü τα
διάφïρα ατυ÷ήµατα;
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ΕλευθÝρωση γενετικÜ τρïπïπïιηµÝνων ïργανισµþν στï
περιâÜλλïν

Τï æήτηµα των γενετικά τρïπïπïιηµένων ïργανισµών (ΓΤÏ)
εîακïλïυθεί να περιâάλλεται απü επιστηµïνική αâεâαιüτητα και πïλιτική
αµφιλïγία. Η σύγ÷ρïνη âιïτε÷νïλïγία πρïσφέρει ευκαιρίες για
καινïτïµίες και θα µπïρïύσε να ενισ÷ύσει τη διεθνή ανταγωνιστικüτητα
της Ευρώπης.

Ως νέες καλλιέργειες, ïι ΓΤÏ άρ÷ισαν να ελευθερώνïνται πειραµατικά
στï περιâάλλïν απü τï 1985/86, και έ÷ïυν εγκριθεί τέσσερις καλλιέργειες
για την παραγωγή τρïφίµων. Η ΕΕ âρίσκεται κάπως πίσω σε σ÷έση µε τις
Ηνωµένες Πïλιτείες üσïν αφïρά την εισαγωγή στï εµπüριï γενετικά
τρïπïπïιηµένων καλλιεργειών.

Ωστüσï, σε üλη την Ευρώπη η κïινή γνώµη είναι πρïâληµατισµένη
σ÷ετικά µε τα γενετικά τρïπïπïιηµένα τρüφιµα, και υπάρ÷ει έντïνη πίεση
για την επισήµανσή τïυς, τις διαâïυλεύσεις µε τï κïινü και την
περισσüτερï ïλïκληρωµένη ρύθµιση και παρακïλïύθηση. Εκτüς απü την
ασφάλεια των τρïφίµων, εκφράæïνται ανησυ÷ίες για τη µεταφïρά
γενετικïύ υλικïύ  στα ιθαγενή είδη. Η ΕΕ διαθέτει νïµïθεσία (Ïδηγίες 90/
220 και 97/258) για τη ρύθµιση της ελευθέρωσης ΓΤÏ – σκüπιµης ή
τυ÷αίας – και την ασφαλή τïυς ÷ρήση στα είδη διατρïφής. Ïι
περισσüτερες άλλες ÷ώρες της Ευρώπης είτε ακïλïύθησαν την
πρïσέγγιση της ΕΕ, είτε πρïσάρµïσαν υπάρ÷ïντες νüµïυς.

Η επίτευîη συµφωνίας στην ΕΕ για τα πρïϊüντα πïυ περιέ÷ïυν ΓΤÏ
απαιτεί τïυλά÷ιστïν 1-2 ÷ρüνια και µέ÷ρι στιγµής κανένα δεν έ÷ει εγκριθεί
ïµüφωνα. Μερικές ÷ώρες, συµπεριλαµâανïµένων της Αυστρίας και της
∆ανίας, θέλησαν να περιλάâïυν τις συνέπειες για τη γεωργία στις
αîιïλïγήσεις των περιâαλλïντικών æηµιών, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτρïπή
και µερικά κράτη µέλη, üπως τï Ηνωµένï Βασίλειï και ïι Κάτω ×ώρες,
επι÷είρησαν να απïδώσïυν στενüτερη έννïια στïν ïρισµü της
περιâαλλïντικής âλάâης, περιïρίæïντας την εκτίµηση τïυ κινδύνïυ στις
άµεσες συνέπειες πïυ σ÷ετίæïνται µε τïυς ΓΤÏ. Η Ευρωπαϊκή Επιτρïπή
δηµïσίευσε πρïτάσεις για νέα νïµïθεσία τï 1996, διευρύνïντας τη
στρατηγική δια÷είρισης των κινδύνων ώστε να περιλάâει τις έµµεσες
συνέπειες. Ïι εκτιµήσεις ασφαλείας δέ÷τηκαν επίσης επικρίσεις για τïν
λüγï üτι αγνïïύνται ïι σωρευτικές συνέπειες και ïι δïκιµές σε µικρή
κλίµακα δεν µπïρïύν να πρïâλέψïυν  τη συµπεριφïρά των ΓΤÏ  στï
ευρύτερï περιâάλλïν. Αυτές ïι ευρύτερες πτυ÷ές µελετώνται στη
Νïρâηγία, µε την âïήθεια τïυ πλαισίïυ για την εκτίµηση των κινδύνων τï
ïπïίï αναφέρεται ρητά στην αιτιïλüγηση της  αναγκαιüτητας και τη
αειφüρï ανάπτυîη. Ïι ανησυ÷ίες σ÷ετικά µε την ανεπάρκεια των
εκτιµήσεων  των κινδύνων ïδήγησαν στη µερική αναστïλή ïρισµένων
εφαρµïγών ΓΤÏ στï Ηνωµένï Βασίλειï, σε  2ετή αναστïλή της
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ελευθέρωσης και της κυκλïφïρίας στην αγïρά γενετικά τρïπïπïιηµένων
σπüρων κράµâης και æα÷αρïτεύτλων στη Γαλλία, και σε διαφωνίες
µεταîύ κρατών µελών και της ΕΕ σ÷ετικά µε εγκρίσεις ΓΤÏ.

Επίσης, υπάρ÷ει τï ενδε÷üµενï διάστασης µεταîύ της νïµïθεσίας της ΕΕ
και των κανüνων τïυ Παγκüσµιïυ Ïργανισµïύ Εµπïρίïυ για τï ελεύθερï
εµπüριï, µε τïυς ïπïίïυς απαγïρεύïνται ïι περιïρισµïί στις εισαγωγές
γενετικά τρïπïπïιηµένων πρïϊüντων, εκτüς εάν υπάρ÷ïυν επιστηµïνικές
απïδείîεις για την ύπαρîη κινδύνïυ για τïν άνθρωπï ή την ασφάλεια τïυ
περιâάλλïντïς.

Σε διεθνές επίπεδï, ïι τε÷νικές κατευθυντήριες γραµµές στï πλαίσιï τïυ
πρïγράµµατïς των Ηνωµένων Εθνών για τï περιâάλλïν (UNEP) σ÷ετικά
µε την αîιïλüγηση τïυ κινδύνïυ απü ΓΤÏ συµπïρεύïνται µε την
ισ÷ύïυσα κïινïτική νïµïθεσία. Ως µέρïς της σύµâασης για τη âιïλïγική
πïικιλüτητα, ένα πρωτüκïλλï για τη âιïασφάλεια âρίσκεται αυτή τη
στιγµή υπü διαπραγµάτευση: âάσει αυτïύ είναι πιθανüν η διασυνïριακή
διακίνηση ΓΤÏ να εîαρτάται απü πρïηγïύµενη τεκµηριωµένη
συγκατάθεση, µε αîιïλüγηση τïυ κινδύνïυ η ïπïία θα âασίæεται σε
επιστηµïνικές παραµέτρïυς.
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Βιïπïικιλüτητα/ÏικïσυστÞµατα

Η συνïλική απειλή και ïι αλλαγές στη âιïπïικιλüτητα σε üλα τα επίπεδα
(γïνίδια, είδη, ïικïσυστήµατα και ïικïτüπïυς) αναµένεται να
παραµείνïυν υψηλές στην ΕΕ εως τï 2010 και µετά. Η πίεση πρïέρ÷εται
απü πïλλές και µεταîύ τïυς αλληλïσυνδεüµενες πηγές, και κυρίως απü τις
µεταâïλές στις ÷ρήσεις γης , τη ρύπανση και την εισαγωγή îένων ειδών.

Ïι εκτάσεις πïυ είναι διαθέσιµες στïυς  για φυσικïύς ή ηµιφυσικïύς
ïικïτüπïυς και τα ιθαγενή είδη πρïâλέπεται να µειωθïύν (π.÷. εîαιτίας
της σηµερινής αδυσώπητης εîάπλωσης της αστικής ανάπτυîης και της
υπïδïµής των µεταφïρών) και ïι απειλές αναµένεται να εîακïλïυθήσïυν
να αυîάνïνται. Ωστüσï, πρïâλέπεται ή âρίσκεται σε εîέλιîη η
επαναφïρά πïλλών ïικïτüπων και ειδών. Πρïâλέπεται üτι τα ανθεκτικά
και γενικευµένα είδη καθώς και τα εισâάλλïντα είδη θα εîακïλïυθήσïυν
να ευνïïύνται και να εîαπλώνïνται, ενώ τα σπάνια, ενδηµικά και
εîειδικευµένα είδη θα εîακïλïυθήσïυν να µειώνïνται.

Η âιïπïικιλüτητα έ÷ει αλλάîει και µπïρεί να ÷αθεί µε τïν τρüπï πïυ
÷ρησιµïπïιείται η γη, γεγïνüς πïυ έ÷ει ως απïτέλεσµα την κατάτµηση των
ηµιφυσικών και φυσικών ïικïτüπων, µε συνακüλïυθï τïν κίνδυνï για τη
âιωσιµüτητα των ειδών και τη λειτïυργία των ïικïσυστηµάτων µε
πïλύπλïκη διαδικασία. Ïι âαρύτερες επιπτώσεις πρïέρ÷ïνται απü την
εντατικïπïίηση της γεωργίας. Ïι συνέπειες της άλλης ακραίας κατάστασης
– εγκατάλειψη της γης και της γεωργίας – ïδηγïύν σε αρνητικές επιπτώσεις
στις περιï÷ές πïυ γίνεται εκτατική ή παλαιïύ τύπïυ καλλιέργεια, ενώ
µερικά θετικά απïτελέσµατα µπïρεί να εµφανιστïύν στις περιï÷ές πïυ
πρïηγïυµένως υπïâάλλïνταν σε εντατική καλλιέργεια. Ïι πρακτικές πïυ
εφαρµüæïνται üσïν αφïρά τα δάση και έ÷ïυν ως âάση τη φύτευση ενüς
είδïυς ή îενικών ειδών της αυτής ηλικίας δεν απέφεραν κανένα üφελïς για
τη âιïπïικιλüτητα. Ïι δασικές εκτάσεις πρïâλέπεται να αυîηθïύν µε αργü
ρυθµü, ενώ τα παλαιά δάση και τα δάση µε τïπικά είδη δέντρων θα
µειωθïύν περαιτέρω σε πïλλές περιï÷ές. Θα ÷ρειαστεί πρïσεκτικüς
σ÷εδιασµüς πρïκειµένïυ να απïφευ÷θïύν ïι περαιτέρω απώλειες, στην
περίπτωση πïυ θα φυτευτïύν περισσüτερα δάση για να ÷ρησιµεύσïυν για
την  απïρρüφηση διïîειδίïυ τïυ άνθρακα, στï πλαίσιï τïυ πρωτïκüλλïυ
τïυ Κυüτï για την παγκüσµια αύîηση της θερµïκρασίας.

Ïι επιπτώσεις της µεταâïλής τïυ κλίµατïς είναι περισσüτερï λεπτές και
παρïυσιάæïυν µεγαλύτερες δυσκïλίες στις πρïâλέψεις, µïλïνüτι µερικά
απïτελέσµατα διαφαίνïνται ήδη στις αλλαγές στην ανάπτυîη και τις
επï÷ές δραστηριüτητας µερικών φυτών και æώων. Για παράδειγµα, µια
ανάλυση πρïτείνει µια µεταâïλή µε âάση τï κλίµα στην κατανïµή της
σύνθεσης των ÷ερσαίων φυτικών ειδών κατά 50% στη νïτιïδυτική
Ευρώπη µεταîύ τïυ 1990 και τïυ 2050, λüγω αλλαγών τïυ τïπικïύ
κλίµατïς και της διαθεσιµüτητας νερïύ.
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ΠηγÞ: ΕυρωπαικÞ ΕπιτρïπÞ - Γ∆XI, 1999

Ïι επιπτώσεις της ρύπανσης είναι κάπως ευκïλüτερï να πρïσδιïριστïύν. Για
την επüµενη δεκαετία, ïι επιπτώσεις της ïîίνισης και τïυ ευτρïφισµïύ
πρïâλέπεται να µειωθïύν και η âιïπïικιλüτητα να επανέλθει ώς ένα
âαθµü στην πρïηγïύµενη κατάσταση. Πλήρης επαναφïρά των
συνθηκών πριν απü τη ρύπανση δεν είναι δυνατή, ακüµα και µετά τï
2010, λüγω αλλαγών στïν ανταγωνισµü και την κατανïµή των ειδών.

Η εισαγωγή – σκüπιµη ή τυ÷αία – îένων ειδών στα ïικïσυστήµατα ή σε
άλλες περιï÷ές της Ευρώπης εγκυµïνεί αυîηµένïυς κινδύνïυς, πïυ
εντείνïνται απü την παγκïσµιïπïίηση τïυ εµπïρίïυ, τις συναλλαγές και
τις µεταφïρές. Η  µεταφïρά γενετικïύ υλικïύ µεταîύ µη ιθαγενών ειδών,
ή και γενετικά τρïπïπïιηµένων ïργανισµών και ιθαγενών ειδών, η
γενετική διάâρωση και η απïµüνωση  πληθυσµών  ειδών αναµένεται να
ενταθïύν κατά την πρïσε÷ή δεκαετία.

Τï δίκτυï NATURA 2000 για την πρïστασία των ïικïτüπων και των ειδών
αναµένεται να τεθεί σε λειτïυργία την πρïσε÷ή δεκαετία, µε τï 10% τïυ
εδάφïυς της ΕΕ να έ÷ει ÷αρακτηριστεί ειδικά για τïυς σκïπïύς
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πρïστασίας της φύσης και µε διατάîεις για την πρïστασία πληθυσµών
διαφüρων ειδών.

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κïινüτητας για τη âιïπïικιλüτητα
ενσωµατώνει  τις απαιτήσεις της σύµâασης για τη âιïλïγική πïικιλüτητα
στï επίπεδï της  Ευρωπαϊκής Κïινüτητας. Η στρατηγική πïυ στü÷ï έ÷ει
να συµπληρώσει τις πρωτïâïυλίες για τη âιïπïικιλüτητα των κρατών
µελών, πρïâλέπει µια σειρά σ÷εδίων δράσης πïυ απïσκïπïύν στην
ενσωµάτωση της âιïπïικιλüτητας στις πïλιτικές και τα πρïγράµµατα για
τα ïπïία αρµüδια είναι η Κïινüτητα. Αλλά επίσης και άλλα περισσüτερï
γενικά και διαδεδïµένα σηµαντικά µέσα έ÷ïυν ως στü÷ï την ενσωµάτωση
της âιïπïικιλüτητας σε άλλïυς τïµείς. Τï «Πρüγραµµα ∆ράσης 2000»
της ΕΕ παρέ÷ει τη δυνατüτητα εîέτασης νέων αλληλεπιδραστικών
σ÷έσεων µεταîύ των αγρïτικών περιï÷ών και της âιïπïικιλüτητας:
αγρïτïπεριâαλλïντικά µέτρα, διαρθρωτικά ταµεία, λιγüτερï ευνïηµένες
περιï÷ές, µέτρα δάσωσης. Ïι πρïσπάθειες πïυ καταâάλλïνται για µια
ευρωπαϊκή στρατηγική δασïκïµίας απïσκïπεί στην καθιέρωση
περισσüτερï âιώσιµων πρακτικών για τα δάση. Πïλλές πρωτïâïυλίες της
ΕΕ αφïρïύν τη διατήρηση των γενετικών πüρων.
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ΒασικÝς αστικÝς τÜσεις

ΑστικÝς περιï÷Ýς

Τα πρïâλήµατα της αστικής ανάπτυîης και ïι επιπτώσεις τïυς στï
περιâάλλïν θέτïυν πïλλές δυσκïλίες στïυς υπεύθυνïυς για τη ÷άραîη
πïλιτικής στην Ευρώπη. Περίπïυ 600 ïργανισµïί τïπικής αυτïδιïίκησης
στην Ευρώπη έ÷ïυν αναλάâει πρωτïâïυλίες για την εφαρµïγή ενüς
τïπικïύ πρïγράµµατïς δράσης «Local Agenda 21» και σ÷εδüν 300
ευρωπαϊκές τïπικές κυâερνήσεις έ÷ïυν επικυρώσει τïν ×άρτη των
Ευρωπαϊκών Πüλεων και Κωµïπüλεων, ï ïπïίïς δίνει έµφαση σε
ïλïκληρωµένες πρïσεγγίσεις πïυ απïσκïπïύν στη αειφïρία και στην
ανάγκη για δηµιïυργία καλύτερïυ δικτύïυ και συνεργασίας µεταîύ των
ευρωπαϊκών πüλεων για τïν σκïπü αυτü.

Ïι αστικïί ïικισµïί στην Ευρώπη αυîάνïνται σταθερά – µε τις πüλεις να
εîακïλïυθïύν να επεκτείνïνται, πρïκαλώντας πιέσεις στις ÷ρήσεις της
γης και κïινωνικές ανισüτητες. Στα επüµενα 15 ÷ρüνια, ï πληθυσµüς πïυ
æει σε «αστικïύς ïικισµïύς» θα αυîηθεί πάνω απü 4%.

Η αστική επέκταση έ÷ει ως απïτέλεσµα την αύîηση της κυκλïφïρίας: η
æήτηση για µεταφïρά επιâατών αναµένεται να αυîηθεί κατά 40% τï 2010
σε σ÷έση µε τα επίπεδα τïυ 1990, ενώ για την ίδια περίïδï αναµένεται
αύîηση κατά 25% της ιδιïκτησίας αυτïκινήτων. Ïι υπïψήφιες για ένταîη
÷ώρες θα φθάσïυν στα κατώτερα επίπεδα ιδιïκτησίας αυτïκινήτων στην
ΕΕ (336 αυτïκίνητα ανά 1000 κατïίκïυς στην Ελλάδα) µέ÷ρι τï 2010, ενώ
δεν αναµένεται περαιτέρω ανάπτυîη για τï ανώτερï επίπεδï ιδιïκτησίας
(673 αυτïκίνητα ανά 1000 κατïίκïυς στï Λïυîεµâïύργï) λüγω κïρεσµïύ.
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Η αστική επέκταση συνδέεται µε τις ÷ρήσεις  γης και τη διάρθρωση των
µεταφïρών και επηρεάæεται σε µεγάλï âαθµü απü τις τρέ÷ïυσες
καταναλωτικές τάσεις. Σήµερα, η κατανάλωση ευθύνεται για τï
µεγαλύτερï µέρïς της ρύπανσης πïυ πρïκαλείται απü τα νïικïκυριά – η
τελική ιδιωτική κατανάλωση αυîάνεται πïλύ πιï γρήγïρα απü τï
ακαθάριστï εγ÷ώριï πρïϊüν. Τελικά, αυτü έ÷ει ως απïτέλεσµα την
αυîηµένη κατανάλωση νερïύ και ενέργειας και την παραγωγή
απïâλήτων. Ωστüσï, σε µερικές περιï÷ές, η αστική επέκταση µπïρεί να
δηµιïυργήσει καλύτερες συνθήκες διαâίωσης στα πρïάστια.

Μïλïνüτι στις περισσüτερες πüλεις παρατηρείται ρύπανση της ατµüσφαιρας
σε âαθµü πïυ âλάπτει την υγεία, ïι εφαρµïæüµενες πïλιτικές αναµένεται
να âελτιώσïυν την κατάσταση σηµαντικά. Η µέση έκθεση των κατïίκων
των µεγάλων αστικών κέντρων της ΕΕ σε συγκεντρώσεις πïυ υπερâαίνïυν
τα συνιστώµενα üρια θα µειωθεί σηµαντικά µεταîύ τïυ 1990 και τïυ 2010,
µïλïνüτι θα συνε÷ίσïυν να σηµειώνïνται υπερâάσεις των συγκεντρώσεων
κατωφλίïυ. Ïι σηµαντικüτερες υπερâάσεις πïυ αναµένïνται για τï 2010
αφïρïύν τï διïîείδιï τïυ αæώτïυ (NO2) και τï âενæï(α)πυρένιï. Στις
υπïψήφιες για ένταîη ÷ώρες, σïâαρά πρïâλήµατα δηµιïυργïύν επίσης
τï διïîείδιï τïυ θείïυ (SO2) και τα σωµατίδια (ιδίως τα PM10).

Σ÷εδüν 40 εκατ. άνθρωπïι πïυ διαµένïυν στις 115 µεγαλύτερες
Ευρωπαϊκές πüλεις υφίστανται ακüµα τις υπερâάσεις των ενδεικτικών
τιµών ατµïσφαιρικής πïιüτητας (ΕΤΑΠ) πïυ έ÷ει θέσει η Παγκüσµια
Ïργάνωση Υγείας (ΠÏΥ) για τïυλά÷ιστïν ένα ρύπï ετησίως. Ωστüσï,
υπάρ÷ïυν κάπïια στïι÷εία πτωτικής τάσης üσïν αφïρά τα ïîείδια τïυ
αæώτïυ και τα επίπεδα τïυ üæïντïς απü τï 1990 έως τï 1995, αλλά σε
πïλλές πüλεις εîακïλïυθïύν να σηµειώνïνται υπερâάσεις των
µακρïπρüθεσµων ΕΤΑΠ για τα ïîείδια τïυ αæώτïυ, ενώ ïι µέγιστες
ωριαίες συγκεντρώσεις üæïντïς υπερâαίνïυν τις ΕΤΑΠ της ΠÏΥ. Κατά
την τελευταία δεκαετία, ïι συγκεντρώσεις SO2, µïλύâδïυ και PM10 στην
ατµüσφαιρα έ÷ïυν µειωθεί ÷άρη στα καθαρüτερα καύσιµα και πηγές
ενέργειας και τις απïτελεσµατικüτερες τε÷νïλïγίες καύσης. Τα επίπεδα
τïυ üæïντïς παραµένïυν υψηλά στις περισσüτερες Ευρωπαϊκές πüλεις και
υπερâαίνïυν τις κατευθυντήριες ïδηγίες της ΠÏΥ για την υγεία. Αυτü
ïφείλεται κυρίως στις εκπïµπές απü την ïδική κυκλïφïρία: τα ïδικά
ï÷ήµατα πρïκαλïύν τï 44% των εκπïµπών ïîειδίων τïυ αæώτïυ (NOx),
τï 56% των εκπïµπών ïîειδίïυ τïυ άνθρακα (CO) και τï 31% των
εκπïµπών πτητικών ïργανικών ενώσεων πλην τïυ µεθανίïυ (ΠÏΕΠΜ)
στην ΕΕ – στις πüλεις τα πïσïστά αυτά αυîάνïνται κατά πïλύ.

Ενώ κατά την τελευταία δεκαετία σηµειώθηκε κυρίως πτωτική τάση üσïν
αφïρά τï συνïλικü üγκï σωµατιδίων στïν αέρα, τï 1995 στις περισσüτερες
µεγάλες Ευρωπαϊκές πüλεις σηµειώθηκαν υπερâάσεις των συνιστώµενων
επιπέδων τïυ πïσïστïύ των επιâλαâών εισπνεïµένων σωµατιδίων. Η
εθνική και η κïινïτική νïµïθεσία πïυ σκïπü εί÷αν τη µείωση των
εκπïµπών των αυτïκινήτων, π.÷. µε την καθιέρωση καταλυτικών
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µετατρïπέων και αµüλυâδης âενæίνης, εί÷αν ως απïτέλεσµα τη σηµαντική
µείωση των εκπïµπών απü τα αυτïκίνητα – µïλïνüτι αυτές ïι âελτιώσεις
εîïυδετερώνïνται εν µέρει απü τη συνε÷ιæüµενη αύîηση τïυ αριθµïύ των
ï÷ηµάτων. Απü τï 1990, στην ΕΕ και τις υπïψήφιες για πρïσ÷ώρηση
÷ώρες µειώθηκαν ïι εκπïµπές NOx και ΠÏΕΠΜ – για τα NOx, η µείωση
ήταν τα÷ύτερη στις υπïψήφιες για ένταîη ÷ώρες ως απïτέλεσµα της
σ÷ετικά πιï πρüσφατης ανανέωσης τïυ στüλïυ των ï÷ηµάτων.

¼σïν αφïρά την έκθεση στï θüρυâï, υπïλïγίæεται üτι περισσüτερï τïυ 30 %
τïυ πληθυσµïύ της ΕΕ æει σε κατïικίες πïυ ÷αρακτηρίæïνται απü υψηλή
έκθεση σε ïδικü θüρυâï, παρά τις σηµαντικές µειώσεις των ïρίων θïρύâïυ
απü µεµïνωµένες πηγές. Τα üρια θïρύâïυ για τα αυτïκίνητα µειώθηκαν
κατά 85% απü τï 1970 και για τα φïρτηγά κατά 90%. Η τελευταία
µείωση σε 74 dB(A) για τα αυτïκίνητα και σε 80 dB(A) για τα φïρτηγά
εί÷ε ως απïτέλεσµα τη σηµαντική εφαρµïγή τε÷νïλïγίας ÷αµηλïύ
θïρύâïυ. Νέες πρïδιαγραφές για τα ï÷ήµατα µπïρïύν να επηρεάσïυν
αισθητά τις σηµερινές στάθµες θïρύâïυ µüνï εφüσïν η ανανέωση των
ï÷ηµάτων έ÷ει  επεκταθεί ευρέως και αυτü µπïρεί ÷ρειαστεί µέ÷ρι 15
÷ρüνια.

Πρïâλέπεται üτι η αύîηση της εναέριας κυκλïφïρίας µέ÷ρι τï 2010
µπïρεί να αντιµετωπιστεί στα κυριüτερα αερïδρüµια ÷ωρίς σηµαντικές
αυîήσεις στην έκθεση στï θüρυâï. Αυτü ïφείλεται κυρίως στη σταδιακή
κατάργηση των πλέïν θïρυâωδών αερïσκαφών, την ανανέωση τïυ
στüλïυ και τη âελτιστïπïίηση των διαδικασιών αλλά και των γεωµετρικών
÷αρακτηριστικών των ι÷νών πτήσης ως πρïς τï θüρυâï. Εντïύτïις,
αυîηµένïς θüρυâïς µπïρεί να υπάρîει στα περιφερειακά αερïδρüµια,
üπïυ αναµένεται τα÷εία ανάπτυîη της εναέριας κυκλïφïρίας.
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ΑγρïτικÝς περιï÷Ýς

Ïι αγρïτικές περιï÷ές, üπïυ âρίσκεται τï µεγαλύτερï µέρïς τïυ φυσικïύ
πλïύτïυ της ΕΕ και της âιïπïικιλüτητας, δέ÷ïνται διαρκώς µεγαλύτερες
πιέσεις ,– καθώς η αγρïτική ïικïνïµία εîαρτάται διαρκώς λιγüτερï απü
τη γεωργία. Πράγµατι στις κυρίως αγρïτικές περιï÷ές, τïυλά÷ιστïν µία
απασ÷üληση στις δύï  είναι στïν τïµέα των υπηρεσιών. Και µïλïνüτι η
γεωργία καθïρίæει ακüµα τις ÷ρήσεις  γης και την εικüνα της υπαίθρïυ,
στï µεγαλύτερï τµήµα της ΕΕ η αναλïγία της γης πïυ ÷ρησιµïπïιείται
για τη γεωργία έ÷ει µειωθεί, καθώς έ÷ïυν επεκταθεί ïι αστικές και ïι
δασικές περιï÷ές.

Η γεωργία στην ΕΕ αναπτύ÷θηκε – εν µέρει µε τα κίνητρα  της Κïινής
Αγρïτικής Πïλιτικής (ΚΑΠ) -µε εîαιρετικά µεγάλες περιφερειακές
ανισïρρïπίες. Ένα απü τα πλέïν εντυπωσιακά ÷αρακτηριστικά αυτïύ
είναι τï γεγïνüς üτι τï 80% της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ (απü την
άπïψη των εισïδηµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων)
πραγµατïπïιείται στις παράκτιες περιï÷ές της Βüρειας Θάλασσας και της
Μάγ÷ης. Η συγκέντρωση αυτή έ÷ει περιâαλλïντικές επιπτώσεις για τï
νερü, τï έδαφïς και τη âιïπïικιλüτητα. Παράλληλα, ïι ïικïνïµικές πιέσεις
στις περιθωριακές γεωργικές εκµεταλλεύσεις µπïρïύν να πρïκαλέσïυν
την εγκατάλειψη  της γης, µε αρνητικές συνέπειες για τη âιïπïικιλüτητα.
Στις λιγüτερï παραγωγικές αγρïτικές περιï÷ές, η γεωργία γνώρισε την
κïινωνική και ïικïνïµική παρακµή. Σήµερα, η περισσüτερï
ïλïκληρωµένη πρïσέγγιση για την ïικïνïµική δραστηριüτητα και τï
περιâάλλïν στις αγρïτικές περιï÷ές, πïυ πρïωθείται  απü τα κïινïτικά
üργανα, αρ÷ίæει να âïηθά τïν γεωργικü τïµέα να ενστερνιστεί στü÷ïυς
πïυ ευνïïύν την περισσüτερï εκτατική γεωργική παραγωγή, τις σταθερές
αγρïτικές κïινüτητες και τη διατήρηση των ïικïλïγικών λειτïυργιών.

Η δάσωση µπïρεί να διαδραµατίσει σηµαντικü ρüλï στην πρïστασία τïυ
περιâάλλïντïς, δηµιïυργώντας µια σειρά απü θετικές εîωτερικές
συνέπειες, π.÷. απïτρïπή της διάâρωσης, πρüληψη της απερήµωσης,
ενθάρρυνση της âιïπïικιλüτητας και ρύθµιση τïυ υδρïλïγικïύ ισïæυγίïυ.
Ωστüσï, στις περιπτώσεις πïυ κύριïς στü÷ïς είναι η δηµιïυργία
ïικïνïµικά âιώσιµων âιïµη÷ανιών µε âάση τï îύλï, µπïρεί να υπάρîïυν
εντάσεις µεταîύ της ανάγκης για µεγιστïπïίηση της ïικïνïµικής
απüδïσης και της πρïστασίας τïυ σηµαντικïύ περιâαλλïντικïύ πλïύτïυ.
Η δάσωση της γεωργικής γης φαίνεται üτι έ÷ει επηρεάσει ελά÷ιστα την
πλεïνασµατική γεωργική παραγωγή. Αυτü σηµαίνει üτι, γενικά, τα µέτρα
δάσωσης έ÷ïυν λίγες επιπτώσεις στις περιπτώσεις üπïυ ïι γεωργικές
πρακτικές είναι περισσüτερï εîειδικευµένες και εντατικïύ ÷αρακτήρα. Επί
τïυ παρüντïς, τα δάση – πïυ απïτελïύν τï ένα τρίτï περίπïυ της
συνïλικής έκτασης της îηράς της ΕΕ – εîακïλïυθïύν να αντιµετωπίæïυν
σïâαρïύς κινδύνïυς, συµπεριλαµâανïµένης της ατµïσφαιρικής
ρύπανσης, των παρασίτων, των ασθενειών, της µείωσης της πïικιλüτητας
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ΤρÝ÷ïυσα κατανïµÞ της γης στï πλαßσιï
αγρïτïπεριâαλλïντικþν µÝτρων

ΠηγÞ: ΕυρωπαικÞ ΕπιτρïπÞ, 1997

των ειδών και, σε µερικές περιπτώσεις, της υπερâïλικής έµφασης στην
παραγωγή îυλείας.

Ïι περιâαλλïντικές πïλιτικές και µέσα της ΕΕ για την αντιµετώπιση
συγκεκριµένων πρïâληµάτων των αγρïτικών περιï÷ών επικεντρώνïνται
κυρίως στην πρïστασία των σηµαντικών περιï÷ών για τα πïυλιά και
ïικïτüπïυς, καθώς και των υδατικών πüρων πïυ είναι ευάλωτïι στη
ρύπανση απü νιτρικές ενώσεις. Αναµένεται üτι µεγάλες περιï÷ές θα
συµπεριληφθïύν στις ειδικές περιï÷ές πρïστασίας στï πλαίσιï της ïδηγίας
για τïυς ïικïτüπïυς – και αυτü θα απαιτήσει καινïτüµïυς πρïσεγγίσεις
üσïν αφïρά τη δια÷είριση της γης. Ïι πïλιτικές αυτές υπïστηρίæïνται απü
αγρïτïπεριâαλλïντικά µέτρα. Τα µέτρα πïυ εφαρµüæïνται σήµερα
καλύπτïυν τï 20% των ÷ρησιµïπïιïύµενων γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ.
Εντïύτïις, ενώ µερικές ÷ώρες (συγκεκριµένα η Αυστρία, τï
Λïυîεµâïύργï και η Φινλανδία) έ÷ïυν αîιïπïιήσει σωστά τις ευκαιρίες,
δεν συµâαίνει τï ίδιï µε άλλες. Ïι âασικïί στü÷ïι των συστηµάτων είναι η
καθιέρωση περιâαλλïντικά ïρθών µεθüδων παραγωγής, üπως η
καλλιέργεια µε ÷αµηλές εισρïές και η παρï÷ή κινήτρων για τις
περιâαλλïντικές υπηρεσίες, για παράδειγµα στïν τïµέα της πρïστασίας
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τïυ τïπίïυ και  της φύσης. Η εφαρµïγή τïυς έ÷ει γενικά θετικές
περιâαλλïντικές επιπτώσεις, µïλïνüτι η κατανïµή της υπαγωγής στα
συστήµατα είναι µικτή, κυρίως üσïν αφïρά τη γη πïυ παύει να
καλλιεργείται.

Στις υπïψήφιες για ένταîη ÷ώρες, παρά την εντατικïπïίηση της
γεωργίας, υπάρ÷ïυν ακüµα µεγάλες εκτάσεις µε ηµιφυσικïύς γεωργικïύς
ïικïτüπïυς, üπως διαρκείς λειµώνες και ψευδïστέπες. Ïι Ευρωπαίïι
υπïυργïί περιâάλλïντïς έ÷ïυν τïνίσει τη σηµασία της âιïλïγικής
πïικιλüτητας και της πïικιλüτητας τïυ τïπίïυ στις ÷ώρες της Κεντρικής
και Ανατïλικής Ευρώπης και έ÷ïυν καταλήîει στï συµπέρασµα üτι για
την πρïστασία και των εµπλïυτισµü αυτών των πλεïνεκτηµάτων
÷ρειάæïνται στρατηγικές ïλïκληρωµένης αγρïτικής ανάπτυîης. Γενικά η
διαµüρφωση πïλιτικών αγρïτικής ανάπτυîης στις υπïψήφιες για ένταîη
÷ώρες âρίσκεται σε πρώιµï στάδιï και επικεντρώνεται στη γεωργία και τη
âασική υπïδïµή.
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ΠαρÜκτιες και θαλÜσσιες περιï÷Ýς

Σ÷εδüν τï 85% των ευρωπαϊκών ακτών, üπïυ æει περίπïυ τï ένα τρίτï τïυ
πληθυσµïύ της Ευρώπης, αντιµετωπίæïυν υψηλü ή µέτριï κίνδυνï απü
διάφïρα είδη πιέσεων και επιπτώσεων, στις ïπïίες συγκαταλέγεται η
άνïδïς της στάθµης της θάλασσας εîαιτίας της αλλαγής  τïυ κλίµατïς.
Τα κυριüτερα πρïâλήµατα είναι η συνε÷ιæüµενη ÷αµηλή πïιüτητα των
υδάτων, η διάâρωση των ακτών και η έλλειψη ïλïκληρωµένης
δια÷είρισης των παράκτιων æωνών. Η διάâρωση των ακτών, πïυ
πρïκαλείται είτε απü τις δραστηριüτητες τïυ ανθρώπïυ είτε απü φυσικά
αίτια, απïτελεί σηµαντικü πρüâληµα σε µερικές περιï÷ές της ΕΕ, µε τï
25% τïυ µήκïυς των ακτών να πλήττεται απü διάâρωση, τï 50% να είναι
σταθερü, τï 15% δέ÷εται υλικü (πρïσ÷ώσεις), ενω για τï υπüλïιπï 10%, η
εîέλιîη είναι άγνωστη.

Απü τις 25 λιγüτερï ευνïηµένες περιï÷ές της ΕΕ τï 1983, ïι 23 ήταν
παράκτιες. Τï γεγïνüς üτι 19 απü αυτές παρέµεναν στην ίδια κατάσταση τï
1996 δεί÷νει üτι, παρά τις µεγάλες δαπάνες στï πλαίσιï ÷ρηµατïδïτικών
µέσων της ΕΕ (σ÷εδüν τα δύï τρίτα των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ
διατίθενται για τις παράκτιες περιï÷ές), δεν έ÷ει επιτευ÷θεί  η αναµενüµενη
συνï÷ή. Αυτή η έλλειψη ïικïνïµικής ανάπτυîης παρεµπïδίæει την
πλήρωση των πρïϋπïθέσεων για την περιâαλλïντική δια÷είριση.

Ïι παράκτιες περιï÷ές θα µπïρïύσαν να απïτελέσïυν τï καλύτερï
παράδειγµα περιâαλλïντικής ïλïκλήρωσης. Μέ÷ρι σήµερα, σε εθνικü
επίπεδï εîακïλïυθεί να µην υπάρ÷ει µια ïλïκληρωµένη πρïσέγγιση για
τη δια÷είριση των παράκτιων æωνών (∆ΠÆ)· αντ’ αυτής εφαρµüæεται µια
πρïσέγγιση κατά τïµέα. Ïι âασικïί τïµείς εφαρµïγής της ∆ΠÆ είναι η
αîιïλüγηση των περιâαλλïντικών επιπτώσεων, η παράκτια ÷ωρïταîία, η
δια÷είριση των ïικïτüπων και ï έλεγ÷ïς της ρύπανσης. Τα απïτελέσµατα
απü τï κïινïτικü «Πρüγραµµα Επίδειîης της Ïλïκληρωµένης
∆ια÷είρισης των Παράκτιων Æωνών» και η πρωτïâïυλία της
πρïτεινüµενης Ïδηγίας Πλαισίïυ για τï Νερü θα µπïρïύσαν να
παράσ÷ïυν συγκεκριµένα παραδείγµατα σ÷ετικά µε τïν τρüπï
αντιµετώπισης των æητηµάτων δια÷είρισης των παράκτιων æωνών, üπως
αυτά ανακύπτïυν στα κράτη µέλη.

Η περιï÷ή της Μεσïγείïυ ως τïυριστικüς πρïïρισµüς καταλαµâάνει την
πρώτη θέση στις πρïτιµήσεις, συγκεντρώνïντας τï 30% των διεθνών
αφίîεων τïυριστών και τï ένα τρίτï των εσüδων απü τï διεθνή τïυρισµü. Ï
αριθµüς τïυριστών στις παράκτιες περιï÷ές της Μεσïγείïυ πρïâλέπεται
να αυîηθεί απü 135 εκατ. τï 1990 σε 235-353 εκατ. τï 2025. Ï τïυρισµüς
είναι επίσης σηµαντικüς και για άλλες παράκτιες περιï÷ές,
συµπεριλαµâανïµένων των ÷ωρών της Βαλτικής, των ακτών της Βüρειας
Θάλασσας και τïυ âïρειïανατïλικïύ Ατλαντικïύ. Γενικά, τï ετήσιï
πïσïστü αύîησης τïυ τïυρισµïύ στην Ευρώπη είναι 3,7%. Η συνέ÷ιση της
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αύîησης αυτïύ τïυ πïσïστïύ ανάπτυîης εîαρτάται απü τï κατά πüσï η
Ευρώπη θα διατηρήσει την ανταγωνιστικüτητα τïυ µεριδίïυ της αγïράς
πïυ κατέ÷ει έναντι άλλων τïυριστικών πρïïρισµών.

Η αστικïπïίηση, γενικά, στις παράκτιες περιï÷ές των κρατών µελών της ΕΕ
αυîήθηκε απü τï 1975 έως τï 1990. Η γεωργία, µïλïνüτι απïτελεί
φθίνïυσα πηγή απασ÷üλησης, παραµένει η σηµαντικüτερη ïικïνïµική
δραστηριüτητα των περιï÷ών αυτών. Ïι πρüσφατες µεταρρυθµίσεις της
Κïινής Αγρïτικής Πïλιτικής (ΚΑΠ) εί÷αν ïρισµένες συνέπειες – για
παράδειγµα, η παύση της καλλιέργειας αναµένεται να ïδηγήσει σε
µείωση τïυλά÷ιστïν κατά 10% των καλλιεργήσιµων εκτάσεων στις ακτές
της Βüρειας Θάλασσας, ενώ ένα επιπλέïν 4-5% καλλιεργήσιµων
εκτάσεων θα καλλιεργïύνται λιγüτερï εντατικά, κυρίως εîαιτίας
αυστηρüτερων περιâαλλïντικών ελέγ÷ων.

ΑλλαγÝς στις γεωργικÝς περιï÷Ýς της ΕΕ σε συνÜρτηση µε την
αστικïπïßηση - 1975-δεκαετßα τïυ’90
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¼λες ïι περιφερειακές θάλασσες της ΕΕ καλύπτïνται απü συµâάσεις, κïινüς
στü÷ïς των ïπïίων είναι η πρïστασία τïυ θαλάσσιïυ περιâάλλïντïς. Ïι
συµâάσεις αυτές είναι σ÷ετικά άρτιες (απü την άπïψη των κατάλληλων
επιστηµïνικών και δια÷ειριστικών µέσων), ωστüσï ÷ρειάæεται ακüµα να
ενισ÷υθïύν και κυρίως να συντïνιστïύν, ώστε να παρέ÷ïυν συγκρίσιµες
πληρïφïρίες.

Η λεκάνη απïρρïής και ïι ακτές της Βüρειας Θάλασσας είναι
πυκνïκατïικηµένες και ÷αρακτηρίæïνται απü σηµαντική âιïµη÷ανική
ανάπτυîη, ενώ η âιïµη÷ανία πετρελαίïυ και φυσικïύ αερίïυ στην
ανïικτή θάλασσα απïτελεί ïικïνïµική δραστηριüτητα µείæïνïς
σηµασίας. Μεγάλες περιï÷ές, üπως ïι εκâιïµη÷ανισµένες εκâïλές,
παρïυσιάæïυν συγκεντρώσεις  ρύπων πïυ σαφώς υπερâαίνïυν τα
συνήθη επίπεδα των συγκεντρώσεων στïν âüρειï Ατλαντικü. Συνθετικές
ïργανικές ενώσεις θα µπïρïύσαν να υπάρ÷ïυν στη Βüρεια Θάλασσα,
µïλïνüτι υψηλüτερες συγκεντρώσεις εντïπίæïνται σαφώς σε ïρισµένες
περιï÷ές. Η γνωστή κατανïµή επηρεάæεται σïâαρά απü τη
δειγµατïληπτική κατανïµή. Ïι  ρύπïι πρïέρ÷ïνται απü µεγάλïυς
πïταµïύς - Έλâα, Βέæερ, Ρήνï, Μεΰση, Σκάλδï, Σηκïυάνα, Τάµεση,
×άµπερ – καθώς και απü  τα µεταφερüµενα υλικά και τις ατµïσφαιρικές
εισρïές. Τα επίπεδα θρεπτικών ïυσιών είναι υψηλά, ιδίως στï νüτιï
τµήµα της Βüρειας Θάλασσας.

Ïι περιï÷ές πïυ περιâάλλïυν τις Ευρωπαϊκές Αρκτικές θάλασσες είναι
αραιïκατïικηµένες και διαθέτïυν ελά÷ιστη âιïµη÷ανία. Ïι
σηµαντικüτερες πηγές ρύπων και ραδιïνïυκλεϊδίων είναι η µεταφïρά µε
την ατµüσφαιρα απü µεγάλη απüσταση, ïι ρωσικïί πïταµïί, ïι
µετατïπίσεις πάγων και τα ρεύµατα τïυ ωκεανïύ. Υψηλά επίπεδα
ανθεκτικών ïργανικών ρύπων ανι÷νεύïνται σε  ïρισµένα σηµαντικά
αρπα÷τικά.

Στη Βαλτική Θάλασσα, η θαλάσσια κυκλïφïρία είναι έντïνη. Η
µεταφïρά πετρελαίïυ είναι σηµαντική και ενδέ÷εται να αυîηθεί. ¼σïν
αφïρά τï θαλάσσιï περιâάλλïν έ÷ïυν σηµειωθεί âελτιώσεις: ïι
απïρρίψεις ïργανïαλïγïνïύ÷ων ενώσεων απü τη âιïµη÷ανία
÷αρτïπïλτïύ έ÷ïυν µειωθεί σ÷εδüν κατά 90% απü 1987, ενώ έ÷ïυν επίσης
µειωθεί ïι συγκεντρώσεις πïλυ÷λωριωµένïυ διφαινυλίïυ (PCB),
δι÷λωρïδιφαινυλ-τρι÷λωρï-αιθανίïυ (DDT), εîα÷λωρïκυκλïεîανίïυ
(HCH) και εîα÷λωρïâενæïλίïυ (HCB) – µïλïνüτι είναι ακüµα αρκετές
φïρές υψηλüτερες απü τις αντίστïι÷ες συγκεντρώσεις στην ανïικτή
Βüρεια Θάλασσα και τïν Ατλαντικü Ωκεανü. Ï ευτρïφισµüς απïτελεί
σïâαρü πρüâληµα πïυ ïφείλεται στï συνδυασµü υπερâïλικών θρεπτικών
ïυσιών, τïπïγραφίας και της φυσικής και ÷ηµικής φύσης της Βαλτικής
Θάλασσας. Τï 1988, ïι ÷ώρες της Βαλτικής απïφάσισαν να µειώσïυν τις
θρεπτικές ïυσίες, τα âαρέα µέταλλα και τïυς  ÷ηµικά σταθερïύς
ïργανικïύς ρύπïυς κατά 50% µέ÷ρι τï 1995, ωστüσï ï κïινüς αυτüς
στü÷ïς δεν έ÷ει επιτευ÷θεί ακüµα απü üλες τις ÷ώρες.
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Στη Μεσüγειï, υπάρ÷ïυν σïâαρά πρïâλήµατα µε τις αυîανüµενες
συγκεντρώσεις υδρïγïνανθράκων, ïι ïπïίες µïλύνïυν τα ύδατα και τις
παραλίες. Βαρέα µέταλλα και PCB υπάρ÷ïυν µεν, δεν απïτελïύν üµως
σηµαντική περιâαλλïντική απειλή. Ï ευτρïφισµüς απïτελεί πρüâληµα
κατά τüπïυς, και µïλïνüτι η κατάσταση έ÷ει µετριασθεί απü την
εγκατάσταση µïνάδων επεîεργασίας των αστικών λυµάτων, πïλλά απü
τα δηµïτικά απüâλητα των υπïνüµων ÷ύνïνται ακüµα στη Μεσüγειï
÷ωρίς να έ÷ïυν υπïâληθεί σε επεîεργασία.

Τα τελευταία 30 ÷ρüνια η Μαύρη Θάλασσα πρïσελκύει διαρκώς
περισσüτερï την πρïσï÷ή των επιστηµüνων, των κυâερνήσεων και τïυ
κïινïύ ως µια περιï÷ή πïυ πλήττεται απü ïικïλïγική υπïâάθµιση. Την
περίïδï 1973-1990, âρέθηκαν νεκρά 60 εκατ. τüννïι âενθικών
ïργανισµών üντων (συµπεριλαµâανïµένων 5 000 τüννων ψαριών). Τα
φαινüµενα αυτά ενδέ÷εται να συνδέïνται µε την αύîηση των απïρρίψεων
µεταλλευµάτων και θρεπτικών ïυσιών στïυς πïταµïύς.
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Ïι ïρεινές περιï÷ές γνώρισαν σηµαντικές δηµïγραφικές αλλαγές – µε την
απï÷ώρηση των  εργαæïµένων και την εγκατάσταση συνταîιïύ÷ων.
Συγ÷ρüνως, ï τïυρισµüς και η αγïρά δεύτερης κατïικίας έ÷ïυν ως
απïτέλεσµα τη σηµαντική επï÷ική διακύµανση στη σύνθεση τïυ
πληθυσµïύ. Ï τïυρισµüς, πρïωθïύµενïς ως µέσï για την ïικïνïµική
ανάπτυîη των απïµακρυσµένων περιï÷ών, ασκεί περιâαλλïντικές πιέσεις
σε µερικές ευάλωτες ïρεινές περιï÷ές. Για τη δια÷είριση τïυ πρïâλήµατïς
αυτïύ στις Άλπεις υπάρ÷ει ήδη πρωτüκïλλï στï πλαίσιï της σύµâασης για
τις Άλπεις. Ενώ ï «πράσινïς τïυρισµüς» αναπτύσσεται ως νέα αγïρά,
πρïσφέρïντας περιâαλλïντικά ïφέλη, στις λιγüτερï ανεπτυγµένες
περιï÷ές αναπτύσσεται ακατάπαυστα ï εντατικüς και περιâαλλïντικά
επικίνδυνïς τïυρισµüς.

Πïλλές ïρïσειρές είναι «διασυνïριακές περιï÷ές» και απαιτïύν ειδική
αντιµετώπιση στï πλαίσιï µιας ευρωπαϊκής ÷ωρïταîικής πïλιτικής απü
την άπïψη της δια÷είρισης των λεκανών απïρρïής, της πρüληψης των
κινδύνων, της πρïστασίας της âιïπïικιλüτητας καθώς και της
πïικιλïµïρφίας τïυ τïπίïυ και της αναψυ÷ής. Ïι  κλίσεις και η έκθεση
καθιστïύν τις ïρεινές περιï÷ές εîαιρετικά κατάλληλες για την παραγωγή
ανανεώσιµης ενέργειας, üπως η αιïλική και η υδρïηλεκτρική. Αυτü θα
µπïρïύσε να πρïσφέρει στις ïρεινές ïικïνïµίες επιπρüσθετα και âιώσιµα
εισïδήµατα, ÷ρειάæεται üµως πρïσεκτική αîιïλüγηση της σ÷ετικής
περιâαλλïντικής ωφέλειας και κüστïυς. Πïλλές περιï÷ές της ΕΕ
εîαρτώνται απü υδάτινïυς πüρïυς πïυ πρïέρ÷ïνται απü τις ïρεινές
περιï÷ές – για υψηλής πïιüτητας γλυκü νερü, αρδευτικü νερü  για την
παραγωγή τρïφίµων, την παραγωγή υδρïηλεκτρικής ενέργειας και για
την παρï÷ή νερïύ στïυς υγρüτïπïυς των πεδιάδων. Η æήτηση νερïύ
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αυîάνεται διαρκώς, κυρίως στις ανατïλικές και νüτιες ÷ώρες της
Ευρώπης, ενώ την ίδια στιγµή ïι υδατικïί πüρïι απειλïύνται µε
υπïâάθµιση σε πïσüτητα και πïιüτητα, καθώς επίσης και απü την
πρïïπτική της µεταâïλής τïυ κλίµατïς.

Την πρïσε÷ή 20ετία αναµένεται να διπλασιαστεί η κυκλïφïρία για τη
µεταφïρά εµπïρευµάτων σε µεγάλη απüσταση διά µέσïυ των Άλπεων,
ενώ η µεταφïρά επιâατών πρïâλέπεται να αυîηθεί κατά 50%. Ïι ïρεινές
περιï÷ές απü üπïυ διέρ÷ïνται πïλλά ï÷ήµατα δεν έ÷ïυν πïλλά ïφέλη,
αλλά αντιθέτως υφίστανται σïâαρές περιâαλλïντικές και κïινωνικές
επιπτώσεις. Ïι επιπτώσεις των δικτύων  µεταφïρών συγκεντρώνïνται στις
κïιλάδες, üπïυ κατïικεί ï πληθυσµüς: έτσι στην περιï÷ή των Άλπεων
υπάρ÷ïυν σïâαρές επιπτώσεις απü τïν θüρυâï απü την κυκλïφïρία
ï÷ηµάτων και τη ρύπανση, ιδίως απü τï üæïν και τï µüλυâδï. Η
ενδε÷üµενη διάσταση µεταîύ των απαιτήσεων των µεταφïρών και της
πρïστασίας τïυ περιâάλλïντïς των ïρεινών περιï÷ών φαίνεται ανάγλυφα
απü την εµπειρία της Αυστρίας, üπïυ τη µείωση των τελών για την ÷ρήση
της ïδικής υπïδïµής, πρïκειµένïυ να υπάρîει συµµüρφωση µε την
κïινïτική νïµïθεσία,  εί÷ε ως απïτέλεσµα  την αύîηση της κυκλïφïρίας
για τη µεταφïρά εµπïρευµάτων. Αντίθετα, τï πρωτüκïλλï για την
κυκλïφïρία της σύµâασης των Άλπεων âïήθησε την Ελâετία να επιτύ÷ει
τï 70% της διαµετακüµισης εµπïρευµάτων να γίνεται µε σιδηρüδρïµï,
ενώ τï µέγιστï âάρïς για τη µεταφïρά εµπïρευµάτων ïδικώς
περιïρίæεται στïυς 28 τüννïυς ανά φïρτηγü (÷αµηλüτερï απü ü,τι σε
άλλες ÷ώρες των Άλπεων).

Η επιδείνωση των ïικïνïµικών συνθηκών  στïν τïµέα της γεωργίας απειλεί
τα αγρïτικά  τïπία. Τï έδαφïς στις ïρεινές περιï÷ές είναι περισσüτερï
ευαίσθητï στην υπïâάθµιση και απαιτεί ειδικά πρïσαρµïσµένα πρüτυπα
÷ρήσεων  γης. Ωστüσï, στις κïιλάδες και στις πλαγιές üπïυ η πρüσâαση
είναι εύκïλη, η  λιâαδïπïνία τείνει να µετατραπεί απü  εκτατική σε
εναττική , µε αυîηµένη άρδευση και ÷ρήση λιπασµάτων. Σε άλλες
περιï÷ές, παρατηρείται εγκατάλειψη και δάσωση της γης. Τα αρνητικά
απïτελέσµατα  µετριάæïνται üµως εν µέρει απü αγρïτïπεριâαλλïντικά
µέτρα. Και ïι δύï αυτές αλλαγές πρïκαλïύν σηµαντική υπïâάθµιση της
âιïπïικιλüτητας και της πυκνüτητας των ριæών. Αντίθετα µε την
εντατικïπïίηση, η εγκατάλειψη θα πρïîενήσει διάâρωση τïυ εδάφïυς και
ïλίσθηση ÷ιïνιïύ, αλλαγές στην ικανüτητα απïθήκευσης νερïύ και της
µεταφïράς νερïύ απü τï έδαφïς, την αρ÷ή της  πïντæïλïπïίηση τïυ
εδάφïυς, και ενδέ÷εται να  αυîήσει τïυς φυσικïύς κινδύνïυς.

Στις υπïψήφιες για ένταîη ÷ώρες, ïι κυριüτερες αλλαγές πρïκαλïύνται
απü τη µετάâαση πρïς την ιδιωτική ïικïνïµία. Ïι λειµώνες επεκτείνïνται
µε την κïπή των υπïαλπικών δασών και θάµνων, ενώ ï τïυρισµüς για
κυνήγι πρïκαλεί υπερâüσκηση σε µερικά δάση λüγω της εκτρïφής
πληθυσµών ι ελαφιών.
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