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Η κατσταση σµερα

Η γενικ απντηση στο ερτηµα «πς πει το περιβλλον» δεν εναι ακµη αµιγς για τα θµατα που καλ πτει η κδοση για το 2002
της κθεσης Σµατα απ το περιβλλον, η οποα δεν δεχνει να χουν συµβε µεγλες αλλαγς απ την πρτη κδοση του 2000.
Ωστσο, ως να βαθµ, εµφανζονται τρα οι προϋποθσεις για αλλαγς.
(κατ τοµες προτεραιτητας

Περιβαλλοντικ ζτηµα του 6ου Π∆Π)

∆εκτης

Εκτµηση

Αντιµετ!πιση της µεταβολς του κλµατος
Εκποµπς αερων θερµοκηπου

Τση των εκποµπν και απσταση απ τον στχο του Κιτο
2008–2012

!

Φση και βιοποικιλτητα — προστασα ενς µοναδικο πρου
Ετσιες ρψεις δντρων

"

Εδαφικο προι

Κατληψη γαιν και καττµηση εκτεταµνων οικοτπων

#

Εκποµπς ουσιν που προκαλο ν οξνιση

Τση των εκποµπν και απσταση απ τον στχο της ΕΕ για
το 2010

"

∆ασικο προι

Περιβλλον και υγεα
Εκποµπς πρδροµων του ζοντος ουσιν
Ποιτητα του αρα στο αστικ περιβλλον

Τση των εκποµπν και απσταση απ τον στχο της ΕΕ για το
2010
Ποιτητα του αρα στο αστικ περιβλλον: ζον, αιωρο µενα
σωµατδια, διοξεδιο του θεου και διοξεδιο του αζτου

!
!
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Περιβαλλοντικ θ.µα

(κατ τοµες προτεραιτητας
του 6ου Π∆Π)

∆εκτης

Εκτµηση

Περιβλλον και υγεα
Συγκεντρσεις φωσφορικν και νιτρικν αλτων στους
ποταµο ς

Ρ πανση γλυκν υδτων

!

Βι!σιµη χρση των φυσικ!ν πρων και διαχεριση των αποβλτων
Κατανλωση υλν

Συνολικ απατηση υλν (ναντι ΑΕγχΠ)

!

Αποθµατα αλιευµτων

Βιοµζα αποθεµτων γνου του µπακαλιρου της Βρειας
Θλασσας

#

Παραγωγ αστικν αποβλτων

Τσεις του γκου των αποκοµισθντων αστικν αποβλτων

#

Χρση υδτων

∆εκτης εκµετλλευσης υδτων

!

Χρση γης λγω ανπτυξης

Τσεις περιοχν δµησης, πληθυσµο και πυκντητας
οδικο δικτ ου

#

Σε πολλς περιπτσεις, οι µεισεις των πισεων χουν προλθει απ σχετικ µεγλες µεισεις µνο σε µερικς χρες  σε
συγκεκριµνους τοµες. Το το εναι πολ εµφανς σον αφορ το ζτηµα της µεταβολς του κλµατος. Η αναδιρθρωση του τοµα
ενεργειακο εφοδιασµο και οι αλλαγς στα κα σιµα για την παραγωγ ηλεκτρισµο οδγησαν σε µεγλες εφπαξ µεισεις των
εκποµπν διοξειδου του νθρακα στη Γερµανα και στο Ηνωµνο Βασλειο (ΗΒ). Ωστσο, εννα απ τα κρτη µλη της ΕΕ χουν
αυξσει τις εκποµπς τους και αποµακρ νονται απ τη γραµµικ πορεα προς τους στχους του Κιτο.
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Παρµοια εναι και η εικνα σον αφορ τα απβλητα και τη
ρ πανση των υδτων. Εν λγες χρες χουν σηµεισει
σηµαντικ προδο στο θµα της ελαχιστοποησης της
υγειονοµικς ταφς των αποβλτων, απ την λλη η
συµπεριφορ στους τοµες της κατανλωσης και του εµπορου
οδηγε σε αυξσεις της παραγωγς αστικν αποβλτων, που
περιλαµβνονται και τα απορρµµατα συσκευασας. Και εν η
βιοµηχανα και οι κρατικς αρχς χουν σηµεισει σηµαντικ
προδο στην πρβλεψη για επεξεργασα των λυµτων, ο τοµας
της γεωργας χει παρουσισει καθυστρηση στη µεωση της
ρ πανσης απ το ζωτο, πως δεχνουν οι λγο ως πολ
σταθερς συγκεντρσεις αζτου στα επιφανειακ δατα.
Μολοντι αρκετς σηµαντικς πισεις παρουσιζουν φθνουσα
πορεα, χρονικ κεν και οι υψηλς συγκεντρσεις στο εν γνει
περιβλλον εξαιτας των ιστορικν εκποµπν και λλων
εκποµπν σηµανουν τι οι επιπτσεις τους προκαλο ν ακµη
ανησυχα. Ειδικτερα, παρ τις µεισεις στις ατµοσφαιρικς
εκποµπς, να σηµαντικ µρος του αστικο πληθυσµο της
Ευρπης εκτθεται σε υψηλς συγκεντρσεις τροποσφαιρικο
ζοντος, διοξειδου του αζτου και αιωρο µενων
µικροσωµατιδων, εν µεγλες περιοχς οικοτπων και
γεωργικν εκτσεων εκτθενται ακµη στην οξνιση, τον
ευτροφισµ και το τροποσφαιρικ ζον πνω απ τα αποδεκτ

αντατα ρια. Ως προς τα συµπτµατα του ευτροφισµο στα
παρκτια δατα, δεν φανονται ακµη ικαν σηµδια βελτωσης.
Αντιθτως, οι πισεις στους φυσικο ς πρους χουν αυξηθε,
πως φανεται ιδως στα αλιε µατα. Παρ‘ λο που ο αλιευτικς
στλος της ΕΕ χει µειωθε σε χωρητικτητα και ιπποδ ναµη, η
συνεχιζµενη υπεραλευση ενχει µεγλο κνδυνο κατρρευσης
για τα ευρωπαϊκ αλιε µατα. Οι εδαφικο προι υφστανται
επσης σηµαντικς συνεχιζµενες πισεις, στις οποες
περιλαµβνεται η ανεξλεγκτη εξπλωση των αστικν περιοχν
και η επκταση των υποδοµν για τις µεταφορς. Αυτ εχε ως
αποτλεσµα την αδρανοποηση µεγλων εδαφικν εκτσεων,
την καττµηση οικοτπων και την απλεια  διατραξη φυσικν
καταφυγων. Μολοντι οι δασικς εκτσεις αυξνουν και ο
αριθµς των ετσιων ρψεων δντρων θεωρεται βισιµος, η
κατσταση των δασν, πως δεχνει η φυλλπτωση στα εδη των
δντρων, παραµνει πηγ ανησυχας καθς σχεδν το να
τταρτο του δεγµατος δντρων χει υποστε βλβες.
Ωστσο, η εκτµηση της κατστασης της βιοποικιλτητας στην
Ευρπη παρεµποδζεται λγω λλειψης πληροφοριν. Εξαιτας
της επιρρος απ τις πισεις στους φυσικο ς πρους, οι
συνθκες για την αναστροφ της τσης για απλειες στη
βιοποικιλτητα µχρι το 2010 φανεται τι δεν εµφανζονται
ακµη.
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Βασικο δεκτες
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Υφιστµενες προκλσεις σε θ.µατα πολιτικς

Γεγοντα και στοιχεα

Προδος σον αφορ την οικολογικ απδοση

Οι τεχνολογικές βελτιώσεις, πως οι τριοδικοί καταλύτες και τα
καθαρτερα καύσιµα, έχουν καταστήσει τα οχήµατα λιγτερο
ρυπογνα.

Η οικολογικ απδοση εναι η σχση µεταξ της οικονοµικς
δραστηριτητας και των συναφν αρνητικν περιβαλλοντικν
επιπτσεων. Gνας απ τους κ ριους στχους της βισιµης
ανπτυξης εναι η διλυση,  η «απζευξη», αυτς της σ νδεσης.
Η οικολογικ απδοση βελτινεται, αν και σε διαφορετικ
βαθµ, στους τοµες των µεταφορν, της ενργειας και της
γεωργας. Η προδος εναι σχετικ αργ και ορισµνες απ τις
µχρι σµερα βελτισεις χουν υπερκερασθε απ τη
συνεχιζµενη µεγθυνση σε αυτο ς τους τοµες. Στον τοµα των
νοικοκυριν, εναι µικρ η προδος που χει σηµειωθε ως προς
τη µεωση των περιβαλλοντικν επιπτσεων, εν στην αλιεα
χει αυξηθε ο αριθµς των υπεραλιευµενων αποθεµτων
εµπορικς σηµασας στα ευρωπαϊκ δατα.

"
"

Οι εκποµπές στον αέρα απ τον τοµέα του ενεργειακού εφοδιασµού
έχουν µειωθεί, µολοντι τα οικονοµικά και φυσικά αποτελέσµατα
του τοµέα αυξήθηκαν µεταξύ 1990 και 1999.

!

Η οικολογική απδοση της γεωργίας βελτιώνεται µε αργούς
ρυθµούς. Τα ποσοστά χρήσης λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων
εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας, πως και οι εκποµπές
ουσιών οξίνισης (η γεωργία συµβάλλει µε το 31% των συνολικών
εκποµπών αυτών των ουσιών στην ΕΕ), και ιδίως αµµωνίας (94%).

#

Κατά την περίοδο 1990-1999 παρατηρήθηκε αύξηση στη χρήση
ενέργειας απ τα νοικοκυριά (+10%), στην παραγωγή αποβλήτων
(+14%) και στον αριθµ των Ι.Χ. αυτοκινήτων (+17%), η οποία
συµβάδιζε µε την αύξηση του αριθµού των νοικοκυριών (+9%) και
την άνοδο της κατανάλωσης των νοικοκυριών (+19%).

!

Η κατανάλωση νερού για οικιακή χρήση µειώθηκε ελαφρώς κατά
τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990.
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Βασικο δεκτες
∆εκτες οικολογικς απδοσης
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Γεγοντα και στοιχεα

Η χρση ενργειας απ τα νοικοκυρι, η παραγωγ αποβλτων
και τα αυτοκνητα ιδιωτικς χρσης αυξθηκαν κατ τη διρκεια
της δεκαετας του 1990, ακολουθντας την α ξηση του αριθµο
των νοικοκυριν και τις αλλαγς στις δαπνες. Αυτς οι τσεις
εναι πιθαν τι θα συνεχιστο ν.

Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα απ τον τοµέα των
νοικοκυριών το 1997 ήταν κοντά στο επίπεδο του 1990, καθώς η
αύξηση του αριθµού των νοικοκυριών αντισταθµίστηκε σε µεγάλο
βαθµ απ τις βελτιώσεις στην ενεργειακή απδοση και τη
µετάβαση απ τον άνθρακα και το πετρέλαιο στο φυσικ αέριο.

Η σ νδεση µεταξ οικονοµικς µεγθυνσης και κατανλωσης
ενργειας δεν χαλαρνει µε επαρκς ταχες ρυθµο ς στε να
αποτραπε η διγκωση στη χρση ενργειας, η οποα µπορε να
οδηγσει στη συνχεια σε αυξηµνες — σχετικς µε την
ενργεια — πισεις στο περιβλλον.

!

#
Με εξαίρεση τη βιοµηχανία, κανένας απ τους άλλους τοµείς της
οικονοµίας της ΕΕ δεν έχει αποσυνδέσει σε επαρκή βαθµ την
οικονοµική/κοινωνική ανάπτυξή του απ την κατανάλωσή του σε
ενέργεια ώστε να σταµατήσει τη διγκωση αυτής της κατανάλωσής
του σε ενέργεια.

#

Κατά την προηγούµενη δεκαετία, ο γκος των επιβατικών
µεταφορών αυξήθηκε ακολουθώντας τον ίδιο ρυθµ µε την
οικονοµία, ενώ η αύξηση των εµπορευµατικών µεταφορών υπερέβη
τον ρυθµ της οικονοµικής ανάπτυξης.
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Βασικο δεκτες
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Γεγοντα και στοιχεα

Ο τοµας των µεταφορν συµβλλει σηµαντικ στις
περιβαλλοντικς πισεις, και ιδως µσω της χρσης ενργειας που
συνεπγεται. Αν και η ενεργειακ απδοση στον τοµα των
επιβατικν µεταφορν παρουσασε ελαφρ βελτωση, ως
αποτλεσµα της τεχνολογικς προδου, η ενεργειακ απδοση στον
τοµα των εµπορευµατικν µεταφορν δεν δειξε καννα σηµδι
βελτωσης. Η απκλιση των τεχνολογικν βελτισεων απ τα
πραγµατικ οφλη στην ενεργειακ απδοση εναι αποτλεσµα των
αλλαγν στις µεταφορικς συνθκες (π.χ. βαρ τερα και ισχυρτερα
οχµατα, χαµηλ ποσοστ χρσης και συντελεστς πληρτητας) και
συνεχιζµενη µεγθυνση των οδικν και αεροπορικν µεταφορν
σε βρος των µσων σταθερς τροχις και λλων λιγτερο
επιζµιων µσων. Οι γκοι των µεταφορν χουν αυξηθε
εντυπωσιακ και συνδονται στεν µε την οικονοµικ µεγθυνση.
Κατ συνπεια, οι εκποµπς διοξειδου του νθρακα απ τον τοµα
των µεταφορν συνεχζουν να αυξνονται ραγδαα. Ωστσο, πρπει
να σηµειωθε τι οι περιβαλλοντικο κανονισµο που στοχε ουν στη
µεωση των ρυπογνων για την ατµσφαιρα εκποµπν απ τις
µεταφορς, µσω της ποιτητας των καυσµων και των
προδιαγραφν για τις εκποµπς των οχηµτων, χουν σηµεισει
σχετικ επιτυχα. Η πτωτικ πορεα των εκποµπν ουσιν οξνισης
και πρδροµων του ζοντος ουσιν σηµανει τι αυτς χουν
αποσυνδεθε απ την ανπτυξη των µεταφορν.

Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα απ τον τοµέα των
µεταφορών εξακολουθούν να αυξάνονται συνεπεία της µεγάλης
ανάπτυξης του τοµέα και της µετατπισης προς τις οδικές και
αεροπορικές µεταφορές. Στις επιβατικές µεταφορές συνεχίζεται η
κυριαρχία του αυτοκίνητου (75% του συνλου των χιλιοµετρικών
επιβατών), αλλά οι αεροπορικές µεταφορές είναι σήµερα το µέσο
µε την ταχύτερη ανάπτυξη. Το µερίδιο των φιλικτερων προς το
περιβάλλον µέσων (δηλ. λεωφορεία/πούλµαν, τρένα και τραµ/
µετρ) έχει µειωθεί ελαφρώς.

#

#
Μέχρι στιγµής, στις εµπορευµατικές µεταφορές δεν υπάρχει καµία
ένδειξη µετατπισης απ το οδικ δίκτυο στους σιδηροδρµους (το
µερίδιο των σιδηροδρµων µειώθηκε απ 10,4% το 1991 σε 8% το
1999). Οι οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και οι ακτοπλοϊκές
µεταφορές παραµένουν τα κύρια µέσα εµπορευµατικών
µεταφορών, µε µερίδιο 43% και 42% των χιλιοµετρικών τνων
αντιστοίχως.

Βασικο δεκτες
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Υφιστµενες προκλσεις σε θ.µατα πολιτικς

Γεγοντα και στοιχεα

Εν τα οικονοµικ και φυσικ αποτελσµατα του τοµα
ενεργειακο εφοδιασµο αυξθηκαν κατ τη διρκεια της
δεκαετας του 1990, οι ρυπανουσες εκποµπς στον αρα
σηµεωσαν πτση. Το το οφειλταν κυρως στην αυξηµνη
χρση τεχνικν ελττωσης, καθς και στη µετβαση απ τον
νθρακα στο αριο. Ωστσο, το σηµεριν εππεδο βελτισεων
δεν εναι επαρκς για να αντιµετωπιστε η προβλεφθεσα
οικονοµικ µεγθυνση — και ιδως η προβλεπµενη α ξηση στην
κατανλωση ηλεκτρισµο —  για να επιτευχθο ν οι στχοι σον
αφορ τις εκποµπς.

Παρά τη συνεχή αύξηση τσο της συνολικής ενέργειας σο και της
ηλεκτρικής ενέργειας που λαµβάνεται απ τις ανανεώσιµες πηγές,
µε τις σηµερινές τάσεις δεν πρκειται να επιτευχθούν οι ενδεικτικοί
στχοι της ΕΕ για τις ανανεώσιµες πηγές.

Σε ορισµνα κρτη µλη σηµεωσαν επιτυχα οι πολιτικς και οι
πρωτοβουλες µε στχο την α ξηση της χρσης ανανεσιµης
ενργειας. Παρ‘ λα αυτ, αν και η συνολικ κατανλωση
ηλεκτρικς ενργειας χει αυξηθε, το µερδιο της ανανεσιµης
ενργειας στην παραγωγ ηλεκτρισµο παρµεινε σχεδν
σταθερ κατ τη διρκεια της δεκαετας του 1990. Για να
επιτευχθε ο ενδεικτικς στχος της ΕΕ, θα χρειαστε ουσιαστικ
α ξηση στην ανανεσιµη ηλεκτρικ ενργεια και/ µικρτερος
ρυθµς α ξησης της συνολικς κατανλωσης ηλεκτρισµο .

#

#
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας συνέβαλαν κατά 14% στην
ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρισµού της ΕΕ το 1999. Η προβολή
των ποσοστών αύξησης στην κατανάλωση ηλεκτρισµού έως το 2010
συνεπάγεται τι το ποσοστ ανάπτυξης του εφοδιασµού ηλεκτρικής
ενέργειας απ ανανεώσιµες πηγές θα πρέπει σχεδν να
διπλασιαστεί προκειµένου να επιτευχθεί ο ενδεικτικς στχος της
ΕΕ.

!

Παρ’ λο που το µερίδιο της συνδυασµένης παραγωγής
ηλεκτρισµού και θερµτητας (ΣΠΗΘ) στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας αυξήθηκε απ 9% σε σχεδν 11% µεταξύ 1994 και 1998,
αυτς ο ρυθµς αύξησης δεν είναι επαρκής για να επιτευχθεί ο
ενδεικτικς στχος της ΕΕ για άντληση του 18% της συνολικής
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απ την ΣΠΗΘ µέχρι το 2010.

Βασικο δεκτες
Κατανλωση εν.ργειας κατ κασιµο
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Υφιστµενες προκλσεις σε θ.µατα πολιτικς

Γεγοντα και στοιχεα

Gχει υπρξει κποια βελτωση στη γεωργικ οικολογικ
απδοση. Η χρση ενργειας και η ρδευση αυξθηκαν κατ τη
διρκεια της δεκαετας του 1990, ακολουθντας την
παραγωγικτητα, µολοντι η τση εναι τρα λγο πολ σταθερ.
Παρ’ λο που σηµειθηκε κποια µεωση στη χρση λιπασµτων
και φυτοφαρµκων, η ρ πανση απ τα νιτρικ λατα και ο
ευτροφισµς παραµνουν πηγς σοβαρς ανησυχας. Οι
εκποµπς αερων θερµοκηπου, ουσιν οξνισης και πρδροµων
του τροποσφαιρικο ζοντος ουσιν παρουσασαν πτση εκτς
απ τις εκποµπς αµµωνας.

Σχεδν το 3% του εδάφους του ΕΟΧ καλλιεργείται σήµερα µε
βιολογικές µεθδους, ενώ το ποσοστ των εκτάσεων µε βιολογικές
καλλιέργειες προβλέπεται να αυξηθεί σηµαντικά στο µέλλον.

"

Υπρχουν ορισµνες ενδεξεις τι η συνολικ παραγωγ
αποβλτων αυξνεται µε βραδ τερους ρυθµο ς απ τη
µεγθυνση του ΑΕγχΠ, ως αποτλεσµα της µικρτερης
παραγωγς αποβλτων εξρυξης. Η παραγωγ βιοµηχανικν
αποβλτων φανεται επσης να σταθεροποιεται. Kσον αφορ την
παραγωγ δηµοτικν αποβλτων (περπου 14% των συνολικν
αποβλτων), λα τα κρτη µλη της ΕΕ χουν σηµεισει
παρµοια υψηλ εππεδα παραγωγς αποβλτων, εν ορισµνες
µικροδιαφορς εξηγο νται απ τον τρπο ζως και τα
καταναλωτικ θη.

!

Η εκµετάλλευση των ευρωπαϊκών υδατικών πρων έχει παραµείνει
σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών.

!

Οι δασικές εκτάσεις αυξάνονται στην ΕΕ και στις υποψήφιες για
προσχώρηση χώρες. Εντούτοις, τα οφέλη της αναδάσωσης πρέπει
να αξιολογηθούν σε αντιπαραβολή µε τα πλεονεκτήµατα και τις
απώλειες που προκύπτουν για τη βιοποικιλτητα.

#

Η στεγανοποίηση του εδάφους, απρροια της αστικής ανάπτυξης
και της παροχής υποδοµών για τις µεταφορές, εξακολουθεί να
αυξάνεται µε ταχύτερους ρυθµούς σε σχέση µε την αύξηση του
πληθυσµού.

#

Περίπου το 70% των αποκοµισθέντων δηµοτικών αποβλήτων
προέρχεται απ τα νοικοκυριά, ενώ ο συνολικς γκος των
αποκοµισθέντων δηµοτικών αποβλήτων στην ΕΕ ανήλθε απ τα
479 κιλά ανά άτοµο το 1991 στα 545 κιλά ανά άτοµο το 1999, ήτοι
αύξηση κατά 14%.

Βασικο δεκτες
Χρση των υδτων
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Υφιστµενες προκλσεις σε θ.µατα πολιτικς
Τρηση της ενσωµτωσης
Η νταξη των προβληµατισµν για το περιβλλον στις
οικονοµικς πολιτικς, σ µφωνα µε τα οριζµενα στο ρθρο 6
της Συνθκης του Oµστερνταµ, χει προχωρσει µε αργο ς
ρυθµο ς. Πρωτοβουλες πως αυτ της «διαδικασας του
Κρντιφ» για την ενσωµτωση των περιβαλλοντικν
προβληµατισµν σε διφορους τοµες χουν τη δυναττητα να
επιταχ νουν την αλλαγ.
Η πολιτικ ενσωµτωσης στοχε ει κατ κ ριο λγο στη
διευθτηση/στον µετριασµ των κινητριων δυνµεων που
βρσκονται πσω απ την περιβαλλοντικ υποβθµιση παρ των
συµπτωµτων της περιβαλλοντικς παρακµς. Η νταξη της
βισιµης ανπτυξης και των περιβαλλοντικν ανησυχιν στις
τοµεακς πολιτικς µπορε να ενθαρρυνθε µσω ποικλων
µτρων, συµπεριλαµβανοµνης της νοµοθεσας και των
κανονισµν, των φορολογικν µτρων, των εθελοντικν
συµφωνιν και της παροχς πληροφοριν. Στην πρξη, υπρχει
η τση να χρησιµοποιεται νας συνδυασµς µσων και µτρων
(«το κατλληλο µεγµα»).

Γεγοντα και στοιχεα

"
Ολοένα περισστερα συστήµατα περιβαλλοντικής φορολγησης
εισάγονται σήµερα σε λη την ΕΕ µε στχο τη βελτίωση της
ποιτητας του περιβάλλοντος µε αποδοτικ τρπο και την
ελάφρυνση των φορολογικών βαρών επί της εργασίας και επί
άλλων τελεστών της παραγωγής.

#
Οι τιµές της ενέργειας παρέµειναν γενικά χαµηλές, ή ακµη και
µειώθηκαν, µεταξύ 1985 και 2001, µη παρέχοντας σηµαντικά
κίνητρα για µείωση στην κατανάλωση ενέργειας.

"
Οι αυξηµένοι φροι έχουν αποτρέψει την περαιτέρω πτώση της
τιµής των καυσίµων για κινητήρες σε επίπεδα ακµη χαµηλτερα
απ αυτά του 2000, σε σύγκριση µε το 1985.
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Βασικο δεκτες
Βιολογικ.ς καλλι.ργειες
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Υφιστµενες προκλσεις σε θ.µατα πολιτικς

Γεγοντα και στοιχεα

Αρκετ κρτη µλη χουν αρχσει να θεσπζουν φορολογικ
µτρα µε στχο τη βελτωση της ποιτητας του περιβλλοντος
και την ελφρυνση του βρους της στρεβλωτικς φορολογας
πνω στην οικονοµα. Στα µισ απ τα κρτη µλη της ΕΕ
επιβλλονται φροι διοξειδου του νθρακα, και γενικς, πολλ
να φορολογικ συστµατα εµφανστηκαν στο δε τερο µισ της
δεκαετας του 1990. Υπρχουν µερικς ενδεξεις για την
αποτελεσµατικτητα των περιβαλλοντικν φρων, αλλ σε
γενικς γραµµς παρατηρεται λλειψη µελετν αξιολγησης.

Η αναλογία των περιβαλλοντικών φρων στα συνολικά φορολογικά
έσοδα σε µερικά κράτη µέλη είναι µεταξύ του 5% και του 10% των
συνολικών φορολογικών εσδων. Το ποσοστ αυτ γενικά
αυξάνεται µε αργούς ρυθµούς.

Σε αυτ το πλασιο, η σ νοδος κορυφς του Ευρωπαϊκο
Συµβουλου του Μαρτου 2002 στη Βαρκελνη αναγνρισε την
πρθεση της Ευρωπαϊκς Επιτροπς να επιταχ νει το ργο της
προπαρασκευς µιας οδηγας-πλαισου για τον καταλογισµ του
κστους των υποδοµν, στε να εξασφαλιστε τι µχρι το 2004
οι διφοροι τρποι µεταφορς θα αντανακλο ν καλ τερα το
κστος τους στην κοινωνα. Το Συµβο λιο εξφρασε επσης την
επιθυµα να εκδσει µια οδηγα για την α ξηση και την επκταση
της περιβαλλοντικς φορολογας στα ενεργειακ προϊντα πριν
απ το τλος του 2002.

!

"

Υπάρχει µια ολκληρη, και µάλιστα αυξανµενη, σειρά
κανονισµών, πρωτοβουλιών και προγραµµάτων για την προστασία
των δασών σε εθνικ, ευρωπαϊκ και διεθνές επίπεδο.

#
Η αποπληθωρισµένη µέση τιµή της ΕΕ για τα καύσιµα κίνησης
(οδικών µεταφορών) στις αρχές του 2002 ήταν χαµηλτερη σε
σχέση µε το πρώτο µισ της δεκαετίας του 1980. Αυτή η τάση δεν
ενθαρρύνει την αποδοτική ως προς τα καύσιµα οδήγηση.

!
Απ το 1995 και µετά, σε αρκετά κράτη µέλη έχουν παρουσιαστεί
ενδείξεις µεταρρύθµισης της περιβαλλοντικής φορολογίας (που
µετατοπίζει µέρος της φορολογικής βάσης απ την εργασία στο
περιβάλλον).

Βασικο δεκτες
Πραγµατικ τιµ των καυσµων για κινητρες
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Γεγοντα και στοιχεα

Kσον αφορ την αλιεα, απ το σ νολο των κεφαλαων που
διατθηκαν στο πργραµµα των ετν 1994-99 στο πλασιο του
Χρηµατοδοτικο Μσου για τους σκοπο ς της ενσχυσης µε
γνµονα τον στλο, το 60% διοχετε τηκε στην προσαρµογ του
στλου και το 40% στον εκσυγχρονισµ του. Αυτ η ενσχυση
χει οδηγσει σε µια γενικ µεωση της χωρητικτητας του
στλου στην ΕΕ. Εντο τοις, σε µερικς χρες ο εκσυγχρονισµς
χει οδηγσει σε µεωση της συνολικς ισχ ος του στλου, αλλ
και σε ελαφρ α ξηση της χωρητικτητας.

Μολοντι ο αλιευτικς στλος της ΕΕ µειώθηκε µεταξύ 1989 και
2000 ως προς τον αριθµ των σκαφών (–10%), την χωρητικτητα
(–6%) και την ισχύ (–13%), η µείωση αυτή δεν έχει οδηγήσει σε
αντίστοιχη βελτίωση της κατάστασης των ιχθυαποθεµάτων. Η
κατάσταση των σηµαντικτερων απ εµπορική άποψη
ιχθυαποθεµάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα δεν είναι βιώσιµη.

Επ πλον, οι εξελξεις στην τεχνολογα και στον σχεδιασµ
χουν συµβλει στε η πεση στα αποθµατα ιχθ ων να µην χει
µειωθε. Τα σηµεριν αλιε µατα στις περισστερες περιπτσεις
δεν εναι βισιµα για τα στρογγυλψαρα, εν µνο σε µερικς
περιπτσεις εναι βισιµα για τα πλατ ψαρα. Αρκετ βαθ βια
εδη παρουσιζουν επσης σηµδια υπερεκµετλλευσης. Σχεδν
λα τα αποθµατα µπακαλιρων εναι κοντ στην κατρρευση.

#

#
Το απθεµα του µπακαλιάρου της Βρειας Θάλασσας υφίσταται
υπεραλίευση στη Βρεια Θάλασσα και στα παρακείµενα ύδατα. Το
ώριµο για αναπαραγωγή µέρος του αποθέµατος υπολογίζεται τι
ήταν κάτω απ το κρίσιµο ριο κατά τα τελευταία 17 έτη και τι
έφθασε στο χαµηλτερο ιστορικά επίπεδο το 2001.

Βασικο δεκτες
Βιοµζα αποθεµτων γνου του µπακαλιρου της Βρειας
Θλασσας
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Υφιστµενες προκλσεις σε θ.µατα πολιτικς

Γεγοντα και στοιχεα

Οι πολιτικς ενσωµτωσης συχν παραβλπουν τα νοικοκυρι.
∆εδοµνου τι τα εππεδα κατανλωσης συνεχζουν την ανοδικ
πορεα τους παρλληλα µε τα διαθσιµα εισοδµατα, καθσταται
λο και πιο σοβαρ η ανγκη να βοηθηθο ν οι καταναλωτς για
να κνουν συνειδητς επιλογς µε την κατλληλη πληροφρηση.
Η απονοµ οικολογικο σµατος και η διδοση πληροφοριν
(π.χ. εκστρατεες για την προαγωγ της εξοικονµησης
ενργειας) εντενονται, αλλ η χρση τους παραµνει οριακ.

Ο αριθµς των προϊντων στα οποία έχει απονεµηθεί το οικολογικ
σήµα του άνθους της ΕΕ είναι µικρς, ενώ µέχρι σήµερα οι
απονοµές έχουν γίνει συγκεντρωτικά µνο σε λίγες οµάδες
προϊντων και σε λίγα κράτη µέλη.

Η πρταση για µια ολοκληρωµνη πολιτικ προϊντων της ΕΕ
επιλγει τον µειωµνο φρο επ των πωλσεων στα προϊντα
που φρουν οικολογικ σµα ως βασικ µσο για την
αντιµετπιση των µη βισιµων καταναλωτικν προτ πων.

!

"
Οι βρειες και δυτικές ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν µεγάλο
ποσοστ επεξεργασµένων λυµάτων και συνεχείς βελτιώσεις στο
επίπεδο της επεξεργασίας. Οι ντιες χώρες και οι υποψήφιες για
προσχώρηση χώρες έχουν συνδέσει µνο τον µισ περίπου
πληθυσµ µε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, αλλά το
επίπεδο της επεξεργασίας έχει επίσης βελτιωθεί κατά τη διάρκεια
των τελευταίων 15 ετών.

!

Έχει σηµειωθεί σηµαντική προδος σον αφορά την ενσωµάτωση
περιβαλλοντικών στοιχείων στην ΚΓΠ (π.χ. µέσω
γεωργοπεριβαλλοντικών προγραµµάτων). Εντούτοις, για τις
συνεχιζµενες πιέσεις στο περιβάλλον απαιτείται περαιτέρω
µεταρρύθµιση της ΚΓΠ προκειµένου να ενισχυθούν τα οικονοµικά
κίνητρα για τους αγρτες, ώστε να διαχειρίζονται τη γη τους κατά
τρπο βιώσιµο για το περιβάλλον.
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