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Το περιβ λλον στην Ευρπη: τρτη αξιολγηση

Εισαγωγ%
Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε απ τον Ευρωπαϊκ Οργανισµ
Περιβάλλοντος για την υπουργική διάσκεψη του Κιέβου που θα
πραγµατοποιηθεί τον Μάιο του 2003 στο πλαίσιο της διαδικασίας
‘Περιβάλλον για την Ευρώπη’, υπ την αιγίδα της Οικονοµικής
Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΗΕΕ) µε
την υποστήριξη της οµάδας εργασίας για την περιβαλλοντική
παρακολούθηση (ΟΕΠΠ). Αποτελεί την τρίτη κατά σειρά αξιολγηση,
ενώ οι πρώτες δύο είχαν δηµοσιευθεί το 1995 και το 1998 για τις
συνδους της Σφιας και του Aarhus αντίστοιχα.
Η παρούσα τρίτη αξιολγηση διαφέρει σον αφορά το πεδίο
εφαρµογής της απ τις προηγούµενες εκθέσεις καθώς επιχειρεί µια πιο
ολοκληρωµένη προσέγγιση τσο των περιβαλλοντικών ζητηµάτων (π.χ.
συνδυασµς εσωτερικών και θαλασσίων υδάτων, εκτίµηση ζητηµάτων
που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον) σο και της ενσωµάτωσης
περιβαλλοντικών προβληµατισµών σε τοµεακές πολιτικές,
παρουσιάζοντας τις εξελίξεις σε θέµατα πολιτικής στους τοµείς
αυτούς. Επίσης διαφέρει σον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη καθώς
περιλαµβάνει την Κεντρική Ασία και ολκληρη τη Ρωσική Οµοσπονδία
για πρώτη φορά απ ττε που ξεκίνησε η σειρά αξιολογήσεων (βλέπε
πλαίσιο σχετικά µε τις κύριες οµαδοποιήσεις χωρών).
Πλασιο: Κριες οµαδοποι%σεις χωρν που χρησιµοποιονται στην παροσα σνοψη
∆υτικ Ευρπη (∆Ε)

Αυστρα, Βλγιο, ∆ανα, Φινλανδα, Γαλλα, Γερµανα, Ελλ!δα,
Ιρλανδα, Ιταλα, Λουξεµβοργο, Κ!τω Χρες, Πορτογαλα,
Ισπανα, Σουηδα, Ηνωµνο Βασλειο (ΕΕ), Ισλανδα, Λιχτενστ!ιν,
Νορβηγα, Ελβετα (ΕΖΕΣ), συµπεριλαµβανοµνων των µικρν
κρατν της Ανδ#ρας, του Μονακ# και του Σαν Μαρνο.

Κεντρικ και Ανατολικ
Ευρπη (ΚΑΕ)

Βουλγαρα, Τσεχικ ∆ηµοκρατα, Εσθονα, Ουγγαρα, Λεττονα,
Λιθουανα, Πολωνα, Ρουµανα, Σλοβακικ ∆ηµοκρατα, Σλοβενα,
Κπρος, Μ!λτα και Τουρκα (υποψφιες για προσχρηση στην
ΕΕ χρες), Αλβανα, Βοσνα Ερζεγοβνη, Κροατα, Πρην
Γιουγκοσλαβικ ∆ηµοκρατα της Μακεδονας, Σερβα και
Μαυροβονιο.

∆δεκα χρες της
Ανατολικς Ευρπης,
του Καυκ!σου και της
Κεντρικς Ασας (ΑΕΚΚΑ)

Αρµενα, Αζερµπαϊτζ!ν, Λευκορωσα, Γεωργα, Μολδαβα, Ρωσικ
Οµοσπονδα, Ουκρανα, Καζακστ!ν, Κιργιζιστ!ν, Τατζικιστ!ν,
Τουρκµενιστ!ν, Ουζµπεκιστ!ν.

Σε οποιαδποτε κθεση αυτο του εδους, µε να τ#σο µεγ!λο γεωγραφικ# πεδο, εναι απαρατητη η
οµαδοποηση χωρν και η εξαγωγ γενικευµνων συµπερασµ!των. Για πρακτικος λ#γους, οι οµ!δες που
χρησιµοποιονται βασζονται σε καθιερωµνες πολιτικς οµαδοποησης και #χι σε περιβαλλοντικ! κριτρια
και θα πρπει να υπογραµµιστε #τι ενδχεται στο πλασιο των οµ!δων να υπ!ρχουν σηµαντικς διαφορς
#σον αφορ! τις περιβαλλοντικς επιδ#σεις, καθς και σηµαντικς επικαλψεις µεταξ των οµ!δων. Jπου
εναι εφικτ#, αυτς οι διαφορς και επικαλψεις τονζονται στην κθεση.
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Η ∆εύτερη Αξιολγηση είχε καταλήξει στο συµπέρασµα τι τα
µέτρα πολιτικής που είχαν ληφθεί έως τα µέσα της δεκαετίας του
1990 δεν είχαν επιφέρει σηµαντικές βελτιώσεις στην κατάσταση του
περιβάλλοντος συνολικά. Η προδος ήταν εµφανής σε ορισµένους
τοµείς, ιδίως σον αφορά τις µειώσεις των ατµοσφαιρικών εκποµπών
και τις βελτιώσεις στην ποιτητα του αέρα, αλλά και τις µειώσεις
εκποµπών απ σηµειακές πηγές στα ύδατα. Ωστσο, η κατάσταση
του περιβάλλοντος ήταν ιδιαίτερα επιβαρυµένη σε τοµείς πως η
διαχείριση των αποβλήτων, η αλιεία και η υποβάθµιση του εδάφους. Η
διαδικασία της ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών προβληµατισµών
στις τοµεακές πολιτικές των µεταφορών και της γεωργίας
διαπιστώθηκε τι βρίσκεται σε πολύ πρώιµο στάδιο ανάπτυξης. Η
αξιολγηση προειδοποιούσε τι δεν θα έπρεπε να δίδεται αποκλειστικά
έµφαση σε µέτρα τερµατικού σταδίου, τα οποία είναι ακατάλληλα για
την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανάπτυξης
υποδοµών και των ταχέως µεταβαλλµενων και αυξανµενων
προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.
Οι εξελίξεις απ τα µέσα της δεκαετίας του 1990 ουσιαστικά
επιβεβαίωσαν τα συµπεράσµατα της ∆εύτερης Αξιολγησης και
δείχνουν τι η συνολική εικνα του περιβάλλοντος στην Ευρώπη
παραµένει σύνθετη.
Οι περιβαλλοντικές πολιτικές, σε περιπτώσεις που αναπτύχθηκαν και
εφαρµστηκαν ορθά, σε πολλούς τοµείς οδήγησαν σε σηµαντικές βελτιώσεις και σε
µείωση των πιέσεων για το περιβάλλον της Ευρώπης.
Έχουν σηµειωθεί σηµαντικές µειώσεις των εκποµπών ουσιών που
εξασθενίζουν τη στιβάδα του ζοντος, µειώσεις στις ατµοσφαιρικές
εκποµπές και βελτιώσεις στην ποιτητα του αέρα, καθώς επίσης
µειώσεις των εκποµπών απ σηµειακές πηγές στα ύδατα, οι οποίες
είχαν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιτητας των υδάτων. Η
προστασία της βιοποικιλτητας µέσω του ορισµού και της προστασίας
οικοτπων έχει επιφέρει επίσης ορισµένες βελτιώσεις.
Η προδος αυτή επιτεύχθηκε κυρίως µέσω ‘παραδοσιακών’
ρυθµιστικών µέτρων σχετικά µε προϊντα (πως ο µλυβδος στην
βενζίνη, το θείο στα υγρά καύσιµα ή η καταλυτική µετατροπή στα
αυτοκίνητα) και µεθδους παραγωγής (π.χ. σχετικά µε τις εκποµπές
απ σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τη βιοµηχανία και
αποτεφρωτήρες αποβλήτων), καθώς επίσης µέσω της προστασίας
σηµαντικών φυσικών τπων. Οι τοµείς αυτοί καλύπτονται απ
εδραιωµένη Kοινοτική νοµοθεσία και σε πολλές περιπτώσεις επίσης
πλαισιώνονται άµεσα ή έµµεσα απ διεθνείς συµβάσεις.
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Η εφαρµογή και η τήρηση των περιβαλλοντικών πολιτικών — σε
συνδυασµ µε την προσαρµογή στην τεχνική προδο και στις νέες
γνώσεις — εξακολουθεί να αποτελεί βασικ καθήκον σε ολκληρη
τηνπεριοχή.. Επίσης είναι αναγκαίο να διευρυνθεί η κάλυψη των
πολιτικών αυτών σε λες τις χώρες της Ευρώπης.
Σε αντίθεση µε την προαναφερθείσα προδο, σε άλλους τοµείς, πως η
διαχείριση των αποβλήτων, οι περιβαλλοντικές πολιτικές δεν οδήγησαν
σε σηµαντικά συνολικά αποτελέσµατα σον αφορά τη µείωση της
χρήσης φυσικών πρων, γεγονς που δείχνει τι η προδος στο πεδίο
αυτ συνδέεται πιο στενά µε τη γενική οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη.
Η έντονη οικονοµική και κοινωνική µεταβατική περίοδος µετά την έναρξη της
πανευρωπαϊκής διαδικασίας επέφερε περιβαλλοντικές βελτιώσεις σε ορισµένους
τοµείς — και υποβάθµιση σε άλλους.
Την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα σηµειώθηκαν σηµαντικές
αλλαγές στην Ευρώπη απ οικονοµική άποψη. Υπ συνθήκες
σταθερής οικονοµικής ανάπτυξης κατά το µεγαλύτερο διάστηµα
αυτής της περιδου, η ∆υτική Ευρώπη συνέχισε την πορεία απ
µια γεωργική και µεταποιητική οικονοµική βάση σε µια κοινωνία
περισστερο προσανατολισµένη στον τοµέα των υπηρεσιών. Στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη πραγµατοποιήθηκε µετάβαση
σε µια οικονοµία της αγοράς σε συνδυασµ µε την πολιτική
διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις δώδεκα
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, του Καυκάσου και της Κεντρικής
Ασίας (ΑΕΚΚΑ) η µετάβαση προς την οικονοµία της αγοράς ήταν
βραδύτερη, ωστσο υπήρξε ριζική αποµάκρυνση απ τις κεντρικά
σχεδιασµένες οικονοµίες του παρελθντος.
Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε γενική µείωση των εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου, ενώ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
και στην ΑΕΚΚΑ επέφεραν µείωση των πιέσεων στους υδατικούς
πρους απ τη γεωργία και τη βιοµηχανία και χαµηλτερη διάχυση
των εκποµπών απ τη γεωργία στο έδαφος και στον αέρα. Στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην ΑΕΚΚΑ η οικονοµική
αναδιάρθρωση αποτέλεσε επίσης σηµαντική κινητήρια δύναµη για τις
παρατηρούµενες µειώσεις των εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων.
Απ την αρνητική πλευρά, η εγκατάλειψη της γης εξαιτίας της
οικονοµικής αναδιάρθρωσης στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη και την ΑΕΚΚΑ απειλεί την βιοποικιλτητα. Επιπλέον,
η οικονοµική ανάπτυξη καθιστά δυσχερέστερη την επίτευξη των
επιµέρους στχων κατανοµής βαρών ως προς τις εκποµπές αερίων
θερµοκηπίου για πολλές χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. Η αστική
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ανάπτυξη και οι υποδοµές των µεταφορών στεγανοποιούν το έδαφος
και κατακερµατίζουν τους οικοτπους σε πολλά µέρη τηςπεριοχής. Η
υπεραλίευση απειλεί τους θαλάσσιους φυσικούς πρους.
Καθώς οι εξελίξεις στους τοµείς αυτούς καθορίζονται κυρίως
απ τη γενική οικονοµική κατάσταση και τις σχετικές εξελίξεις σε
οικονοµικούς τοµείς πως οι µεταφορές, η ενέργεια και η γεωργία,
µεγάλο µέρος της προδου που έχει επιτευχθεί δεν θα είναι πιθανώς
βιώσιµο ενψει της συνεχιζµενης ή επανακάµπτουσας οικονοµικής
ανάπτυξης, ενώ πολλές απ τις αρνητικές επιπτώσεις είναι πιθανν
να οξυνθούν. Η τάση αυτή είναι ήδη εµφανής στον τοµέα των
µεταφορών.
Η εφαρµογή πιο ολοκληρωµένων προσεγγίσεων για τη χάραξη πολιτικής θα
πρέπει να επιταχυνθεί προκειµένου η Ευρώπη να διασφαλίσει ορθή προστασία του
περιβάλλοντος και να επιτύχει τις επιδιώξεις της σον αφορά τη βιώσιµη ανάπτυξη
και την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών προβληµατισµών σε επιµέρους τοµείς
χάραξης πολιτικής.
Η συνολική εικνα σον αφορά την τοµεακή ενσωµάτωση δείχνει
αυξηµένη δραστηριτητα για την ανάπτυξη των απαιτούµενων
πλαισίων πολιτικής, ιδίως στο µεγαλύτερο µέρος της ΕΕ αλλά ολοένα
και περισστερο επίσης σε πολλές απ τις υποψήφιες για προσχώρηση
χώρες και στην ΑΕΚΚΑ. Ωστσο, έως σήµερα έχει επιτευχθεί
περιορισµένη µνο προδος ως προς την ανάπτυξη και εφαρµογή
συγκεκριµένων πρωτοβουλιών, και µνο σε λίγες περιπτώσεις
επιτεύχθηκε σηµαντική αποσύνδεση της οικονοµικής ανάπτυξης απ
τις σχετικές περιβαλλοντικές πιέσεις.
Εξακολουθεί να δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη χρήση παραδοσιακών
ρυθµιστικών µέσων σε συγκεκριµένους τοµείς για την αντιµετώπιση
περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που
προκαλούνται απ τις οικονοµικές εξελίξεις και απ τα γενικά
πρτυπα παραγωγής και κατανάλωσης συνήθως δεν λαµβάνονται
υπψη. Άλλα µέσα, πως οικονοµικά µέσα και εθελοντικές συµφωνίες,
που αποτελούν τα καταλληλτερα εργαλεία για την αντιµετώπιση
τέτοιων επιπτώσεων, αναπτύσσονται στην ΕΕ αλλά έως σήµερα δεν
έχουν χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο βαθµ στην ευρωπαϊκήπεριοχή.
Gπως έχει ήδη αναφερθεί στην πανευρωπαϊκή υπουργική σύνοδο της
Σφιας το 1995, ολκληρη η περιοχή της Ευρώπης έχει δεσµευτεί να
προωθήσει τη µετάβαση προς τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η Παγκσµια
Σύνοδος για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη του Γιοχάνεσµπουργκ διεύρυνε
αυτή την πρκληση. Επίσης τονίστηκε ο ρλος της Ευρώπης ως πηγής
προέλευσης αρκετών παγκσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Κατά συνέπεια, εφσον υπάρχει πολιτική βούληση, η ευρωπαϊκή
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συνεργασία µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικ ρλο για την επίτευξη
παγκσµιας προδου στο θέµα της βιωσιµτητας. Μια καλύτερη
ισορροπία των δράσεων πολιτικής — µεταξύ των ρυθµιστικών µέτρων
για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων περιβαλλοντικών προβληµάτων
και της χρήσης οικονοµικών και άλλων µέσων για την αντιµετώπιση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τοµεακών δραστηριοτήτων —
θα είναι αναγκαία για τη µετάβαση προς τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Τέλος, είναι σηµαντικ να ληφθεί υπψη τι η µετάβαση προς
τη βιώσιµη ανάπτυξη απαιτεί δράση σε λα τα επίπεδα, τοπικ,
περιφερειακ, εθνικ και διεθνές. Η παρούσα έκθεση εξετάζει κυρίως
ζητήµατα σε εθνικ και διεθνές επίπεδο. Ωστσο, συνήθως στα επίπεδα
αυτά µπορεί να δηµιουργηθεί µνο το γενικ πλαίσιο προϋποθέσεων
βελτίωσης- οι πραγµατικές λύσεις θα πρέπει να αναζητηθούν σε
τοπικ επίπεδο, που τα προβλήµατα και οι συγκρούσεις είναι συχνά
περισστερο εµφανή. Εποµένως, η ευρεία κατανηση, υποστήριξη
και συµµετοχή σε τοπικ και περιφερειακ επίπεδο, µε την ανάληψη
δράσεων σε επίπεδο κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, κοινωνίας των
πολιτών και ατµων έχει θεµελιώδη σηµασία για την επίτευξη της
βιώσιµης ανάπτυξης.

Σνοψη

Οικονοµικ% αν πτυξη
και σχετικ)ς πι)σεις στο
περιβ λλον
Η οικονοµική ανάπτυξη στη ∆υτική Ευρώπη υπήρξε σταθερή
τα τελευταία έτη της δεκαετίας του 1990 µετά την ύφεση που
είχε σηµειωθεί στις αρχές της δεκαετίας. Παρουσιάζει σηµαντικά
υψηλτερο ακαθάριστο εγχώριο προϊν (ΑΕγχΠ) κατά κεφαλήν
σε σύγκριση µε τις υπλοιπες ευρωπαϊκέςπεριοχές.. Οι παλαιτερα
κεντρικά σχεδιασµένες οικονοµίες στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη και στην ΑΕΚΚΑ εξακολουθούν να διανύουν µια φάση
σταδιακής αλλά ανοµοιµορφης µετάβασης. Στις χώρες αυτές
σηµειώθηκε οικονοµική κάµψη στις αρχές της δεκαετίας του 1990,
µως οι περισστερες ακολούθησαν πορεία ανάπτυξης στα τέλη της
δεκαετίας, ορισµένες µε ακµη υψηλτερους ρυθµούς ανάπτυξης απ
αυτούς που σηµειώνονται στη ∆υτική Ευρώπη. Μπορεί σε ορισµένες
περιπτώσεις να παρατηρήθηκε µείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων
ως συνέπεια της πτωτικής οικονοµικής τους πορείας, µως έχουν
επίσης σχετικά περιορισµένες δυναττητες ιδιωτικής ή δηµσιας
χρηµατοδτησης περιβαλλοντικών µέτρων. Ως αποτέλεσµα αυτού,
υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των περιοχών και των χωρών
σον αφορά την κλίµακα και το εύρος των περιβαλλοντικών πιέσεων
καθώς και την ισορροπία µεταξύ θετικών και αρνητικών επιπτώσεων.

Βισιµη χρ%ση φυσικν πρων
Τα υψηλά επίπεδα χρήσης υλικών έχουν γενικά σταθεροποιηθεί στις χώρες της ΕΕ
και της ΚΑΕ. Η άντλησή τους συνεπάγεται αυξηµένη περιβαλλοντική επιβάρυνση
σε άλλες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της ΑΕΚΚΑ, µέσω της αυξηµένης
εισαγωγής πρώτων υλών.
Η βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πρων αποτελεί ζήτηµα
προτεραιτητας µετά το Ρίο Ιανέιρο, και πρσφατα τονίστηκε εκ νέου
στο Γιοχάνεσµπουργκ. Μέχρι στιγµής, το θέµα δεν έχει αντιµετωπιστεί
µε συνεκτικ και ολοκληρωµένο τρπο. Ωστσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση
ανακοίνωσε πρσφατα τι θα αναπτύξει µια θεµατική στρατηγική για
την αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού.
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Το περιβ λλον στην Ευρπη: τρτη αξιολγηση
Σε σχετικούς ρους, η χρήση των πρων τις τελευταίες δύο δεκαετίες
έχει αποσυνδεθεί απ την οικονοµική ανάπτυξη στην ΕΕ και στις
υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. Ωστσο, σε απλυτους ρους, η
χρήση υλικών εξακολουθεί να είναι υψηλή, παραµένοντας σε επίπεδα
τα οποία αναγνωρίστηκαν στο Ρίο ως µη βιώσιµα. Στις υποψήφιες για
προσχώρηση χώρες η χρήση υλικών ανέρχεται στο 70 % της χρήσης
που πραγµατοποιείται στην ΕΕ, µως η παραγωγικτητα πρων
είναι πολύ χαµηλτερη, περίπου στο 20 % του αντίστοιχου ποσοστού
της ΕΕ. Η παραγωγικτητα θα πρέπει να βελτιωθεί προκειµένου να
στεφθούν µε επιτυχία οι προσπάθειες των χωρών αυτών να φτάσουν σε
επίπεδα διαβίωσης συγκρίσιµα µε τα δυτικά.
Οι οικονοµίες της ∆υτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τα
τελευταία 20 έτη εισάγουν σε ολοένα µεγαλύτερο ποσοστ τις πρώτες
ύλες τους, γεγονς που σηµαίνει τι η περιβαλλοντική επιβάρυνση
που συνδέεται µε την άντληση πρων µετακυλίεται σε άλλα µέρη
του κσµου. Οι χώρες της ΑΕΚΚΑ αποτελούν ορισµένους απ τους
κυριτερους εξαγωγείς πρώτων υλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η επίδειξη ευθύνης σε παγκσµιο επίπεδο προϋποθέτει απ κάθε
χώρα να γνωρίζει τις επιπτώσεις που έχει στον υπλοιπο κσµο.
Επίσης, υπογραµµίζεται το γεγονς τι οι εκτιµήσεις βιωσιµτητας
έχουν µεγαλύτερο νηµα ταν διεξάγονται σε παγκσµιο παρά σε
περιφερειακ ή εθνικ πλαίσιο. Ωστσο, στην παρούσα έκθεση δεν
ήταν δυνατή η υιοθέτηση µιας παγκσµιας θεώρησης, καθώς επί του
παρντος δεν είναι διαθέσιµα τα απαιτούµενα στοιχεία.
Γεγοντα και στοιχεα:
•

•

•

Τα ορυκτ! κασιµα αποτελον σηµαντικ συνιστσα της !µεσης
εισρος υλικν τ#σο στην ΕΕ #σο και στις υποψφιες χρεςK
ανρχονται αντστοιχα στο 24 % και 31 % του συν#λου.
Οι συνολικς απαιτσεις υλικν ανρχονται περπου σε 50 τ#νους
κατ! κεφαλ στην ΕΕK απ# τις οποες οι εισαγωγς των υλικν αυτν
αυξθηκαν µε ιδιατερα ταχες ρυθµος τη δεκαετα του 1990 και
σµερα ανρχονται σχεδ#ν στο 40 %. Την δια περοδο, οι εισαγωγς
προϊ#ντων στις υποψφιες για προσχρηση χρες αυξθηκαν σχεδ#ν
κατ! 30 %.
Οι εισαγωγς της ΕΕ απ# τις χρες της ΑΕΚΚΑ αυξ!νονται συνεχς.
Σµερα, περπου το 12 % των εισαγωγν φυσικν π#ρων της ΕΕ
προρχονται απ# τις χρες της ΑΕΚΚΑ, ιδως #σον αφορ! τα ορυκτ!
κασιµα και τα µταλλα.

Σνοψη

11

Εν)ργεια
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας και οι σχετικές πιέσεις στο περιβάλλον
µειώθηκαν στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1990, µως οι επιπτώσεις της χρήσης
της ενέργειας στη µεταβολή του κλίµατος φαίνεται τι πρκειται να αυξηθούν εκτς
εάν η χρήση ορυκτών καυσίµων πάψει να είναι τσο διαδεδοµένη και επιτευχθούν
σηµαντικές βελτιώσεις σον αφορά την ενεργειακή απδοση. Ο τοµέας αυτς
εξακολουθεί να αποτελεί τον κυριτερο συντελεστή µεταβολής του κλίµατος. Τα
µέτρα ενεργειακής απδοσης και η αυξηµένη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
εξακολουθούν να συµβάλλουν στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
µως θα πρέπει να καταβληθούν µεγαλύτερες προσπάθειες προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί, µεταξύ άλλων, η προβλεπµενη µείωση της παραγωγής
πυρηνικής ενέργειας.
Η χρήση ενέργειας αποτελεί τη σηµαντικτερη πηγή εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου και ουσιών που συντελούν στην οξίνιση στην Ευρώπη.
Οι συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου που συνδέονται µε
τη χρήση ενέργειας µειώθηκαν σηµαντικά στην Ευρώπη µεταξύ
1990 και 1999, κυρίως λγω των οικονοµικών δυσχερειών και της
αναδιάρθρωσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην
ΑΕΚΚΑ. Ωστσο, η συνολική κατανάλωση ενέργειας αναµένεται τι
θα αυξηθεί και πάλι µε την ανάκαµψη των οικονοµιών. Η αύξηση της
κατανάλωσης ενέργειας που παρατηρήθηκε στη Ρωσική Οµοσπονδία
το 1999 µπορεί να αποτελεί µια πρώτη ένδειξη της ανάκαµψης αυτής.
Οι εκποµπές οξεοποιητικών ατµοσφαιρικών ρύπων απ τον τοµέα
της ενέργειας µειώθηκαν σηµαντικά ως αποτέλεσµα της µεταστροφής
σε καθαρτερα καύσιµα, του καθαρισµού των καυσαερίων και της
οικονοµικής αναδιάρθρωσης, ενώ και οι τρεις περιοχές της Ευρώπης
καταβάλλουν προσπάθειες προκειµένου να επιτύχουν τους στχους
εκποµπών για τους ρύπους αυτούς έως το 2010.
Εντ σεις εν)ργειας (συνολικ% καταν λωση/ΑΕγχΠ) επιµ)ρους οικονοµικν τοµ)ων
(τιπ/ εκατ. ∆ολ!ρια)

Βιοµηχανα

Μεταφορς

Νοικοκυρι! και
υπηρεσες

1992

1999

1992

1999

1992

1999

∆υτικ Ευρπη

126

124

33

33

43

40

Κεντρικ και Ανατολικ
Ευρπη

622

418

73

73

202

164

12 χρες της Ανατολικς
Ευρπης, του Καυκ!σου
και της Κεντρικς Ασας

924

1 281

242

223

751

615

Σηµεωση: τα στοιχεα σχετικ! µε την νταση ενργειας διατθενται µ#νο για περιφερειακς συγκρσεις
στον διο τοµα

Το περιβ λλον στην Ευρπη: τρτη αξιολγηση
Η ενεργειακή απδοση έχει βελτιωθεί σε λες τις περιοχές, ιδίως
µως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ως αποτέλεσµα του
συνδυασµού θετικών µέτρων και οικονοµικής αναδιάρθρωσης.
Η αναλογία των ανανεώσιµων πηγών, τσο στη συνολική παραγωγή
ενέργειας σο και στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, έχει αυξηθεί
αλλά παραµένει σε χαµηλά επίπεδα, ενώ εξακολουθεί να κυριαρχεί
η υδροηλεκτρική ενέργεια και η παραγωγή ενέργειας απ βιοµάζα.
Απαιτείται πολύ ταχύτερη ανάπτυξη των ‘νέων ανανεώσιµων πηγών’,
πως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, διτι, σε αντίθετη περίπτωση,
η προβλεπµενη µείωση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας θα
οδηγήσει µεταξύ άλλων σε αύξηση τσο της κατανάλωσης ορυκτών
καυσίµων σο και των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.
Γεγοντα και στοιχεα:
•

Η συνολικ χρση ενργειας στη ∆υτικ Ευρπη αυξθηκε κατ! 8 %
µεταξ 1992 και 1999 και µειθηκε στην ΑΕΚΚΑ κατ! 26 %. 7τσι, η
καταν!λωση στη ∆υτικ Ευρπη ανλθε κατ! µσο #ρο στους 3,2
τ#νους ισοδναµοι πετρελαου κατ! κεφαλ (τιπ/κεφαλ) ναντι 3,2
τιπ/κεφαλ στην ΑΕΚΚΑ, µε υπερισχουσα τη βιοµηχανικ χρση στη
Ρωσικ Οµοσπονδα και στην Ουκρανα.
Το µερδιο των ανανεσιµων πηγν στη συνολικ καταν!λωση
ενργειας στην Ευρπη αυξθηκε απ# 4,5 % το 1992 σε 5,6 % το 1999.

•

Συνολικ% καταν λωση εν)ργειας
Μεγτονοι ισοδ ναµου νθρακα
1 800

+8%
1 500

–26 %
1 200

900

600

νθρακας και
προϊντα νθρακα
Φυσικ αριο
Πετρλαιο
Πυρηνικς πηγς
Ανανεσιµες πηγς
(καθς και απβλητα)

–3.5 %

300

∆Ε

ΚΑΕ

99
19

92
19

99
19

19
92

99
19

92

0
19
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Μεταφορ)ς
Ο γκος των µεταφορών αυξήθηκε µε ταχείς ρυθµούς στη ∆υτική Ευρώπη τη
δεκαετία του 1990. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην ΑΕΚΚΑ
παρουσίασε µείωση στις αρχές της δεκαετίας, µως έχει αρχίσει να αυξάνεται και
πάλι. Η συµβολή του τοµέα στην ατµοσφαιρική ρύπανση µειώθηκε σηµαντικά σε
ολκληρη την Ευρώπη χάρη σε ένα συνδυασµ τεχνολογικών βελτιώσεων µε βάση
την εφαρµοζµενη πολιτική, ανανέωσης στλων και µειωµένων γκων µεταφορών.
Οι εξελίξεις σε άλλα θέµατα, πως η µεταβολή του κλίµατος, η κατάτµηση της γης
και των οικοτπων, ο θρυβος και τα απβλητα ήταν λιγτερο θετικές. Περισστεροι
απ 100 000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ευρωπαϊκούς δρµους το 2000.
Τα πρτυπα µεταφορών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην ΑΕΚΚΑ
είναι σήµερα περισστερο βιώσιµα απ — ,τι στη ∆υτική Ευρώπη αλλά κινούνται
σε λάθος κατεύθυνση. Απαιτείται η εκπνηση µιας συνολικής εκτίµησης των
περιβαλλοντικών και άλλων επιπτώσεων των µεταφορών ως βάση για την ανάπτυξη
µιας ολοκληρωµένης σειράς µέτρων πολιτικής που θα περιλαµβάνουν ρυθµίσεις,
επενδύσεις, φρους και άλλα µέσα.
Στη ∆υτική Ευρώπη ο τοµέας των µεταφορών είναι πλέον ο δεύτερος
µεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας (30 % της συνολικής χρήσης
ενέργειας) και αποτελεί συνεπώς σηµαντική πηγή εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην
ΑΕΚΚΑ ο τοµέας των µεταφορών είναι σχετικά λιγτερο σηµαντικς
καταναλωτής ενέργειας (22 % και 17 % αντίστοιχα). Η αύξηση της
ζήτησης οδικών και εναέριων µεταφορών στη ∆υτική Ευρώπη είχε ως
αποτέλεσµα τα θέµατα που αφορούν τις µεταφορές να αναρριχηθούν
στην κορυφή του προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον/τη
βιωσιµτητα. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην ΑΕΚΚΑ
σηµειώθηκε σηµαντική µείωση του γκου µεταφορών την τελευταία
δεκαετία, µως οι γκοι στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
αρχίζουν και πάλι να αυξάνονται. Στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη οι γκοι µεταφορών επιβατών έχουν επανέλθει στα επίπεδα
του 1990 και αυξάνονται µε ταχείς ρυθµούς.
Gπως ισχύει και για τους γκους µεταφορών, τα µερίδια των οδικών,
σιδηροδροµικών, εναέριων µεταφορών και µεταφορών µέσω υδάτινων
οδών διαφέρουν σηµαντικά στις διάφορες περιοχές.. Οι οδικές
µεταφορές υπερισχύουν ολοένα περισστερο στη ∆υτική Ευρώπη για
πολλές δεκαετίες. Ενώ οι σιδηροδροµικές και δηµσιες µεταφορές
κυριαρχούσαν στο σύστηµα µεταφορών στις χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι
οδικές µεταφορές κερδίζουν έδαφος µε ταχείς ρυθµούς εις βάρος
των σιδηροδροµικών. Ωστσο, το µερίδιο αγοράς των σιδηροδρµων
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη εξακολουθεί να είναι πολύ
υψηλτερο σε σύγκριση µε τη ∆υτική Ευρώπη. Στην ΑΕΚΚΑ, η
θέση των σιδηροδρµων παραµένει ισχυρή, χωρίς ενδείξεις µείωσης.

13

14

Το περιβ λλον στην Ευρπη: τρτη αξιολγηση
Η αεροπλοΐα είναι ο ταχύτερα αναπτυσσµενος τρπος µεταφοράς
και στην ΕΕ το µερίδι της στην αγορά µεταφορών επιβατών (5 %)
σύντοµα θα υπερβεί το µερίδιο των σιδηροδρµων. Το µερίδιο της
αεροπλοΐας σε άλλες περιοχές εξακολουθεί να είναι πολύ µικρτερο.
Η εµπειρία στην ΕΕ δείχνει τι οι περιβαλλοντικές ρυθµίσεις σχετικά
µε τα οχήµατα και τα καύσιµα βοήθησαν να µειωθούν σηµαντικά
ορισµένες επιπτώσεις ανά µονάδα µεταφοράς, ιδίως σον αφορά
την ρύπανση της ατµσφαιρας. Τέτοια µως οφέλη οικολογικής
απδοσης έως σήµερα δεν ήταν επαρκή για να περιορίσουν τις
επιπτώσεις της ταχείας ανάπτυξης των µεταφορών και των γκων
υποδοµών σον αφορά τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, το θρυβο
και την κατάτµηση των οικοτπων. Πέραν των τεχνολογικών λύσεων,
απαιτούνται πιο ολοκληρωµένες στρατηγικές για τις µεταφορές και το
περιβάλλον προκειµένου να περιοριστεί η αύξηση της κυκλοφορίας
και να προωθηθεί η χρήση τρπων µεταφοράς πιο φιλικών για
το περιβάλλον — δύο απ τους βασικούς στχους της κοινοτικής
στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Η εθελοντική συµφωνία µεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτων
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στοχεύει στη µείωση των µέσων
εκποµπών CO2 απ νέα οχήµατα που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ,
συνέβαλε στη βελτίωση της ενεργειακής απδοσης ολκληρου του
στλου αυτοκινήτων της ΕΕ κατά 2 %. Επίσης, η ΕΕ υποστηρίζει τι
είναι αναγκαία η εσωτερίκευση των εξωτερικών στοιχείων κστους
των µεταφορών για την κοινωνία. Ένα µέσο το οποίο θα βοηθήσει
να επιτευχθεί αυτ είναι οι φροι στα καύσιµα· ωστσο, παρά τις
τακτικές αυξήσεις των φρων, τα καύσιµα για τις οδικές µεταφορές
παραµένουν φθηντερα σε πραγµατικούς ρους απ — ,τι ήταν πριν
απ είκοσι ή τριάντα χρνια. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν αρχίσει να
εισάγουν άλλες επιβαρύνσεις και φρους προκειµένου να επιτύχουν
την εσωτερίκευση του εξωτερικού κστους, µως εξακολουθούν να
υπάρχουν ορισµένα εµπδια για την εφαρµογή τους.
Μέχρι στιγµής, οι περιβαλλοντικές πιέσεις απ τον τοµέα των
µεταφορών στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες είναι γενικά
χαµηλτερες κατά κεφαλή απ — ,τι στην ΕΕ, λγω της µικρτερης
ζήτησης µεταφορών. Η ταχεία ανάπτυξη των οδικών µεταφορών,
ωστσο, δείχνει τι οι χώρες αυτές κινδυνεύουν να καταλήξουν σε
µη βιώσιµα πρτυπα µεταφορών παρµοια µε εκείνα της ΕΕ. Ενώ
η σηµαντικτερη βραχυπρθεσµη πρκληση στις χώρες αυτές είναι
η συµµρφωση µε τη σύνθετη και εκτεταµένη κοινοτική νοµοθεσία
στον τοµέα του περιβάλλοντος και των µεταφορών, η οποία ήδη
συµβάλει στην επίτευξη χαµηλτερων εκποµπών µολύβδου και
άλλων ατµοσφαιρικών ρύπων, δεν θα πρέπει να ξεχνούν το πιο
µακροπρθεσµο ζήτηµα της αποσύνδεσης της ζήτησης µεταφορών

Σνοψη
απ την οικονοµική ανάπτυξη. Οι σηµαντικτερες βραχυπρθεσµες
προκλήσεις για τις χώρες της ΑΕΚΚΑ είναι η σταδιακή κατάργηση της
µολυβδούχου βενζίνης, η κατάργηση των επιδοτήσεων καυσίµων που
εξακολουθούν να εφαρµζονται, η εισαγωγή της αυτοχρηµατοδτησης
του συστήµατος µεταφορών µέσω φρων για τα καύσιµα και η πορεία
προς καθαρτερα καύσιµα και οχήµατα και καλύτερα συστήµατα
ελέγχου και συντήρησης. Και πάλι, µακροπρθεσµα η πρκληση είναι
η αποσύνδεση.
Οι επενδύσεις σε υποδοµή εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιτητα
της πολιτικής µεταφορών σε ολκληρη την Ευρώπη. Οι επενδύσεις
στη ∆υτική Ευρώπη επικεντρώθηκαν στην επέκταση των υποδοµών,
ιδίως των οδικών, και οι επενδύσεις στις υποψήφιες για προσχώρηση
χώρες κινήθηκαν προς την ίδια κατεύθυνση. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα
πολλαπλών τρπων µεταφοράς και η επέκτασή τους προς ανατολάς
αποτελεί σηµαντικ πυλώνα της κοινής πολιτικής µεταφορών.
Μολοντι αρχικά στχος των επενδύσεων ήταν οι σιδηρδροµοι
να έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο, η ανάπτυξη του οδικού δικτύου
βρίσκεται σήµερα µπροστά απ την ανάπτυξη του σιδηροδροµικού
δικτύου. ∆εν έχει ακµη πραγµατοποιηθεί µια γενική αξιολγηση
των επιπτώσεων και των οφελών που θα έχει το διευρωπαϊκ δίκτυο
µεταφορών και η επέκτασή του προς ανατολάς στους τοµείς των
µεταφορών, της οικονοµίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
Αντανακλώντας τη σπουδαιτητα του τοµέα των µεταφορών, πριν
απ 3 έτη ξεκίνησε η εφαρµογή του Πανευρωπαϊκού Προγράµµατος
Μεταφορών, Υγείας και Περιβάλλοντος µε σκοπ τη βελτίωση των
υφιστάµενων δραστηριοτήτων και την επίτευξη προδου προς την
κατεύθυνση βιώσιµων προτύπων µεταφορών τσο για την υγεία σο
και για το περιβάλλον.
Γεγοντα και στοιχεα:
•

•

•

Ο #γκος των µεταφορν εµπορευµ!των στην ΚΑΕ χει αρχσει και
π!λι να αυξ!νεται απ# τα µσα της δεκαετας του 1990K οι µεταφορς
επιβατν χουν επανλθει στα εππεδα του 1990 και αυξ!νονται µε
ταχες ρυθµος.
Ο αριθµ#ς ιδι#κτητων αυτοκιντων αυξθηκε κατ! 61 % στην ΚΑΕ
και κατ! 20 % στην ΑΕΚΚΑ µεταξ 1990 και 1999K ωστ#σο, ο αριθµ#ς
αυτοκιντων αν! 1000 κατοκους στην ΚΑΕ και στην ΑΕΚΚΑ ανρχεται
αντστοιχα στο µισυ και σε λιγ#τερο απ# το να κτο του αντστοιχου
αριθµο αυτοκιντων στη ∆υτικ Ευρπη.
Τα σχδια επκτασης του διευρωπαϊκο δικτου µεταφορν προς
ανατολ!ς περιλαµβ!νουν να σιδηροδροµικ# δκτυο 21 000 χλµ. και
να δκτυο αυτοκινητοδρ#µων 19 000 χλµ. Το κ#στος των δικτων
υπολογζεται σε 91,5 δισ. ευρ, εκ των οποων το 48 % αντιστοιχε στο
δκτυο αυτοκινητοδρ#µων και το 40,5 % στο σιδηροδροµικ# δκτυο.
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Τουρισµς
Ο τουρισµς είναι ένας απ τους ταχύτερα αναπτυσσµενους τοµείς στην Ευρώπη
και συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη των µεταφορών. Επιπλέον, ο τουρισµς
ασκεί περαιτέρω πιέσεις στις περιοχές προορισµού µέσω των υδατικών πιέσεων,
της παραγωγής αποβλήτων και της κατάτµησης της γης. Λγω των οικονοµικών,
πολιτικών και δηµογραφικών αλλαγών, το µερίδιο των δαπανών των νοικοκυριών
στον τουρισµ αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς, µως τα µέτρα πολιτικής για την
προώθηση της βιωσιµτητας στον τουρισµ προχωρούν µε βραδύτητα.
Ο τουρισµς αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναµη της αύξησης της
ζήτησης µεταφορών επιβατών, µε τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, και η ζήτηση αυτή αναµένεται τι θα εξακολουθήσει να
αυξάνεται. Τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα, που είναι οι τρποι
µεταφοράς που προκαλούν τις µεγαλύτερες περιβαλλοντικές βλάβες,
είναι και τα περισστερο χρησιµοποιούµενα µέσα τουριστικής
µεταφοράς. Για παράδειγµα, η εναέρια κυκλοφορία προβλέπεται
τι θα διπλασιαστεί έως το 2020, κυρίως λγω της ανάπτυξης του
τουριστικού τοµέα.
Πέραν της επιρροής που ασκεί µέσω των µεταφορών, ο τουρισµς
επιβαρύνει ολοένα περισστερο το περιβάλλον µέσω της χρήσης
υδάτων, γης και ενέργειας, µέσω της ανάπτυξης υποδοµής, κτιρίων και
εγκαταστάσεων, καθώς επίσης µέσω της ρύπανσης και των αποβλήτων,
του κατακερµατισµού της γης και του αυξανµενου αριθµού δεύτερων
κατοικιών. Σε ορισµένους δηµοφιλείς προορισµούς οι πιέσεις αυτές
έχουν οδηγήσει σε σοβαρή υποβάθµιση του τοπικού περιβάλλοντος,
γεγονς που επηρεάζει την ελκυστικτητα των προορισµών αυτών για
τον τουρισµ.
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Οι τιµές των ταξιδίων διακοπών εξακολουθούν να µειώνονται και
ταυτχρονα το µερίδιο του τουρισµού στις δαπάνες των νοικοκυριών
αυξάνεται. Τα πρτυπα των διακοπών αλλάζουν, µε περισστερα
διαλείµµατα µικρής διάρκειαςκαι οι άνθρωποι ταξιδεύουν πιο συχνά,
για για βραχύτερες παραµονές και επισκέψεις σε µέρη πέραν του
τπου κατοικίας. Τα παράλια παραµένουν µακράν ο αγαπηµένος
προορισµς, ενώ οι ορεινές περιοχές, οι πλεις και η ύπαιθρος είναι
περίπου το ίδιο δηµοφιλή σε πολύ χαµηλτερο επίπεδο. Ορισµένες
χώρες οι οποίες παλαιτερα προσέλκυαν µικρ αριθµ επισκεπτών,
κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, γίνονται πιο ελκυστικές
ως αποτέλεσµα της οικονοµικής µεταβατικής κατάστασης και χάρη
στο άνοιγµα των συνρων και παρουσιάζουν τεράστιες δυναττητες
τουριστικής ανάπτυξης. Ωστσο, η εφαρµογή πολιτικών για πιο
βιώσιµο τουρισµ προχωρά µε βραδείς ρυθµούς, για παράδειγµα
η διείσδυση συστηµάτων οικολογικής σήµανσης στον τοµέα είναι
ελάχιστη.
Γεγοντα και στοιχεα:
•

Ο Παγκ#σµιος Οργανισµ#ς Τουρισµο προβλπει αξηση του διεθνος
τουρισµο στην Ευρπη σε ποσοστ# 3,1 % ετησως την περοδο ως
το 2020.
Οι τουριστικς δαπ!νες για ταξδια στο εξωτερικ# αυξθηκαν κατ! 7 %
µεταξ 1995 και 1999 στην Ευρπη.
Στη Γαλλα, τον πρτο τουριστικ# προορισµ# παγκοσµως, ο αριθµ#ς
των δετερων κατοικιν αυξθηκε κατ! 10 % µεταξ 1990 και 1999,
κυρως στις παρ!κτιες και στις ορεινς περιοχς.

•
•
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Βιοµηχανα
Ο βιοµηχανικς τοµέας στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στην
ΑΕΚΚΑ παρουσιάζει πολύ µεγαλύτερη ένταση ενέργειας σε σύγκριση µε τη ∆υτική
Ευρώπη και, ως εκ τούτου, έχει πολύ µεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Ωστσο, η ∆υτική Ευρώπη βασίζεται σε µεταποιηµένα προϊντα που εισάγονται
απ την ΚΑΕ και την ΑΕΚΚΑ και εποµένως οφείλει να αναλάβει ένα βαθµ
ευθύνης για την περιβαλλοντική επιβάρυνση που συνδέεται µε τη βιοµηχανική
ρύπανση στις χώρες αυτές. Η συµµετοχή σε βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τη
θέσπιση κανονισµών, τεχνικών προτύπων και άλλων µέτρων θα βοηθούσε στην
ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιδσεων σε ολκληρη την Ευρώπη.
Η βιοµηχανική παραγωγή αυξάνεται σε ολκληρη την Ευρώπη και η
βιοµηχανία εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικ τοµέα της οικονοµίας
σε λες τις περιοχές.. Ωστσο, στη ∆υτική Ευρώπη το µερίδι της
στην οικονοµία είναι µικρτερο, και µε πτωτική τάση, σε σύγκριση µε
την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την ΑΕΚΚΑ. Η οικολογική
και ενεργειακή απδοση γενικά βελτιώνονται, εν µέρει µέσω άµεσων
βελτιώσεων και εν µέρει µέσω µιας σχετικής µεταστροφής απ τη
µεταποίηση στις υπηρεσίες, οι οποίες παρουσιάζουν εκ φύσεως
χαµηλτερη ένταση ενέργειας. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
η ενεργειακή απδοση βελτιώνεται µε ταχύτερο ρυθµ, παραµένει
µως σε επίπεδα πολύ χαµηλτερα απ τα αντίστοιχα στη ∆υτική
Ευρώπη, ενώ η βιοµηχανία στην ΑΕΚΚΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει
επταπλάσια ένταση ενέργειας σε σχέση µε τη ∆υτική Ευρώπη. Και
πάλι εν µέρει αυτ αντανακλά τη µεγαλύτερη έµφαση που δίδεται στη
µεταποίηση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην ΑΕΚΚΑ.
Η σηµαντικτερη πρκληση στη ∆υτική Ευρώπη είναι να
διασφαλιστεί καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος µε παράλληλη
διατήρηση µιας ανταγωνιστικής βιοµηχανικής βάσης, ιδίως ταν οι
τοµείς της µεταποιητικής βιοµηχανίας που προκαλούν τη µεγαλύτερη
ρύπανση (εξρυξη, χηµικά προϊντα) τείνουν να σηµειώνουν
ισχυρτερη ανάπτυξη σε σύγκριση µε τη µέση βιοµηχανική ανάπτυξη
και καθώς έχουν ήδη ληφθεί τα τεχνικά µέτρα βελτίωσης µε το
χαµηλτερο κστος. Υπ το φως της ανάπτυξης της µεταφοράς
εµπορευµάτων, είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να αντιµετωπιστεί το θέµα
της ζήτησης µεταφορών απ τη βιοµηχανία.
Η µλυνση του εδάφους απ τοπικές πηγές συχνά συνδέεται µε
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που δεν βρίσκονται πλέον σε λειτουργία,
µε βιοµηχανικά ατυχήµατα του παρελθντος και µε ακατάλληλη
διάθεση βιοµηχανικών αποβλήτων.
Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, απαιτούνται σηµαντικές
επενδύσεις για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιδσεων της
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βιοµηχανίας στα επίπεδα που απαιτούνται απ τη διαδικασία
προσχώρησης. Στην ΑΕΚΚΑ, η σηµαντικτερη πρκληση αφορά την
ανάπτυξη ενς κατάλληλου θεσµικού και ρυθµιστικού πλαισίου και τη
βελτίωση της τήρησης περιβαλλοντικών προτύπων.
Γεγοντα και στοιχεα:
•

•

Η βιοµηχανα στην ΚΑΕ και την ΑΕΚΚΑ συµβ!λλει σε ποσοστ# 35 %
ως 40 % στο ΑΕΠ. Στις πιο προηγµνες χρες που βρσκονται σε
µεταβατικ# στ!διο, η µεταποιητικ βιοµηχανα χει ανακ!µψει απ# την
πτωτικ πορεα που ακολουθοσε στις αρχς της δεκαετας του 1990.
Αντιθτως, η µεταποηση συνολικ! στη Ρωσικ Οµοσπονδα µειθηκε
κατ! 70 % την περοδο µεταξ 1990 και 1999, εν µ#λις πρ#σφατα
!ρχισαν να εµφανζονται ορισµνες ενδεξεις αν!καµψης, κυρως στις
βιοµηχανες τροφµων και µετ!λλων.
Τη δεκαετα του 1990 η βιοµηχανικ χρση ενργειας µειθηκε
κατ! 35 % στην ΑΕΚΚΑ, κυρως λ#γω της µεωσης της βιοµηχανικς
παραγωγς. Στη ∆υτικ Ευρπη, η βιοµηχανικ χρση ενργειας
αυξ!νεται σε ποσοστ# !νω του 1 % ετησως.

Βιοµηχανικ% ρπανση και εισρο% πρων σε σχ)ση µε την αξηση
της παραγωγ%ς, 1990–1999
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Γεωργα
Η εντατικοποίηση και η εξειδίκευση της γεωργίας έχουν οδηγήσει σε διάβρωση
του εδάφους, υδατικές πιέσεις και σοβαρή µείωση της βιοποικιλτητας σε ολκληρη
την Ευρώπη. Η βιοποικιλτητα εξακολουθεί να είναι πολύ πιο υγιής στις χώρες της
ΚΑΕ και της ΑΕΚΚΑ, εµφανίζονται µως νέες απειλές απ την υποβσκηση και
την εγκατάλειψη της γης. Ο επανασχεδιασµς της κοινής γεωργικής πολιτικής της
ΕΕ σε ένα γεωργοπεριβαλλοντικ πλαίσιο και η εφαρµογή της στις υποψήφιες για
προσχώρηση χώρες εξακολουθούν να αποτελούν τις µεγαλύτερες προκλήσεις για τη
διευρυµένη ΕΕ· στις χώρες της ΑΕΚΚΑ το γεωργοπεριβαλλοντικ πλαίσιο είναι
πολύ περιορισµένο ή ανύπαρκτο.
Παρά τις διαφορετικές επικρατούσες συνθήκες, η εξειδίκευση και
η εντατικοποίηση της καλλιέργειας αποτελούν κοινές τάσεις σε λη
την περιοχή και συνδέονται µε σηµαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις
πρακτικά σε λες τις χώρες. Πολλά κυβερνητικά προγράµµατα για
την υποστήριξη της αποστράγγισης, της άρδευσης και της ενοποίησης
της γης επηρέασαν σε µεγάλο βαθµ την εξέλιξη, το δυναµικ και
την ένταση της γεωργικής παραγωγής. Gλοι αυτοί οι παράγοντες
οδήγησαν σε υπερεκµετάλλευση πρων, πως το νερ για άρδευση. Η
τάση αυτή οξύνθηκε απ την κολεκτιβοποίηση µεγάλης κλίµακας στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την ΑΕΚΚΑ. Ωστσο, στις χώρες
αυτές η δραµατική µείωση της χρήσης πρων στη γεωργία, κυρίως
λγω της οικονοµικής αναδιάρθρωσης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 1990, είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση αρκετών περιβαλλοντικών
πιέσεων.
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) είναι µια απ τις σηµαντικές
κινητήριες δυνάµεις της εντατικοποίησης και εξειδίκευσης των
καλλιεργειών στην ΕΕ. Η µετατροπή λειµώνων σε καλλιεργήσιµη γη,
η απώλεια των ορίων των αγρών και η υψηλή χρήση λιπασµάτων
και χηµικών οδήγησε σε σοβαρή µείωση της βιοποικιλτητας και
σε αύξηση της ρύπανσης των υδάτων και του αέρα. Ωστσο, ο
αναπροσανατολισµς της ΚΓΠ άρχισε να δηµιουργεί νέες ευκαιρίες,
για παράδειγµα µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών συστηµάτων, για τους
αγρτες µε σκοπ τη µείωση των πιέσεων στο περιβάλλον.
Η διάβρωση του εδάφους και η ρύπανση των υδάτων εξακολουθούν
να αποτελούν σηµαντικτατα γεωργοπεριβαλλοντικά ζητήµατα σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η ρύπανση απ σηµειακές πηγές, και
ιδίως απ µεγάλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αποθέµατα
πεπαλαιωµένων φυτοφαρµάκων εξακολουθεί να αποτελεί πρβληµα,
αν και σε πιο περιορισµένη κλίµακα απ — ,τι στο παρελθν. Στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η άρδευση και τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα που συνδέονται µε αυτή έχουν µειωθεί σηµαντικά απ
τη δεκαετία του 1990, αν και σε ορισµένες περιοχές πραγµατοποιείται
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σήµερα ανακατασκευή των εγκαταστάσεων. Τώρα η πρκληση είναι
να ενσωµατωθούν κατάλληλα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης
στην ανακατασκευή αυτών των αρδευτικών υποδοµών.
Η ποιτητα και η πυκντητα των ηµιφυσικών οικοτπων και της
βιοποικιλτητας στις γεωργικές εκτάσεις παραµένει πολύ υψηλτερη
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην ΑΕΚΚΑ σε σύγκριση
µε τη ∆υτική Ευρώπη. Η µεγάλη µείωση της κτηνοτροφικής
παραγωγής στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχει οδηγήσει σε
νέα περιβαλλοντικά προβλήµατα µε τη µορφή της υποβσκησης και
της εγκατάλειψης της γης, που απειλούν τους ηµιφυσικούς λειµώνες.
Η έλλειψη κεφαλαίων για τη διατήρηση ή τη βελτίωση υποδοµών,
πως χώρων αποθήκευσης κοπριάς, στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις
επίσης δηµιουργεί νέες περιβαλλοντικές πιέσεις. Η διατήρηση
της βιοποικιλτητας στις γεωργικές εκτάσεις και η βελτίωση της
περιβαλλοντικής διαχείρισης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις θα
αποτελέσει µια πρκληση τα επµενα έτη.
Η προσχώρηση στην ΕΕ συνεπάγεται νέες προκλήσεις για τον
σχεδιασµ της ΚΓΠ µε σκοπ την παροχή ίσων ευκαιριών για
τους αγρτες τσο στην Ανατολή σο και στη ∆ύση και για
τη διατήρηση της περιβαλλοντικής ποιτητας των γεωργικών
εκτάσεων στα νέα κράτη µέλη. Η διεύρυνση της ΚΓΠ θα επιφέρει
ένα βαθµ εντατικοποίησης στις καλλιεργήσιµες εκτάσεις µως
η καλύτερη διαχείριση των λιπασµάτων και των φυτοφαρµάκων
µπορεί να αποτρέψει τις αρνητικές συνέπειες για το έδαφος και τους
υδατικούς πρους. Ωστσο, η µετατροπή (ηµιφυσικών) λειµώνων σε
καλλιεργήσιµη γη θα ήταν µια επιβλαβής τάση. Απαιτείται ιδιαίτερη
προσπάθεια για την προώθηση της εφαρµογής περιβαλλοντικών
µέτρων στο πλαίσιο της ΚΓΠ, πως γεωργοπεριβαλλοντικά
συστήµατα, διασταυρούµενη συµµρφωση ή υποστήριξη
περιβαλλοντικών επενδύσεων.
Γεγοντα και στοιχεα:
•

•

Μετ! απ# µια µεωση που παρατηρθηκε στις αρχς της διαδικασας
µετ!βασης, η καταν!λωση λιπασµ!των σταθεροποιθηκε περπου
στα 50 NO αν! εκτ!ριο γεωργικν εκτ!σεων στην ΚΑΕ και στα 7 NO
αν! εκτ!ριο στην ΑΕΚΚΑ. Η µση καταν!λωση στη ∆υτικ Ευρπη
ανρχεται σε 120 NO αν! εκτ!ριο.
Ο αριθµ#ς των εκτρεφ#µενων ζων µειθηκε σηµαντικ! µεταξ 1989
και 2001 στην ΑΕΚΚΑ και στις υποψφιες για προσχρηση χρες.
Ωστ#σο, οι υψηλς πισεις στο περιβ!λλον συνεχζονται λ#γω της
εντατικοποησης και της συγκντρωσης της κτηνοτροφικς παραγωγς
σε µεγ!λες µον!δες αλλ! και λ#γω της κακς διαχερισης των ζωικν
αποβλτων, ιδως στην ΑΕΚΚΑ και στις υποψφιες για προσχρηση
χρες.
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∆ασοκοµα
Η συνολική δασική έκταση της Ευρώπης αυξάνεται, µως η
κατάσταση των δασών συνεχώς επιδεινώνεται εξαιτίας της οξίνισης και
της υποβάθµισης της ποιτητας του εδάφους. Τα δάση εξακολουθούν
να αποτελούν σηµαντικ οικονοµικ προ στις χώρες της ΑΕΚΚΑ
και αλλού καθώς η ζήτηση ξυλείας εξακολουθεί να αυξάνεται. Η
κατακερµατισµένη ιδιοκτησία µπορεί να αποτελέσει φραγµ για την
εφαρµογή πρακτικών ορθής διαχείρισης.
Η οικονοµική κλίµακα της δασοκοµίας στην Ευρώπη είναι γενικά µικρή,
είναι µως σηµαντική στις περισστερες χώρες που συνορεύουν µε την
Βαλτική. Τα δάση αποτελούν σηµαντικ φυσικ προ και καλύπτουν
περίπου το 38 % της συνολικής έκτασης της Ευρώπης. Περίπου το
80 % των ευρωπαϊκών δασικών πρων βρίσκεται στη Ρωσία.
Οι συνολικοί δασικοί προι της Ευρώπης αυξάνονται, καθώς η συνολική
έκταση των δασών αυξάνεται σε µέγεθος κατά 0,5 % ετησίως (εκτς της
Ρωσικής Οµοσπονδίας) και η ετήσια υλοτµηση είναι πολύ χαµηλτερη
σε σύγκριση µε την αύξηση των εκτάσεων σχεδν σε λες τις χώρες. Οι
χώρες που αναφέρουν τη µεγαλύτερη αύξηση είναι ορισµένες χώρες
της ΑΕΚΚΑ (ιδίως η Λευκορωσία και το Καζακστάν) και οι χώρες της
Μεσογείου (Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιταλία).
Η εικνα σον αφορά την κατάσταση των δασών είναι πιο
ανησυχητική. Αφτου ξεκίνησε η παρακολούθηση στα µέσα
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της δεκαετίας του 1980, η κατάσταση των δασών έχει γενικά
επιδεινωθεί και σήµερα πάνω απ το 20 % των δέντρων θεωρούνται
κατεστραµµένα.
Το σχετικά χαµηλ επίπεδο εκµετάλλευσης των πρων ξυλείας
της Ευρώπης παρέχει ευκαιρίες στους υπευθύνους για τη
χάραξη πολιτικής και στους φορείς διαχείρισης των δασών για
διαφοροποίηση των λειτουργιών των δασών και στροφή προς µια
καλύτερη ισορροπία µεταξύ των περιβαλλοντικών, κοινωνικών
και οικονοµικών συµφερντων στις δασικές περιοχές. Ωστσο, η
κατακερµατισµένη ιδιοκτησία µετά τις ιδιωτικοποιήσεις και την
επιστροφή απαλλοτριωµένων ιδιοκτησιών σε χώρες µε οικονοµίες σε
µεταβατικ στάδιο µπορεί να αποτελέσει φραγµ για την εφαρµογή
πρακτικών ορθής διαχείρισης και, κατά συνέπεια, για την προστασία
του περιβάλλοντος.
Γεγοντα και στοιχεα:
•

•
•

Το ποσοστ# των !θικτων απ# τον !νθρωπο δασν στις περισσ#τερες
ευρωπαϊκς χρες εναι κ!τω του 1 %, µε εξαρεση τη Ρωσικ
Οµοσπονδα και τις σκανδιναβικς χρες (Β#ρεια Σουηδα, Φινλανδα
και Νορβηγα).
Περπου το 7 % των δασικν εκτ!σεων στην Ευρπη τελε υπ# κ!ποια
µορφ προστασας και περπου το 3 % τελε υπ# αυστηρ προστασα.
Σε #λα τα µρη της Ευρπης, η ετσια υλοτ#µηση εναι πολ
χαµηλ#τερη σε σγκριση µε την αξηση του ξλου. Στη Ρωσικ
Οµοσπονδα χρησιµοποιεται µ#νο το 16 % της ετσιας αξησης, εν
στη ∆υτικ Ευρπη η αναλογα αυτ εναι 65 % και στην ΚΑΕ 50 %.

Ετ%σια υλοτµηση και καθαρ% ετ%σια αξηση των δασν —
αυξανµενο απθεµα δασν διαθ)σιµων για παροχ% ξλου
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Αλιεα
Πολλά αποθέµατα θαλάσσιων ψαριών βρίσκονται κάτω απ τα επίπεδα που
καθιστούν βιώσιµο τον πληθυσµ τους εξαιτίας της υπεραλίευσης απ αποδοτικούς,
εκσυγχρονισµένους στλους. Τα αποθέµατα ψαριών στα εσωτερικά ύδατα
απειλούνται περισστερο απ την περιβαλλοντική υποβάθµιση παρά απ την
υπερεκµετάλλευση. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας, της
οποίας η παραγωγή αυξάνεται ραγδαία, χρειάζονται περισστερη προσοχή.
Οι κρατικές επιδοτήσεις που σχεδιάστηκαν µε σκοπ τη µείωση και
τον εκσυγχρονισµ των αλιευτικών στλων ενδέχεται να επιδείνωσαν
το πρβληµα της υπερεκµετάλλευσης των αποθεµάτων θαλάσσιων
ψαριών, καθώς η αυξηµένη αποδοτικτητα λγω του εκσυγχρονισµού
υπερκέρασε τη µείωση του δυναµικού. Μελετάται µια περαιτέρω
µείωση του δυναµικού πολλών αλιευτικών στλων, η οποία ιδανικά
θα πρέπει να συνοδεύεται απ τη χρήση οικονοµικών µέσων µε σκοπ
την άρση του κινήτρου για εντατικτερη αλίευση µε µικρτερο (αλλά
πιο σύγχρονο) στλο. Η εφαρµογή σχεδίων στήριξης των ανθρώπων
που εγκαταλείπουν τον κλάδο της αλιείας θα µπορούσε να µειώσει τη
σοβαρτητα των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων.
Η εµπορική αλιεία στα εσωτερικά ύδατα, εκτς της υδατοκαλλιέργειας,
έχει µειωθεί κατά 32 % απ το 1990. Ο Οργανισµς των Ηνωµένων
Εθνών για τη ∆ιατροφή και τη Γεωργία θεωρεί γενικά τι η
περιβαλλοντική υποβάθµιση, και χι η υπερεκµετάλλευση, είναι
η µεγαλύτερη απειλή για τα αποθέµατα ψαριών στα εσωτερικά
ύδατα. Ωστσο, συχνά οι παράνοµες εκφορτώσεις, για παράδειγµα
οξύρρυγχου απ την Κασπία Θάλασσα, είναι πολλαπλά µεγαλύτερες
απ τις νµιµες εκφορτώσεις και συνιστούν σηµαντική πίεση για το
συγκεκριµένο προ.
Η υδατοκαλλιέργεια αυξάνεται ραγδαία, ιδίως η θαλάσσια
υδατοκαλλιέργεια στη ∆υτική Ευρώπη, και το 2000 έφτασε σε µια
συνολική παραγωγή λίγο πάνω απ δύο εκατοµµύρια τνους. Οι
βασικτεροι περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί αφορούν την εντατική
καλλιέργεια σολοµού, λαβρακιού και συναγρίδας σε θαλάσσια ύδατα
και πέστροφας σε γλυκά ύδατα. Η κατανηση και η διαχείριση των
επιπτώσεων στο άµεσο περιβάλλον των εκµεταλλεύσεων είναι γενικά
ικανοποιητική. Ωστσο, δεν έχει δοθεί ακµα αρκετή προσοχή στις
ευρύτερες επιπτώσεις για την κατάσταση των θρεπτικών συστατικών
των υδάτων και για τους άγριους πληθυσµούς. Σε ορισµένες περιοχές,
οι µονάδες ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν σηµαντική πηγή θρεπτικών
στοιχείων και οι πληθυσµοί ψαριών που έχουν διαφύγει απ
ιχθυοκαλλιέργειες µπορεί να είναι της ίδιας τάξεως µεγέθους µε τους
άγριους πληθυσµούς. Οι προβληµατισµοί αυτοί επιτάσσουν καλύτερη
διαχείριση του τοµέα της υδατοκαλλιέργειας συνολικά.
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Γεγοντα και στοιχεα:
•

•

•

Απ# το 1990, οι συνολικς εκφορτσεις θαλ!σσιων αλιευµ!των στην
Ευρπη χουν αυξηθε κατ! 25 % παρ! τη µεωση στο δυναµικ# του
στ#λου.
Τα περισσ#τερα ευρωπαϊκ! αποθµατα µπακαλι!ρου χουν µειωθε
σηµαντικ! απ# το 1980 και στο µεγαλτερο µρος τους θεωρεται #τι
διατρχουν κνδυνο καταστροφς του αποθµατος.
Την τελευταα δεκαετα χουν επιτευχθε περιορισµνες µ#νο µεισεις
στο δυναµικ# του ευρωπαϊκο στ#λου συνολικ!. Οι µεγαλτερες
µεισεις χουν σηµειωθε στο στ#λο της ΕΕ.

Σνοψη
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Περιβαλλοντικ)ς εξελξεις
Στο τρέχον εξελισσµενο κοινωνικοοικονοµικ πλαίσιο, η συνολική
εικνα του περιβάλλοντος της Ευρώπης είναι σύνθετη. Αξιοσηµείωτη
προδος έχει επιτευχθεί για παράδειγµα σον αφορά τη µείωση της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ σηµαντική είναι και η προδος ως προς
τη διαχείριση των υδατικών πρων και της ποιτητας των υδάτων σε
ολκληρη την Ευρώπη. Ωστσο, παραµένουν αρκετά προβληµατικά
ζητήµατα, πως τα επικίνδυνα απβλητα, τα χηµικά προϊντα,
η διάβρωση του εδάφους και η µείωση ειδών που συνδέονται µε
εξαφανιζµενους ή υποβαθµιζµενους οικοτπους, που είναι
απαραίτητο να καταβληθούν περισστερες προσπάθειες.
Πολλές απ τις ευνοϊκές περιβαλλοντικές τάσεις που παρατηρούνται
είναι αποτέλεσµα σχετικά απλών τεχνικών εξελίξεων (ασφαλέστερες
εναλλακτικές λύσεις για ουσίες που εξασθενίζουν το ζον, αµλυβδη
βενζίνη), µέτρων που λαµβάνονται άπαξ (µεταστροφή απ τον
άνθρακα και το πετρέλαιο στο φυσικ αέριο) ή της οικονοµικής
ύφεσης µετά την αναδιάρθρωση στην ΑΕΚΚΑ (µείωση της
κατανάλωσης ενέργειας και, κατά συνέπεια, των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου). Σε ορισµένες απ αυτές τις περιπτώσεις, π.χ. σον
αφορά τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη και στην ΑΕΚΚΑ, η τάση αυτή πιθανώς θα
αναστραφεί κατά την πορεία ανάκαµψης των οικονοµιών.

Μεταβολ% του κλµατος
Το καλοκαίρι του 2002 οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πληµµύρες στην
Κεντρική Ευρώπη. Αυτές δεν µπορούν να αποδοθούν µνο στην µεταβολή του
κλίµατος, αλλά θεωρείται τι αποτελούν ένα παράδειγµα του τι µπορεί να συµβεί
εάν η µεταβολή του κλίµατος συνεχιστεί. Ο κίνδυνος πληµµύρων προβλέπεται τι
θα αυξηθεί στην Κεντρική Ευρώπη ενώ οι ξηρασίες είναι πιθαν να γίνουν πιο
συχνές σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Το κστος µετριασµού της µεταβολής του
κλίµατος στη ∆υτική Ευρώπη µπορεί να µειωθεί σηµαντικά µε τη χρήση των
µηχανισµών του Κιτο. Στην Ανατολική Ευρώπη, απαιτούνται επενδύσεις στον
ενεργειακ τοµέα και αναµένεται τι το κστος µετριασµού των αερίων θερµοκηπίου
θα είναι χαµηλτερο σε σύγκριση µε τη ∆υτική Ευρώπη. Η Ρωσική Οµοσπονδία,
η οποία πιθαντατα θα έχει σηµαντικ πλενασµα δικαιωµάτων εκποµπών έως
το 2010, θα µπορούσε να διαδραµατίσει κεντρικ ρλο στη µελλοντική αγορά
δικαιωµάτων αερίων θερµοκηπίου.
Η µέση θερµοκρασία στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 1,2 °C (έναντι
0,6 σε παγκσµιο επίπεδο) τα τελευταία 100 χρνια. Η δεκαετία του
1990 ήταν η θερµτερη δεκαετία τα τελευταία 150 έτη. Περαιτέρω
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αύξηση της µέσης θερµοκρασίας απ 1,4 έως 5,8°C αναµένεται
µεταξύ 1990 και 2100, µε µεγάλες αυξήσεις στην Ανατολική και Ντια
Ευρώπη. Το εύρος των προβλέψεων οφείλεται στις διαφορετικές
υποθέσεις που λαµβάνονται σον αφορά την παγκσµια αύξηση
του πληθυσµού, τις κοινωνικοοικονοµικές και τεχνολογικές εξελίξεις,
καθώς και στην αβεβαιτητα που διέπει την κατανηση του κλιµατικού
συστήµατος. Εποµένως, είναι χρήσιµο να παρουσιάζεται ένα εύρος
προβλεπµενων µεταβολών έως το 2100, που είναι εφικτ.
Οι βροχοπτώσεις παγκοσµίως έχουν αυξηθεί κατά περίπου 2 %
τον τελευταίο αιώνα, ενώ η βρεια Ευρώπη και η δυτική Ρωσία
παρουσιάζουν αύξηση 10 % έως 40 %. Οι προβλέψεις υποδεικνύουν
αύξηση των βροχοπτώσεων της τάξεως του 1 % έως 2 % ανά δεκαετία
για τον επµενο αιώνα. Επίσης, ο κίνδυνος πληµµύρων σε ορισµένες
περιοχές και ξηρασίας σε άλλες προβλέπεται τι θα αυξηθεί. Το
καλοκαίρι του 2002, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πληµµύρες
στη Κεντρική Ευρώπη, γεγονς το οποίο δεν µπορεί να αποδοθεί µνο
στην µεταβολή του κλίµατος, αλλά µπορεί να θεωρηθεί τι αποτελεί
ένα παράδειγµα του τι µπορεί να συµβεί εάν συνεχιστεί η µεταβολή
του κλίµατος.
Η Ευρωπαϊκή Κοιντητα, τα 15 κράτη µέλη και οι χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης επικύρωσαν το πρωτκολλο
του Κιτο το 2002. Εάν η Ρωσική Οµοσπονδία το επικυρώσει
πως αναµένεται το 2003, το πρωτκολλο του Κιτο θα τεθεί σε
εφαρµογή καθώς θα έχει επικυρωθεί απ επαρκή αριθµ χωρών που
αντιπροσωπεύουν σηµαντικ ποσοστ εκποµπών.
Σηµαντικές µειώσεις παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 1990 στις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, απ 3,5 % στην ΕΕ
έως 34 % στην ΚΑΕ και 38 % στην ΑΕΚΚΑ. Ωστσο, οι προβλέψεις
µε βάση τις τρέχουσες εγχώριες και κοινοτικές πολιτικές και µέτρα
δείχνουν τι εκποµπές στην ΕΕ το 2010 θα έχουν µειωθεί σε ποσοστ
µλις 4,7 %, δηλαδή 3,3 ποσοστιαίες µονάδες λιγτερο απ το στχο
του Κιτο 8 %. Η εφαρµογή λων των συµπληρωµατικών πολιτικών
και µέτρων που έχουν προταθεί αλλά δεν έχουν ακµη εφαρµοστεί θα
οδηγήσει σε µείωση 12,4 %, ποσοστ πολύ ικανοποιητικ σε σχέση
µε τον στχο. Ωστσο, στα στοιχεία αυτά λαµβάνεται ως υπθεση
τι ορισµένα κράτη µέλη θα υπερβούν τους επιµέρους εθνικούς τους
στχους βάσει της συµφωνίας της ΕΕ για την κατανοµή των βαρών,
κάτι το οποίο δεν µπορεί να θεωρηθεί ως δεδοµένο. Η εµπορία
εκποµπών και άλλοι ευέλικτοι µηχανισµοί του Κιτο µπορούν συνεπώς
να διαδραµατίσουν ένα ρλο στην επίτευξη των στχων ορισµένων
κρατών µελών και της Ευρώπης συνολικά, πέραν του φάσµατος των
πολιτικών και των µέτρων που ήδη εφαρµζονται σε διάφορους τοµείς
(ενέργεια, µεταφορές, βιοµηχανία, διαχείριση αποβλήτων).
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Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην ΑΕΚΚΑ, που οι
µειώσεις των εκποµπών ήταν κυρίως αποτέλεσµα της αλλαγής στη
χρήση καυσίµων και της οικονοµικής αναδιάρθρωσης, οι µηχανισµοί
του Κιτο προσφέρουν µια ευκαιρία για τη θέσπιση νέων µέτρων.
Τα µέτρα αυτά µπορούν να σχεδιαστούν για τον περιορισµ των
εκποµπών που θα προκύψουν απ την ταχεία αύξηση της παραγωγής
και της κατανάλωσης. Αναµένεται τι οι χώρες της ∆υτικής Ευρώπης,
στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να ανταποκριθούν στις δεσµεύσεις
τους, θα χρηµατοδοτήσουν σε µεγάλο βαθµ τα µέτρα αυτά.
Το πρωτκολλο του Κιτο είναι µνο το πρώτο βήµα για τη
µείωση των παγκσµιων εκποµπών σε ποσοστ 60 % έως 70 %
στις εκβιοµηχανισµένες χώρες, µείωση η οποία είναι απαραίτητη
προκειµένου να επιτευχθούν ‘βιώσιµες’ συγκεντρώσεις αερίων
θερµοκηπίου και κλιµατικές συνθήκες σύµφωνα µε τον προτεινµενο
κοινοτικ στχο για περιορισµ της αύξησης της θερµοκρασίας
κατά 2 °C το µέγιστο πάνω απ τα προβιοµηχανικά επίπεδα.
Για να επιτευχθούν οι µειώσεις αυτές θα απαιτηθεί µια πολύ πιο
αυξηµένη µεταστροφή σε ενεργειακές πηγές χαµηλής και µηδενικής
περιεκτικτητας άνθρακα απ — ,τι πιθανολογείται σύµφωνα µε
τις τρέχουσες προβλέψεις για την επίτευξη των στχων του Κιτο.
Στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, καθώς η συνολική κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύµατος εξακολουθεί να αυξάνεται, η ταχύτητα
υιοθέτησης ανανεώσιµων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και
το µέλλον της πυρηνικής ενέργειας συνδέονται πολύ στενά µε τη
δυναττητα επίτευξης των στχων σχετικά µε τα αέρια θερµοκηπίου
στο µέλλον.
Ωστσο, ακµα και η επίτευξη άµεσων µεγάλων µειώσεων των
εκποµπών δεν θα αποτρέψει σε κάποιο βαθµ τη µεταβολή του
κλίµατος και τις περιβαλλοντικές και οικονοµικές επιπτώσεις. Συνεπώς,
είναι απαραίτητο να ληφθούν µέτρα προκειµένου να αντιµετωπιστούν
οι συνέπειες της µεταβολής του κλίµατος, ιδίως σε περιοχές που είναι
ευάλωτες σε πληµµύρες ή ξηρασίες.
Οι πολιτικές σχετικά µε τη µεταβολή του κλίµατος µπορεί να έχουν
σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα (‘παράλληλα οφέλη’) µειώνοντας
επίσης τις εκποµπές ατµοσφαιρικών ρύπων.
Γεγοντα και στοιχεα:
•

•

Η καση στους κλ!δους της ενργειας, στη βιοµηχανα, στις
µεταφορς και σε !λλους τοµες (κυρως στη θρµανση σε
περιοχς εµπορικν εγκαταστ!σεων και κατοικιν) — αποτελε τη
σηµαντικ#τερη πηγ εκποµπν αερων θερµοκηπου σε ολ#κληρη την
Ευρπη.
Οι εκποµπς απ# ενεργειακος κλ!δους (παραγωγ ηλεκτρικς
ενργειας και θερµ#τητας) εναι υψηλ#τερες στις υποψφιες για
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προσχρηση χρες και στην ΑΕΚΚΑ απ — #,τι στη ∆υτικ Ευρπη, εν
µρει λ#γω του χαµηλ#τερου µεριδου !λλων πηγν, #πως οι οδικς
µεταφορς.
Στην ΕΕ, οι µεταφορς συµβ!λλουν στο 20 % περπου των συνολικν
εκποµπν αερων θερµοκηπου, εν στις υποψφιες για προσχρηση
χρες η συµβολ τους εναι σηµαντικ! µικρ#τερη, καθς σηµεινονται
λιγ#τερες οδικς µεταφορς.
Οι εκποµπς απ# τη βιοµηχανα συµβ!λλουν περπου στο 20 % του
συν#λου των εκποµπν αερων θερµοκηπου στο µεγαλτερο µρος
της Ευρπης. Η καση καυσµων για την παραγωγ ηλεκτρικς
ενργειας και θερµ#τητας αποτελε την κυρι#τερη πηγ.

•

•

Εκποµπ)ς αερων θερµοκηπου αν α)ριο και περιφ)ρεια του 2000
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Οι εκποµπ)ς αερων θερµοκηπου σε σγκριση µε τον στχο για
την περοδο 2008–2012
ΕΕ: εξαιρονται οι αλλαγ)ς της χρ%σης της γης και η δασοκοµα
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Εξασθ)νιση του στρατοσφαιρικο ζοντος
Η σταδιακή µείωση της συγκέντρωσης ουσιών που περιέχουν χλώριο
και εξασθενίζουν το ζον στην τροπσφαιρα δείχνει τι οι διεθνείς
πολιτικές για τον έλεγχο των εκποµπών ουσιών που εξασθενίζουν
το ζον στέφονται µε επιτυχία. Ωστσο, η αυξηµένη υπεριώδης
ακτινοβολία θα συνεχιστεί έως του ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του
ζοντος και οι επιβλαβείς επιπτώσεις των υπεριωδών ακτίνων για την
ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήµατα είναι πιθαν να παραµείνουν
για ακµη µεγαλύτερο διάστηµα. Εάν εφαρµοστούν τα τρέχοντα
µέτρα ελέγχου, η αύξηση της συχντητας εµφάνισης καρκίνου του
δέρµατος στο µέλλον εξαιτίας της εξασθένισης του ζοντος θα είναι
πολύ περιορισµένη, ενώ η µέγιστη επίδραση των µέτρων αναµένεται
γύρω στο 2050.
Η µέση στήλη του ζοντος στην Ευρώπη τον µήνα Μάρτιο κατά την
περίοδο 1997–2001 ήταν περίπου 7 % χαµηλτερη σε σύγκριση µε
την περίοδο 1979–1981. Η µείωση αυτή είναι µεγαλύτερη απ την
παγκσµια µέση µείωση στα βρεια µέσα γεωγραφικά πλάτη για την
περίοδο χειµώνα-άνοιξης, η οποία ανέρχεται στο 4 % περίπου.
Η εφαρµογή της Σύµβασης της Βιέννης και του πρωτοκλλου του
Μντρεαλ υπήρξε εµφανώς επιτυχής στη ∆υτική Ευρώπη, που η
χρήση ουσιών που εξασθενίζουν το ζον µειώνεται µε ρυθµ ταχύτερο
απ αυτν που ορίζεται στο πρωτκολλο. Ωστσο, λγω της µακράς
διάρκειας ζωής των ουσιών αυτών στην ατµσφαιρα, η στιβάδα
του ζοντος δεν θα είναι δυνατν να αποκατασταθεί πλήρως παρά
µνο µετά το 2050, ακµη και µε αυτν τον ταχύ ρυθµ σταδιακής
κατάργησης των ουσιών που εξασθενούν το ζον.
Στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και στις
χώρες της ΑΕΚΚΑ την τελευταία πενταετία παρατηρείται µείωση τσο
της παραγωγής σο και της κατανάλωσης ουσιών που εξασθενούν το
ζον.
Πέρα απ τη διαχείριση των υπολειπµενων αποθεµάτων ουσιών
που εξασθενούν το ζον, την πρληψη της παράνοµης διακίνησης
και της απρριψης και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης ουσιών
αντικατάστασης µε λιγτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι κύριες
δράσεις στη ∆υτική Ευρώπη θα αφορούν την παροχή βοήθειας προς
τις αναπτυσσµενες χώρες και τη µείωση της παραγωγής και της
κατανάλωσης ουσιών που εξασθενούν το ζον.
Γεγοντα και στοιχεα:
•

Η παραγωγ ουσιν που εξασθενζουν το #ζον στη ∆υτικ Ευρπη
χει µειωθε σε ποσοστ# σχεδ#ν 90 %. Ωστ#σο, η παραγωγ
υδροχλωροφθορανθρ!κων (HCFC) — µε χαµηλ# δυναµικ# εξασθνισης
του #ζοντος αλλ! υψηλ# δυναµικ# παγκ#σµιας αξησης της
θερµοκρασας — αυξ!νεται.
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•

Οι πισεις ακτινοβολας που προκαλονται απ# τις ουσες που
εξασθενον το #ζον εξακολουθον να αυξ!νονται. Αυτ# οφελεται στο
γεγον#ς #τι αυξ!νονται οι πισεις ακτινοβολας που προκαλονται απ#
τους υδροχλωροφθορ!νθρακες (HCFC), εν οι αντστοιχες πισεις
ακτινοβολας απ# τους χλωροφθορ!νθρακες (CFC) σταθεροποιεται.
Η παρ!νοµη διακνηση και παραγωγ ουσιν που εξασθενζουν το #ζον
υπολογιζ#ταν στο 10 % της παγκ#σµιας παραγωγς το 1995. Αυτς οι
παρ!νοµες δραστηρι#τητες θα καθυστερσουν την αποκατ!σταση της
στιβ!δας του #ζοντος για αρκετ! χρ#νια.
Οι χρες της ∆υτικς Ευρπης συνεισφεραν το 48 % των συνολικν
παγκ#σµιων πληρωµν στο πολυµερς ταµεο µεταξ 1991 και 2000.
Το συνολικ# ποσ# που χει δαπανηθε µχρι στιγµς απ# το ταµεο
αναµνεται #τι θα οδηγσει στη σταδιακ κατ!ργηση της χρσης 122
εκατοµµυρων κιλν ∆ΕΟ (αριθµ#ς υπερδιπλ!σιος της παραγωγς του
1997 στη ∆υτικ Ευρπη — ∆ΕΟ: δυναµικ# εξασθνισης #ζοντος).

•

•
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Ρπανση της ατµσφαιρας
Η ρύπανση της ατµσφαιρας εξακολουθεί να αποτελεί πρβληµα στις περισστερες
πλεις. Οι µέσες συγκεντρώσεις ζοντος στο επίπεδο του εδάφους εξακολουθούν
να αυξάνονται µολοντι οι τιµές συγκεντρώσεων αιχµής µειώνονται. Η έκθεση
σε σωµατίδια θα είναι πιθανώς το µεγαλύτερο δυνητικ πρβληµα υγείας λγω
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στις περισστερες πλεις. Αν και οι συγκεντρώσεις
µειώνονται απ ττε που ξεκίνησε η παρακολούθησή τους, ένα µεγάλο ποσοστ του
αστικού πληθυσµού υποβάλλεται σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τις µελλοντικές
οριακές τιµές της ΕΕ.
Η ρύπανση απ το διοξείδιο του θείου (SO2) και, σε µικρτερο βαθµ,
απ οξείδια του αζώτου (NOx) έχει µειωθεί σηµαντικά στη ∆υτική
Ευρώπη. Ωστσο, το ζον στο επίπεδο του εδάφους και τα σωµατίδια
εξακολουθούν να αποτελούν ζητήµατα που προκαλούν ανησυχία για
την ανθρώπινη υγεία και τις επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα. Ενώ η
ποιτητα του αέρα επίσης βελτιώνεται στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη και στην ΑΕΚΚΑ, ειδικά η δεύτερη εξακολουθεί να
αντιµετωπίζει προβλήµατα µε το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του
αζώτου. Ωστσο, η χρήση διαφορετικών µεθδων παρακολούθησης
εµποδίζει τη δυναττητα ενδελεχών αξιολογήσεων στις χώρες της
ΑΕΚΚΑ.
Η έκθεση σε σωµατίδια αποτελεί σήµερα τη µεγαλύτερη απειλή για
την ανθρώπινη υγεία λγω της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στις χώρες
της ∆υτικής Ευρώπης και πολλά κράτη µέλη της ΕΕ είναι πιθαν
τι θα αντιµετωπίσουν σηµαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά τους
να ανταποκριθούν στα µελλοντικά πρτυπα. Η κατάσταση στην
Κεντρική Ασία και στη Ρωσία προβληµατίζει επίσης: σε αντίθεση
µε την κατάσταση στις υποπεριοχές, το 1998, το 30 % των ρωσικών
πλεων υπερέβαιναν τα ρια που έχει θέσει η Παγκσµια Οργάνωση
Υγείας για τα σωµατίδια, ενώ οι υπερβάσεις των ορίων αυτών στις
πλεις της Κεντρικής Ασίας είναι επίσης ευρείες. Αναµένεται τι οι
εκποµπές σωµατιδίων είναι πιθαν να αυξηθούν στην Κεντρική Ασία
σε συνδυασµ µε την αύξηση της χρήσης ενέργειας στο εγγύς µέλλον.
Οι υφιστάµενες πολιτικές για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων των
µεταφορών και της κακής ποιτητας του άνθρακα δεν αναµένεται να
µειώσουν τις εκποµπές σε επίπεδο επαρκές ώστε να αντισταθµιστεί η
αυξηµένη χρήση ενέργειας.
Το 1999 οι ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις ζοντος στο επίπεδο του
εδάφους υπερέβαιναν τον µελλοντικ στχο στο 30 % περίπου των
πλεων της ΕΕ. Οι περισστερες υπερβάσεις εντοπίζονται στις χώρες
της Κεντρικής και Ντιας Ευρώπης. Οι προβλέψεις για το 2010
υποδεικνύουν µεγάλες µειώσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε σηµαντική
βελτίωση της προστασίας της υγείας, µως δεν θα είναι επαρκείς ώστε
να επιτευχθούν οι τιµές-στχοι σε λες τις περιοχές της Ευρώπης.

35

36

Το περιβ λλον στην Ευρπη: τρτη αξιολγηση
Γενικά έχει σηµειωθεί ικανοποιητική προδος σον αφορά τη µείωση
των εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων και την επίτευξη των στχων
που ορίζονται στο Πρωτκολλο του Γκέτεµποργκ της Σύµβασης για
τη διασυνοριακή ρύπανση της ατµσφαιρας σε µεγάλη απσταση.
Ωστσο, στις χώρες της Ντιας Ευρώπης απαιτούνται περαιτέρω
µειώσεις των εκποµπών οξεοποιητικών ουσιών και προδρµων του
ζοντος προκειµένου να επιτευχθούν οι στχοι.
Ο ευτροφισµς εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικ πρβληµα καθώς
υπάρχουν µεγάλες περιοχές οικοσυστηµάτων που παραµένουν
απροστάτευτες σε ολκληρη την Ευρώπη, ιδίως στη ∆υτική
και Κεντρική Ευρώπη. Τα ρυπαντικά φορτία στα περισστερα
οικοσυστήµατα της Ευρώπης κυµαίνονται σήµερα σε επίπεδα
χαµηλτερα απ εκείνα που είναι πιθαν να προκαλέσουν βλάβες λγω
οξίνισης, µως πολλές τοπικές περιοχές εξακολουθούν να διατρέχουν
κίνδυνο, ιδίως στην Κεντρική Ευρώπη. Οι µεγάλες συνολικές
µειώσεις εκποµπών οξεοποιητικών ουσιών, ουσιών ευτροφισµού και
πρδροµων του ζοντος στο επίπεδο του εδάφους που σηµειώθηκαν
την τελευταία δεκαετία ήταν περισστερο αποτέλεσµα της οικονοµικής
αναδιάρθρωσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην
ΑΕΚΚΑ παρά των στοχοθετηµένων µέτρων για τη µείωση των
εκποµπών.
Οι προβλέψεις σύµφωνα µε το βασικ σενάριο αναφοράς για το 2010
υποδεικνύουν τι η οικονοµική αναδιάρθρωση και η µεταστροφή
σε καθαρτερα καύσιµα θα δώσει τη δυναττητα στη Ρωσική
Οµοσπονδία και στη δυτική ΑΕΚΚΑ να επιτύχουν τους στχους
σχετικά µε τα ανώτατα ρια εκποµπών που καθορίζονται στο
πρωτκολλο του Γκέτεµποργκ της Σύµβασης για τη διασυνοριακή
ρύπανση της ατµσφαιρας σε µεγάλη απσταση (CLRTAP). Η
εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη θα βοηθήσει τις χώρες να επιτύχουν τα εθνικά ανώτατα ρια
εκποµπών για λους τους ατµοσφαιρικούς ρύπους εκτς της αµµωνίας.
Στη ∆υτική Ευρώπη, θα είναι αναγκαία η θέσπιση συµπληρωµατικών
µέτρων πέραν της τρέχουσας νοµοθεσίας προκειµένου να επιτευχθούν
τα εθνικά ανώτατα ρια εκποµπών για τα οξείδια του αζώτου, τις
πτητικές οργανικές ενώσεις και την αµµωνία.
Η µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε στχο
τη συµµρφωση µε το πρωτκολλο του Κιτο θα επιφέρει
σηµαντικά παράλληλα οφέλη, πως επιπλέον µείωση των
εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων, µειωµένο κστος ελάττωσης της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και µειωµένο κίνδυνο επιπτώσεων για την
ανθρώπινη υγεία και βλαβών για τα οικοσυστήµατα.

Σνοψη
Η χρήση ευέλικτων µηχανισµών για την εφαρµογή του πρωτοκλλου
του Κιτο στη ∆υτική Ευρώπη θα µπορούσε να µεταστρέψει τις
επιπλέον µειώσεις εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσική Οµοσπονδία και τη ∆υτική ΑΕΚΚΑ
και να οδηγήσει σε µεγαλύτερη προστασία των οικοσυστηµάτων σε
ολκληρη την Ευρώπη.
Γεγοντα και στοιχεα:
•

Το 2000, π!νω απ# το 90 % των οικοσυστηµ!των στην ΚΑΕ και την
ΑΕΚΚΑ εκτιµ!ται #τι προστατεονταν απ# περαιτρω οξνιση. Στη
∆υτικ Ευρπη, π!νω απ# το 10 % των εκτ!σεων οικοσυστηµ!των
εξακολουθε να µην προστατεεται — δηλ. η εναπ#θεση οξεοποιητικν
ουσιν υπερβανει τις τιµς κατωφλου για τα οικοσυστµατα αυτ!.
Jσον αφορ! το #ζον στο εππεδο του εδ!φους, σε πολλς ευρωπαϊκς
π#λεις παρατηρεται υπρβαση της κοινοτικς τιµς-στ#χου. Οι µσες
συγκεντρσεις #ζοντος εξακολουθον να αυξ!νονται απ# το 1995,
#µως οι συγκεντρσεις αιχµς χουν µειωθε. Περπου το 90 % των
γεωργικν καλλιεργειν στη ∆υτικ και Κεντρικ Ευρπη εκτθενται
σε συγκεντρσεις #ζοντος που υπερβανουν τον µακροπρ#θεσµο
κοινοτικ# στ#χο.
7να σηµαντικ# ποσοστ# του αστικο πληθυσµο της Ευρπης
εκτθεται σε συγκεντρσεις λεπτν σωµατιδων π!νω απ# τις οριακς
τιµς. Ωστ#σο, οι συγκεντρσεις χουν µειωθε απ# τ#τε που ξεκνησε
η παρακολοθηση στις αρχς της δεκαετας του 1990.

•

•

Μεταβολ)ς στις εκποµπ)ς ουσιν ευτροφισµο την περοδο
1990–2000 σε σγκριση µε τους στχους της ΕΕ και της ΟΕΗΕΕ
για το 2010
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%
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Εκτιµ%σεις της κατανοµ%ς της προστασας οικοσυστηµ των απ
τον ευτροφισµ το 2002
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Χηµικ)ς ουσες
Αν και υπάρχουν πολλές ‘καλές ειδήσεις’ σχετικά µε την αποτελεσµατικτητα
των πολιτικών που οδηγούν σε µείωση των συγκεντρώσεων επικίνδυνων χηµικών
ουσιών στο περιβάλλον, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισµένες περιπτώσεις
που παρατηρείται υπέρβαση των επιπέδων- στχων και που, για παράδειγµα,
απαιτείται η έκδοση συστάσεων σχετικά µε τρφιµα που καταναλώνονται απ
εγκύους. ∆ύο παραδείγµατα είναι οι διοξίνες και ο υδράργυρος στα ψάρια. Η
παρακολούθηση και η αναφορά σχετικά µε τις χηµικές ουσίες στην Ευρώπη δεν
είναι συντονισµένες και υπάρχει ανισορροπία µεταξύ των διαφρων ουσιών. Ένας
σχετικά µικρς αριθµς επιλεγµένων βαρέων µετάλλων, ανθεκτικών οργανικών
ρύπων και φυτοφαρµάκων φαίνεται τι αποτελούν τις µοναδικές οµάδες ουσιών
που παρακολουθούνται τακτικά στα περισστερα στοιχεία του περιβάλλοντος,
στα τρφιµα, στα καταναλωτικά προϊντα και στους ανθρώπινους ιστούς. Τα
φαρµακευτικά προϊντα και οι µεταβολίτες τους παρακολουθούνται περιστασιακά.
Η χηµική βιοµηχανία σηµειώνει ταχύτερη ανάπτυξη σε σύγκριση
µε άλλους τοµείς της µεταποιητικής βιοµηχανίας και η ανάπτυξη
αυτή είναι επίσης ταχύτερη απ την αύξηση του ακαθάριστου
εγχώριου προϊντος στην ΕΕ. Οι γκοι παραγωγής χηµικών ουσιών,
συµπεριλαµβανοµένων ορισµένων επιλεγµένων τοξικών χηµικών
ουσιών, αυξάνονται στην ΕΕ, παραµένει µως µια γενική έλλειψη

Σνοψη
γνώσεων και βασικών στοιχείων για µεγάλους αριθµούς χηµικών
ουσιών που κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρώπης. Αυτ οδηγεί
σε δυσχέρειες σον αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη
διαχείριση των κινδύνων µε βάση τα ανεπαρκή στοιχεία· η απουσία
ενδείξεων νοσηρών επιπτώσεων δεν έχει την ίδια βαρύτητα µε τις
ενδείξεις απουσίας τέτοιων επιπτώσεων. Τα προτεινµενα νέα µέτρα
για την επιβολή ρυθµίσεων σε περιπτώσεις ‘εύλογης αµφιβολίας’
θα βοηθούσαν να γεφυρωθεί το χάσµα ενηµέρωσης. Μια τέτοια
προληπτική προσέγγιση έχει υποστηριχθεί στη Σύµβαση της
Στοκχλµης σχετικά µε τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους καθώς
και στην πρσφατη Λευκή Βίβλο της ΕΕ σχετικά µε την πολιτική για
τις χηµικές ουσίες.
Ωστσο, έχουν σηµειωθεί επιτυχίες σον αφορά τη µείωση, για
παράδειγµα, των εκποµπών καδµίου, µολύβδου και υδραργύρου στην
ατµσφαιρα στην Ευρώπη. Η µλυνση του ανθρώπινου γάλακτος
απ χηµικές ουσίες έχει µειωθεί σηµαντικά απ τη δεκαετία του 1970,
τουλάχιστον σε ορισµένα µέρη της Ευρώπης.
Υπάρχουν ορισµένα χηµικά προβλήµατα που αφορούν ειδικά τις
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την ΑΕΚΚΑ.
Σε αυτά περιλαµβάνονται οι µεγάλες ποστητες παλαιών και
πεπαλαιωµένων φυτοφαρµάκων (ορισµένα απ τα οποία αποτελούν
ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους), τα οποία είναι γνωστ τι βρίσκονται
στοιβαγµένα σε σωρούς. Συχνά, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης
αυτών των χηµικών ουσιών είναι ανεπαρκείς, καθώς οι µορφές τους
ποικίλλουν απ απλές τρύπες στο έδαφος και ανοιχτά υπστεγα στους
αγρούς έως δεξαµενές απ σκυρδεµα σε κατάσταση αποσύνθεσης.
Οι µειώσεις των εκποµπών πολλών βαρέων µετάλλων και ανθεκτικών
οργανικών ρύπων στη ∆υτική Ευρώπη την τελευταία δεκαετία
οφείλονται κυρίως στην εισαγωγή αυστηρτερων εθνικών και
περιφερειακών ρυθµιστικών πλαισίων, στη χρήση βελτιωµένων
συστηµάτων µείωσης της ρύπανσης απ την βιοµηχανία και στην
ανάπτυξη καθαρτερων τεχνολογιών. Για παράδειγµα, η Σύµβαση
της Στοκχλµης είχε ως αποτέλεσµα τη σταδιακή κατάργηση της
παραγωγής στην Ευρώπη πολλών ανθεκτικών οργανικών ρύπων
που απειλούν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Ωστσο,
εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές ανησυχίες σε περιπτώσεις
υπέρβασης των επιπέδων — στχων, για παράδειγµα για τις διοξίνες
και για τον υδράργυρο στα ψάρια.
Οι πολιτικές µε τις οποίες επιτεύχθηκε µείωση της έκθεσης σε αυτές τις
γνωστές χηµικές ουσίες δεν φαίνεται να παρέχουν επαρκή προστασία
για ορισµένες επιπτώσεις που δηµιουργούν ολοένα µεγαλύτερη
δηµσια ανησυχία, για παράδειγµα σον αφορά τη συνδυασµένη
έκθεση σε πολλαπλούς ρύπους και τις επιπτώσεις καρκινογνων
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Εκποµπ)ς (τνοι/ΑΕγχΠ) καδµου, µολβδου και υδραργρου στην Ευρπη το 1990
και το 1999
Οµ!δα χωρν

Κ!δµιο

Μ#λυβδος

Υδρ!ργυρος

1990

1999

1990

1999

1990

1999

21

9

2 477

632

32

12

Κεντρικ και Ανατολικ
Ευρπη

376

208

12 696

5 167

175

88

ΑΕΚΚΑ

211

222

12 257

11 377

79

91

∆υτικ Ευρπη

ουσιών και παραγντων ενδοκρινικών διαταραχών σε χαµηλές
συγκεντρώσεις.
Γεγοντα και στοιχεα:
•

•

•

Οι εκποµπς τοξικν µετ!λλων καδµου, µολβδου και υδραργρου
µειθηκαν στην Ευρπη κατ! τη δεκαετα του 1990 και το 1999 οι
εκποµπς ανρχονταν στο 40 % των επιπδων του 1990.
Μολον#τι οι εκποµπς εξαχλωροβενζολου (HCB) χουν µειωθε σε
ολ#κληρη την Ευρπη, ο ρυθµ#ς µεωσης παρουσι!ζει σηµαντικ
επιβρ!δυνση απ# το 1990. Το HCB εξακολουθε να βρσκεται δι!σπαρτο
σε ολ#κληρη την περιοχ εξαιτας διεργασιν ατµοσφαιρικς
µεταφορ!ς σε µεγ!λη απ#σταση και εξαιτας της παρξης τοπικν
‘καυτν σηµεων’ που αντικατοπτρζουν υψηλ! εππεδα τοπικς
χρσης  µ#λυνσης.
Υπ!ρχουν ανησυχες σχετικ! µε τη διασπορ! πολυβροµιωµνων
ουσιν επιβρ!δυνσης φλ#γας στο περιβ!λλον. Οι συγκεντρσεις
χουν αυξηθε κατακ#ρυφα στο ανθρπινο γ!λα στη Σουηδα απ#
τη δεκαετα του 1970 παρ! το γεγον#ς #τι οι ουσες αυτς δεν
χουν παρασκευαστε ποτ στη συγκεκριµνη χρα. Μολον#τι οι
συγκεντρσεις ακολουθον σµερα φθνουσα πορεα, παραµνουν
πολλς φορς υψηλ#τερες σε σγκριση µε τα εππεδα της δεκαετας
του 1970.

Απβλητα
Τα απβλητα αποτελούν ένα σηµαντικ ζήτηµα σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και οι
ποστητες των αποβλήτων γενικά αυξάνονται. Η παραγωγή αποβλήτωνσηµαίνει
απώλεια υλικών και ενέργειας και δηµιουργεί ι οικονοµικ και ολοένα µεγαλύτερο
περιβαλλοντικ κστος στην κοινωνία για τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και
τη διάθεσή τους. Το µεγαλύτερο µέρος των αποβλήτων στην Ευρώπη θάβονται
σε χωµατερές, ενώ η αποτέφρωσή τους αυξάνεται. Οι επιπτώσεις της ταφής σε
χωµατερές και της αποτέφρωσης είναι σηµαντικές εξαιτίας του δυναµικού εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου (µεθανίου) και της διασυνοριακήςµεταφοράς οργανικών µικρορύπων (διοξινών και φουρανίων) και πτητικών βαρέων µετάλλων.

Σνοψη
Οι συνολικές ποστητες αποβλήτων εξακολουθούν να αυξάνονται στις
περισστερες ευρωπαϊκές χώρες. Η αύξηση των οικιακών αποβλήτων
είναι µεγάλη και συνεχιζµενη. Οι ποστητες επικίνδυνων αποβλήτων
έχουν µειωθεί σε πολλές χώρες αλλά έχουν αυξηθεί σε άλλες, σε
ορισµένες περιπτώσεις εξαιτίας αλλαγών στους ορισµούς των τύπων
αποβλήτων. Στη ∆υτική Ευρώπη και στην ΑΕΚΚΑ, οι ποστητες
των αποβλήτων του µεταποιητικού τοµέα έχουν αυξηθεί απ τα µέσα
της δεκαετίας του 1990, ενώ στην Κεντρική Ευρώπη η εικνα είναι
λιγτερο σαφής. Τα απβλητα απ ορυχεία και λατοµεία αποτελούν
τη µεγαλύτερη κατηγορία αποβλήτων στην Ευρώπη και τα στοιχεία
δείχνουν µια γενική µείωση της ποστητάς τους, η οποία συµβαδίζει µε
τη µείωση των δραστηριοτήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας.
Η συνολική παραγωγή αποβλήτων έχει αποσυνδεθεί απ την
οικονοµική ανάπτυξη σε πολύ λίγες χώρες. Επιπλέον, οι στχοι που
έχουν συµφωνηθεί για τη σταθεροποίηση της παραγωγής οικιακών
αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν επιτευχθεί. Οι
ποστητες αυξάνονται στις περισστερες χώρες της ∆υτικής Ευρώπης
και σε µικρτερο βαθµ στις περισστερες χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης και της ΑΕΚΚΑ.
Η ταφή σε χωµατερές εξακολουθεί να αποτελεί την επικρατέστερη
µέθοδο διάθεσης αποβλήτων στην Ευρώπη. Η ανακύκλωση αυξάνεται
στη ∆υτική Ευρώπη, ενώ οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης και της ΑΕΚΚΑ εξακολουθούν να παρουσιάζουν σχετικά
χαµηλά ποσοστά ανακύκλωσης. Οι πρωτοβουλίες για την προώθηση
της πρληψης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων και για την
ενίσχυση των προτύπων ασφαλείας σχετικά µε την τελική διάθεση
των αποβλήτων θεωρείται τι αποτελούν τις πιο αποτελεσµατικές
επιλογές για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και
του κστους που συνδέεται µε την παραγωγή, την επεξεργασία και τη
διάθεση αποβλήτων.
Η Σύµβαση της Βασιλείας στοχεύει χι µνο στη µείωση της
διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων αλλά και στην
ελαχιστοποίηση της δηµιουργίας τέτοιων αποβλήτων. Τα στοιχεία είναι
ελάχιστα, µως η παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων φαίνεται τι έχει
αυξηθεί σε αρκετές χώρες και σήµερα αποτελεί το 1 % της συνολικής
παραγωγής αποβλήτων στην Ευρώπη.
Μεγάλες ποστητες επικίνδυνων αποβλήτων διατίθενται µε τρπους
που µπορούν να προκαλέσουν απειλές για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία. Η πυρηνική ενέργεια είναι υπεύθυνη για µια
σταθερή συσσώρευση αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας, µέρος των
οποίων θα παραµείνει ραδιενεργ για εκατοντάδες χιλιάδες χρνια
και για τα οποία µέχρι στιγµής δεν έχει βρεθεί ένας γενικά αποδεκτς
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τρπος διάθεσης. Ιδιαίτερα στις χώρες της ΑΕΚΚΑ, πολλοί γνωστοί
χώροι απθεσης επικίνδυνων αποβλήτων είναι υπερφορτωµένοι και
παράλληλα δεν είναι επαρκώς αποµονωµένοι απ το περιβάλλον.
Η έλλειψη δυνατοτήτων και επαρκών πρων σε εθνικ επίπεδο
περιορίζουν την ικαντητα των χωρών να εκπληρώσουν τις δεσµεύσεις
τους βάσει της Σύµβασης της Βασιλείας και αφήνουν ανοικτ το
ενδεχµενο οι χώρες αυτές να εξελιχθούν σε κύριους αποδέκτες του
διεθνούς εµπορίου επικίνδυνων αποβλήτων.
Γεγοντα και στοιχεα:

•

Π!νω απ# 3 000 εκατοµµρια τ#νοι αποβλτων παρ!γονται στην
Ευρπη κ!θε τος. Αυτ# αντιστοιχε σε 3,8 τ#νους κατ! κεφαλ στη
∆υτικ Ευρπη, 4,4 τ#νους κατ! κεφαλ στην ΚΑΕ και 6,3 τ#νους κατ!
κεφαλ στην ΑΕΚΚΑ.
Η συγκντρωση οικιακν αποβλτων παρουσι!ζει σηµαντικς διαφορς
µεταξ των χωρν, απ# 685 NO/κεφαλ (Ισλανδα) ως 105 NO/κεφαλ
(Ουζµπεκιστ!ν). Τα δηµοτικ! απ#βλητα αντιπροσωπεουν περπου το
14 % των συνολικν αποβλτων που παρ!γονται στην Ευρπη και
η ταφ σε χωµατερς εξακολουθε να αποτελε την κρια µθοδο
επεξεργασας στις περισσ#τερες χρες.
Αρκετς χρες της ΕΕ αναφρουν ρυθµος αν!κτησης επικνδυνων
αποβλτων !νω του 40 %. Σε !λλες περιοχς, η κατ!σταση εναι
λιγ#τερο σαφς αλλ! αρκετς χρες αναφρουν µη ικανοποιητικ!
ποσοστ! δι!θεσης επικνδυνων αποβλτων.

•

•

Συγκ)ντρωση δηµοτικν αποβλ%των σε επιλεγµ)νες χρες της
∆Ε, ΚΑΕ και των ΑΕΚΚΑ
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Υδατα
Είναι λίγοι οιΕυρωπαίοι πολίτες που πλήττονται απ την καταστροφική λειψυδρία
και την κακή ποιτητα του νερού που πλήττει ανθρώπους σε πολλά άλλα µέρη του
κσµου. Ωστσο, σε πολλές περιοχές της Ευρώπης οι υδατικοί προι απειλούνται
απ µια σειρά ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Περίπου το 31 % του ευρωπαϊκού
πληθυσµού ζει σε χώρες που χρησιµοποιούν πάνω απ το 20 % των ετήσιων
υδατικών τους πρων, γεγονς το οποίο είναι ενδεικτικ υψηλών υδατικών πιέσεων.
Η πoιτητα του πσιµου νερού εξακολουθεί να δηµιουργεί προβληµατισµ σε
ολκληρη την Ευρώπη, καθώς παρατηρείται σηµαντική µικροβιολογική ρύπανση
των προµηθειών πσιµου νερού στην ΑΕΚΚΑ, ρύπανση απ άλατα στην Κεντρική
Ευρώπη ενώ πάνω απ το 10 % των πολιτών της ΕΕ εκτίθενται δυνητικά σε
µικροβιολογικές και άλλες µολυσµατικές ουσίες που υπερβαίνουν τις µέγιστες
επιτρεπτές συγκεντρώσεις.
Τα προβλήµατα είναι γενικά µεγαλύτερα κοντά σε καυτά σηµεία
ρύπανσης που δηµιουργούνται απ µια σειρά βιοµηχανικών και
άλλων δραστηριοτήτων. Η κατάσταση δηµιουργεί γενικά πολύ µεγάλη
ανησυχία σε ορισµένες χώρες της ΑΕΚΚΑ, ιδίως σον αφορά την
ποιτητα του πσιµου νερού απ την άποψη της περιεκτικτητας
µικροβιακών και τοξικών ουσιών. Αυτ αντικατοπτρίζει τις σχετικά
άσχηµες οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή αυτή και
σε αρκετές χώρες την υποβάθµιση ή την έλλειψη υποδοµής για την
παροχή καθαρού πσιµου νερού.
Η υγεία των ανθρώπων και των οικοσυστηµάτων απειλείται επίσης σε
άλλα µέρη της Ευρώπης, για παράδειγµα µε τη µλυνση του νερού
απ οργανικούς και ανργανους ρύπους, πως φυτοφάρµακα και
βαρέα µέταλλα σε συγκεντρώσεις υψηλτερες απ αυτές που ορίζονται
στα σχετικά πρτυπα απ την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισµούς.
Η συνολική υδροληψία γλυκού νερού µειώθηκε κατά τη διάρκεια
της τελευταίας δεκαετίας στις περισστερες περιοχές.. Ωστσο, το
31 % του πληθυσµού της Ευρώπης ζει σε χώρες που υφίστανται
υψηλές υδατικές πιέσεις, ιδίως κατά τη διάρκεια περιδων ξηρασίας
ή χαµηλής ποτάµιας ροής. Λειψυδρία εξακολουθεί επίσης να
εµφανίζεται σε µέρη της ντιας Ευρώπης που υπάρχει συνδυασµς
χαµηλής διαθεσιµτητας νερού και υψηλής ζήτησης, ιδίως απ τη
γεωργία.
Μολοντι έχει σηµειωθεί σηµαντική προδος σον αφορά τη
διαχείριση των υδατικών πρων και την ποιτητα του νερού σε
ολκληρη την Ευρώπη, προβλήµατα εξακολουθούν να υπάρχουν,
ιδίως που σηµειώνεται έλλειψη δυνατοτήτων και χρηµατοδοτικών
πρων για την παρακολούθηση και την εφαρµογή ουσιαστικών
µέτρων και τεχνικών βελτιώσεων.
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Στη ∆υτική Ευρώπη και στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, η
ποιτητα των ποτάµιων, λιµνέων και παράκτιων υδάτων, σον αφορά
την περιεκτικτητά τους σε φώσφορο και οργανικές ύλες, γενικά
βελτιώνεται αντικατοπτρίζοντας µείωση των απορρίψεων, η οποία
είναι κυρίως αποτέλεσµα της βελτιωµένης επεξεργασίας των λυµάτων.
Τα επίπεδα νιτρικών ιντων έχουν παραµείνει σχετικά σταθερά
— είναι µως σηµαντικά χαµηλτερα στις υποψήφιες για προσχώρηση
χώρες, γεγονς που αντικατοπτρίζει την λιγτερο εντατική γεωργική
παραγωγή σε σύγκριση µε την ΕΕ. Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών
ουσιών είναι πολύ υψηλτερες σε σύγκριση µε τα φυσιολογικά ή
συνήθη επίπεδα. Ο ευτροφισµς, πως υποδεικνύεται απ τα υψηλά
επίπεδα φυτοπλαγκτού στις παράκτιες περιοχές, είναι υψηλτερος
κοντά στις εκβολές των ποταµών ή σε µεγάλες πλεις.
Οι συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων στους ποταµούς της ∆υτικής
Ευρώπης, καθώς επίσης οι άµεσες απορρίψεις και η ατµοσφαιρική
εναπθεση τέτοιων µετάλλων στον βορειοανατολικ Ατλαντικ
Ωκεαν και στη Βαλτική Θάλασσα έχουν µειωθεί ως αποτέλεσµα
της εφαρµογής πολιτικών µείωσης των εκποµπών. Οι υπάρχουσες
πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση των υδάτων στην ΑΕΚΚΑ
δείχνουν τι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις υδάτων ποταµών και
λιµνών, υπογείων και παράκτιων υδάτων που είναι µολυσµένα, συχνά
µε επικίνδυνες ουσίες, στις οποίες περιλαµβάνονται βαρέα µέταλλα
και πετρέλαιο. Η ρύπανση τείνει να συγκεντρώνονται σε τοπικά καυτά
σηµεία κατάντη πλεων, εκβιοµηχανισµένων και γεωργικών περιοχών
και περιοχών που πραγµατοποιούνται εξορυκτικές δραστηριτητες.
Μακριά απ αυτά τα καυτά σηµεία, η ποιτητα των υδάτων των
ποταµών και των λιµνών φαίνεται να είναι σχετικά καλή.
Η πετρελαϊκή ρύπανση εξαιτίας απορρίψεων απ παράκτια
διυλιστήρια και εγκαταστάσεις ανοικτής θαλάσσης µειώνεται στη
∆υτική Ευρώπη. Ωστσο, οι παράνοµες απορρίψεις, κυρίως απ
πλοία, εξακολουθούν να αποτελούν ένα πρβληµα, ιδίως στη Βρεια
Θάλασσα και στη Βαλτική. Η πετρελαϊκή ρύπανση γενικά (απ
διάφορες πηγές, δηµιουργεί µεγάλη ανησυχία στον Εύξεινο Πντο,
στην Κασπία Θάλασσα και στη Μεσγειο. Η πρσφατη καταστροφή
που προκλήθηκε απ το πετρελαιοφρο Prestige ανοικτά των ακτών
της βρειας Ισπανίας κατέδειξε την ανάγκη µείωσης των κινδύνων απ
παρµοια ατυχήµατα στο µέλλον.
Γεγοντα και στοιχεα:
•

Ο µσος δεκτης εκµετ!λλευσης υδ!των στην Ευρπη εναι 7 %.
Συνολικ! 33 χρες µπορε να θεωρηθε #τι δεν δχονται υδατικς
πισεις, εκ των οποων 20 χρες παρουσι!ζουν δεκτη εκµετ!λλευσης
υδ!των κ!τω του 10 %. Ωστ#σο, υπ!ρχουν 14 χρες που
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χρησιµοποιον π!νω απ# το 20 % των π#ρων τους σε γλυκ# νερ# και,
ως εκ τοτου, αντιµετωπζουν υψηλ! εππεδα υδατικν πισεων.
Γενικ!, η συνολικ υδροληψα γλυκο νερο µειθηκε τη τελευταα
δεκαετα στις περισσ#τερες περιοχς. Στις υποψφιες για προσχρηση
χρες της ΑΕΚΚΑ και της Κεντρικς Ευρπης η µεωση οφειλ#ταν
στο σηµαντικ# περιορισµ# της υδροληψας για βιοµηχανικος και
γεωργικος σκοπος.
Σε πολλς χρες υπ!ρχει κνδυνος ρπανσης απ# φυτοφ!ρµακα.
Παρατηρεται αξιοσηµεωτη βελτωση στο εππεδο επεξεργασας
και στο ποσοστ# του πληθυσµο που συνδεται µε σταθµος
επεξεργασας στις δυτικς χρες απ# τη δεκαετα του 1970. Στις χρες
της Κεντρικς και Ανατολικς Ευρπης κατ! µσο #ρο το 25 % του
πληθυσµο συνδεται µε σταθµος επεξεργασας λυµ!των, τα οποα
κατ! το µεγαλτερο µρος τους υφστανται δευτερογεν επεξεργασα.
Στην ΑΕΚΚΑ παρατηρεται πολ χαµηλ# εππεδο επεξεργασας
λυµ!των απ# την !ποψη του πληθυσµο που συνδεται µε σταθµος
επεξεργασας, καθς και απ# την !ποψη των επιπδων επεξεργασας
που εφαρµ#ζονται και της λειτουργικς αποδοτικ#τητας αυτν των
σταθµν επεξεργασας που υπ!ρχουν.
Το 10 % των παρ!κτιων υδ!των κολµβησης στην Ευρπη και το
28 % των παραλιν κολµβησης στα εσωτερικ! δατα της Ευρπης
εξακολουθον να µην ανταποκρνονται στις (µη υποχρεωτικς)
κατευθυντριες τιµς µολον#τι η κοινοτικ οδηγα σχετικ! µε τα δατα
κολµβησης χει υιοθετηθε εδ και 25 χρ#νια περπου.

•

•
•

•
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Μεταβολ)ς στην επεξεργασα λυµ των σε περιοχ)ς της Ευρπης
απ το 1980 )ως τα τ)λη της δεκαετας του 1990
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∆υτικ Κεντρικ
Ευρπη

Ντια Ευρπη

ΥΧ

Σηµεισεις: Συµπεριλφθηκαν µ#νο χρες για τις οποες υπ!ρχουν διαθσιµα
στοιχεα για #λες τις περι#δους, ο αριθµ#ς των χωρν παρατθεται σε παρνθεση.
Σκανδιναβα: Νορβηγα, Σουηδα, Φινλανδα.
∆υτικ Κεντρικ Ευρπη: Αυστρα, ∆ανα, Γερµανα, Ιρλανδα, Κ!τω Χρες,
Λουξεµβοργο, Ελβετα, Ηνωµνο Βασλειο
Ν#τια Ευρπη: Ελλ!δα, Ισπανα και Πορτογαλα
Υποψφιες χρες: Εσθονα, Ουγγαρα, Πολωνα και Τουρκα

Εδαφος
Τα σηµαντικτερα θέµατα που αφορούν το έδαφος στην Ευρώπη είναι
οι µη αναστρέψιµες απώλειες εξαιτίας της στεγανοποίησης και της
διάβρωσης του εδάφους, η συνεχής ρύπανση απ τοπικές και διάχυτες πηγές
(συµπεριλαµβανοµένης της οξίνισης), η αλάτωση και η συµπύκνωση. Πιέσεις
προκαλούνται απ τις υψηλές συγκεντρώσεις πληθυσµού και δραστηριοτήτων σε
τοπικές περιοχές, απ οικονοµικές δραστηριτητες και µεταβολές του κλίµατος
και των χρήσεων της γης. Η καταναλωτική συµπεριφορά και ο βιοµηχανικς
τοµέας συµβάλλουν στην αύξηση των δυνητικών πηγών ρύπανσης, πως η διάθεση
δηµοτικών αποβλήτων, η παραγωγή ενέργειας και οι µεταφορές, ιδίως σε αστικές
περιοχές. Ο τουρισµς αποτελεί µια περαιτέρω αιτία υποβάθµισης του εδάφους,
ιδίως στα παράλια της Μεσογείου.
Το έδαφος είναι ένας περιορισµένος και µη ανανεώσιµος προς
σε µια χρονική κλίµακα 50-100 ετών. Η ικαντητα του εδάφους
να αποµακρύνει µολυσµατικές ουσίες απ το περιβάλλον µέσω
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διείσδυσης και απορρφησης καθώς και η ανθεκτικτητά του έχουν
ως αποτέλεσµα οι βλάβες να µην γίνονται συνήθως αντιληπτές παρά
µνο ταν έχουν προχωρήσει σε µεγάλο βαθµ. Αυτ εν µέρει εξηγεί
τη χαµηλή προτεραιτητα που δινταν στην προστασία του εδάφους
στην Ευρώπη µέχρι πρσφατα.
Η διάβρωση του εδάφους πλήττει µεγάλες περιοχές της Ευρώπης
— περίπου το 17 % της συνολικής χερσαίας έκτασης στην Ευρώπη
έχει πληγεί σε κάποιο βαθµ. Λγω των κλιµατικών συνθηκών που
επικρατούν, η περιοχή της Μεσογείου είναι µια απ τις περιοχές που
πλήττονται πιο σοβαρά. Οι αλλαγές των χρήσεων της γης, πως η
εγκατάλειψη αποµακρυσµένων εκτάσεων µε πολύ χαµηλή κάλυψη
βλάστησης και η αύξηση της συχντητας και της εµβέλειας των
δασικών πυρκαγιών έχουν επηρεάσει έντονα τους εδαφικούς πρους
απ τους ιστορικούς χρνους. Στις πιο ακραίες περιπτώσεις, η
διάβρωση του εδάφους σε συνδυασµ µε άλλες µορφές υποβάθµισης
της γης έχει οδηγήσει σε ερήµωση σε ορισµένες περιοχές της
περιοχής της Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης. Η διάβρωση
του εδάφους προκαλεί ολοένα µεγαλύτερο προβληµατισµ στη
Βρεια Ευρώπη, αν και σε µικρτερο βαθµ σε σύγκριση µε άλλες
περιφέρειες.
Ένας απ τους σηµαντικτερους παράγοντες που επηρεάζουν
την ποιτητα του εδάφους είναι τα συστήµατα καλλιέργειας που
χρησιµοποιούνται στη γεωργία. Η απώλεια οργανικών υλών /
βιοποικιλτητας του εδάφους και, κατά συνέπεια, της γονιµτητας
του εδάφους συχνά προκαλείται απ µη βιώσιµες πρακτικές, πως
η άροση σε µεγάλο βάθος σε ευπαθή εδάφη και οι καλλιέργειες
που διευκολύνουν τη διάβρωση του εδάφους, πως ο αραβσιτος.
Επιπλέον, η υπερβσκηση και η εντατικοποίηση της γεωργίας,
µέρος της οποίας συνδέεται µε την εφαρµογή της κοινής γεωργικής
πολιτικής στην ΕΕ, µπορεί να επιταχύνει την απώλεια εδαφών µέσω
της διάβρωσης.
Πολλά προβλήµατα που αφορούν το έδαφος οφείλονται σε
δραστηριτητες του παρελθντος και στην εφαρµογή ανεπαρκών
πρακτικών διαχείρισης στην ΑΕΚΚΑ. Στην Κεντρική Ασία υπάρχουν
σοβαρά προβλήµατα απερήµωσης τα οποία δεν σχετίζονται µνο
µε τη διάβρωση του εδάφους. Παρµοια προβλήµατα εµφανίζονται
στις ντιες περιοχές της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της περιοχής της
Μεσογείου.
Η οξίνιση είναι το πιο διαδεδοµένο είδος µλυνσης του εδάφους στη
∆υτική Ευρώπη και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που
έχουν πληγεί τεράστιες περιοχές. Η µλυνση απ φυτοφάρµακα
αποτελεί ένα σοβαρ ζήτηµα σε χώρες της ΑΕΚΚΑ, πως η Ουκρανία.
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Η µλυνση απ ραδιονουκλεΐδια προερχµενα απ πυρηνικές δοκιµές
που έχουν πραγµατοποιηθεί στο παρελθν, απ την εξρυξη και
επεξεργασία ουρανίου και απ την παραγωγή πυρηνικών καυσίµων
έχει πλήξει τις γύρω περιοχές στις χώρες αυτές, πέραν των επιπτώσεων
του ατυχήµατος του Τσερνοµπίλ. Η µλυνση του εδάφους απ τοπικές
πηγές, η οποία συχνά συνδέεται µε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
που δεν βρίσκονται πλέον σε λειτουργία, παλαιτερα βιοµηχανικά
ατυχήµατα και ακατάλληλη διάθεση δηµοτικών και βιοµηχανικών
αποβλήτων, είναι διαδεδοµένη στη ∆υτική Ευρώπη καθώς και στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην ΑΕΚΚΑ. Γενικά, λες οι
χώρες εφαρµζουν την αρχή ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’ σε ποικίλο βαθµ.
Ωστσο, ένα σηµαντικ µερίδιο του συνολικού κστους εξυγίανσης
έχει καλυφθεί απ δηµσιο χρήµα και πολλές χώρες έχουν αναπτύξει
ειδικά µέσα χρηµατοδτησης για τον καθαρισµ µολυσµένων
τοποθεσιών.
Γεγοντα και στοιχεα:
•

•

•

•

•

Η στεγανοποηση του εδ!φους εξακολουθε να αυξ!νεται, ιδως στη
∆υτικ Ευρπη, #που οι οικοδοµηµνες εκτ!σεις αυξ!νονται ταχτερα
απ# τον πληθυσµ#. Αυτ# εναι αποτλεσµα της σταθερς αξησης του
αριθµο νοικοκυριν και του µσου χρου κατοικας κατ! κεφαλ απ#
το 1980.
Η εφαρµογ µη βισιµων γεωργικν πρακτικν σε συνδυασµ# µε
αρνητικος φυσικος και !λλους παρ!γοντες συµβ!λλουν στην
αξηση των απωλειν εδαφν µσω της δι!βρωσης, µρος των οποων
δεν εναι αναστρψιµες. Περπου το 17 % της συνολικς χερσαας
κτασης της Ευρπης πλττεται σε κ!ποιο βαθµ#.
Η δι!βρωση του εδ!φους χει σηµαντικς οικονοµικς επιπτσεις.
Οι ετσιες οικονοµικς απλειες στις πληγεσες γεωργικς περιοχς
της Ευρπης υπολογζονται σε 53 ευρ περπου αν! εκτ!ριο, εν το
κ#στος των επιπτσεων σε παρακεµενες αστικς δηµ#σιες υποδοµς,
#πως η καταστροφ οδν και η συγκντρωση µεγ!λης ποσ#τητας
ιδως σε φρ!γµατα, υπολογζεται #τι κοστζουν 32 ευρ.
Μολον#τι χουν δη δαπανηθε σηµαντικ! χρηµατικ! ποσ! για
δραστηρι#τητες εξυγανσης, το ποσοστ# τους ναντι του συνολικο
υπολογιζ#µενου κ#στους εξυγανσης εναι σχετικ! χαµηλ# (ως 8 %).
Τα γεωργικ! εδ!φη στην περιοχ της Μεσογεου και στην ΑΕΚΚΑ
πλττονται απ# µτρια ως υψηλ αλ!τωση, κυρως ως αποτλεσµα
ακατ!λληλων αρδευτικν συστηµ!των. Για παρ!δειγµα, η αλ!τωση
πλττει 16 εκατοµµρια εκτ!ρια  25 % των αρδευ#µενων
καλλιεργοµενων εκτ!σεων στη Μεσ#γειο.

Σνοψη
Οικοδοµηµ)νες περιοχ)ς στην Ευρπη ως ποσοστ των συνολικν
εκτ σεων
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Σηµεωση οι αστερσκοι υποδηλνουν την λλειψη στοιχεων για τον αγροτικ# τοµα.
Ουκρανα τα στοιχεα περιλαµβ!νουν την περιοχ µε κνδυνο δι!βρωσης. Τα στοιχεα
αναφρονται στην περοδο 1990–99 εκτ#ς απ# Αυστρα, Ελλ!δα, Ουγγαρα, Ιταλα, Πολωνα,
Σλοβακα και Ισπανα #που τα στοιχεα καλπτουν την περοδο 1990–95.
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Τεχνολογικο και φυσικο κνδυνοι
Ο καταστροφικς σεισµς στην Τουρκία το 1999, οι καταστροφές στα ορυχεία της
Ουκρανίας το 2002, το πρσφατο ατύχηµα του Prestige στα ανοιχτά των δυτικών
ακτών της Ισπανίας και οι ‘πληµµύρες του αιώνα’ στην Κεντρική Ευρώπη και
στην περιοχή του Εύξεινου Πντου το καλοκαίρι του 2002: καταστροφές σαν
αυτές θα εξακολουθήσουν να εµφανίζονται στην Ευρώπη — ορισµένες οφείλονται
στην τεχνολογία, άλλες σε δυνάµεις της φύσης και ορισµένες στις συνδυασµένες
επιπτώσεις των δύο. Μια ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των κινδύνων µε
βάση τα διδάγµατα που έχουν εξαχθεί απ ατυχήµατα και φυσικές καταστροφές του
παρελθντος, καθώς επίσης η αναγνώριση της ανάγκης σε καλύτερο σχεδιασµ της
αντιµετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης θα βοηθήσουν να µειωθεί ο αριθµς
και οι επιπτώσεις των τεχνολογικών ατυχηµάτων και να µειωθούν οι συνέπειες
ορισµένων φυσικών καταστροφών.
Τεχνολογικά ατυχήµατα εξακολουθούν να συµβαίνουν στην Ευρώπη
— παρά την προδο που έχει σηµειωθεί σον αφορά τη διαχείριση των
κινδύνων. Ωστσο, τα περιστατικά µε µεγάλο αριθµ θανάτων έχουν
µειωθεί την τελευταία δεκαετία, µε εξαίρεση τις καταστροφές στα
ορυχεία της Ουκρανίας. Αν και τα τεχνολογικά ατυχήµατα ευθύνονται
για ένα µνο µέρος των θανάτων που είναι αποτέλεσµα φυσικών
κινδύνων (περίπου 5 % του συνλου µεταξύ 1985 και 1996 στην
Ευρώπη), οι κίνδυνοι που προέρχονται και απ τους δύο παράγοντες
συχνά θεωρούνται παρµοιοι λγω της έλλειψης γνώσεων σχετικά
µε τη συνολική κατάσταση, του φβου, αλλά και της αποδοχής των
τεχνολογικών κινδύνων. Η απρβλεπτη και ανεξέλεγκτη φύση και οι
δυνητικά µεγάλης κλίµακας περιβαλλοντικές επιπτώσεις πολεµικών
συρράξεων και τροµοκρατικών ενεργειών επίσης παρουσιάζουν
οµοιτητες µε τους τεχνολογικούς και φυσικούς κινδύνους απ την
άποψη των βλαβών και των θανάτων που προκαλούνται.
Η µεγαλύτερη άµεση αιτία των κυριτερων τεχνολογικών ατυχηµάτων
είναι µακράν η µηχανική βλάβη. Τα λάθη χειρισµού αποτελούν
επίσης έναν σηµαντικ παράγοντα. Και τα δύο αυτά είναι πιθαν να
οφείλονται σε κάποιο είδος σφάλµατος διαχείρισης.
Ο αριθµς πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί
απ το 1970 και πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πυρηνικούς
αντιδραστήρες οι οποίοι πλέον πλησιάζουν στο τέλος της ωφέλιµης
διάρκειας ζωής τους. Άλλος ένας παράγοντας που περιπλέκει την
κατάσταση είναι η αυξανµενη υλική υποβάθµιση των παλαιτερων
εγκαταστάσεων στην Ανατολική Ευρώπη. Τα τελευταία χρνια,
ωστσο, η ασφάλεια των αντιδραστήρων σοβιετικού σχεδιασµού έχει
βελτιωθεί. Αυτ οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη µιας φιλοσοφίας
ασφάλειας, η οποία ενθαρρύνεται απ την αυξηµένη συνεργασία

Σνοψη
µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης και απ την πραγµατοποίηση σηµαντικών
επενδύσεων για τη βελτίωση των αντιδραστήρων αυτών.
Οι φυσικές καταστροφές εξακολουθούν να έχουν πολύ µεγαλύτερες
επιπτώσεις απ τα τεχνολογικά ατυχήµατα. Το κστος των φυσικών
καταστροφών µπορεί να ανέλθει σε δισεκατοµµύρια ευρώ ενώ το
κστος που συνδέεται µε τα σοβαρτερα τεχνολογικά ατυχήµατα
ανέρχεται σε εκατοµµύρια. Τσο η πιθαντητα εµφάνισης σο και
οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών µπορεί να αυξηθούν ως
αποτέλεσµα τεχνολογικών εξελίξεων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων,
πως η γεωργία και η δασοκοµία, καθώς και ως αποτέλεσµα της
µεταβολής του κλίµατος.
Gσον αφορά τους τεχνολογικούς κινδύνους και τις δραστηριτητες
που µπορούν να επιδεινώσουν τις επιπτώσεις των φυσικών κινδύνων, η
εξέλιξη του σχεδιασµού και η επιχειρησιακή εµπειρία έχουν µειώσει τα
επίπεδα κινδύνου τα τελευταία έτη. Ολιστικές προσεγγίσεις αρχίζουν
να εφαρµζονται σε µεγαλύτερο βαθµ, µε µεγαλύτερη έµφαση στη
µείωση του κινδύνου µακροπρθεσµων περιβαλλοντικών επιπτώσεων
καθώς και σοβαρών βλαβών που προκαλούνται στην υγεία και την
ιδιοκτησία απ ατυχήµατα. Ωστσο, εξακολουθούν να υπάρχουν
υπολειπµενοι κίνδυνοι, για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλίζεται
ορθή διαχείριση ανά πάσα στιγµή.
Γεγοντα και στοιχεα:
•

•

7ως το 2010 #λα τα δεξαµεν#πλοια και τα υπερ-δεξαµεν#πλοια που
µεταφρουν αργ# πετρλαιο στα δατα της ΕΕ θα πρπει να διαθτουν
διπλ# κτος. Στο σνολο των διαρρον πετρελαου !νω των 700 τ#νων,
περπου το 77 % οφελεται σε βλ!βες στο κτος, συγκροσεις και
προσαρ!ξεις.
Μελτες που πραγµατοποιθηκαν στην Ουκρανα, στη Ρωσα και στη
Λευκορωσα, β!σει των εθνικν αρχεων, δεχνουν #τι π!νω απ# 1
εκατοµµριο !τοµα χουν πιθαν#τητα προσβληθε απ# ακτινοβολα
µετ! το ατχηµα στο Τσερνοµπλ. Οι µελτες επιβεβαωσαν
αυξαν#µενη εµφ!νιση κρουσµ!των καρκνου του θυρεοειδος σε
παιδι! που εχαν εκτεθε στην ακτινοβολα — σχεδ#ν 700 περιστατικ!
καρκνου του θυρεοειδος σε παιδι! και εφβους αποδδεται στην
ακτινοβολα.
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Περιστατικ που αφορον φυσικος κινδνους και αντστοιχος
αριθµς θαν των στην Ευρπη 1980–2000
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Βιοποικιλτητα
Πέραν της ευθύνης της να µειώσει το οικολογικ της ίχνος στον υπλοιπο κσµο, η
Ευρώπη έχει επίσης παγκσµια ευθύνη να διατηρήσει το χαρακτήρα των ποικίλων
οικοσυστηµάτων και τοπίων της και να διαφυλάξει τα µεταναστευτικά είδη που
διασχίζουν την ήπειρο και τα απειλούµενα είδη τα οποία φιλοξενεί. Σε αυτά
περιλαµβάνεται και η ευθύνη για τον έλεγχο της συγκέντρωσης και της εµπορίας
δειγµάτων άγριας πανίδας που λαµβάνει χώρα σε παγκσµια κλίµακα.
Βάσει της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την βιοποικιλτητα,
των συµβάσεων της Βέρνης και του Ramsar και ορισµένων
συµβάσεων για τη θάλασσα, η Ευρώπη είχε σηµαντική ευθύνη για τη
διατήρηση ειδών θηλαστικών, πουλιών και φυτών που απειλούνται
σε παγκσµια κλίµακα. ∆ύο αναγνωρισµένες βασικές περιοχές
παγκσµιας βιοποικιλτητας βρίσκονται εν µέρει στην Ευρώπη,
στον Καύκασο και στην λεκάνη της Μεσογείου. Άλλες σηµαντικές
περιοχές, πως η Αρκτική Θάλασσα επίσης εντάσσονται εν µέρει
στην ευρωπαϊκή περιοχή. Σε ολκληρη την Ευρώπη παρατηρούνται
ανάµεικτες τάσεις σον αφορά τον πληθυσµ των ειδών. Ορισµένα
είδη τα οποία κατά το παρελθν απειλούνταν σε µεγάλο βαθµ έχουν
αρχίσει να ανακάµπτουν, ενώ άλλα εξακολουθούν να µειώνονται µε
ανησυχητικούς ρυθµούς, γενικά ως αποτέλεσµα της εξαφάνισης ή της
υποβάθµισης των οικοτπων τους.

Σνοψη
Η Ευρώπη φιλοξενεί ένα µεγάλο φάσµα ειδών κατοικίδιων ζώων,
οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδν το ήµισυ της παγκσµιας
ποικιλτητας ειδών. Ωστσο, απ αυτές τις ευρωπαϊκές φυλές, οι µισές
σχεδν αντιµετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης. Επίσης, η Ευρώπη είναι η
περιοχή που το υψηλτερο ποσοστ ειδών (26 % των θηλαστικών και
24 % των πτηνών) τελούν υπ ενεργ προστασία.
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης του Ramsar, πολλές χώρες
έχουν εφαρµσει µε επιτυχία πολιτικές ή εθνικά σχέδια δράσης για να
σταµατήσουν τη µείωση των υγροτπων. Ωστσο, οι ρυθµοί απώλειας
των υγροτπων εξαιτίας των µεταβαλλµενων οικονοµικών συνθηκών
στην Ανατολική Ευρώπη θα είναι πιθανώς υψηλτεροι σήµερα απ
— ,τι στα µέσα της δεκαετίας του 1980.
Οι ευρωπαϊκές τάσεις σον αφορά τη διάρθρωση και τη διαχείριση
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και τα είδη που ζουν σε αυτές είχαν ως
αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση γεωργικών οικοτπων πλούσιων σε
είδη τις τελευταίες δεκαετίες.
Υπάρχουν σχεδν 600 διαφορετικοί τύποι χαρακτηρισµού
προστατευµενων περιοχών και πάνω απ 65 000 χαρακτηρισµένες
τοποθεσίες σε ολκληρη την Ευρώπη. Οι χαρακτηρισµοί σε εθνικ
επίπεδο παρουσιάζουν αύξηση απ τη δεκαετία του 1970 ταν οι
περισστερες χώρες άρχισαν να εφαρµζουν την εθνική νοµοθεσία
σχετικά µε την προστασία της φύσης και τέθηκε σε εφαρµογή
η Σύµβαση της Βέρνης (1979). Ο ρυθµς χαρακτηρισµού νέων
τοποθεσιών πιθαντατα θα ελαττωθεί για αρκετούς λγους,
τουλάχιστον στη ∆υτική Ευρώπη, που οι αυξανµενες πιέσεις
στις χρήσεις της γης απ τις µεταφορές, την αστικοποίηση και
την εντατική γεωργία µειώνουν τις υπολειπµενες ηµιφυσικές
αποµακρυσµένες περιοχές. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και
την ΑΕΚΚΑ οι ιδιωτικοποιήσεις και η επιστροφή απαλλοτριωµένων
εκτάσεων (στους αρχικούς τους ιδιοκτήτες) αποτελούν ζητήµατα
ανησυχίας. Απ την άλλη πλευρά, ο προβληµατισµς σχετικά µε
την βιοποικιλτητα ενσωµατώνεται ολοένα περισστερο σε τοµεακές
πολιτικές, για παράδειγµα στα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα ή στις
πολιτικές για βιώσιµη δασοκοµία. Ένας σηµαντικς µακροπρθεσµος
προβληµατισµς αφορά τις επιπτώσεις της µεταβολής του κλίµατος
στην κατανοµή των σηµαντικτερων ευρωπαϊκών οικοσυστηµάτων
και στη διαχείρισή τους στο πλαίσιο προστατευµενων περιοχών (για
παράδειγµα τοποθεσίες Natura 2000).
Γεγοντα και στοιχεα:
•

Μεταξ των 3 948 απειλοµενων σε παγκ#σµια κλµακα σπονδυλωτν
ειδν, 335 βρσκονται σε χρες της Ευρπης και της Κεντρικς Ασας.
Απ# αυτ!, το 37 % εναι θηλαστικ!, το 15 % πτην!, το 4 % αµφβια, το
10 % ερπετ! και το 34 % ψ!ρια του γλυκο νερο.
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•

Αν και χει επιτευχθε αξιοσηµεωτη πρ#οδος, η εκµετ!λλευση της
!γριας πανδας για σκοπος εµπορας απειλε ορισµνα ιθαγεν εδη,
ιδως στη Ρωσικ Οµοσπονδα και στις χρες της Κεντρικς Ασας.
Αυτ# οφελεται εν µρει στη ζτηση απ# πολτες της ∆υτικς Ευρπης.
Συνολικ!, οι τοποθεσες που χουν χαρακτηριστε ως
προστατευ#µενες β!σει εθνικν κανονισµν στις χρες της Κεντρικς
και Ανατολικς Ευρπης αντιπροσωπεουν το 9 % της συνολικς
κτασηςK στις δυτικς χρες το αντστοιχο ποσοστ# εναι 15 %.

•

Απειλ)ς εντς των προστατευµενων απ τη Σµβαση Ραµσ ρ
περιοχν, πως αναφ)ρονται απ τις χρες
% των περιοχν που αναφρεται η απειλ#
100
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Ευθνη της Ευρπης για την προστασα απειλοµενων σε
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Ανθρπινη υγεα
Η προσδοκώµενη διάρκεια ζωής των ανθρώπων σε ορισµένες χώρες της ΑΕΚΚΑ
έχει µειωθεί δραµατικά τη τελευταία δεκαετία σε ένα µέσο ρο κάτω των 50 ετών
σε αρκετές απ τις πλέον ρυπασµένες και φτωχές περιοχές. Στην Ευρώπη υπάρχουν
ενδείξεις διοξινών και πολυχλωριωµένων διφαινυλίων σε τρφιµα και ζωοτροφές
(στο Βέλγιο 1999, 2000), φθαλικών ενώσεων που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά
ρια συγκεντρώσεων σε παιδικά παιχνίδια (στη ∆ανία 2001, 2002) και ουσιών
επιβράδυνσης φλγας στο ανθρώπινο γάλα (στη Σουηδία 2000). Οι περιπτώσεις
αυτές δείχνουν τι υπάρχουν πιθαντητες έκθεσης σε χαµηλά επίπεδα αλλά και
πιθανοί κίνδυνοι. Τα αίτια των ασθενειών δεν είναι τσο προφανή σο τα αίτια
µολύνσεων, καθώς µως σχετικά πρσφατα έχει αυξηθεί η σπουδαιτητά τους, οι
αλλαγές στο περιβάλλον και άλλοι παράγοντες σύγχρονης ζωής είναι πιθανν να
διαδραµατίζουν σηµαντικ ρλο σον αφορά τους κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία.
Υπάρχει αυξανµενος προβληµατισµς σχετικά µε τη σύνδεση µεταξύ
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Παγκοσµίως, και
πιθαντατα επίσης και στην Ευρώπη, το ένα τέταρτο έως ένα τρίτο
των ασθενειών αποδίδεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ωστσο,
ο δείκτης ευπάθειας ποικίλει σηµαντικά µεταξύ των διαφρων οµάδων
και περιοχών.
Οι σχέσεις αιτίου-αποτελέσµατος µεταξύ των υδάτων και των
περισσοτέρων ατµοσφαιρικών ρύπων αφενς και της ανθρώπινης

55

56

Το περιβ λλον στην Ευρπη: τρτη αξιολγηση
υγείας αφετέρου είναι αρκετά κατανοητές, µως αυτ ισχύει σε µικρ
ή συχνά µηδενικ βαθµ σχετικά µε τις επιπτώσεις που έχουν για την
υγεία η µεταβολή του κλίµατος και οι επικίνδυνες χηµικές ουσίες που
υπάρχουν στο περιβάλλον. ∆εν είναι γνωστές οι αιτιώδεις σχέσεις που
αφορούν την µεγαλύτερη απειλή απ ατµοσφαιρική ρύπανση για την
υγεία, που είναι τα αιωρούµενα σωµατίδια. Ελάχιστοι σχετικοί δείκτες
είναι διαθέσιµοι, µως έχουν ξεκινήσει εργασίες για την ανάπτυξη και
δοκιµή ενς πανευρωπαϊκού συστήµατος δεικτών που καλύπτουν τα
κύρια ζητήµατα που αφορούν την υγιεινή του περιβάλλοντος.
Ενώ τα ευρωπαϊκά επίπεδα ρύπανσης των υδάτων και της
ατµσφαιρας είναι γενικά χαµηλά σε σύγκριση µε ορισµένες
περιοχές του κσµου και έχουν σηµειωθεί σηµαντικές βελτιώσεις τις
τελευταίες δεκαετίες, ορισµένα προβλήµατα υγείας παραµένουν,
ιδίως σε ορισµένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της ΑΕΚΚΑ.
Οι µεταφορές εξακολουθούν να αποτελούν σηµαντικ παράγοντα
που συµβάλλει στις επιπτώσεις της ρύπανσης και του θορύβου για
την υγεία αλλά και στη θνησιµτητα και τη νοσηρτητα µέσω των
ατυχηµάτων.
Μολοντι τα στοιχεία σχετικά µε τις επιπτώσεις στην υγεία είναι
περιορισµένα, οι επικίνδυνες χηµικές ουσίες στο περιβάλλον και η
διάθεση των αποβλήτων εξακολουθούν να αποτελούν ανησυχία.
Γεγοντα και στοιχεα:
•

•

Μια εκτµηση της θνησιµ#τητας εξαιτας της µακροχρ#νιας κθεσης σε
120 ευρωπαϊκς π#λεις (σνολο 80 εκατ. κ!τοικοι), δειξε #τι περπου
60 000 θ!νατοι ετησως µπορον να συνδεθον µε τη µακροχρ#νια
κθεση σε ατµοσφαιρικ ρπανση που προκαλεται απ# σωµατδια, η
οποα υπερβανει το εππεδο των PM10 = 5 µg/m3 στις 124 π#λεις που
διθεσαν στοιχεα σχετικ! µε τα σωµατδια
Για κ!θε µεωση 1 % του στρατοσφαιρικο #ζοντος, η µση ετσια
ποσοστιαα αξηση των κρουσµ!των καρκνου του δρµατος χωρς
εµφ!νιση µελανµατος κυµανεται απ# 1 % ως 6 %, εν για το
ακανθοκυτταρικ# καρκνωµα και το βασικοκυτταρικ# καρκνωµα
κυµανεται απ# 1,5–2,5 %.
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Προδος σον αφορ
τη διαχεριση του
περιβ λλοντος — βελτωση
της ενσωµ τωσης
Το Περιβαλλοντικ Πργραµµα για την Ευρώπη συνιστά τι τα
συµµετέχοντα κράτη θα πρέπει να διασφαλίσουν την ενσωµάτωση
των περιβαλλοντικών προβληµατισµών σε λες τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων. Αυτ απαιτεί την ανάληψη δράσης σε λους τους τοµείς
και στα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης και της κοινωνίας, µεταξύ
άλλων:
•
•
•
•
•

στρατηγικς και σχδια πολιτικς σε (υπο)-περιφερειακ# και εθνικ#
εππεδο και !νωK
κατ!λληλα σχδια και δρ!σεις σε τοµεακ# εππεδοK
συγκεκριµνες προσεγγσεις της ενσωµ!τωσης των προβληµατισµν
στο πλασιο της διαχερισης ορισµνων τοµωνK
ευλικτη χρση ευρος φ!σµατος ενσωµατσιµων µσων πολιτικςK
και
πρωτοβουλες και εταιρικς σχσεις µε τη συµµετοχ !µεσα
ενδιαφεροµνων τ#σο απ# το δηµ#σιο #σο και απ# τον ιδιωτικ# τοµα.

Η διεύρυνση της ΕΕ και οι δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν κατά
την Παγκσµια Σύνοδο για τη βιώσιµη ανάπτυξη προσφέρουν
µια ευκαιρία τσο για αποτελεσµατικτερη ενσωµάτωση των
περιβαλλοντικών προβληµατισµών στους διάφορους τοµείς σο
και για την ενσωµάτωση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης στον
σχεδιασµ περιβαλλοντικών πολιτικών. Για παράδειγµα, προκειµένου
να διασφαλιστεί τι οι συγκεντρώσεις ρύπων δεν θα υπερβαίνουν τις
βιώσιµες τιµές κατωφλίου αναφοράς για την ανθρώπινη υγεία και
προκειµένου να διατηρηθεί η ακεραιτητα των οικοσυστηµάτων, οι
προτεραιτητες θα πρέπει να βασίζονται στις ανάγκες της τρέχουσας
αλλά και των µελλοντικών γενεών και θα πρέπει να χρησιµοποιούνται
προληπτικές προσεγγίσεις κατά προτίµηση έναντι της εφαρµογής
µέτρων αντιµετώπισης τερµατικού σταδίου.
Οι πρωτοβουλίες ενσωµάτωσης σε επίπεδο ΕΕ µέχρι στιγµής είχαν
µικρή επίδραση στα πλέον θεµελιώδη προβλήµατα που πρέπει να
αντιµετωπιστούν. Η διαδικασία ενσωµάτωσης στην ΕΕ δεν έλαβε
επείγοντα χαρακτήρα και δεν έχει ακµη επηρεάσει σηµαντικά τη
χάραξη πολιτικής στους διάφορους τοµείς. Σε επίπεδο κρατών µελών,
ελάχιστες στρατηγικές έχουν προχωρήσει πέραν του σταδίου της

Σνοψη
διατύπωσης και ελάχιστες έχουν επιδείξει σαφή θετικά αποτελέσµατα.
Η ενσωµάτωση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη βρίσκεται
σε ακµη πιο πρώιµο στάδιο, αν και αναδύονται ορισµένα θετικά
παραδείγµατα. Οι χώρες της ΑΕΚΚΑ γνωρίζουν τις απαιτήσεις
ενσωµάτωσης αλλά γενικά δεν διαθέτουν την διοικητική ικαντητα
ή άλλους πρους για την εφαρµογή πρωτοβουλιών κατάρτισης
στρατηγικών και σχεδίων, και φυσικά για την εφαρµογή τους. Ωστσο,
δεν υπάρχει καµία οµοιοµορφία σον αφορά την προδο ως προς τη
χάραξη και εφαρµογή στρατηγικών ενσωµάτωσης.
Οικονοµικά µέσα, πως φροι (στο πλαίσιο µιας ευρείας οικολογικής
φορολογικής µεταρρύθµισης), τέλη και συστήµατα εµπορίας
εκποµπών αποτελούν σηµαντικά στοιχεία στην ‘εργαλειοθήκη’ της
πολιτικής για την ενσωµάτωση και µπορούν να αποδειχθούν πιο
ευέλικτα απ τις παραδοσιακές ρυθµιστικές προσεγγίσεις. Είναι πλέον
γενικώς αποδεκτ τι είναι αναγκαία η µείωση των επιδοτήσεων που
είναι επιζήµιες για το περιβάλλον, µως στην πράξη εξακολουθούν
να είναι διαδεδοµένες, ιδίως στη γεωργία, στον τοµέα της ενέργειας
και στις µεταφορές. Μικρή προδος έχει επιτευχθεί σον αφορά
την εσωτερίκευση του εξωτερικού κστους και την οικολογική
φορολογική µεταρρύθµιση — δηλ. µετατπιση της φορολογικής
επιβάρυνσης απ τα ‘θετικά’ (π.χ. απασχληση) στα ‘αρνητικά’ (π.χ.
περιβαλλοντικές βλάβες). Στις χώρες που βρίσκονται στη διαδικασία
µετάβασης, ορισµένες απ τις οποίες έχουν προϊστορία σον αφορά τη
χρήση µηχανισµών της αγοράς, έχει επιτευχθεί προδος σε ορισµένες
περιπτώσεις.
Οι κυβερνήσεις και άλλοι φορείς του δηµσιου τοµέα δεν µπορούν
µεµονωµένα να επιτύχουν την ολοκλήρωση — απαιτείται επίσης µια
δέσµευση εκ µέρους των βιοµηχανικών και εµπορικών τοµέων. Οι
‘πράσινες’ επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, πως συµφωνίες κατπιν
διαπραγµατεύσεων µεταξύ κυβερνήσεων και της βιοµηχανίας,
αλλά και αυτ-δεσµεύσεις της βιοµηχανίας, αυξάνονται σε αριθµ.
Αύξηση επίσης σηµειώνεται και στη χρήση οικολογικών σηµάτων.
Η εφαρµογή ιδιωτικών πρωτοβουλιών απ επιχειρήσεις, πως η
χρήση πιστοποιηµένων συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι
περιβαλλοντικές αναφορές και η συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµούς
µε στχο τη βιώσιµη ανάπτυξη αυξάνονται αλλά δεν βελτιώνουν
αναγκαία τις περιβαλλοντικές επιδσεις. Οι επιχειρήσεις στην ΕΕ είναι
πρωτοπροι στις επιχειρηµατικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες,
ιδίως στη βορειοδυτική Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις στις υποψήφιες για
προσχώρηση χώρες προσπαθούν να καλύψουν το έδαφος, µως οι
επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
και της ΑΕΚΚΑ σχεδν απουσιάζουν εντελώς. Οι πολυεθνικές
εταιρείες έχουν σηµαντική συµµετοχή σε ‘πράσινες’ πρωτοβουλίες
και είναι επαρκώς οργανωµένες µέσω εµπορικών οµίλων, µως η
συµµετοχή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι ελάχιστη.
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Περιβαλλοντικο φροι και τ)λη στη ∆υτικ% Ευρπη, την Κεντρικ%
και Ανατολικ% Ευρπη και στην ΑΕΚΚΑ
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Γεφρωση του χ σµατος
— Προς )να ολοκληρωµ)νο
σστηµα παρακολοθησης για
την υποστ%ριξη πανευρωπαϊκν
περιβαλλοντικν αξιολογ%σεων
Για τις µελλοντικές εκθέσεις που θα εκπονηθούν µε σκοπ την
ενηµέρωση σχετικά µε την πανευρωπαϊκή διαδικασία, θα υπάρχουν
πολύ περισστερα διαθέσιµα σχετικά στοιχεία και δείκτες για
ολκληρη τη γεωγραφική περιοχή, καθώς οι αναλύσεις που
επιχειρούνται στην παρούσα έκθεση αντιµετώπισαν το εµπδιο
της (συνεχούς) έλλειψης συγκρίσιµων στοιχείων. Αυτ ισχύει τσο
για τα περιβαλλοντικά σο και τα κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία.
Είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν περαιτέρω επενδύσεις
για τη βελτίωση της αναφοράς περιβαλλοντικών δεδοµένων και
πληροφοριών σε ολκληρη την Ευρώπη µέσω της ανάπτυξης και
της υιοθέτησης κοινών πλαισίων πληροφοριακών αναγκών, µέσω
της εφαρµογής µεθδων επιχειρησιακής αξιολγησης και µέσω
της επίτευξης αποτελεσµατικτερης θεσµικής συνεργασίας. Στο
πλαίσιο αυτ, θα µπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλη η ανάπτυξη
της επικείµενης πρτασης οδηγία-πλαισίου της ΕΕ για την αναφορά
προκειµένου να ληφθούν υπψη οι ευρωπαϊκές ανάγκες. Επιπλέον,
η παροχή επενδυτικής στήριξης για βασική περιβαλλοντική
παρακολούθηση και δηµιουργία υποδοµής διαχείρισης δεδοµένων,
ιδίως στις χώρες της ΑΕΚΚΑ, είναι αναγκαία για την εξασφάλιση
των απαιτούµενων δεδοµένων. Σε διεθνές επίπεδο, τα πλαίσια
συνεργασίας µεταξύ χωρών και διεθνών οργανισµών διαδραµατίζουν
σηµαντικ ρλο. Για την παρούσα έκθεση, για παράδειγµα, παρείχε
τη στήριξή της η ad hoc οµάδα εργασίας για την παρακολούθηση
του περιβάλλοντος της ΟΕΗΕΕ. Για το µέλλον, ενδέχεται να είναι
απαραίτητο να επισηµοποιηθεί ο ρλος της οµάδας αυτής και να
επεκταθεί η αποστολή και η κάλυψή της για ευρύτερες πληροφοριακές
ανάγκες και ευρύτερη συµµετοχή διεθνών οργανισµών εκτς του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος.
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Η πλήρης έκθεση των 341 σελίδων στην οποία βασίζεται η παρούσα
σύνοψη αποτελεί την πιο ολοκληρωµένη επισκπηση που υπάρχει
σήµερα σχετικά µε την κατάσταση του περιβάλλοντος στην ευρωπαϊκή
ήπειρο.
Η έκθεση, πως και η σύνοψη, είναι γραµµένη σε προσιτ ύφος και
απευθύνεται σε ευρύ φάσµα χρηστών.
Η έκθεση Το περιβάλλον στην Ευρώπη: τρίτη αξιολγηση αποτελεί ένα
εξαιρετικ έγγραφο αναφοράς για βιβλιοθήκες, πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα, περιβαλλοντικούς φορείς και για λους σοι ασχολούνται
ιδιωτικά ή επαγγελµατικά µε τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά θέµατα.
Αντίτυπα της έκθεσης πωλούνται σε βιβλιοπωλεία ή στους
εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους πωλήσεων της υπηρεσίας
εκδσεων της ΕΕ. Πλήρης κατάλογος των εξουσιοδοτηµένων
αντιπροσώπων πωλήσεων διατίθεται στη διεύθυνση: http://
publications.eu.int/general/en/salesagents_en.htm
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