ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Συντακτική Ομάδα του Ενημερωτικού μας Φυλλαδίου σας εύχεται ένα
ευχάριστο και
δημιουργικό καλοκαίρι!

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #60
Περίοδος: 21/6/2014-27/6/2014

Η τελευταία έκθεση για την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων στα
ευρωπαϊκά νερά, το πρώτο έγγραφο διαβούλευσης μετά την
έναρξη ισχύος της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ενόψει του
καθορισμού των ορίων για την αλιεία για το 2015. Σύμφωνα με
τα στοιχεία, το 96% των πληθυσμών βυθόβιων ψαριών υπεραΠερισσότερα εδώ

λιεύεται, ενώ για τα πελαγικά είδη είναι τουλάχιστον το 71%. Το

νέο πλαίσιο μεταξύ άλλων καθιερώνει τις λεγόμενες Μέγιστες Βιώσιμες Ποσότητες, δηλαδή όρια στις
ποσότητες που μπορούν να αλιεύονται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των αλιευόμενων
ειδών. Τα όρια αυτά καθορίζονται με βάσει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις φορέων.
Προτάσεις για ανάληψη δράσης για την ανοικτή θάλασσα από την Παγκόσμια
Επιτροπή για τον Ωκεανό. Η έκθεση εντοπίζει 15 υπηρεσίες που παρέχουν οι
θάλασσες στην ανθρωπότητα, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου, άμμου,
καθώς και την αποθήκευση έως και 500 εκ. τόνων άνθρακα ετησίως, η αξία των
οποίων αγγίζει πολλά δις δολάρια. Περισσότερα εδώ
Νησιά Πίτκαιρν. Τα νησιά, χιλιάδες μίλια μακριά από κάθε ήπειρο, έχουν διαφύγει την υπεραλίευσης και
τη ρύπανσης. Μόλις 53 άτομα ζουν στα νησιά. Οι επιστήμονες έκαναν τις πρώτες έρευνες των βαθέων
ενδιαιτημάτων γύρω από τα Νησιά Pitcairn μέχρι 1.600 μέτρα, αποκαλύπτοντας σπάνια είδη. Περισσότερα
εδώ

Στα 13 δις δολάρια υπολογίζεται από τον ΟΗΕ η οικονομική ζημία για τα θαλάσσια οικοσυστήματα
από τα πλαστικά. Ένα μεγάλο ποσοστό εισέρχεται στον ωκεανό από σκουπίδια, κακή διαχείριση χωρών υγειονομικής ταφής, από τουριστικές δραστηριότητες, αλλά και την
αλιεία. Μερικά από αυτά τα υλικά βυθίζονται στον πυθμένα, ενώ άλλα
μπορούν να ταξιδέψουν με τα ωκεάνια ρεύματα, ρυπαίνοντας τις ακτές,
αλλά και με τον κίνδυνο της συσσώρευσης σε μαζικούς κυκλώνες στον ωκεανό. Περισσότερα εδώ
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Ένας αυξανόμενος αριθμός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στις ΗΠΑ επεξεργάζονται τα απορρίμματα τροφίμων, με την παραγωγή ενέργειας να καλύπτει τα λειτουργικά τους έξοδα. Υπάρχει ένα
αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αποστολή των αποβλήτων τροφίμων, ιδιαίτερα από εμπορικές πηγές,
σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν αναερόβια χωνευτήρια για να μετατρέψουν τα τρόφιμα σε βιοαέριο. Περίπου 15 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που ασχολούνται με την πρακτική αυτή λειτουργεί στις ΗΠΑ. Περισσότερα εδώ
Η αμερικανική Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) προτείνει να αυξηθούν οι επιλογές για
ψυκτικά στις ΗΠΑ που προσφέρουν καλύτερη προστασία του κλίματος χωρίς να βλάπτουν το στρώμα
του όζοντος. Πρόκειται για την πρώτη δράση του οργανισμού στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για το
κλίμα. Περισσότερα εδώ
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών απέρριψε ομόφωνα πρόταση της
Αυστραλίας για την ανάκληΤα Μονοπάτια των Ίνκας, η
ιστορική πόλη της Τζέντα, το
εργοστάσιο Βαν Νέλε στο Ρότερνταμ και το μεταξουργείο
της Τομιόκα στην Ιαπωνία εντάχθηκαν στον κατάλογο των
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Περισσότερα εδώ

ση του καθεστώτος του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σε 74.000
εκτάρια του τροπικού δάσους της Τασμανίας, περιοχή
που καλύπτει το 1/5 του νησιού, ώστε να μην επιτραπεί ξανά η υλοτομία. Περισσότερα εδώ

Η UNEA θέτει τις περιβαλλοντικές ανησυχίες με ίδιους όρους με εκείνους της ασφάλειας, της υγείας, του
εμπορίου και της ειρήνης, επισημαίνοντας πως έφτασε η ώρα να δούμε σοβαρά το περιβάλλον ως ένα
παγκόσμιο ζήτημα. Περισσότερα εδώ

Ο βόρειος πόλος του μαγνητικού πεδίου της Γης μετακινείται ανατολικά από την καναδική Αρκτική προς τη Σιβηρία.
Μέσα στους 6 πρώτους μήνες μετρήσεων, οι ευρωπαϊκοί
δορυφόροι κατέγραψαν μεταβολές όχι μόνο στο βορρά αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Περισσότερα εδώ

Βανουάτου, Ειρηνικός. Πώς από τα αυγά της χελώνας ή την παραγωγή των μάνγκο αξιολογούν οι επιστήμονες την ακρίβεια των παραδοσιακών μέσων πρόγνωσης του καιρού με στόχο τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό για την προετοιμασία των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής; Περισσότερα εδώ
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Η είδηση της εβδομάδας

«Η Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Περιβαλλοντική Πολιτική»

Η Ελληνική Προεδρία εστίασε, κυρίως, σε δύο παραμέτρους της πρότασης οδηγίας αναφορικά με
την έμμεση αλλαγή χρήσης γης, (ILUC-Indirect Land Use Change), αλλά και για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των Βιοκαυσίμων στο μέλλον, με την ενίσχυση ορισμένων στοιχείων της πρότασης για τις
τιμές ILUC, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις των κοινοτικών πολιτικών που αφορούν στο περιβάλλον,
στη γεωργία και στην κλιματική αλλαγή στα βιοκαύσιμα.
Όσον αφορά τους 8 βασικούς πυλώνες, για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας αυτοί περιλαμβάνουν την αύξηση του ευρωπαϊκού δυναμικού, την ενίσχυση των μηχανισμών έκτακτης ανάγκης
και αλληλεγγύης, την κατάλληλη προσαρμογή της ενεργειακής ζήτησης, το κτίσιμο μιας πλήρως ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας, την αύξηση της ενεργειακής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
από ενδογενείς πόρους και την περαιτέρω ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών. Τέλος, την διαφοροποίηση εξωτερικών προμηθειών και σχετικών υποδομών στην πορεία προς μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική
της ενέργειας.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/18, η αδειοδότηση των ΓΤΟ προς καλλιέργεια, εξαρτάται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων. Σύμφωνα με την πρόταση τροποποίησης της Οδηγίας που επεξεργάστηκε και διαπραγματεύτηκε η
Ελληνική Προεδρία, προβλέπεται και δίδεται στα Κράτη Μέλη για πρώτη φορά, η δυνατότητα να απαγορεύουν μονομερώς την καλλιέργεια ΓΤΟ που έχουν αδειοδοτηθεί ή είναι υπό αδειοδότηση στην ΕΕ. Η
απαγόρευση θα πραγματοποιείται με απόφαση του κάθε Κράτους Μέλους, χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ασφαλώς χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εταιριών. Οι τροποποιήσεις που προτείνει
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της αρχικής πρότασης της Επιτροπής κινούνται σε γενικές γραμμές προς
την ίδια κατεύθυνση με αυτές του τελικού κειμένου της Ελληνικής Προεδρίας. Με το κείμενο της Ελληνικής Προεδρίας επιτεύχθηκαν σημαντικά πρόσθετα οφέλη για τα Κράτη Μέλη που αντιτίθενται στους
ΓΤΟ, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Προεδρίας της Δανίας.
Επιπλέον, έχει περιληφθεί ανοιχτός κατάλογος πιθανών αιτιάσεων που μπορούν να επικαλεστούν
τα Κράτη Μέλη, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, λόγοι περιβάλλοντος, αγροτικής πολιτι-
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κής, πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, κοινωνικοοικονομικοί και δημόσιας τάξης.
Δίνεται η πρόσθετη δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να αυτό-εξαιρούνται ακόμα και όταν δεν έχουν
έγκαιρα διατυπώσει το σχετικό αίτημα (κατά τη διάρκεια της αδειοδοτικής διαδικασίας). Τέλος, έχει συμπεριληφθεί ρήτρα επανεξέτασης της εφαρμογής της Οδηγίας σε 4 χρόνια στην οποία συμπεριλαμβάνεται και Έκθεση προόδου αναφορικά με το κανονιστικό καθεστώς των νέων κατευθυντήριων οδηγιών
σχετικά με την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου. Ξεκαθαρίζεται ότι η Ελλάδα είναι αντίθετη
και δεν πρόκειται να επιτρέψει την καλλιέργεια ΓΤΟ στο έδαφός της.

Έρευνα: Δήμητρα Κόη
Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το 10ο Διεπιστημονικό
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων
συνεχίζεται έως και τις 10 Ιουλίου.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

www.ekepek.gr
http://www.facebook.com/groups/15477795324

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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