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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/  /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 56 Ε της 29.2.2000, σ. 34.
2 ΕΕ C 51 της 23.2.2000, σ. 11.
3 Γνώµη η οποία εδόθη στις 14 Ιουνίου 2000 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη

Εφηµερίδα).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2000 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), Κοινή Θέση του Συµβουλίου της             (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας :

(1) Η γενική προσέγγιση και στρατηγική του πέµπτου προγράµµατος δράσεως για το περιβάλλον

που εγκρίθηκε µε ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των

κρατών µελών συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993,

σχετικά µε κοινοτικό πρόγραµµα πολιτικής και δράσης για το περιβάλλον και τη βιώσιµη

ανάπτυξη1, θέτει το στόχο της µη υπέρβασης κρίσιµων φορτίων και επιπέδων για οξίνιση

στην Κοινότητα. Tο πρόγραµµα προβλέπει ότι το κοινό θα πρέπει να προστατεύεται

αποτελεσµατικά από κινδύνους λόγω της ρύπανσης του αέρα και ότι στα επιτρεπόµενα

επίπεδα ρύπανσης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η προστασία του περιβάλλοντος·

σύµφωνα µε το εν λόγω πρόγραµµα, οι τιµές των κατευθυντήριων οδηγιών της Παγκόσµιας

Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) θα πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές σε κοινοτικό επίπεδο.

(2) Τα κράτη µέλη έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο του Γκέτεµποργκ της 1ης ∆εκεµβρίου 1999

της Σύµβασης της Οικονοµικής επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά µε

τη διαµεθοριακή ρύπανση της ατµόσφαιρας σε µεγάλη απόσταση, το οποίο αποβλέπει στη

µείωση της οξίνισης, του ευτροφισµού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους.

(3) Η απόφαση αριθ. 2179/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

24ης Σεπτεµβρίου 1998 περί αναθεωρήσεως του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

σχετικά µε την πολιτική και τη δράση για το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη «Στόχος η

αειφορία»2 προσδιόρισε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη και την

εφαρµογή στρατηγικής µε στόχο τη µη υπέρβαση των κρίσιµων συγκεντρώσεων σε ό,τι

αφορά την έκθεση σε ατµοσφαιρικούς ρύπους που προκαλούν οξίνιση, ευτροφισµό και

φωτοχηµικές αντιδράσεις.

                                                
1 ΕΕ C 138 της 17.5.1993, σ. 1.
2 ΕΕ L 275 της 10.10.1998, σ. 1.
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(4) Σύµφωνα µε την οδηγία 92/72/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Σεπτεµβρίου 1992 σχετικά µε

την ατµοσφαιρική ρύπανση από το όζον1, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο Συµβούλιο

έκθεση για την εκτίµηση της φωτοχηµικής ρύπανσης στην Κοινότητα, συνοδευόµενη από

οποιαδήποτε πρόταση κρίνει αναγκαία σχετικά µε τον έλεγχο της ρύπανσης της ατµόσφαιρας

από το όζον σε επίπεδο εδάφους και, εάν χρειάζεται, για τη µείωση των εκποµπών των

προδρόµων ουσιών του όζοντος.

(5) Σηµαντικές περιοχές της Κοινότητας εκτίθενται σε αποθέσεις ουσιών που προκαλούν οξίνιση

και ευτροφισµό σε επίπεδα που θίγουν το περιβάλλον. Σε όλα τα κράτη µέλη, σηµειώνεται

σηµαντική υπέρβαση των κατευθυντήριων τιµών που έχει ορίσει η ΠΟΥ για την προστασία

της ανθρώπινης υγείας και της χλωρίδος από τη φωτοχηµική ρύπανση.

(6) Συνεπώς, πρέπει να εξαλειφθούν βαθµιαία οι υπερβάσεις των κρίσιµων φορτίων και να

τηρηθούν τα επίπεδα των κατευθυντήριων γραµµών.

(7) Προς το παρόν δεν είναι τεχνικώς εφικτή η επίτευξη των µακροπρόθεσµων στόχων για την

εξάλειψη των δυσµενών επιδράσεων της οξίνισης και για τη µείωση της έκθεσης του

ανθρώπου και του περιβάλλοντος στο όζον σε επίπεδο εδάφους στο επίπεδο των

κατευθυντήριων τιµών της ΠΟΥ. Είναι εποµένως αναγκαίο τα µέτρα για τη µείωση της

ρύπανσης να βασιστούν σε ενδιάµεσους περιβαλλοντικούς στόχους για την οξίνιση και τη

ρύπανση από το όζον σε επίπεδο εδάφους.

(8) Για τους ενδιάµεσους περιβαλλοντικούς στόχους και τα µέτρα για την επίτευξή τους θα

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η τεχνική εφικτότητα και η σχέση κόστους/ωφελείας. Τα µέτρα

θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε αναλαµβανόµενη δράση είναι αποτελεσµατική

σε συνάρτηση µε το κόστος για το σύνολο της Κοινότητας και πρέπει να λαµβάνουν υπόψη

την ανάγκη να αποφευχθεί υπερβολικό κόστος για οποιοδήποτε µεµονωµένο κράτος µέλος.

                                                
1 ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 1.
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(9) Η διαµεθοριακή ρύπανση συµβάλλει στην οξίνιση, τον ευτροφισµό του εδάφους και το

σχηµατισµό όζοντος σε επίπεδο εδάφους, η µείωση των οποίων απαιτεί συντονισµένη

κοινοτική δράση.

(10) Η µείωση των εκποµπών ρύπων που προκαλούν οξίνιση και η µείωση της έκθεσης στο όζον

σε επίπεδο εδάφους θα οδηγήσουν επίσης σε µείωση του ευτροφισµού του εδάφους.

(11) Η ύπαρξη µιας σειράς εθνικών ανώτατων ορίων για κάθε κράτος µέλος για τις εκποµπές

διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων και αµµωνίας

αποτελεί έναν οικονοµικώς αποτελεσµατικό τρόπο επίτευξης, σε γενικές γραµµές, των

ενδιάµεσων περιβαλλοντικών στόχων. Τα ανώτατα όρια εκποµπών θα παράσχουν στην

Επιτροπή και τα κράτη µέλη ευκαµψία όσον αφορά τον καθορισµό του τρόπου συµµόρφωσης

µε αυτά.

(12) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την εφαρµογή µέτρων συµµόρφωσης µε τα

εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών. Είναι αναγκαίο να εκτιµάται η πρόοδος ως προς τη

συµµόρφωση µε τα ανώτατα όρια. Θα πρέπει συνεπώς να εκπονηθούν και να ανακοινωθούν

στην Επιτροπή εθνικά προγράµµατα για τη µείωση των εκποµπών, τα οποία θα πρέπει να

περιλαµβάνουν πληροφορίες για τα ληφθέντα ή τα υπό εξέταση µέτρα για την συµµόρφωση

προς τα ανώτατα όρια.

(13) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως εκτίθεται στο άρθρο 5 της συνθήκης και

λαµβάνοντας υπόψη, ιδίως, την αρχή της προφύλαξης, ο στόχος της οδηγίας, ήτοι ο

περιορισµός των εκποµπών ρύπων που προκαλούν οξίνιση και ευτροφισµό και των

προδρόµων του όζοντος, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη λόγω του

διασυνοριακού χαρακτήρα της ρύπανσης και κατά συνέπεια µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα

σε κοινοτικό επίπεδο· σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας η παρούσα οδηγία

περιορίζεται στα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.
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(14) Απαιτείται έγκαιρη ανασκόπηση της προόδου που σηµειώνεται στα κράτη µέλη ως προς την

επίτευξη των ανώτατων ορίων εκποµπών, καθώς και ανασκόπηση του βαθµού στον οποίο η

τήρηση των ορίων αναµένεται να ικανοποιήσει ενδιάµεσους στόχους για την Κοινότητα στο

σύνολό της. Η ανασκόπηση θα πρέπει να περιλαµβάνει την επιστηµονική και τεχνική πρόοδο,

τις εξελίξεις στην κοινοτική νοµοθεσία και τις εκτός Κοινότητας µειώσεις εκποµπών, µε

ειδική έµφαση στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί, µεταξύ άλλων, από τις υποψήφιες προς

ένταξη χώρες. Στην ανασκόπηση, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει περαιτέρω και τη σχέση

κόστους/ωφελείας των ανωτάτων ορίων εκποµπής, την αποτελεσµατικότητά τους από

πλευράς κόστους, το οριακό κόστος και ωφέλεια, την κοινωνικοοικονοµική επίπτωση και τις

τυχόν επιπτώσεις επί της ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει, τέλος, να εξετάσει τους

περιορισµούς στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.

(15) Η Επιτροπή θα πρέπει για το σκοπό αυτό, να συντάξει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο και να προτείνει, εφόσον το θεωρήσει απαραίτητο,

κατάλληλες τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας λαµβάνοντας υπόψη την επίπτωση µιας

τυχόν κοινοτικής νοµοθεσίας που, µεταξύ άλλων, θα έθετε όρια και προδιαγραφές προϊόντων

για τις σχετικές πηγές εκποµπών.

(16) Λόγω της διασυνοριακής φύσης της οξίνισης και της ρύπανσης του όζοντος, η Επιτροπή θα

πρέπει να εξακολουθήσει να εξετάζει την ανάγκη εκπόνησης εναρµονισµένων κοινοτικών

µέτρων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 18 της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου της

24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 1,

µε στόχο την αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισµού και λαµβάνοντας υπόψη την

ισορροπία κόστους/ωφελείας της δράσης.

                                                
1 ΕE C 257 της 10.10.1996, σ. 26.
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(17) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξη των

διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας για τις εκποµπές των εν λόγω ρύπων από

συγκεκριµένες πηγές και των διατάξεων της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου όσον αφορά

τις οριακές τιµές εκποµπών και τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών.

(18) Οι καταγραφές εκποµπών είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση της προόδου ως προς

την συµµόρφωση µε τα ανώτατα όρια εκποµπών, και πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε διεθνώς

συµφωνηµένη µεθοδολογία και να γνωστοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στην

Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

(19) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά µε τις επιβλητέες κυρώσεις για

τυχόν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν την επιβολή

τους· οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(20) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την

απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων

άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1.

(21) Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο µε σκοπό την

επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι ο περιορισµός των εκποµπών ρύπων που προκαλούν οξίνιση

και ευτροφισµό και της εκποµπής προδρόµων του όζοντος προκειµένου να βελτιωθεί, στην

Κοινότητα, η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από κινδύνους δυσµενών

επιδράσεων από την οξίνιση, τον ευτροφισµό του εδάφους και το όζον σε επίπεδο εδάφους, και να

γίνει ένα βήµα προς το µακροπρόθεσµο στόχο της µη υπέρβασης των κρίσιµων επιπέδων και

φορτίων και της αποτελεσµατικής προστασίας του κοινού από τους αναγνωρισµένους κινδύνους

που ενέχει για την υγεία η ρύπανση της ατµόσφαιρας.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

Η παρούσα οδηγία καλύπτει τις εκποµπές, εντός της επικράτειας των κρατών µελών και των

αποκλειστικών οικονοµικών ζωνών τους, από όλες τις ανθρωπογενείς πηγές των ρύπων που

αναφέρονται στο άρθρο 4.

Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει :

(α) τις εκποµπές από τη διεθνή θαλάσσια ναυσιπλοΐα,

(β) τις εκποµπές αεροσκαφών πέραν του κύκλου προσγειώσεως και απογειώσεως,

(γ) για την Ισπανία, τις εκποµπές στις Καναρίους Νήσους,
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(δ) για τη Γαλλία, τις εκποµπές στα υπερπόντια διαµερίσµατα,

(ε) για την Πορτογαλία, τις εκποµπές στη Μαδέρα και τις Αζόρες.

Άρθρο 3

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

1) "ΑΟΤ 40": το άθροισµα της διαφοράς µεταξύ των ωριαίων συγκεντρώσεων του όζοντος σε

επίπεδο εδάφους που υπερβαίνουν τα 80 µg/m3 (= 40 ppb) και των 80 µg/m3, από την ανατολή

µέχρι τη δύση του ηλίου, σωρευµένο από το Μάιο µέχρι τον Ιούλιο κάθε έτους,

2) "ΑΟΤ 60": το άθροισµα της διαφοράς µεταξύ των ωριαίων συγκεντρώσεων του όζοντος σε

επίπεδο εδάφους που υπερβαίνουν τα 120 µg/m3 (= 60 ppb) και των 120 µg/m3, σωρευµένο

καθ�όλη τη διάρκεια του έτους,

3) "κρίσιµο φορτίο": η ποσοτική εκτίµηση της έκθεσης σε έναν ή περισσότερους ρύπους κάτω από

την οποία δεν παρατηρούνται σηµαντικές δυσµενείς επιδράσεις σε συγκεκριµένα ευαίσθητα

στοιχεία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες γνώσεις,

4) "κρίσιµο επίπεδο": η συγκέντρωση ρύπων στην ατµόσφαιρα πάνω από την οποία ενδέχεται να

παρατηρηθούν άµεσες δυσµενείς επιδράσεις σε δέκτες όπως οι άνθρωποι, τα φυτά, τα

οικοσυστήµατα ή τα υλικά, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες γνώσεις,
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5) "εκποµπή": η απελευθέρωση µιας ουσίας από σηµειακή ή διάχυτη πηγή στην ατµόσφαιρα,

6) "κυψελίδα": τετράγωνο διαστάσεων 150 km x 150 km, το οποίο ισοδυναµεί µε το βήµα που

χρησιµοποιείται κατά τη χαρτογράφηση των κρίσιµων φορτίων σε ευρωπαϊκή κλίµακα, και

επίσης όταν παρακολουθούνται οι εκποµπές και οι αποθέσεις ατµοσφαιρικών ρύπων δυνάµει

του Προγράµµατος Συνεργασίας για τη Συνεχή Παρακολούθηση και την Εκτίµηση της

Μεταφοράς σε Μεγάλη Απόσταση των Ατµοσφαιρικών Ρύπων στην Ευρώπη (ΕΜΕΡ),

7) "κύκλος προσγειώσεως και απογειώσεως": ο κύκλος µε τους ακόλουθους χρόνους για κάθε

φάση : προσέγγιση 4,0 πρώτα λεπτά, τροχοδρόµηση/παραµονή επί του εδάφους µε τους

κινητήρες στο ρελαντί 26,0 πρώτα λεπτά, απογείωση 0,7 πρώτα λεπτά, αναρρίχηση2,2 πρώτα

λεπτά,

8) "εθνικό ανώτατο όριο εκποµπής ": η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας, εκφραζόµενη σε χιλάδες

τόνους, η οποία µπορεί να εκπέµπεται από ένα κράτος µέλος κατά τη διάρκεια ενός

ηµερολογιακού έτους,

9) «οξείδια του αζώτου» και «ΝΟx»: το οξείδιο και το διοξείδιο του αζώτου, εκφραζόµενα ως

διοξείδιο του αζώτου,

10) «όζον σε επίπεδο εδάφους»: το όζον στο χαµηλότερο τµήµα της τροποσφαίρας,

11) «πτητικές οργανικές ενώσεις» «ΠΟΕ»: όλες οι οργανικές ενώσεις ανθρωπογενούς φύσης,

εκτός από το µεθάνιο, που είναι ικανές να παράγουν φωτοχηµικά οξειδωτικά µέσω

αντιδράσεων µε οξείδια του αζώτου παρουσία ηλιακού φωτός.
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Άρθρο 4

Εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών

1. Το αργότερο έως το έτος 2010, τα κράτη µέλη περιορίζουν τις εθνικές ετήσιες εκποµπές τους

σε διοξείδιο του θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (NOx), πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

και αµµωνία (NH3) σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια εκποµπών του

Παραρτήµατος I, λαµβάνοντας υπόψη τις τυχόν τροποποιήσεις µε κοινοτικά µέτρα θεσπιζόµενα σε

συνέχεια των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9.

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την τήρηση των ανώτατων ορίων εκποµπών του

Παραρτήµατος I κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους µετά το 2010.

Άρθρο 5

Ενδιάµεσοι περιβαλλοντικοί στόχοι

Τα εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών έχουν ως στόχο την επίτευξη, σε γενικές γραµµές, για το

σύνολο της Κοινότητας, µέχρι το 2010, των εξής ενδιάµεσων περιβαλλοντικών στόχων της

Κοινότητας :

α) Οξίνιση

Μείωση, κατά 50% τουλάχιστον, των περιοχών στις οποίες παρατηρείται υπέρβαση των

κρίσιµων φορτίων (σε κάθε κυψελίδα σε σχέση µε την κατάσταση του 1990).
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β) Έκθεση στο όζον σε επίπεδο εδάφους όσον αφορά την υγεία

Το φορτίο όζοντος σε επίπεδο εδάφους που υπερβαίνει το κρίσιµο επίπεδο για την υγεία

(ΑΟΤ60=0) πρέπει να µειωθεί κατά δύο τρίτα σε όλες τις κυψελίδες σε σύγκριση µε την

κατάσταση του 1990. Επιπλέον, το φορτίο όζοντος σε επίπεδο εδάφους δεν πρέπει να

υπερβαίνει το απόλυτο όριο των 2,9 ppm.h σε καµία κυψελίδα.

γ) Έκθεση στο όζον σε επίπεδο εδάφους όσον αφορά τη χλωρίδα

Το φορτίο όζοντος σε επίπεδο εδάφους που υπερβαίνει το κρίσιµο επίπεδο για τις

καλλιέργειες και την ηµιφυσική χλωρίδα (ΑΟΤ40=3ppm.h) πρέπει να µειωθεί κατά το ένα

τρίτο σε όλες τις κυψελίδες σε σύγκριση µε την κατάσταση του 1990. Επιπλέον, το φορτίο

όζοντος σε επίπεδο εδάφους δεν πρέπει να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των 10 ppm.h

εκφρασµένο ως υπέρβαση του κρίσιµου επιπέδου των 3 ppm.h σε καµία κυψελίδα.

Άρθρο 6

Εθνικά προγράµµατα

1. Το αργότερο µέχρι την 1η Οκτωβρίου ...... *, τα κράτη µέλη καταρτίζουν εθνικά προγράµµατα

για την προοδευτική µείωση των εθνικών εκποµπών των ρύπων που αναφέρονται στο άρθρο 4, για

να συµµορφωθούν τουλάχιστον προς τα εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών, που ορίζονται στο

Παράρτηµα I, το αργότερο έως το 2010.

                                                
* Ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Τα εθνικά προγράµµατα περιλαµβάνουν πληροφορίες για υιοθετηθείσες και εξεταζόµενες

πολιτικές και µέτρα και ποσοτικές εκτιµήσεις της επίδρασης αυτών στις εκποµπές των ρύπων το

2010. Αναφέρουν επίσης τις αναµενόµενες σηµαντικές αλλαγές στη γεωγραφική κατανοµή των

εθνικών εκποµπών.

3. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν και αναθεωρούν τα προγράµµατα, ανάλογα µε τις ανάγκες,

µέχρι την 1η Οκτωβρίου ...... *.

4. Τα κράτη µέλη θέτουν στη διάθεση του κοινού και των αρµόδιων οργανισµών, όπως οι

περιβαλλοντικοί οργανισµοί, τα προγράµµατα που καταρτίζουν σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2

και 3. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο κοινό και τους οργανισµούς βάσει της παρούσας

παραγράφου πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και προσιτές.

Άρθρο 7

Απογραφές εκποµπών και προβλέψεις

1. Για τους ρύπους που αναφέρονται στο άρθρο 4, τα κράτη µέλη συντάσσουν και ενηµερώνουν

κατ�έτος εθνικές απογραφές εκποµπών καθώς και προβλέψεις εκποµπών για το 2010.

2. Τα κράτη µέλη συντάσσουν τις απογραφές εκποµπών και τις προβλέψεις τους

χρησιµοποιώντας τις µεθόδους του Παραρτήµατος II.

                                                
* 5 έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3. Επικουρούµενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, σε συνεργασία µε τα κράτη

µέλη και βάσει των πληροφοριών που της παρέχουν, η Επιτροπή συντάσσει απογραφές και

προβλέψεις για τους ρύπους που αναφέρονται στο άρθρο 4. Οι απογραφές και οι προβλέψεις

δηµοσιοποιούνται.

4. Τυχόν τροποποίηση των µεθόδων που πρέπει να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το

Παράρτηµα ΙΙ πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 2.

Άρθρο 8

Εκθέσεις των κρατών µελών

1. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο και το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου, στην

Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, έκθεση σχετικά µε τις εθνικές αποφραφές

εκποµπών και τις προβλέψεις εκποµπών για το 2010, που καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 7.

Τα κράτη µέλη εκθέτουν τις οριστικές απογραφές εκποµπών για το προ-προηγούµενο έτος και τις

προσωρινές απογραφές  εκποµπών για το προηγούµενο έτος. Οι προβλέψεις εκποµπών

περιλαµβάνουν πληροφορίες για την ποσοτική κατανόηση των βασικών κοινωνικοοικονοµικών

παραδοχών που χρησιµοποιήθηκαν κατά την κατάρτισή τους.

2. Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου .... *, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα

προγράµµατα που καταρτίζουν σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2.

Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου ..... **, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τα

ενηµερωµένα προγράµµατα που καταρτίζουν σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3.

                                                
* 1 έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 5 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3. Εντός ενός µηνός από την παραλαβή τους, η Επιτροπή κοινοποιεί τα υποβαλλόµενα εθνικά

προγράµµατα στα άλλα κράτη µέλη.

4. Με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 2, η Επιτροπή θεσπίζει διατάξεις για τη διασφάλιση

της συνοχής και της διαφάνειας των εκθέσεων των εθνικών προγραµµάτων.

Άρθρο 9

Εκθέσεις της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο

1. Το 2004 και το 2008 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο

εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο εφαρµογής των εθνικών ανώτατων ορίων εκποµπών που ορίζονται

στο Παράρτηµα Ι και το κατά πόσον είναι πιθανόν να επιτευχθούν µέχρι το 2010 οι ενδιάµεσοι

περιβαλλοντικοί στόχοι του άρθρου 5. Στις εκθέσεις αυτές περιλαµβάνεται οικονοµική αξιολόγηση,

συµπεριλαµβανοµένης της σχέσης κόστους- αποτελεσµατικότητας, οφέλη, εκτίµηση οριακού

κόστους και οφέλους και οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των εθνικών

ανώτατων ορίων εκποµπών σε συγκεκριµένα κράτη µέλη και τοµείς. Οι εκθέσεις αυτές

περιλαµβάνουν επίσης ανασκόπηση των περιορισµών του πεδίου εφαρµογής της παρούσας

οδηγίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, καθώς και αξιολόγηση του κατά πόσον ενδέχεται να

χρειαστούν περαιτέρω µειώσεις εκποµπών για να επιτευχθούν οι ενδιάµεσοι περιβαλλοντικοί

στόχοι του άρθρου 5. Στις εκθέσεις αυτές λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις που υποβάλλουν τα

κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και, µεταξύ άλλων :

(α) τυχόν νέα θεσπισθείσα κοινοτική νοµοθεσία η οποία καθορίζει όρια εκποµπών και πρότυπα

προϊόντων για σχετικές πηγές εκποµπών,
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(β) εξελίξεις των καλύτερων διαθέσιµων τεχνολογιών στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών

δυνάµει του άρθρου 16 της οδηγίας 96/61/ΕΚ,

(γ) στόχοι µείωσης των εκποµπών για το 2008 για τις εκποµπές διοξειδίου του θείου και οξειδίων

του αζώτου από υφιστάµενες µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίοι αναφέρονται από τα

κράτη µέλη σύµφωνα µε την οδηγία 2000/�/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου για τον περιορισµό της εκποµπής στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων από

µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης 1,

(δ) µειώσεις εκποµπών και δεσµεύσεις για µείωση εκ µέρους τρίτων χωρών, µε ιδιαίτερο βάρος

σε µέτρα που πρέπει να ληφθούν στις υποψήφιες προς προσχώρηση χώρες και στη

δυνατότητα για περαιτέρω µειώσεις εκποµπών σε περιοχές που γειτνιάζουν µε την

Κοινότητα,

(ε) τυχόν νέα κοινοτική νοµοθεσία και διεθνείς κανονισµοί σχετικά µε τις εκποµπές πλοίων και

αεροσκαφών,

(στ) η ανάπτυξη των µεταφορών και άλλες περαιτέρω ενέργειες για τον έλεγχο των εκποµπών από

τις µεταφορές,

(ζ) εξελίξεις στο γεωργικό τοµέα, νέες προβλέψεις για το ζωικό κεφάλαιο και βελτιώσεις των

µεθόδων µείωσης των εκποµπών στο γεωργικό τοµέα,

(η) τυχόν σηµαντικές αλλαγές της αγοράς ενεργείας σε ένα κράτος µέλος και νέες προβλέψεις

που λαµβάνουν υπόψη τις δράσεις τις οποίες αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη για να

συµµορφωθούν µε τις διεθνείς τους υποχρεώσεις όσον αφορά τις κλιµατικές αλλαγές,

                                                
1 Βλέπε σελ.     της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(θ) εκτίµηση των υφιστάµενων και των προβλεπόµενων υπερβάσεων κρίσιµων φορτίων και των

τιµών των κατευθυντήριων γραµµών της ΠΟΥ σχετικά µε το όζον σε επίπεδο εδάφους,

(ι) δυνατότητα καθορισµού προτεινόµενου ενδιάµεσου στόχου για τη µείωση του ευτροφισµού

του εδάφους,

(ια) νέα τεχνικά και επιστηµονικά δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένης µιας εκτίµησης της

αβεβαιότητας:

(i) των εθνικών απογραφών εκποµπών·

(ii) των εισαγόµενων δεδοµένων αναφοράς·

(iii) της γνώσης της διασυνοριακής µεταφοράς και απόθεσης ρύπων·

(iv) των κρίσιµων φορτίων και επιπέδων·

(v) του χρησιµοποιούµενου µοντέλου,

και µιας εκτίµησης της συνακόλουθης αβεβαιότητας των εθνικών ανώτατων ορίων εκποµπών

που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι ενδιάµεσοι περιβαλλοντικοί στόχοι του άρθρου 5,

(ιβ) ανάγκη αποφυγής υπερβολικού κόστους για οποιοδήποτε κράτος µέλος.
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(ιγ) η σύγκριση των µοντέλων υπολογισµού, µε παρατηρήσεις για την οξίνιση, τον ευτροφισµό

και το όζον σε επίπεδο εδάφους, ώστε να βελτιωθούν τα µοντέλα.

2. Το 2012, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για

τη συµµόρφωση προς τα ανώτατα όρια του Παραρτήµατος Ι και την πρόοδο ως προς τους

ενδιάµεσους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 5. Κατά την κατάρτιση της έκθεσης

λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις που υποβάλλονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 8,

παράγραφοι 1 και 2, καθώς και τα θέµατα που αναφέρονται στα σηµεία α) έως ιγ) της

παραγράφου 1.

3. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 λαµβάνουν υπόψη τους παράγοντες

που παρατίθενται στην παράγραφο 1. Βάσει των παραγόντων αυτών, της προόδου ως προς την

επίτευξη των ανώτατων ορίων εκποµπών µέχρι το 2010, µιας ανασκόπησης της επιστηµονικής και

τεχνικής προόδου, της κατάστασης όσον αφορά τις υπερβάσεις των κρίσιµων φορτίων και

επιπέδων, και των κατευθυντήριων γραµµών της ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα, η Επιτροπή

διερευνά περαιτέρω το εκτιµώµενο κόστος και όφελος των ανώτατων ορίων εκποµπών. Με την

επιφύλαξη του άρθρου 18 της οδηγίας 96/61/ΕΚ, µε στόχο να αποφευχθεί η στρέβλωση του

ανταγωνισµού και λαµβάνοντας υπόψη το ισοζύγιο µεταξύ οφέλους και κόστους δράσης, η

Επιτροπή εξετάζει περαιτέρω την ανάγκη ανάπτυξης εναρµονισµένωνκοινοτικών µέτρων για τους

σηµαντικότερους οικονοµικούς κλάδους και προϊόντα που συµβάλλουν στην οξίνιση, τον

ευτροφισµό και το όζον στο επίπεδο του εδάφους. Οι εκθέσεις, εάν κρίνεται σκόπιµο, συνοδεύονται

από προτάσεις για τροποποιήσεις των ανώτατων ορίων εκποµπών του Παραρτήµατος Ι, για

τροποποιήσεις των ενδιάµεσων περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 5, για µέτρα διασφάλισης της

συµµόρφωσης µε τα ανώτατα όρια και για πιθανές περαιτέρω µειώσεις εκποµπών.
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Άρθρο 10

Συνεργασία µε τρίτες χώρες

Για να διευκολυνθεί η επίτευξη του στόχου του άρθρου 1, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη, ανάλογα

µε την περίπτωση και µε την επιφύλαξη του άρθρου 300 της συνθήκης, επιδιώκουν διµερή και

πολυµερή συνεργασία µε τρίτες χώρες και αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς, όπως η Οικονοµική

Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (UN/ECE), η ∆ιεθνής Ναυτιλιακή Οργάνωση

(ΙΜΟ) και η ∆ιεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), περιλαµβανοµένης της

ανταλλαγής πληροφοριών, σχετικά µε την τεχνική και επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη και µε

στόχο τη βελτίωση της βάσης για τη διευκόλυνση των µειώσεων των εκποµπών.

Άρθρο 11

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 12 της

οδηγίας 96/62/ΕΚ, καλούµενη στο εξής «η επιτροπή».

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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Άρθρο 12

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων

που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 13

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που

απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν ....................................... *,

ενηµερώνουν δε αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού

δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

                                                
* 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 15

Παραλήπτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για SO2, NOx, ΠΟΕ και NH3 που πρέπει να επιτευχθούν
µέχρι το 2010 1

Χώρα SO2
κιλοτόνοι

ΝΟx
κιλοτόνοι

ΠΟΕ
κιλοτόνοι

ΝΗ3
κιλοτόνοι

Αυστρία 39 103 159 66

Βέλγιο 99 176 139 74

∆ανία 55 127 85 69

Φινλανδία 110 170 130 31

Γαλλία 375 810 1050 780

Γερµανία 520 1051 995 550

Ελλάδα 523 344 261 73

Ιρλανδία 42 65 55 116

Ιταλία 475 990 1159 419

Λουξεµβούργο 4 11 9 7

Κάτω Χώρες 50 260 185 128

Πορτογαλία 160 250 180 90

Ισπανία 746 847 662 353

Σουηδία 67 148 241 57

ΗΒ 585 1167 1200 297

ΕΚ15 3850 6519 6510 3110

                                                
1 Τα εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών αποσκοπούν στην επίτευξη, σε γενικές γραµµές, των

ενδιάµεσων περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 5. Η επίτευξη των στόχων αυτών
αναµένεται να µειώσει την ευτροφισµό του εδάφους έτσι ώστε οι κοινοτικές περιοχές µε
αποθέσεις θρεπτικού αζώτου που υπερβαίνουν τα κρίσιµα φορτία να µειωθούν κατά 30%
περίπου σε σύγκριση µε το 1990.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Μεθοδολογίες για τις απογραφές και τις προβλέψεις εκποµπών

Τα κράτη µέλη συντάσσουν απογραφές και προβλέψεις εκποµπών χρησιµοποιώντας τις

µεθοδολογίες που συµφωνούνται από τη Σύµβαση σχετικά µε τη ∆ιαµεθοριακή Ρύπανση της

Ατµόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση. Κατά την κατάρτιση αυτών των απογραφών και των

προβλέψεων πρέπει να χρησιµοποιούν το εγχειρίδιο EMEΡ/CORINAIR *.

                                                
* Απογραφή των ατµοσφαιρικών εκποµπών του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος.
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I. Εισαγωγή

1. Στις 14 Ιουλίου 1999, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο την πρότασή της για οδηγία

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε εθνικά ανώτατα όρια

εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους 1. Η πρόταση βασίζεται στο

άρθρο 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 15 Μαρτίου 2000 2.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 8 ∆εκεµβρίου 1999 3.

Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε στις 14 Ιουνίου 2000 4.

3. Στις 7 Νοεµβρίου 2000, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή του θέση 5 σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

II. Στόχος

Στόχος της οδηγίας είναι ο περιορισµός των εκποµπών ρύπων που προκαλούν οξίνιση και

ευτροφισµό καθώς και προδρόµων του όζοντος προκειµένου να βελτιωθεί η προστασία του

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας στην Κοινότητα. Τα προβλεπόµενα από την

πρόταση ανώτατα όρια, για κάθε κράτος µέλος, των συνολικών ετήσιων εκποµπών των

τεσσάρων ρύπων που συντελούν στην οξίνιση, τον ευτροφισµό και τη ρύπανση του

τροποσφαιρικού όζοντος, πρέπει να πληρούνται το αργότερο µέχρι το 2010. Οι σχετικοί

ρύποι είναι το διοξείδιο του θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (Νοx), πτητικές οργανικές

ενώσεις (ΠΟΕ) και αµµωνία (ΝΗ3).

                                                
1 ΕΕ αριθ. C 056 της 29.2.2000, σελ. 34.
2 ΕΕ C
3 ΕΕ αριθ. C 051 της 23.2.2000, σελ. 11.
4 ΕΕ C
5 ΕΕ C
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Στην πρόταση ζητείται από τα κράτη µέλη να καταρτίσουν εθνικά προγράµµατα που θα τα

βοηθήσουν να επιτύχουν τις απαιτούµενες µειώσεις των εκποµπών, αφήνει όµως τα κράτη

µέλη να αποφασίσουν τις λεπτοµέρειες των συγκεκριµένων πολιτικών και µέτρων. Ζητείται

επίσης από τα κράτη µέλη να προετοιµάζουν και να ενηµερώνουν ετησίως εθνικές απογραφές

εκποµπών και προβλέψεις των εκποµπών για τους τέσσερις ρύπους έως το 2010. Η Επιτροπή

θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο το 2004 και το 2008,

σχετικά µε την πρόοδο στην εφαρµογή των εθνικών ανώτατων ορίων εκποµπών και για το

κατά πόσον οι ενδιάµεσοι περιβαλλοντικοί στόχοι της πρότασης είναι πιθανό να επιτευχθούν

µέχρι το 2010.

III. Ανάλυση της κοινής θέσης

1. Γενικά

Η κοινή θέση του Συµβουλίου, παρόλο που διατηρεί την προσέγγιση που πρότεινε η

Επιτροπή, µεταφέρει, σύµφωνα µε µία από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου (αριθ. 9), τους προτεινόµενους ενδιάµεσους περιβαλλοντικούς στόχους

από τα παραρτήµατα στο άρθρο 5 της πρότασης. Οι αλλαγές στο παράρτηµα Ι της

πρότασης, στο οποίο παρατίθενται τα προτεινόµενα ανώτατα όρια εκποµπών που

πρέπει να επιτευχθούν µέχρι το 2010, αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των κρατών µελών

τα οποία επί του παρόντος δεν είναι σε θέση δεσµευθούν για τα επίπεδα ανώτατων

ορίων που προτείνει η Επιτροπή. Εντούτοις, µερικές από τις τιµές αυτές προχωρούν

κατά τι πέραν των συµφωνηθέντων από τα κράτη µέλη τιµών κατά την υπογραφή του

πρωτοκόλλου του Γκέτεµποργκ του 1999 της σύµβασης της Οικονοµικής Επιτροπής

του ΟΗΕ για την Ευρώπη (UNECE) σχετικά µε τη διαµεθοριακή ρύπανση της

ατµόσφαιρας σε µεγάλη απόσταση, την οξίνιση, τον ευτροφισµό και το τροποσφαιρικό

όζον. Οι προσθήκες και η αναδιατύπωση του άρθρου 9 αποτυπώνουν επίσης τις

προθέσεις των κρατών µελών να προβούν σε εις βάθος αναθεώρηση αυτών των τιµών

κατά το 2004, βάσει νέων πληροφοριών που θα είναι διαθέσιµες τότε.
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2. ∆εκτές τροπολογίες του ΕΚ

Το Συµβούλιο ενέκρινε τις 8 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές,

πλήρως ή εν µέρει, από την Επιτροπή.

3. Σηµαντικότερες καινοτοµίες που εισήγαγε το Συµβούλιο

Στο άρθρο 5 περιλαµβάνονται οι ενδιάµεσοι περιβαλλοντικοί στόχοι οι οποίοι ήταν στο

παράρτηµα ΙΙ της πρότασης.

Το άρθρο 9 έχει αναδιαταχθεί και αναδιατυπωθεί, για να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να καταστεί σαφές ότι τυχόν ανάγκη επανεξέτασης των

ανωτάτων ορίων θα εκτιµηθεί βάσει της προόδου ως προς τους ενδιάµεσους

περιβαλλοντικούς στόχους. Θα εξετασθεί επίσης το υπερβολικό κόστος για οποιοδήποτε

µεµονωµένο κράτος µέλος.

Στο άρθρο 10 µνηµονεύονται τώρα οι δράσεις που ανέλαβαν τόσο τα κράτη µέλη όσο και η

Κοινότητα στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας µε τρίτες χώρες και αρµόδιους οργανισµούς.

Στο άρθρο 11 επήλθαν τροποποιήσεις προκειµένου να εκτίθενται οι νέες διαδικασίες

επιτροπολογίας.

Στο παράρτηµα Ι περιέχεται τώρα αναφορά στο προσδοκώµενο αποτέλεσµα από τη

συµµόρφωση µε τα ανώτατα όρια εκποµπών σχετικά µε τον ευτροφισµό του εδάφους.

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 10.11.2000
SEC(2000) 1936τελικό

1999/0067 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ
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1999/0067 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: 14 Ιουλίου 1999 (COM(1999)125τελικό - 1999/0067(COD))

– Ηµεροµηνία κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του, σε
πρώτη ανάγνωση: 15Μαρτίου 2000

– Ηµεροµηνία κατά την οποία η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ενέκρινε τη
γνώµη της: 15Νοεµβρίου 1999

– Ηµεροµηνία κατά την οποία η Επιτροπή των Περιφερειών ενέκρινε τη γνώµη της: 14
Ιουνίου 2000

– Καθορίζεται η κοινή θέση: 7Νοεµβρίου 2000

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με την πρόταση της Επιτροπής για την πρόταση θέσπισης των ανωτάτων ορίων εκποµπών
(ΑΟΕ) θα καθοριστούν τα ανώτατα όρια για κάθε κράτος µέλος για τις συνολικές εκποµπές

ρύπων κατά το 2010 για τους τέσσερις ρύπους οι οποίοι ευθύνονται για την οξίνιση, τον
ευτροφισµό και την ρύπανση από το όζον στην επιφάνεια του εδάφους, αφήνοντας ωστόσο

στα κράτη µέλη το καθήκον να αποφασίσουν ποια µέτρα πρόκειται να θεσπίσουν για να
συµµορφωθούν µε την οδηγία αυτή.

Τα όρια των εκποµπών που προτείνονται από την Επιτροπή έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να
πληρούν τους ενδιάµεσους στόχους για την οξίνιση επί των οποίων έχουν ήδη συµφωνήσει το

Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο, αλλά να πληρούν επιπλέον και τους προτεινόµενους νέους
στόχους για το όζον, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος για την Κοινότητα, στο σύνολό της. Οι

αντίστοιχοι ρύποι µεταφέρονται σε µεγάλες ποσότητες και πέρα από τα εθνικά σύνορα. Τα
µεµονωµένα κράτη µέλη δεν είναι, εν γένει, σε θέση να ανταποκριθούν στους στόχους

αυτούς, στο έδαφός τους, θεσπίζοντας µέτρα αποκλειστικά σε εθνική κλίµακα.
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Παρατηρήσεις γενικής µορφής

Το Συµβούλιο κατέληξε σε συµφωνία επί της κοινής του θέσης, ως µέρος δέσµης µέτρων
στην οποία εντάσσεται επίσης και η συµφωνία επί της πρότασης για τις Μεγάλες

Εγκαταστάσεις Καύσης. Το Συµβούλιο αποδέχθηκε, σε συνδυασµό µε την πρόταση αυτή,
τους περιβαλλοντικούς στόχους για την οξίνιση και το όζον που είχε προτείνει η Επιτροπή

καθώς και την ηµεροµηνία 2010,ως χρονικό όριο για την εκπλήρωση των προαναφερόµενων
στόχων. Το Συµβούλιο συµφώνησε επίσης την περαιτέρω µείωση των εκποµπών και εκτός

των ορίων των τιµών που συµπεριλαµβάνονταν στο πρωτόκολλο του UNECE για τις
πολλαπλές πηγές ρύπανσης και τις πολλαπλές επιπτώσεις τους, που είχε παραµείνει ανοικτό

προς υπογραφή στο Γκαίτεµποργκ, τον περασµένο Νοέµβριο. Τα ανώτατα εθνικά όρια του
παραρτήµατος Ι της κοινής θέσης θα αποτελέσουν για την Κοινότητα το πρώτο βήµα στην

πορεία της κάλυψης των δύο τρίτων του δρόµου προς την επίτευξη των στόχων στο θέµα της
οξίνισης, ενώ θα τη βοηθήσουν επίσης να καλύψει περίπου τη µισή απόσταση στην πορεία

προς την επίτευξη των στόχων υγείας που έχει καθορίσει για το όζον. Όπως έκρινε το
Συµβούλιο, ήταν αναγκαία η µείωση του αριθµού των αβέβαιων παραγόντων, πριν δοθεί η

δυνατότητα του άριστου δυνατού επιµερισµού των βαρών στην πορεία για την κάλυψη του
εναποµένοντος κενού. Από τους ασαφείς αυτούς παράγοντες αξίζει να αναφερθούν ο

αντίκτυπος που θα έχει η διεύρυνση, ο τρόπος µε τον οποίο τα κράτη µέλη θα εφαρµόσουν τις
δεσµεύσεις που ανέλαβαν στα θέµατα των κλιµατικών µεταβολών καθώς και η έκταση στην

οποία ενδέχεται να επιτευχθεί η µείωση των εκποµπών της ναυτιλίας. Το έτος 2004 έχει
προβλεφθεί η επανεξέταση των µέτρων, µε στόχο την επίτευξη συµφωνίας για τα περαιτέρω

µέτρα που θα χρειαστεί να ληφθούν, για την εκπλήρωση των στόχων το 2010.

3.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου οι οποίες έγιναν πλήρως ή εν µέρει αποδεκτές

από την Επιτροπή και οι οποίες ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Τροπολογίες 1, 2, 3, 8, 9, 11 (εν µέρει), 25, 12και 13.

Η κοινή θέση λαµβάνει υπόψη της τις τροπολογίες 1 και 2 του Κοινοβουλίου,
συµπεριλαµβάνοντας τη νέα αιτιολογική σκέψη (16),η οποία αναφέρεται στην αναγκαιότητα

να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις από οποιαδήποτε νέα κοινοτικά νοµοθετικά µέτρα σε
συνάρτηση µε τις συναφείς πηγές εκποµπής ρύπων, κατά την επανεξέταση του τρόπου

εφαρµογής της οδηγίας. Το άρθρο 9 παράγραφος 1 α) αντικατοπτρίζει επίσης το στοιχείο
αυτό. Η αιτιολογική σκέψη 15 και το άρθρο 9 παράγραφος 3 αναφέρουν εξάλλου ότι η

Επιτροπή θα προβεί σε περαιτέρω εξέταση της ανάγκης εναρµόνισης των κοινοτικών µέτρων
για εκείνους τους οικονοµικούς κλάδους που έχουν τη µεγαλύτερη συνάφεια αλλά και για

εκείνα τα προϊόντα που συµβάλλουν στην οξίνιση, τον ευτροφισµό και την αύξηση του
όζοντος στο επίπεδο της επιφανείας του εδάφους.

Η τροπολογία 3 του Κοινοβουλίου, αναφορικά µε την αναγκαιότητα να ληφθεί υπόψη η
πρόοδος των χωρών που είναι υποψήφιες προς προσχώρηση, ενσωµατώθηκε εξ ολοκλήρου

στην αιτιολογική σκέψη 13.

Η τροπολογία 8 όσον αφορά την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οποιεσδήποτε µεταγενέστερες

τροποποιήσεις που θα επέλθουν στα ανώτατα όρια εκποµπών ενσωµατώθηκε στο άρθρο 4
παράγραφος 1, έχοντας αναδιατυπωθεί, σε κάποιο βαθµό.

Η τροπολογία 9, µε την οποία µετατίθενται οι ενδιάµεσοι περιβαλλοντικοί στόχοι της

πρότασης από το παράρτηµα ΙΙ της αρχικής πρότασης στο άρθρο 5 ενσωµατώθηκε πλήρως.
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Οι ορισµοί, οι οποίοι αποτελούσαν προηγουµένως υποσηµειώσεις του παραρτήµατος ΙΙ,
µετακινήθηκαν στο άρθρο 3, στα σηµεία 1 και 2. Η παλαιότερη υποσηµείωση του

παραρτήµατος ΙΙ, η οποία αναφερόταν στον ευτροφισµό, ενσωµατώθηκε σε µια υποσηµείωση
του παραρτήµατος I.

Οι περισσότερες τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου, οι οποίες αφορούν τα θέµατα της
υποβολής εκθέσεων και της επανεξέτασης, αντικατοπτρίζονται στην κοινή θέση. Όσον αφορά

την τροπολογία 11, το άρθρο 9, παράγραφος 1 γ) αναφέρεται σε µέτρα που αφορούν τις
υποψήφιες για προσχώρηση χώρες καθώς και τις πιθανές µειώσεις των εκποµπών, σε

περιοχές στην εγγύτερη περιφέρεια της Κοινότητας· η παραποµπή στις εκποµπές των
αεροσκαφών έχει συµπεριληφθεί στη διάταξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 δ), ενώ το νέο

σηµείο 9.1 (hα) που αφορά τις µεταφορές έχει συµπεριληφθεί ως σηµείο 9.1.στ). Η
τροπολογία 25 για τη σύγκριση των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται χρησιµοποιώντας

µοντέλα, αφενός, µε τα µετρηθέντα δεδοµένα, αφετέρου, αντανακλάται στη διάταξη του
σηµείου 9.1 (ιγ). Το αναθεωρηµένο κείµενο του άρθρου 9 παράγραφος 3 λαµβάνει επίσης

υπόψη την τροπολογία 12(αναθεώρηση).

Η παραποµπή στον ICAO συµπεριλαµβάνεται στο άρθρο 10, σύµφωνα µε την τροπολογία

13.

3.3. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή και

οι οποίες δεν έχουν συµπεριληφθεί στην κοινή θέση

Τροπολογίες 30, 6, 7, 11 (εν µέρει).

Με την τροπολογία 30προβλεπόταν ο καθορισµός των ηµεροµηνιών για την εκπλήρωση των
µακροπρόθεσµων στόχων της µη υπέρβασης των κρίσιµων φορτίων οξίνισης και των

κρίσιµων επιπέδων του όζοντος. ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες προβολές στοιχείων αναφορικά µε
τη χρήση της ενέργειας, τις οικονοµικές δραστηριότητες ή τις εκποµπές, οι οποίες µπορεί να

επιτρέψουν την κατάστρωση προβλέψεων αναφορικά µε τη χρονική στιγµή εκπλήρωσης των
προαναφερόµενων µακροπρόθεσµών στόχων. Επιπλέον, στις προβλέψεις αυτές πρέπει να

ληφθούν υπόψη και οι εκποµπές εκτός του χώρου της Κοινότητας, και µάλιστα εκτός του
χώρου της Ευρώπης. Οι εκποµπές αυτές θα αποκτήσουν πολύ µεγαλύτερη σηµασία, στο

µέτρο που θα υποχωρούν οι εκποµπές της ίδιας της Κοινότητας ενώ οι αυξηµένες
οικονοµικές δραστηριότητες σε άλλες περιοχές µπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση του ρυθµού

των εκποµπών στις περιοχές εκείνες. Το ζήτηµα κατά πόσο είναι δυνατός ο καθορισµός µιας
συγκεκριµένης ηµεροµηνίας για την εκπλήρωση των µακροπρόθεσµων αντικειµενικών

στόχων ή όχι θα επανεξετασθεί το 2004,το 2008και το 2012.

Με την τροπολογία 6 προβλεπόταν να συµπεριληφθούν οι εκποµπές που είναι απόρροια των

διεθνών θαλάσσιων µεταφορών και των αεροσκαφών, εκτός του κύκλου προσγείωσης και
απογείωσης, στα εθνικά ανώτατα όρια. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό, ακριβώς επειδή αυτές οι

εκποµπές δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν αποτελεσµατικά µε τη λήψη εθνικών µέτρων ή, και
µάλιστα, σε µεγάλο βαθµό µε τη λήψη κοινοτικών µέτρων. Οι εκποµπές αυτές πρέπει κατά

κύριο λόγο να αντιµετωπιστούν µε τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων από την πλευρά του
∆ιεθνούς Οργανισµού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation)και τη ∆ιεθνή

Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation).Από την εποχή
της έγκρισης της πρότασης της Επιτροπής, επιτεύχθηκε συµφωνία στην ∆ΟΝ (IMO) να
κηρυχθεί η Βόρεια Θάλασσα ελεγχόµενη περιοχή των διοξειδίων του θείου και να αξιωθεί η

χρήση καυσίµων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο. Η Επιτροπή εξετάζει τη στιγµή αυτή τον
πιθανό αντίκτυπο που θα έχουν οι εκποµπές από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες στη

Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και εξετάζει κατά πόσο είναι δυνατή η παροχή
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υποστήριξης στα µέτρα που λαµβάνονται από τη ∆ΟΝ, µε τη λήψη παράλληλων µέτρων στο
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Με την τροπολογία 7 θα επέλθει η αναθεώρηση του ορισµού των «πτητικών οργανικών
ενώσεων», ούτως ώστε αυτός να ευθυγραµµίζεται µε τους ορισµούς της οδηγίας για τους

διαλύτες. Η τροπολογία δεν έγινε αποδεκτή για δύο λόγους. Πρώτα απ’ όλα, ο ορισµός της
πρότασης της Επιτροπής είναι ταυτόσηµος µε τον ορισµό του πρωτοκόλλου Γκαίτεµποργκ.
Εκείνο που προέχει απολύτως είναι οι δύο αυτοί λειτουργικοί µηχανισµοί να παραµείνουν
τεχνικά συµβατοί. ∆εύτερον, δεν είναι αναγκαία η διευκρίνιση της πίεσης των ατµών των

ενώσεων, υπό συνθήκες χρήσης τους στην παρούσα πρόταση οδηγίας, εφόσον αυτή εξετάζει
µόνο τα θέµατα των συνθηκών του περιβάλλοντος. Ήταν αναγκαία η διευκρίνιση στην οδηγία

για τους διαλύτες, εφόσον στην οδηγία αυτή αξιώνεται η µέτρηση των καυσαερίων, τα οποία
µπορεί να βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να

συµπεριλαµβάνουν εξαεριωµένες ουσίες, οι οποίες θα είχαν στερεά µορφή, υπό κανονικές
συνθήκες περιβάλλοντος.

Εκείνο το σκέλος της τροπολογίας 11, αποτέλεσµα του οποίου θα ήταν η χρονική µετάθεση
κατά ένα έτος νωρίτερα των ηµεροµηνιών πραγµατοποίησης των ενδιάµεσων επανεξετάσεων,
στο έτος 2003 και στο 2007, και της υποβολής της τελικής έκθεσης, στο 2011, δεν
ενσωµατώθηκε. Εφόσον τα κράτη µέλη δεν είναι σε θέση να καταρτίζουν καταλόγους των

εκποµπών για ένα δεδοµένο έτος, παρά µόνο µετά την παρέλευσή του, η Επιτροπή δεν θα
διέθετε στοιχεία για τα οποία θα µπορούσε να υποβάλει σχετική έκθεση, πριν από τις

ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην αρχική της πρόταση.

3.4. ∆ιαφορές µεταξύ της πρότασης της Επιτροπής και της κοινής θέσης του

Συµβουλίου

Η κύρια διαφορά µεταξύ της πρότασης της Επιτροπής και της κοινής θέσης του Συµβουλίου

έγκειται στις αριθµητικές τιµές των ανώτατων ορίων εκποµπών. Το Συµβούλιο αποδέχθηκε
τους ενδιάµεσους περιβαλλοντικούς στόχους για το 2010, οι οποίοι σχεδιαζόταν να

εκπληρωθούν από τα ανώτατα όρια εκποµπών που είχε προτείνει η Επιτροπή. Ωστόσο, στο
βαθµό που αυτό αφορούσε τα όρια εκποµπών, το Συµβούλιο έκρινε ότι ήταν αναγκαία η

εφαρµογή σταδιακής προσέγγισης, δεσµευόµενο τη στιγµή αυτή µόνο να επιτύχει τη µείωση
των εκποµπών που θεωρούσε σίγουρο ότι µπορεί να επιτύχει και αποσαφηνίζοντας ότι στόχος

της επανεξέτασης, το 2004, θα ήταν να γίνει προσπάθεια γεφυρώµατος του κενού, υπό το
πρίσµα των περαιτέρω πληροφοριών που θα είναι διαθέσιµες τη στιγµή εκείνη.

Το Συµβούλιο αντικατέστησε τον όρο "τροποσφαιρικό όζον" µε τον όρο "όζον στην επιφάνεια
του εδάφους" σε όλη την πρόταση.

Τό άρθρο 11 που αφορά τη σχετική µε τις επιτροπές διαδικασία, αναθεωρήθηκε προκειµένου
να ευθυγραµµισθεί µε την οδηγία 1999/468/ΕΚ.

3.5. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν από το Συµβούλιο

Αιτιολογικές σκέψεις

Έγινε αναδιάταξη των αιτιολογικών σκέψεων και αναθεώρησή τους, ούτως ώστε να
αντανακλάται η σταδιακή αυτή προσέγγιση προς εκπλήρωση των ενδιάµεσων περιβαλλοντικών

στόχων. Προστέθηκαν νέες αιτιολογικές σκέψεις, στις οποίες λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι
το πρωτόκολλο του Γκαίτεµποργκ δεν έχει υπογραφεί απ’ όλα τα κράτη µέλη, ενώ επίσης
λαµβάνεται υπόψη ότι στα µέτρα πρέπει να συνυπολογίζεται και η αναγκαιότητα να
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αποφευχθεί το ενδεχόµενο για κάθε µεµονωµένο κράτος µέλος να επιβαρυνθεί µε υπέρµετρο
κόστος.

Άρθρο 9

Το άρθρο αυτό αναδιατυπώθηκε και έγινε αναδιάταξή του, για να αποσαφηνισθεί ότι κύριος

στόχος της επανεξέτασης, το 2004 και το 2008,θα είναι να διερευνηθεί εάν υπάρχει χάσµα
µεταξύ των πιθανών αποτελεσµάτων από την εφαρµογή των ορίων των εκποµπών και από την

εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων και, εάν πράγµατι τα πράγµατα έχουν έτσι, να
αναζητηθούν τρόποι για το γεφύρωµα του χάσµατος αυτού.

Η Επιτροπή µπορεί να συµφωνήσει µε τις µεταβολές αυτές.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή είναι σε θέση να αποδεχθεί την κοινή θέση, στην οποία κατέληξε το Συµβούλιο
οµόφωνα.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δέσµευση του Συµβουλίου για την εκπλήρωση των ενδιάµεσων
στόχων της πρότασης έως το 2010τονίστηκε σαφώς µε την αποδοχή από την πλευρά της της

τροπολογίας του Κοινοβουλίου για τη µετάθεση των στόχων αυτών από το παράρτηµα στο
άρθρο 5. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι δεν υφίστανται σηµαντικές αβεβαιότητες, οι οποίες

έχουν αντίκτυπο στα ανώτατα όρια των εκποµπών και ότι τα κράτη µέλη έχουν καταβάλει
σηµαντικότατες προσπάθειες, από την εποχή της υπογραφής του πρωτοκόλλου του

Γκαίτεµπουργκ, για να διακριβώσουν κατά πόσο είναι σε θέση να αναλάβουν τη δέσµευση
περαιτέρω µείωσης των εκποµπών, στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης. ∆όθηκαν και

περαιτέρω δεσµεύσεις, αλλά οι σηµαντικές αβεβαιότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν
καθιστούν δυσχερές για τα κράτη µέλη το καθήκον να εξακολουθήσουν την εφαρµογή των

µέτρων µέχρι το 2010, στο παρόν στάδιο. Στους σηµαντικότερους αβέβαιους παράγοντες
συγκαταλέγονται και τα νέα ενεργειακά σενάρια, τα οποία δεν είναι σε θέση να υπολογίσουν τα

κράτη µέλη, µέχρι τη στιγµή που θα έχουν προσδιορίσει τον τρόπο µε τον οποίο θα
εφαρµόσουν τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν στο Κυότο και η διαδικασία της διεύρυνσης, η οποία

θα µπορούσε να µεταβάλει τα στοιχεία της βέλτιστης δυνατής λύσης επιµερισµού των βαρών
µείωσης της οξίνισης και του όζοντος στην Κοινότητα. Όπως είχε αρχικά προτείνει και η

Επιτροπή, ο συνυπολογισµός της προόδου που θα έχει σηµειωθεί τόσο σε αυτόν, όσο και στους
άλλους τοµείς και, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ο επανυπολογισµός των βαρών,
συµπεριλαµβανόταν πάντοτε στους στόχους της αναθεώρησης, για τα έτη 2004 και 2008.
Αποτελεί πεποίθηση της Επιτροπής ότι µε την αναδιατύπωση και τις προσθήκες στο άρθρο 9,
στόχος των οποίων είναι να ληφθεί υπόψη η σταδιακή προσέγγιση του Συµβουλίου στα θέµατα
των ανώτατων ορίων εκποµπών, θα ενισχυθούν οι σχετικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στην

επανεξέταση. Η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι πεπεισµένη ότι οι ενδιάµεσοι περιβαλλοντικοί
στόχοι της πρότασης είναι δυνατόν να εκπληρωθούν το 2010.


