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21.10.2015 A8-0249/119 

Τροπολογία  119 

Mireille D'Ornano 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Μείωζε ηωλ εζληθώλ εθπνκπώλ νξηζκέλωλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπωλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

νδεγίαο 2003/35/ΕΚ  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Πρόηαζη οδηγίας 

Αιηιολογική ζκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε 

νηθνλνκηθά απνδνηηθή επίηεπμε ηωλ 

εζληθώλ δεζκεύζεωλ γηα κείωζε ηωλ 

εθπνκπώλ θαη ηωλ ελδηάκεζωλ επηπέδωλ 

ηωλ εθπνκπώλ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη 

λα έρνπλ δηθαίωκα λα ζπλππνινγίδνπλ ηηο 

κεηώζεηο εθπνκπώλ πνπ επηηπγράλνληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο δηεζλνύο ζαιάζζηαο 

λαπζηπινΐαο, εάλ νη εθπνκπέο ηνπ ελ ιόγω 

ηνκέα είλαη ρακειόηεξεο από ηα επίπεδα 

εθπνκπώλ πνπ ζα επηηπγράλνληαλ κε ηε 

ζπκκόξθωζε κε ηα πξόηππα ηεο 

ελωζηαθήο λνκνζεζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ νξίωλ 

πεξηεθηηθόηεηαο ηωλ θαπζίκωλ ζε ζείν πνπ 

επηβάιιεη ε νδεγία 1999/32/ΕΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ
21

. Τα θράηε κέιε ζα πρέπεη 

επίζες λα έτοσλ ηε δσλαηόηεηα λα ηερούλ 

από θοηλού ηης δεζκεύζεης ηοσς θαη ηα 

ελδηάκεζα επίπεδα εθποκπώλ όζολ αθορά 

ηο κεζάληο (CH4) θαη λα εθαρκόδοσλ ηελ 

απόθαζε αρηζ. 406/2009/ΕΚ ηοσ 

Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ θαη ηοσ 

Σσκβοσιίοσ γηα ηολ ζθοπό ασηό
22

. Γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηωλ εζληθώλ 

αλώηαηωλ νξίωλ εθπνκπώλ, ηωλ 

δεζκεύζεωλ γηα κείωζε ηωλ εθπνκπώλ θαη 

ηωλ ελδηάκεζωλ επηπέδωλ ηωλ εθπνκπώλ, 

ηα θξάηε κέιε κπνξνύλ λα 

αλαπξνζαξκόδνπλ ηηο εζληθέο ηνπο 

απνγξαθέο εθπνκπώλ θαζώο ζα 

(11) Πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε 

νηθνλνκηθά απνδνηηθή επίηεπμε ηωλ 

εζληθώλ δεζκεύζεωλ γηα κείωζε ηωλ 

εθπνκπώλ θαη ηωλ ελδηάκεζωλ επηπέδωλ 

ηωλ εθπνκπώλ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη 

λα έρνπλ δηθαίωκα λα ζπλππνινγίδνπλ ηηο 

κεηώζεηο εθπνκπώλ πνπ επηηπγράλνληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο δηεζλνύο ζαιάζζηαο 

λαπζηπινΐαο, εάλ νη εθπνκπέο ηνπ ελ ιόγω 

ηνκέα είλαη ρακειόηεξεο από ηα επίπεδα 

εθπνκπώλ πνπ ζα επηηπγράλνληαλ κε ηε 

ζπκκόξθωζε κε ηα πξόηππα ηεο 

ελωζηαθήο λνκνζεζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ νξίωλ 

πεξηεθηηθόηεηαο ηωλ θαπζίκωλ ζε ζείν πνπ 

επηβάιιεη ε νδεγία 1999/32/ΕΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ
21

. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο 

ηωλ εζληθώλ αλώηαηωλ νξίωλ εθπνκπώλ, 

ηωλ δεζκεύζεωλ γηα κείωζε ηωλ 

εθπνκπώλ θαη ηωλ ελδηάκεζωλ επηπέδωλ 

ηωλ εθπνκπώλ, ηα θξάηε κέιε κπνξνύλ λα 

αλαπξνζαξκόδνπλ ηηο εζληθέο ηνπο 

απνγξαθέο εθπνκπώλ θαζώο ζα 

βειηηώλνληαη ε επηζηεκνληθή θαηαλόεζε 

θαη νη επηζηεκνληθέο κέζνδνη όζνλ αθνξά 

ηηο εθπνκπέο. Η Επηηξνπή κπνξεί λα 

πξνβάιιεη αληίξξεζε ωο πξνο ηε ρξήζε 

νπνηαζδήπνηε από απηέο ηηο δηαηάμεηο 

επειημίαο από θξάηνο κέινο, εάλ δελ 

πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο 
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βειηηώλνληαη ε επηζηεκνληθή θαηαλόεζε 

θαη νη επηζηεκνληθέο κέζνδνη όζνλ αθνξά 

ηηο εθπνκπέο. Η Επηηξνπή κπνξεί λα 

πξνβάιιεη αληίξξεζε ωο πξνο ηε ρξήζε 

νπνηαζδήπνηε από απηέο ηηο δηαηάμεηο 

επειημίαο από θξάηνο κέινο, εάλ δελ 

πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο 

νδεγίαο. 

νδεγίαο. 

__________________ __________________ 

21
 Οδεγία 1999/32/ΕΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

ηεο 26εο Απξηιίνπ 1999, ζρεηηθά κε ηε 

κείωζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο νξηζκέλωλ 

πγξώλ θαπζίκωλ ζε ζείν θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 ηεο 11.5.1999, ζ. 13). 

21
 Οδεγία 1999/32/ΕΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

ηεο 26εο Απξηιίνπ 1999, ζρεηηθά κε ηε 

κείωζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο νξηζκέλωλ 

πγξώλ θαπζίκωλ ζε ζείν θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 ηεο 11.5.1999, ζ. 13). 

22
 Απόθαζε αρηζ. 406/2009/ΕΚ ηοσ 

Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ θαη ηοσ 

Σσκβοσιίοσ, ηες 23ες Απρηιίοσ 2009, 

περί ηωλ προζπαζεηώλ ηωλ θραηώλ 

κειώλ λα κεηώζοσλ ηης οηθείες εθποκπές 

αερίωλ ζερκοθεπίοσ, ώζηε λα ηερεζούλ 

οη δεζκεύζεης ηες Κοηλόηεηας γηα κείωζε 

ηωλ εθποκπώλ ασηώλ κέτρη ηο 2020 

(ΕΕ L 140 ηες 5.6.2009, ζ. 136). 

 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/120 

Τροπολογία  120 

Mireille D'Ornano 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Μείωζε ηωλ εζληθώλ εθπνκπώλ νξηζκέλωλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπωλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

νδεγίαο 2003/35/ΕΚ  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Πρόηαζη οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραθος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Καη’ ειάρηζην, ηα θξάηε κέιε 

πεξηνξίδνπλ ηηο νηθείεο εηήζηεο 

αλζξωπνγελείο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

ζείνπ (SO2), νμεηδίωλ ηνπ αδώηνπ (NOx), 

πηεηηθώλ νξγαληθώλ ελώζεωλ (VOC) 

εθηόο από ην κεζάλην, ακκωλίαο (NH3), 

ζωκαηηδίωλ (PM2,5) θαη κεζαλίοσ (CH4) 

ζύκθωλα κε ηηο εζληθέο δεζκεύζεηο γηα 

κείωζε ηωλ εθπνκπώλ πνπ ηζρύνπλ από ην 

2020 θαη ην 2030, όπωο πξνβιέπεηαη ζην 

παξάξηεκα II. 

1. Καη’ ειάρηζην, ηα θξάηε κέιε 

πεξηνξίδνπλ ηηο νηθείεο εηήζηεο 

αλζξωπνγελείο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

ζείνπ (SO2), νμεηδίωλ ηνπ αδώηνπ (NOx), 

πηεηηθώλ νξγαληθώλ ελώζεωλ (VOC) 

εθηόο από ην κεζάλην, ακκωλίαο (NH3) θαη 

ζωκαηηδίωλ (PM2,5) ζύκθωλα κε ηηο 

εζληθέο δεζκεύζεηο γηα κείωζε ηωλ 

εθπνκπώλ πνπ ηζρύνπλ από ην 2020 θαη ην 

2030, όπωο πξνβιέπεηαη ζην 

παξάξηεκα II. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/121 

Τροπολογία  121 

Mireille D'Ornano 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Μείωζε ηωλ εζληθώλ εθπνκπώλ νξηζκέλωλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπωλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

νδεγίαο 2003/35/ΕΚ  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Πρόηαζη οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραθος 2 – εδάθιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1, ηα 

θξάηε κέιε ιακβάλνπλ όια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα πνπ δελ ζπλεπάγνληαη δπζαλάινγν 

θόζηνο ώζηε λα πεξηνξίζνπλ ηηο νηθείεο 

αλζξωπνγελείο εθπνκπέο SO2, NOx, VOC 

εθηόο από ην κεζάλην, NH3, PM2,5 θαη CH4 

ηνπ 2025. Τα επίπεδα ηωλ εθπνκπώλ 

απηώλ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο 

πωιήζεηο θαπζίκωλ θαη ζύκθωλα κε 

γξακκηθή πνξεία κείωζεο από ηα επίπεδα 

ηωλ εθπνκπώλ ηνπο ηνπ 2020 ζε εθείλα 

πνπ απνξξένπλ από ηηο δεζκεύζεηο 

κείωζεο ηωλ εθπνκπώλ γηα ην 2030. 

Με ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1, ηα 

θξάηε κέιε ιακβάλνπλ όια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα πνπ δελ ζπλεπάγνληαη δπζαλάινγν 

θόζηνο ώζηε λα πεξηνξίζνπλ ηηο νηθείεο 

αλζξωπνγελείο εθπνκπέο SO2, NOx, VOC 

εθηόο από ην κεζάλην, NH3 θαη PM2,5 ηνπ 

2025. Τα επίπεδα ηωλ εθπνκπώλ απηώλ 

πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο πωιήζεηο 

θαπζίκωλ θαη ζύκθωλα κε γξακκηθή 

πνξεία κείωζεο από ηα επίπεδα ηωλ 

εθπνκπώλ ηνπο ηνπ 2020 ζε εθείλα πνπ 

απνξξένπλ από ηηο δεζκεύζεηο κείωζεο 

ηωλ εθπνκπώλ γηα ην 2030. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/122 
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Julie Girling 

Μείωζε ηωλ εζληθώλ εθπνκπώλ νξηζκέλωλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπωλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

νδεγίαο 2003/35/ΕΚ  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Πρόηαζη οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραθος 3 – ζηοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) νη εθπνκπέο ζηηο Καλάξηεο Νήζνπο, ζηα 

ππεξπόληηα δηακεξίζκαηα ηεο Γαιιίαο, ζηε 

Μαδέξα θαη ζηηο Αδόξεο· 

β) νη εθπνκπέο ζηηο Καλάξηεο Νήζνπο, ζηα 

ππεξπόληηα δηακεξίζκαηα θαη περηθέρεηες 

ηεο Γαιιίαο, ζηε Μαδέξα θαη ζηηο Αδόξεο· 

Or. fr 

 

 


