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Άρθρο 4 – παράγραθος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Καη’ ειάρηζην, ηα θξάηε κέιε 

πεξηνξίδνπλ ηηο νηθείεο εηήζηεο 

αλζξσπνγελείο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

ζείνπ (SO2), νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx), 

πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ (VOC) 

εθηφο απφ ην κεζάλην, ακκσλίαο (NH3), 

ζσκαηηδίσλ (PM2,5) θαη κεζαλίνπ (CH4) 

ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο δεζκεχζεηο γηα 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ πνπ ηζρχνπλ απφ ην 

2020 θαη ην 2030, φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

παξάξηεκα II. 

1. Καη’ ειάρηζην, ηα θξάηε κέιε 

πεξηνξίδνπλ ηηο νηθείεο εηήζηεο 

αλζξσπνγελείο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

ζείνπ (SO2), νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx), 

πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ (VOC) 

εθηφο απφ ην κεζάλην, ακκσλίαο (NH3), 

θαη ζσκαηηδίσλ (PM2,5) ζχκθσλα κε ηηο 

εζληθέο δεζκεχζεηο γηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ πνπ ηζρχνπλ απφ ην 2020 θαη ην 

2030, φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

παξάξηεκα II. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν εγκριθεί, τότε η απάλειψη του μεθανίου θα ισχύει για όλο το κείμενο. 
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Αιηιολογική ζκέψη 9 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9a) Μεηαμχ ησλ εηψλ 1990 θαη 2010, νη 

εθπνκπέο NH3 ζηελ Έλσζε κεηψζεθαλ 

θαηά 27,9 %
1α

.  Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αλσηάησλ νξίσλ εθπνκπψλ γηα ηελ 

ακκσλία (NH3), ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξηζζνχλ παιαηφηεξεο πξνζπάζεηεο 

θξαηψλ κειψλ γηα ηελ κείσζε ηεο 

ακκσλίαο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα. Οη 

εθπνκπέο NH3 γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 

ππφθεηληαη ζε βηνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη 

κπνξνχλ σο εθ ηνχηνπ κφλν λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ θαη φρη λα εμαιεηθζνχλ 

εληειψο. Θα πξέπεη επίζεο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπκςεθηζκνί κε 

ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ. 

 __________________ 

 1
α
 Βι. Eurostat (2013). Σηαηηζηηθέο γηα ηε 

γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηελ αιηεία. 

Λνπμεκβνχξγν: Υπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζ. 119.  

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9β) Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ 

ηζφηηκνη φξνη αληαγσληζκνχ ζηελ Έλσζε, 

νη κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ ακκσλίαο 

ζηελ αηκφζθαηξα (NH3) νη νπνίεο έρνπλ 

επηηεπρζεί κε δηάθνξα κέηξα πνιηηηθήο 

ηεο Έλσζεο φπσο ε νδεγία ηνπ 

Σπκβνπιίνπ 91/676/ΔΟΚ γηα ηα ληηξηθά 

άιαηα θαη ε εθαξκνγή εζληθψλ πνιηηηθψλ 

γηα ηελ κείσζε ηεο ελαπφζεζεο NH3 ζε 

πεξηνρέο Natura 2000, βάζεη ηεο νδεγίαο 

ηνπ Σπκβνπιίνπ 92/43/ΔΟΚ, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζην πιαίζην ησλ 

εζληθψλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ πνπ 

παξαηίζεληαη ζηελ ελ ιφγσ νδεγία. 

Or. en 
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Αιηιολογική ζκέψη 13 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη 

εθπνκπέο NH3 θαη PM2,5 ζηελ αηκφζθαηξα 

απφ ηηο θχξηεο πεγέο ξχπαλζεο, ζηα εζληθά 

πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

κέηξα γηα εθαξκνγή ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα. 

Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ 

δηθαίσκα λα εθαξκφδνπλ κέηξα 

δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ παξαηίζεληαη 

ζηελ παξνχζα νδεγία, ηζνδχλακνπ φκσο 

επηπέδνπ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ, 

ιφγσ εηδηθψλ εζληθψλ πεξηζηάζεσλ. 

(13) Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη 

εθπνκπέο NH3 θαη PM2,5 ζηελ αηκφζθαηξα 

απφ ηηο θχξηεο πεγέο ξχπαλζεο, ζηα εζληθά 

πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

νηθνλνκηθψο απνδνηηθά κέηξα γηα 

εθαξκνγή ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα. Τα κέηξα 

απηά πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε εηδηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν θαη 

πξνεγνχκελα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ απφ 

ηα θξάηε κέιε, θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

νηθνλνκηθψο απνδνηηθά. Οη επελδχζεηο 

γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο γεσξγίαο έρνπλ καθξνπξφζεζκεο 

επηπηψζεηο πνπ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα 

κεγέζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

Απηφ πξέπεη λα ιεθζεί δεφλησο ππφςε, 

ψζηε λα πξνσζεζεί κε επηηπρία ε 

απνδνρή ησλ κέηξσλ κεηξηαζκνχ. Σα 

θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ δηθαίσκα 

λα εθαξκφδνπλ κέηξα δηαθνξεηηθά απφ 

απηά πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα 

νδεγία, ηζνδχλακνπ φκσο επηπέδνπ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ, ιφγσ εηδηθψλ 

εζληθψλ πεξηζηάζεσλ. Βειηηψζεηο ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ αέξα κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ κφλν κέζσ κε δπζαλάινγσλ 

κέηξσλ, ρσξίο λα ηεζεί ζε θίλδπλν ην 

κέιινλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 
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Οη πξνζπάζεηεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα γηα 

αλάπηπμε θηελνηξνθηθψλ δηαδηθαζηψλ 

δελ πξέπεη λα ππνλνκεπζνχλ απφ ηηο 

δεζκεχζεηο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ. Τα εζληθά 

πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ 

ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά επηζπκεηήο θηελνηξνθίαο θαη 

ηνπ ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο. 

Or. en 



 

AM\1076692EL.doc  PE568.562v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0249/143 

Τροπολογία  143 

Jens Gieseke 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Δθπνκπέο νξηζκέλσλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ 
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Πρόηαζη οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραθος 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Με ζθνπφ νη εθπνκπέο ακκσλίαο ζηελ 

Έλσζε λα κεησζνχλ θαηά 27% ζπλνιηθά 

έσο ην 2030, ε Δπηηξνπή ππνβάιεη ην 

αξγφηεξν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 λέα 

πξφηαζε επηκεξηζκνχ ηεο επηβάξπλζεο 

εληφο ηεο Έλσζεο, κε αλαζεσξεκέλεο 

δεζκεχζεηο σο πξνο ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ NH3 γηα ην 2030. Ο 

κεραληζκφο επηκεξηζκνχ απηήο ηεο 

επηβάξπλζεο πξέπεη λα πιεξνί ηα 

θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο 

απνδνηηθφηεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη 

ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ. Με ηνλ πξφηαζή ηεο, ε Δπηηξνπή 

κεξηκλά ψζηε: 

 a) λα ηζρχνπλ ζηελ Έλσζε ηζφηηκεο 

ζπλζήθεο ζηελ αγνξά, 

 b) λα επηηεπρζεί πεξαηηέξσ ζχγθιηζε ησλ 

επηπέδσλ κείσζεο εληφο ηεο Έλσζεο. 

Or. en 
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Τροπολογία  144 

Jens Gieseke 
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Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Δθπνκπέο νξηζκέλσλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ 

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

Πρόηαζη οδηγίας 

Παράρηημα II – πίνακας β – ηίηλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β): Γεζκεχζεηο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

ακκσλίαο (NH3), ιεπηψλ αησξνχκελσλ 

ζσκαηηδίσλ (PM2,5) θαη κεζαλίνπ (CH4). 

Πσιήζεηο θαπζίκσλ, έηνο αλαθνξάο 2005. 

(β): Γεζκεχζεηο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

ακκσλίαο (NH3), ιεπηψλ αησξνχκελσλ 

ζσκαηηδίσλ (PM2,5) θαη κεζαλίνπ (CH4). 

Πσιήζεηο θαπζίκσλ, έηνο αλαθνξάο 2005. 

 Απφ ην 2030 ζα ηζρχεη ελσζηαθφο ζηφρνο 

κείσζεο θαηά 27%  ησλ εθπνκπψλ NH3 

ζε ζρέζε κε ην 2005. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/145 

Τροπολογία  145 

Jens Gieseke 
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Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Δθπνκπέο νξηζκέλσλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ 

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

Πρόηαζη οδηγίας 

Παράρηημα II – πίνακας β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Κξάηνο 

κέινο 

Μείσζε NH3 ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2005  

Μείσζε PM2,5 ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2005  

Γηα ηα 

έηε 

κεηαμ

χ 

2020 

θαη 

2029 

 Γηα ηα 

έηε 

απφ ην 

2030 

θαη 

έπεηηα 

Γηα ηα 

έηε 

κεηαμχ 

2020 

θαη 

2029 

 Γηα ηα 

έηε απφ 

ην 2030 

θαη 

έπεηηα 

Βέιγην 2%  16% 20%  47% 

Βνπιγαξία 3%  10% 20%  64% 

Σζερηθή 

Γεκνθξαηία 7%  35% 17%  51% 

Γαλία 24%  37% 33%  64% 

Γεξκαλία 5%  39% 26%  43% 

Δζζνλία 1%  8% 15%  52% 

Διιάδα 7%  26% 35%  72% 

Ιζπαλία 3%  29% 15%  61% 

Γαιιία 4%  29% 27%  48% 

Κξναηία 1%  24% 18%  66% 

Ιξιαλδία 1%  7% 18%  35% 

Ιηαιία 5%  26% 10%  45% 

Κχπξνο 10%  18% 46%  72% 
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Λεηηνλία 1%  1% 16%  45% 

Ληζνπαλία 10%  10% 20%  54% 

Λνπμεκβνχξγν 1%  24% 15%  48% 

Οπγγαξία 10%  34% 13%  63% 

Μάιηα 4%  24% 25%  80% 

Κάησ Χψξεο 13%  25% 37%  38% 

Απζηξία 1%  19% 20%  55% 

Πνισλία 1%  26% 16%  40% 

Πνξηνγαιία 7%  16% 15%  70% 

Ρνπκαλία 13%  24% 28%  65% 

ινβελία 1%  24% 25%  70% 

ινβαθία 15%  37% 36%  64% 

Φηλιαλδία 20%  20% 30%  39% 

νπεδία 15%  17% 19%  30% 

Ηλσκέλν 

Βαζίιεην 8%  21% 30%  47% 

ΔΔ 28 6%  27% 22%  51% 
 

 

 

Τροπολογία 

Κξάηνο 

κέινο 

Μείσζε NH3 ζε ζχγθξηζε 

κε ην 2005  

Μείσζε PM2,5 ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2005  

Γηα ηα 

έηε 

κεηαμχ 

2020 

θαη 

2029 

  Γηα ηα 

έηε 

κεηαμχ 

2020 

θαη 

202 

 Γηα ηα 

έηε απφ 

ην 2030 

θαη 

έπεηηα 

Βέιγην 2%   20%  47% 

Βνπιγαξία 3%   20%  64% 

Σζερηθή 

Γεκνθξαηία 7%   17%  51% 

Γαλία 24%   33%  64% 

Γεξκαλία 5%   26%  43% 
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Δζζνλία 1%   15%  52% 

Διιάδα 7%   35%  72% 

Ιζπαλία 3%   15%  61% 

Γαιιία 4%   27%  48% 

Κξναηία 1%   18%  66% 

Ιξιαλδία 1%   18%  35% 

Ιηαιία 5%   10%  45% 

Κχπξνο 10%   46%  72% 

Λεηηνλία 1%   16%  45% 

Ληζνπαλία 10%   20%  54% 

Λνπμεκβνχξγ

ν 1%   15%  48% 

Οπγγαξία 10%   13%  63% 

Μάιηα 4%   25%  80% 

Κάησ Χψξεο 13%   37%  38% 

Απζηξία 1%   20%  55% 

Πνισλία 1%   16%  40% 

Πνξηνγαιία 7%   15%  70% 

Ρνπκαλία 13%   28%  65% 

ινβελία 1%   25%  70% 

ινβαθία 15%   36%  64% 

Φηλιαλδία 20%   30%  39% 

νπεδία 15%   19%  30% 

Ηλσκέλν 

Βαζίιεην 8%   30%  47% 

ΔΔ 28 6%   22%  51% 
 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/146 

Τροπολογία  146 

Jens Gieseke 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Δθπνκπέο νξηζκέλσλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ 

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

Πρόηαζη οδηγίας 

Παράρηημα III – Μέρος 1 – ειζαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όηαλ ηα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ ηα κέηξα 

πνπ παξαηίζεληαη ζην κέξνο 1, θάλνπλ 

ρξήζε, θαηά πεξίπησζε, ηνπ 

θαηεπζπληήξηνπ εγγξάθνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηελ Δπξψπε (UNECE) γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

ακκσλίαο (θαηεπζπληήξην έγγξαθν γηα ηελ 

ακκσλία)
1
, θαζψο θαη ησλ βέιηηζησλ 

δηαζέζηκσλ ηερληθψλ πνπ παξαηίζεληαη 

ζηελ νδεγία 2010/75/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
2
. 

Όηαλ ηα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ ηα κέηξα 

πνπ παξαηίζεληαη ζην κέξνο 1, κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ρξήζε, θαηά πεξίπησζε, ηνπ 

θαηεπζπληήξηνπ εγγξάθνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηελ Δπξψπε (UNECE) γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

ακκσλίαο (θαηεπζπληήξην έγγξαθν γηα ηελ 

ακκσλία)
1
, θαζψο θαη ησλ βέιηηζησλ 

δηαζέζηκσλ ηερληθψλ πνπ παξαηίζεληαη 

ζηελ νδεγία 2010/75/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
2
. 

__________________ __________________ 

1 
Απφθαζε 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 1 

1 
Απφθαζε 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 1 

2
 Οδεγία 2010/75/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

24εο Ννεκβξίνπ 2010, πεξί βηνκεραληθψλ 

εθπνκπψλ (νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη 

έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο) (ΔΔ L 334 ηεο 

17.12.2010, ζ. 17). 

2
 Οδεγία 2010/75/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

24εο Ννεκβξίνπ 2010, πεξί βηνκεραληθψλ 

εθπνκπψλ (νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη 

έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο) (ΔΔ L 334 ηεο 

17.12.2010, ζ. 17). 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Σα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ εζληθφ 

ζπκβνπιεπηηθφ θψδηθα νξζήο γεσξγηθήο 

πξαθηηθήο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

ακκσλίαο, κε βάζε ηνλ θψδηθα-πιαίζην ηεο 

UNECE, ηνπ 2001, πεξί νξζψλ γεσξγηθψλ 

πξαθηηθψλ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

ακκσλίαο
3
, πνπ θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηα 

εμήο: 

1. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζεζπίζνπλ 

εζληθφ ζπκβνπιεπηηθφ θψδηθα νξζήο 

γεσξγηθήο πξαθηηθήο γηα ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ακκσλίαο, κε βάζε ηνλ θψδηθα-

πιαίζην ηεο UNECE, ηνπ 2001, πεξί νξζψλ 

γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ακκσλίαο3. 

__________________ __________________ 

3
 Απφθαζε ECE/EB.AIR/75, παξάγξαθνο 

28α   

3
 Απφθαζε ECE/EB.AIR/75, παξάγξαθνο 

28α   
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Σα θξάηε κέιε θαηαξηίδνπλ εζληθφ 

πξνυπνινγηζκφ αδψηνπ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ 

ζπλνιηθψλ απσιεηψλ δξαζηηθνχ αδψηνπ 

απφ ηε γεσξγία, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ε ακκσλία, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ην 

ακκψλην θαη νη ληηξηθέο θαη ληηξψδεηο 

ελψζεηο, κε βάζε ηηο αξρέο πνπ 

παξαηίζεληαη ζην θαηεπζπληήξην έγγξαθν 

ηεο UNECE ζρεηηθά κε ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο αδψηνπ
2
. 

2. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα θαηαξηίδνπλ 

εζληθφ πξνυπνινγηζκφ αδψηνπ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ 

ζπλνιηθψλ απσιεηψλ δξαζηηθνχ αδψηνπ 

αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο, φπνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ακκσλία, ηα 

νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ην ακκψλην θαη νη 

ληηξηθέο θαη ληηξψδεηο ελψζεηο, κε βάζε 

επίζεο θαη ηηο αξρέο πνπ παξαηίζεληαη ζην 

θαηεπζπληήξην έγγξαθν ηεο UNECE 

ζρεηηθά κε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο αδψηνπ. 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, πξέπεη, πέξα απφ ηα 

θνξηία απφ πεγέο πίεζεο κε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο, λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη 

ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

 (α) ην είδνο θαη ε έθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ 

επηπηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαζψο 

θαη νη πηζαλέο πεγέο πίεζεο· 
 (β) φια ηα θπζηθά ζηνηρεία θαη νη πεγέο 

ξχπαλζεο πνπ πξνυπήξραλ ή είλαη 

αλεμάξηεηεο ηεο αλζξσπνγελνχο 

ξχπαλζεο· 

 (γ) νπνηαδήπνηε ζρέζε αηηίνπ θαη 

αηηηαηνχ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ, δειαδή ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ πφζν επεξεάδεη θάζε έλα απφ ηα 

ζηνηρεία (θπζηθά ή αλζξσπνγελή) ηηο 
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ζπλνιηθέο δηαξξνέο ξχπσλ θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ν ηχπνο θαη ην επίπεδν ηεο 

ξχπαλζεο πνπ θάζε πεγή πίεζεο είλαη 

ηθαλή λα πξνθαιέζεη. 

__________________ __________________ 

2
 Απφθαζε 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add. 1  2

 Απφθαζε 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add. 1  
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