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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

21.10.2015 A8-0249/149 

Τροπολογία  149 

Jens Gieseke 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Εθπνκπέο νξηζκέλσλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ 

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

Πρόηαζη οδηγίας 

Παράρηημα III – μέρος 1 – ημήμα Α – ζημείο 3 – ειζαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα θξάηε κέιε κεηώλοσλ ηηο εθπνκπέο 

ακκσλίαο από αλόξγαλα ιηπάζκαηα 

εθαξκόδνληαο ηηο αθόινπζεο πξνζεγγίζεηο: 

3. Τα θξάηε κέιε κπορούλ λα κεηώζοσλ 

ηηο εθπνκπέο ακκσλίαο από αλόξγαλα 

ιηπάζκαηα εθαξκόδνληαο ηηο αθόινπζεο 

πξνζεγγίζεηο: 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0249/150 

Τροπολογία  150 

Jens Gieseke 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Εθπνκπέο νξηζκέλσλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ 

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

Πρόηαζη οδηγίας 

Παράρηημα III – μέρος 1 – ημήμα Α – ζημείο 4 – ειζαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Έσο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2022 ηα θξάηε 

κέιε κεηώλοσλ ηηο εθπνκπέο ακκσλίαο από 

αλόξγαλα ιηπάζκαηα εθαξκόδνληαο ηηο 

αθόινπζεο πξνζεγγίζεηο: 

4. Έσο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2022 ηα θξάηε 

κέιε κπορούλ λα κεηώζοσλ ηηο εθπνκπέο 

ακκσλίαο από αλόξγαλα ιηπάζκαηα 

εθαξκόδνληαο ηηο αθόινπζεο πξνζεγγίζεηο: 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0249/151 

Τροπολογία  151 

Jens Gieseke 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Εθπνκπέο νξηζκέλσλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ 

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

Πρόηαζη οδηγίας 

Παράρηημα III – μέρος 1 – ημήμα Γ – ζημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Καηά ηε ιήςε ησλ κέηξσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηα ηκήκαηα Α 

θαη Β αλσηέξσ, ηα θξάηε κέιε 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε ζπλεθηίκεζε ησλ 

επηπηώζεσλ ζηηο κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο. Τα θξάηε κέιε 

κπορούλ, ιόγοσ τάρηλ, λα ηηο εμαηξνύλ από 

ηα ελ ιόγσ κέηξα, εθόζνλ είλαη δπλαηόλ 

θαη θξίλεηαη ζθόπηκν, ιακβαλνκέλσλ 

ππόςε ησλ ηζρπνπζώλ δεζκεύζεσλ 

κείσζεο. 

1. Καηά ηε ιήςε ησλ κέηξσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηα ηκήκαηα Α 

θαη Β αλσηέξσ, ηα θξάηε κέιε 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε ζπλεθηίκεζε ησλ 

επηπηώζεσλ ζηηο κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο. Τα θξάηε κέιε 

ηηο εμαηξνύλ από ηα ελ ιόγσ κέηξα, εθόζνλ 

είλαη δπλαηόλ θαη θξίλεηαη ζθόπηκν, 

ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ηζρπνπζώλ 

δεζκεύζεσλ κείσζεο.  

Or. en 



 

AM\1076646EL.doc  PE568.562v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0249/152 

Τροπολογία  152 

Jens Gieseke 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Εθπνκπέο νξηζκέλσλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ 

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

Πρόηαζη οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραθος 3 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  3. Η Επηηροπή προβαίλεη ζε εθηίκεζε 

ηωλ επηπηώζεωλ γηα ηολ σδράργσρο (Hg) 

πρηλ προζδηορηζηεί κηα εζληθή δέζκεσζε 

γηα κείωζε ηωλ εθποκπώλ, θαη, εθόζολ 

είλαη αλαγθαίο, σποβάιεη λέα λοκοζεηηθή 

πρόηαζε. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0249/153 

Τροπολογία  153 

Jens Gieseke 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Εθπνκπέο νξηζκέλσλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ 

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 Αδόρες· 

β) νη εθπνκπέο ζηηο Καλάξηεο Νήζνπο, ζηα 

ππεξπόληηα δηακεξίζκαηα ηεο Γαιιίαο, ζηε 

Μαδέξα, ζηης Αδόρες θαη ζηηο 

κεηολεθηούζες ορεηλές περηοτές· 

Or. en 

 

 


