
 

AM\1171666EL.docx  PE631.575v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0397/101 

Τροπολογία  101 

Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Michel Dantin, Benedek Jávor, Eleonora Evi 

 

Έκθεση A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Για την επίτευξη των γενικών 

σκοπών, η υλοποίηση της δέσμης μέτρων 

για την κυκλική οικονομία11, του πλαισίου 

πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για 

το 203012, 13, 14, της ενωσιακής νομοθεσίας 

για τη φύση15 και των σχετικών 

πολιτικών16, 17, 18, 19, 20 είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. 

(6) Για την επίτευξη των γενικών 

σκοπών, η υλοποίηση της δέσμης μέτρων 

για την κυκλική οικονομία11, του πλαισίου 

πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για 

το 203012, 13, 14, του ενωσιακού 

κεκτημένου για τη φύση14α, 14β, 15 και των 

σχετικών πολιτικών16, 17, 18, 19, 20, 20α είναι 

ιδιαίτερα σημαντική. 

__________________ __________________ 

11COM(2015) 614 final της 02.12.2015. 11COM(2015) 614 final της 02.12.2015. 

12 Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030, COM(2014)15 της 

22.01.2014. 

12 Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030, COM(2014)15 της 

22.01.2014. 

13 Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή, COM(2013)216 

της 16.04.2013. 

13 Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή, COM(2013)216 

της 16.04.2013. 

14 Δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για 

όλους τους Ευρωπαίους», COM(2016) 860 

της 30.11.2016. 

14 Δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για 

όλους τους Ευρωπαίους», COM(2016) 860 

της 30.11.2016. 

 14α Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 

διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ 

L 20 της 26.1.2010, σ. 7). 

 14β Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 

των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
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άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 

της 22.7.1992, σ. 7). 

15 Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον 

άνθρωπο και την οικονομία, 

COM(2017)198 της 27.04.2017. 

15 Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον 

άνθρωπο και την οικονομία, 

COM(2017)198 της 27.04.2017. 

16 Πρόγραμμα «Καθαρός αέρας» για την 

Ευρώπη, COM(2013)918. 

16 Πρόγραμμα «Καθαρός αέρας» για την 

Ευρώπη, COM(2013)918. 

17 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 

της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 

22.12.2000, σ. 1). 

17 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 

της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 

22.12.2000, σ. 1). 

18 Θεματική στρατηγική για την προστασία 

του εδάφους, COM(2006)231. 

18 Θεματική στρατηγική για την προστασία 

του εδάφους, COM(2006)231. 

19 Στρατηγική για την κινητικότητα 

χαμηλών εκπομπών, COM/2016/0501 

final. 

19 Στρατηγική για την κινητικότητα 

χαμηλών εκπομπών, COM/2016/0501 

final. 

20 Σχέδιο δράσης για τις υποδομές 

εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 

2014/94/ΕΕ της 8.11.2017. 

20 Σχέδιο δράσης για τις υποδομές 

εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 

2014/94/ΕΕ της 8.11.2017. 

 20α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 , 

για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 

αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 

χημικών προϊόντων (REACH) και για την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 

για την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 

Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 

οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 

93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 

(ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1). 

Or. en 

 

 


