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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων και σωματιδίων προκαλούνται κυρίως από ατελή καύση 

καυσίμων για θέρμανση, παραγωγή ενέργειας και μεταφορές, από χημικές διεργασίες της 

βιομηχανίας και φαινόμενα τριβής που προκαλούνται από τροχοφόρα οδικά μέσα. Η έντασή 

τους μπορεί να έχει εποχιακό χαρακτήρα και αφορά μεταξύ άλλων και τις χαμηλές εκπομπές. 

 

Στόχος της νέας οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι η θέσπιση 

νέων εθνικών οριακών τιμών για τις εκπομπές των σημαντικότερων ατμοσφαιρικών ρύπων. 

Η πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στην αντικατάσταση της ισχύουσας οδηγίας 2001/81/ΕΚ, 

σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους έως το 

2010, και στην αναπροσαρμογή του ενωσιακού δικαίου στις διεθνείς υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ του 1999. Ο στόχος της πρότασης είναι η 

μείωση των δυνητικών απειλών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα. Η 

πρόταση είναι το αποτέλεσμα της επανεξέτασης της ενωσιακής πολιτικής για την προστασία 

της ατμόσφαιρας και αποτελεί μέρος της δέσμης διατάξεων της νέας ενωσιακής νομοθεσίας.  

 

Η πρόταση οδηγίας αναπροσαρμόζει αφενός το δίκαιο της ΕΕ στις τροποποιημένες διατάξεις 

του πρωτοκόλλου αυτού, και περιλαμβάνει αφετέρου ορισμένες τροποποιήσεις, όπως η 

σταδιακή εφαρμογή αυστηρότερων υποχρεώσεων μείωσης των εκπομπών κατά την περίοδο 

μεταξύ 2010 και 2030 και κατόπιν, όσον αφορά τέσσερις ατμοσφαιρικούς ρύπους που 

αναφέρονται στην ισχύουσα οδηγία (το διοξείδιο του θείου, το οξείδιο του αζώτου, τις 

πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου και την αμμωνία) καθώς και σωματίδια 

σκόνης με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 2,5 μm (σύμφωνα με το τροποποιημένο 

πρωτόκολλο) και επίσης όσον αφορά εκπομπές μεθανίου. Όσον αφορά τα φιλόδοξα αυτά 

σχέδια για τον περιορισμό των ρύπων, η πρόταση οδηγίας προβλέπει μεσοπρόθεσμα όρια 

εκπομπών για το 2025. 

 

Οι δεσμεύσεις των κρατών μελών ως προς τη μείωση των εκπομπών εκφράζονται σε 

ποσοστό μείωσης των εκπομπών που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του συνόλου των 

εκπομπών κατά το έτος αναφοράς (2005) και του συνόλου των εκπομπών κατά το 

ημερολογιακό έτος στόχου. Η οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να εκπονούν 

εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να τα ενημερώνουν τακτικά 

(ανά διετία). Τα προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφή των μέτρων που 

επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αναλύουν τον χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο της υλοποίησης 

των στόχων μείωσης των εκπομπών. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης την υποχρέωση να 

παρακολουθούν τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και, παράλληλα, να καταρτίζουν και να 

επικαιροποιούν εθνικές απογραφές και προβλέψεις εκπομπών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 

υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο τα εθνικά προγράμματα όσο και τις απογραφές 

των εκπομπών.  

 

Η πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει επίσης μικρή τροποποίηση της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ 

σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων 

που αφορούν το περιβάλλον. Η τροποποίηση αυτή αφορά την παραπομπή στη διάταξη 

σχετικά με την κατάρτιση εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
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Η τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

κατέστη απαραίτητη μεταξύ άλλων και εξαιτίας της οξίνισης του εδάφους, του ευτροφισμού 

των υδάτων και της προοδευτικής αλλαγής του κλίματος. Έτσι κατέστη αναγκαία η εκπόνηση 

νέας νομοθετικής πράξης για να ενοποιηθούν όλες οι έως τώρα εφαρμοσθείσες διατάξεις. 

 

Οι σημαντικότερες τροπολογίες αφορούν τις νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή 

του κοινού στην κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων για το περιβάλλον.  Στο παράρτημα Ι 

της οδηγίας έχουν συμπεριληφθεί για το λόγο αυτό παραπομπές στις εθνικές διατάξεις που 

αφορούν τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

 

Η άποψη του εισηγητή 

 

Ο συντάκτης χαιρετίζει την πρόταση για νέα οδηγία του ΕΚ και του Συμβουλίου, παρότι 

διαπιστώνει ότι τα βασικά στοιχεία της έχουν καταρτιστεί πριν από εικοσιπέντε χρόνια και 

ότι δεν έχει συμπεριληφθεί καμία παραπομπή στην ανάγκη βελτίωσης της νομοθεσίας και 

παρακολούθησης των εκπομπών, πιο συγκεκριμένα σε τοπικό επίπεδο μέσω βελτιωμένων 

μεθόδων μέτρησης. 

 

 

Ειδικές παρατηρήσεις 

 

1) Στην πρόταση δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές όλων των σωματιδίων, μεταξύ των 

οποίων είναι και τα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 2,5 μm, και κυρίως τα πλέον 

επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και το κλίμα σωματίδια με διάμετρο εκπεφρασμένη σε 

νανόμετρα.   

 

2) Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές χλωριωμένων αρωματικών υδρογονανθράκων, όπως 

οι διοξίνες. 

 

3) Σημαντικό και επίκαιρο πρόβλημα είναι ο εποχιακός χαρακτήρας των εκπομπών, 

ειδικότερα η αύξηση των εκπομπών κατά την περίοδο θέρμανσης, και κυρίως οι 

αποκαλούμενες εκπομπές χαμηλού επιπέδου. 

 

4) Δεδομένου ότι οι εκπομπές εξαπλώνονται ανεξάρτητα από τα σύνορα, οι παραθαλάσσιες 

χώρες όπως και οι αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές δεν πρέπει να εξαιρούνται από την 

υποχρέωση να περιορίσουν τις εκπομπές τους. Οι χώρες δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 

να καταγράφουν τις εκπομπές τους σε ελαστική βάση. 

 

5) Ένα από τα επικίνδυνα αέρια που ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από ανθρωπογενείς 

πηγές, παρότι δεν ελευθερώνεται σε μεγάλες ποσότητες, είναι το υδρόθειο (H2S).Γνωστές 

είναι π.χ. οι βακτηριολογικές μέθοδοι διύλισης του υψηλής περιεκτικότητας σε θείο αργού 

πετρελαίου κατά την θαλάσσια μεταφορά του και οι σημαντικές εκπομπές του τοξικού αυτού 

αερίου στην ατμόσφαιρα (H2S). 

 

6) Από τυπική άποψη όμως η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη 

διαφάνειας, ειδικότερα όσον αφορά την παραπομπή στο περιεχόμενο των διαφόρων 

παραρτημάτων των προτάσεών της.  Η υπό εξέταση νομική πράξη θα έπρεπε - κατά την 

άποψη του συντάκτη γνωμοδότησης - να έχει τα δικά της παραρτήματα, και τουλάχιστον να 



 

AD\1060576EL.doc 5/34 PE541.321v03-00 

 EL 

αναφέρει κατά ακριβέστερο τρόπο σε ποια συγκεκριμένα έγγραφα τα παραρτήματα αυτά 

παραπέμπουν. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 

υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Τα κράτη μέλη και η Ένωση έχουν 

δεσμευτεί να μειώσουν τις εκπομπές 

υδραργύρου στο πλαίσιο της εφαρμογής 

της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον 

υδράργυρο. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών υδραργύρου στην ΕΕ, 

όπως απαιτείται δυνάμει της κοινοτικής στρατηγικής του 2005 για τον υδράργυρο και της 

Σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, της οποίας τα κράτη μέλη και η Ένωση αποτελούν 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί 

το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων 

εκπομπών που θεσπίστηκε με την 

οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να 

εναρμονιστεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις 

της Ένωσης και των κρατών μελών. 

(6) Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί 

το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων 

εκπομπών που θεσπίστηκε με την 

οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 

διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης και των 

κρατών μελών. 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

συμβάλει στη μείωση των εκπομπών 

υδραργύρου στην Ένωση, όπως 

απαιτείται δυνάμει της κοινοτικής 

στρατηγικής του 2005 για τον υδράργυρο 

και της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον 

υδράργυρο, της οποίας τα κράτη μέλη και 

η Ένωση αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών υδραργύρου στην ΕΕ, 

όπως απαιτείται δυνάμει της κοινοτικής στρατηγικής του 2005 για τον υδράργυρο και της 

Σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, της οποίας τα κράτη μέλη και η Ένωση αποτελούν 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις 

δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το 

2020 και το 2030. Για να είναι δυνατόν να 

καταδειχθεί η σημειούμενη πρόοδος προς 

την τήρηση των δεσμεύσεων για το 2030, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά 

περίπτωση, να επιτύχουν το 2025 

ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών, τα οποία 

καθορίζονται με βάση γραμμική πορεία 

από τα επίπεδα των εκπομπών τους 

του 2020 προς εκείνα που απορρέουν από 

τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών 

για το 2030, εκτός εάν αυτό συνεπάγεται 

δυσανάλογο κόστος. Σε περίπτωση 

αδυναμίας περιορισμού των εκπομπών στα 

επίπεδα αυτά το 2025, τα κράτη μέλη θα 

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις 

δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το 

2020, το 2025 και το 2030. 
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πρέπει να εξηγούν τους σχετικούς λόγους 

στις εκθέσεις που υποβάλλουν βάσει της 

παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Οι εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών πρέπει να είναι δεσμευτικές και για το 2025 

με στόχο την επίτευξη «επιπέδων ποιότητας του αέρα που να μη συνεπάγονται σημαντικές 

δυσμενείς επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον». 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Στον καθορισμό των δεσμεύσεων για 

μείωση των εκπομπών θα πρέπει να 

συνυπολογίζονται οι προσπάθειες που 

έχουν καταβληθεί από τα κράτη μέλη στο 

παρελθόν. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 

των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 

μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 

στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 

ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 

τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 

εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της 

ενωσιακής νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ορίων 

περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 

επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 

μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 

στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 

ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 

τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 

εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της 

ενωσιακής νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ορίων 

περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 

επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 

Συμβουλίου21. Για τον έλεγχο της τήρησης 
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Συμβουλίου21. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

επίσης να έχουν τη δυνατότητα να τηρούν 

από κοινού τις δεσμεύσεις τους και τα 

ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών όσον αφορά 

το μεθάνιο (CH4) και να εφαρμόζουν την 

απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό22. Για τον 

έλεγχο της τήρησης των εθνικών 

ανώτατων ορίων εκπομπών, των 

δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και 

των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, 

τα κράτη μέλη μπορούν να 

αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους 

απογραφές εκπομπών καθώς θα 

βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση 

και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά 

τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να 

προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση 

οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις 

ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας 

οδηγίας. 

των εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών, 

των δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 

των εκπομπών, τα κράτη μέλη μπορούν να 

αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους 

απογραφές εκπομπών καθώς θα 

βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση 

και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά 

τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να 

προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση 

οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις 

ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας 

οδηγίας. 

__________________ __________________ 

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 της 11.5.1999, σ. 13). 

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 της 11.5.1999, σ. 13). 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 

περί των προσπαθειών των κρατών 

μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν 

οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση 

των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 

(ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136). 

 

Αιτιολόγηση 

Συνάδει με την τροπολογία για τη διαγραφή των δεσμεύσεων για τη μείωση του μεθανίου στην 

οδηγία. Εάν δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, εκλείπει η ανάγκη μεθόδων για την από κοινού τήρηση 

των δεσμεύσεων. 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων και των 

ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών 

τους, καθώς και για την αποτελεσματική 

συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών 

σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται 

από υπέρμετρες συγκεντρώσεις 

ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν 

σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων 

και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης θα πρέπει επομένως να 

συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των 

σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που 

εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων, καθώς και για 

την αποτελεσματική συνεισφορά στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον 

αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 

αέρα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 

ανάγκη μείωσης των εκπομπών σε ζώνες 

και οικισμούς που πλήττονται από 

υπέρμετρες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών 

ρύπων και/ή συντελούν σημαντικά στη 

ρύπανση της ατμόσφαιρας άλλων ζωνών 

και οικισμών, μεταξύ άλλων και σε 

γειτονικές χώρες. Τα εθνικά προγράμματα 

ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα 

πρέπει επομένως να συνεισφέρουν στην 

επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων για την 

ποιότητα του αέρα που εγκρίνονται 

δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

__________________ __________________ 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26α) Οι υποψήφιες και δυνάμει 

υποψήφιες για ένταξη χώρες θα πρέπει να 

εναρμονίσουν, στον βαθμό του δυνατού, 

τους εθνικούς κανονισμούς τους με την 

παρούσα οδηγία. 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 

εκπομπές των ρύπων που αναφέρονται στο 

παράρτημα Ι από όλες τις πηγές στην 

επικράτεια των κρατών μελών, στις 

αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες και 

στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης. 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 

εκπομπές των ρύπων που αναφέρονται στο 

παράρτημα Ι από όλες τις ανθρωπογενείς 

πηγές στην επικράτεια των κρατών μελών, 

στις αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες 

και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης. 

Αιτιολόγηση 

Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να είναι ακριβές και να συνάδει με άλλα άρθρα, όπως με το άρθρο 

4. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 

σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) και υδραργύρου (Hg). 

Ο περιορισμός των εκπομπών πτητικών 

οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός από το 
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2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

μεθάνιο και μεθανίου (CH4) εξετάζεται 

στο ευρύτερο πλαίσιο της μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

Αιτιολόγηση 

Το παράρτημα II πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι 

ιδιαίτερα τοξικά για τους ανθρώπους και ειδικά για το αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα. Σε 

μορφή ατμού απορροφάται γρήγορα από το αίμα με την εισπνοή. Ο μικροβιακός μεταβολισμός 

συγκεντρώσεων υδραργύρου μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μεθυλυδραργύρου, μιας 

νευροτοξίνης με την αποδεδειγμένη ιδιότητα να συσσωρεύεται στους οργανισμούς και να 

συγκεντρώνεται στις τροφικές αλυσίδες. 

 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 

τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 

δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 

τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 

NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 

PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα των 

εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 

βάση τις πωλήσεις καυσίμων και 

σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 

από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 

2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 

δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 

2030. 

διαγράφεται 

Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού 

των εκπομπών του 2025 σύμφωνα με την 

καθορισμένη πορεία, τα κράτη μέλη 

εξηγούν τους σχετικούς λόγους στις 

εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 9. 

 

Αιτιολόγηση 

Ως συνέπεια της τροποποίησης του άρθρου 4 παράγραφος 1, ήτοι οι εθνικές δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών πρέπει να είναι δεσμευτικές και για το 2025. 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι ακόλουθες εκπομπές δεν 

συνυπολογίζονται για τη συμμόρφωση με 

τις παραγράφους 1 και 2: 

διαγράφεται  

α) οι εκπομπές αεροσκαφών πέραν του 

κύκλου προσγείωσης και απογείωσης· 

 

β) οι εκπομπές στις Κανάριες Νήσους, 

στα υπερπόντια διαμερίσματα της 

Γαλλίας, στη Μαδέρα και στις Αζόρες· 

 

γ) οι εκπομπές της εθνικής θαλάσσιας 

ναυσιπλοΐας από και προς τα εδάφη που 

αναφέρονται στο στοιχείο β)· 

 

δ) οι εκπομπές από τη διεθνή θαλάσσια 

ναυσιπλοΐα, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 5 παράγραφος 1. 

 

Αιτιολόγηση 

Δεν πρέπει να παραμελήσουμε όλες αυτές τις εκπομπές που - όπως και το CO2 - παραμένουν 

για μεγάλο διάστημα στην ατμόσφαιρα και επηρεάζουν την αλλαγή του κλίματος. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα επίπεδα των ανθρωπογενών 

εκπομπών καθορίζονται αφαιρώντας την 

ποσότητα των φυσικών εκπομπών από το 

σύνολο των εκπομπών. 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για τις φυσικές εκπομπές, όπως από εκτάσεις καλλιεργημένης γης, τόσο οξειδίων του 

αζώτου όσο και σωματιδίων. 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να τηρούν τα ενδιάμεσα 

επίπεδα εκπομπών, που προσδιορίζονται 

για το 2025 σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 2, και τις εθνικές δεσμεύσεις 

για μείωση των εκπομπών, που 

παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και 

ισχύουν από το 2030 και έπειτα για τα 

NOx, SO2 και PM2,5, τα κράτη μέλη 

μπορούν να συμψηφίζουν τις μειώσεις 

των εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5 που 

επιτυγχάνονται στη διεθνή θαλάσσια 

ναυσιπλοΐα με τις εκπομπές NOx, SO2 και 

PM2,5 από άλλες πηγές κατά το ίδιο έτος, 

υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής 

προϋποθέσεις: 

διαγράφεται 

α) οι μειώσεις των εκπομπών 

σημειώνονται στις θαλάσσιες περιοχές 

εντός των χωρικών υδάτων των κρατών 

μελών, των αποκλειστικών οικονομικών 

τους ζωνών ή σε ζώνες ελέγχου της 

ρύπανσης, εάν έχουν οριστεί τέτοιες 

ζώνες· 

 

β) τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει και 

εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα 

παρακολούθησης και επιθεώρησης για τη 

διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της 

παρούσας διάταξης ευελιξίας· 

 

γ) εφαρμόζουν μέτρα για την επίτευξη 

χαμηλότερων εκπομπών NOx, SO2 και 

PM2,5 από τη διεθνή θαλάσσια 

ναυσιπλοΐα, σε σύγκριση με τα επίπεδα 

εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ένωσης 

που ισχύουν για τις εκπομπές NOx, SO2 

και PM2,5, και έχουν καταδείξει επαρκή 

ποσοτικοποίηση των πρόσθετων 

μειώσεων εκπομπών που απορρέουν από 
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τα εν λόγω μέτρα· 

δ) δεν έχουν συμψηφίσει ποσοστό 

μεγαλύτερο του 20 % των μειώσεων των 

εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5, 

υπολογιζόμενων σύμφωνα με το 

στοιχείο γ), υπό τον όρο ότι ο 

συμψηφισμός δεν επιφέρει μη 

συμμόρφωση με τις εθνικές δεσμεύσεις 

για μείωση των εκπομπών κατά την 

περίοδο 2020-2024 που παρατίθενται στο 

παράρτημα ΙΙ. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να τηρούν από 

κοινού τις δεσμεύσεις τους για μείωση 

των εκπομπών μεθανίου και τα ενδιάμεσα 

επίπεδα εκπομπών που αναφέρονται στο 

παράρτημα ΙΙ, υπό τον όρο ότι 

πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

διαγράφεται 

α) συμμορφώνονται προς όλες τις 

εφαρμοστέες απαιτήσεις και διαδικασίες 

που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της 

ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 

δυνάμει της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου· 

 

β) έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν 

αποτελεσματικές διατάξεις για τη 

διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της 

από κοινού εφαρμογής. 

 

Αιτιολόγηση 

Σε περίπτωση που αποφευχθεί η διπλή ρύθμιση του μεθανίου στην παρούσα οδηγία, η παρούσα 

παράγραφος πρέπει να διαγραφεί. Το μεθάνιο εντάσσεται σε σύστημα αντιμετώπισης των 

κλιματικών αλλαγών που περιλαμβάνεται τόσο στον επιμερισμό των προσπαθειών όσο και στο 

σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Η προσθήκη του μεθανίου στην παρούσα 

αναθεώρηση της οδηγίας για τη μείωση των εθνικών εκπομπών θα συνιστούσε διπλή ρύθμιση, 

η οποία θα πρέπει να αποφευχθεί ακριβώς βάσει των προσπαθειών για τη βελτίωση της 
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νομοθεσίας και το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του 

κανονιστικού πλαισίου (REFIT). 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλίνουν 

από τις εφαρμοστέες από το 2030 και 

μετά εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των 

εκπομπών σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ 

στον βαθμό που οι τεχνικοί και 

οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι είχαν 

χρησιμεύσει ως βάση για τον αρχικό 

υπολογισμό των στόχων αυτών έχουν 

μεταβληθεί. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να αντληθούν διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος, όταν οι στόχοι ορίζονταν με 

βάση σενάρια που δεν υλοποιούνταν. Όταν οι προγνώσεις και οι παράγοντες όσον αφορά τις 

εκπομπές, καθώς και οι οικονομικές ή τεχνικές συνθήκες μεταβάλλονται σημαντικά, πρέπει να 

υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στόχων ανά ρύπο και κράτος μέλος. Αυτό προτείνεται 

εδώ και δεν θα πρέπει να θίγει (σε συνδυασμό με την τροπολογία στο άρθρο 5 παράγραφος 1 

σχετικά με τον μηχανισμό ευελιξίας σε σχέση με τα θερμά σημεία) την επίτευξη των στόχων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή 

τους λόγους για την απόκλιση από τους 

στόχους και ζητούν τη μεταφορά των 

πιστωτικών μορίων. Η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται, σύμφωνα και με το 

άρθρο 13, να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις για την ανάπτυξη μεθόδων και 

κριτηρίων καθώς και για τη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τη μεταφορά των 
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πιστωτικών μορίων εκπομπών. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να αντληθούν διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος, όταν οι στόχοι ορίζονταν με 

βάση σενάρια που δεν υλοποιούνταν. Όταν οι προγνώσεις και οι παράγοντες όσον αφορά τις 

εκπομπές, καθώς και οι οικονομικές ή τεχνικές συνθήκες μεταβάλλονται σημαντικά, πρέπει να 

υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στόχων ανά ρύπο και κράτος μέλος. Αυτό προτείνεται 

εδώ και δεν θα πρέπει να θίγει (σε συνδυασμό με την τροπολογία στο άρθρο 5 παράγραφος 1 

σχετικά με τον μηχανισμό ευελιξίας σε σχέση με τα θερμά σημεία) την επίτευξη των στόχων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφόσον η Επιτροπή δεν εγείρει αντίρρηση 

εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία 

παραλαβής της σχετικής έκθεσης που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 4, 5 

και 6, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

θεωρεί ότι η χρήση της διάταξης ευελιξίας 

έχει γίνει δεκτή και ισχύει για το εν λόγω 

έτος. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι η 

χρήση διάταξης ευελιξίας δεν πληροί τις 

εφαρμοστέες απαιτήσεις και κριτήρια, 

εκδίδει απόφαση και πληροφορεί το 

κράτος μέλος ότι η εν λόγω χρήση δεν 

μπορεί να γίνει δεκτή. 

Εφόσον η Επιτροπή δεν εγείρει αντίρρηση 

εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία 

παραλαβής της σχετικής έκθεσης που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 4, 5 

και 6, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

θεωρεί ότι η χρήση της διάταξης ευελιξίας 

έχει γίνει δεκτή και ισχύει για το εν λόγω 

έτος. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σαφές ότι υπάρχει πρόβλημα ως προς την χρήση της ευελιξίας, και πιο συγκεκριμένα ως 

προς την έλλειψη σαφών κριτηρίων για τον καθορισμό της. Για το λόγο αυτό η πρόταση της 

Επιτροπής περιλαμβάνει διάταξη που προβλέπει ότι, ως έσχατη λύση, η ίδια κρίνει σχετικά με 

το θέμα αυτό. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Εάν, σε ένα δεδομένο έτος, ένα 

κράτος μέλος διαπιστώσει ότι αδυνατεί 

να συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις για τη 

μείωση των εκπομπών που ορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙ, μπορεί να τηρήσει τις εν 

λόγω δεσμεύσεις μέσω του συμψηφισμού 

των ετήσιων εθνικών εκπομπών του για 

το εν λόγω έτος με τις εκπομπές του 

προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων 

δύο ετών, με την προϋπόθεση ότι ο μέσος 

όρος που προκύπτει δεν υπερβαίνει τη 

δέσμευσή του. 

Αιτιολόγηση 

Στη διάρκεια ενός δεδομένου έτους, ορισμένες εκπομπές μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά από 

εξωτερικές συνθήκες, για παράδειγμα από χαμηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια του χειμώνα ή 

από την ξηρασία το καλοκαίρι. Οι εν λόγω συνθήκες θα οδηγήσουν για παράδειγμα σε 

διακυμάνσεις στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης και στη δυνατότητα 

χρησιμοποίησης της παραγωγής με μηδενικές εκπομπές. Η δυνατότητα χρήσης ενός μέσου όρου 

εξομαλύνει τις εν λόγω ετήσιες διακυμάνσεις. 

 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν, στον 

βαθμό που απαιτείται, τα μέτρα μείωσης 

των εκπομπών που προβλέπονται στο 

παράρτημα ΙΙΙ μέρος 1 ή μέτρα 

ισοδύναμου περιβαλλοντικού 

αποτελέσματος, προκειμένου να τηρήσουν 

τις εθνικές δεσμεύσεις τους για μείωση 

των εκπομπών. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να 

συμπεριλαμβάνουν τα μέτρα μείωσης των 

εκπομπών που προβλέπονται στο 

παράρτημα ΙΙΙ μέρος 1 ή μέτρα 

ισοδύναμου περιβαλλοντικού 

αποτελέσματος, προκειμένου να τηρήσουν 

τις εθνικές δεσμεύσεις τους για μείωση 

των εκπομπών. 

Αιτιολόγηση 

Το μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙΙ ορίζει μέτρα που μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στα εθνικά 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς 
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καθοδήγησης και για να δοθεί η ευελιξία στα κράτη μέλη να επιλέξουν τα μέτρα για την επίτευξη 

των απαιτούμενων μειώσεων των εκπομπών. Το κείμενο του άρθρου πρέπει να συνάδει με 

αυτόν τον στόχο. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται 

ανά διετία. 

3. Το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται 

ανά τετραετία. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση προβλέπει την επικαιροποίηση των προγραμμάτων ανά διετία. Το διάστημα που 

μεσολαβεί μεταξύ των αναθεωρήσεων είναι υπερβολικά σύντομο και θα ήταν 

αναποτελεσματικό και δαπανηρό, τόσο για τις αρμόδιες αρχές όσο και για τους 

ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, η επικαιροποίηση των προγραμμάτων δεν πρέπει να συνεπάγεται 

τη συστηματική ανανέωσή τους, αλλά να αφορά μόνο τους ατμοσφαιρικούς ρύπους για τους 

οποίους ενδέχεται να μην τηρούνται οι δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών. 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι 

πολιτικές και τα μέτρα μείωσης των 

εκπομπών που περιέχονται στο εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης επικαιροποιούνται εντός 

12 μηνών σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι 

πολιτικές και τα μέτρα μείωσης των 

εκπομπών που περιέχονται στο εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης επικαιροποιούνται εντός 

24 μηνών σε περίπτωση που: 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την επικαιροποίηση ενός προγράμματος, θα πρέπει να 

προβλέπεται διάστημα 2 ετών για την επικαιροποίησή τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με 

την οδηγία. 

 



 

AD\1060576EL.doc 19/34 PE541.321v03-00 

 EL 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τα κράτη μέλη αποφασίζουν να κάνουν 

χρήση κάποιας από τις διατάξεις 

ευελιξίας του άρθρου 5. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Ως συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 5 (μέτρα ευελιξίας). 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν 

και να επικαιροποιούν ετησίως εθνικές 

απογραφές εκπομπών για τους ρύπους που 

παρατίθενται στον πίνακα Β του 

παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του εν λόγω πίνακα. 

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και 

επικαιροποιούν ετησίως εθνικές 

απογραφές εκπομπών για τους ρύπους που 

παρατίθενται στον πίνακα Α του 

παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του εν λόγω πίνακα. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της 

ευελιξίας δυνάμει του άρθρου 5 

παράγραφος 1 συμπεριλαμβάνουν τις 

ακόλουθες πληροφορίες στην 

ενημερωτική έκθεση απογραφής του 

οικείου έτους: 

διαγράφεται 

α) την ποσότητα εκπομπών NOx, SO2 και 

PM2,5 που θα είχε σημειωθεί ελλείψει 

περιοχής ελέγχου εκπομπών· 
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β) το ύψος των μειώσεων εκπομπών που 

επιτεύχθηκαν στο τμήμα της περιοχής 

ελέγχου εκπομπών το οποίο ανήκει στο 

κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 

παράγραφος 1 στοιχείο γ)· 

 

γ) τον βαθμό στον οποίο έκαναν χρήση 

της εν λόγω ευελιξίας· 

 

δ) τυχόν πρόσθετα δεδομένα που τα 

κράτη μέλη κρίνουν ενδεδειγμένα ώστε να 

είναι σε θέση η Επιτροπή, επικουρούμενη 

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος, να διενεργήσει πλήρη 

αξιολόγηση των συνθηκών υπό τις οποίες 

έγινε χρήση της ευελιξίας. 

 

Αιτιολόγηση 

Ως συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 5 (μέτρα ευελιξίας). 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν την 

ευελιξία δυνάμει του άρθρου 5 

παράγραφος 2 υποβάλλουν χωριστή 

έκθεση που δίνει τη δυνατότητα στην 

Επιτροπή να εξετάζει και να κρίνει αν 

πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω 

διάταξης. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Ως συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 5 (μέτρα ευελιξίας). 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, εφόσον 

είναι πρακτικά εφικτό, την 

παρακολούθηση των δυσμενών 

επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

στα οικοσυστήματα, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του παραρτήματος V. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 

παρακολούθηση των δυσμενών 

επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

στα οικοσυστήματα, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του παραρτήματος V. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το εθνικό 

τους πρόγραμμα ελέγχου της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Επιτροπή 

[εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 

που αναφέρεται στο άρθρο 17 – η 

ημερομηνία θα συμπληρωθεί από την 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης] και, στη συνέχεια, το 

επικαιροποιούν ανά διετία. 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το εθνικό τους 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης στην Επιτροπή [εντός τριών 

μηνών από την ημερομηνία που 

αναφέρεται στο άρθρο 17 – η ημερομηνία 

θα συμπληρωθεί από την Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και, 

στη συνέχεια, το επικαιροποιούν ανά 

τετραετία. 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να διαθέτουν αρκετό χρόνο για την πραγματοποίηση 

επικαιροποιήσεων. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις 

σχετικά με τις εθνικές τους εκπομπές και 

προβλέψεις εκπομπών για το CH4 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.31 

διαγράφεται 
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__________________  

31 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, 

σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης 

και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 

άλλων πληροφοριών σε εθνικό και 

ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την 

αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση 

της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ 

(ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13). 

 

Αιτιολόγηση 

Συνάδει με τη διαγραφή των δεσμεύσεων για τη μείωση του μεθανίου στην οδηγία. Εάν δεν 

υπάρχουν δεσμεύσεις, εκλείπει η ανάγκη υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εθνικές εκπομπές 

μεθανίου και προβλέψεις εκπομπών μεθανίου στο πλαίσιο της οδηγίας ΕΑΟΕ. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή υποβάλλει οπωσδήποτε για 

το έτος 2025 την ανωτέρω προβλεπόμενη 

έκθεση, στην οποία συμπεριλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των 

αναφερόμενων στο άρθρο 4 παράγραφος 

2 ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, 

καθώς και με τους λόγους τυχόν 

αποτυχίας. Η Επιτροπή εκτιμά την 

ανάγκη περαιτέρω δράσης, λαμβάνοντας 

υπόψη, μεταξύ άλλων, τις κλαδικές 

επιπτώσεις της εφαρμογής. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Να γίνει δεσμευτική η μείωση των εκπομπών σε εθνικό επίπεδο για το 2025. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνουν ενδεχομένως 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και 

κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της 

παρούσας οδηγίας. 

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνουν αξιολόγηση 

των περιβαλλοντικών και 

κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της 

παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η πλήρης εξέταση των περιβαλλοντικών και 

κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Ένωση και τα κράτη μέλη, κατά 

περίπτωση, επιδιώκουν διμερή και 

πολυμερή συνεργασία με τρίτες χώρες και 

συντονισμό στο πλαίσιο συναφών διεθνών 

οργανισμών, όπως το Πρόγραμμα των 

Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 

(UNEP), η Οικονομική Επιτροπή των 

Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 

(UNECE), ο Διεθνής Ναυτιλιακός 

Οργανισμός (IMO) και ο Διεθνής 

Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας 

(ICAO), μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με την τεχνική και 

επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, με 

σκοπό τη βελτίωση της βάσης στην οποία 

στηρίζονται οι μειώσεις εκπομπών. 

Η Ένωση και τα κράτη μέλη, κατά 

περίπτωση, επιδιώκουν διμερή και 

πολυμερή συνεργασία με τρίτες χώρες και 

συντονισμό στο πλαίσιο συναφών διεθνών 

οργανισμών, όπως το Πρόγραμμα των 

Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 

(UNEP), η Οικονομική Επιτροπή των 

Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 

(UNECE), ο Διεθνής Ναυτιλιακός 

Οργανισμός (IMO) και ο Διεθνής 

Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας 

(ICAO), μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με την τεχνική και 

επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, με 

σκοπό τη βελτίωση της βάσης στην οποία 

στηρίζονται οι μειώσεις εκπομπών. Τα 

κράτη μέλη διενεργούν διακρατικές 

διαβουλεύσεις σχετικά με αμοιβαίες 

απειλές που προκαλούνται από εκπομπές 

από γειτονικές βιομηχανικές περιοχές 

στις χώρες αυτές και στα σχετικά κράτη 

μέλη και εκπονούν κοινά σχέδια δράσης 

για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των 

εκπομπών αυτών. 
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Αιτιολόγηση 

Γειτονικά κράτη μέλη, κυρίως σε περίπτωση που οι βιομηχανικές τους ζώνες συνορεύουν 

μεταξύ τους, πρέπει να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις και να εκπονούν κοινά σχέδια για τη 

μείωση και εξάλειψη των εκπομπών. 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 6 παράγραφος 7, στο άρθρο 7 

παράγραφος 9 και στο άρθρο 8 

παράγραφος 3 εκχωρείται στην Επιτροπή 

επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 5 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 

παράγραφος 7, στο άρθρο 7 παράγραφος 9 

και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 εκχωρείται 

στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Τεχνική συμπλήρωση για την εφαρμογή της τροπολογίας στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3 

σχετικά με τους δύο πρόσθετους μηχανισμούς ευελιξίας που προτείνονται εκεί. 

 

 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 

το αργότερο την/στις [δεκαοκτώ μήνες 

από την έναρξη ισχύος – η ημερομηνία θα 

συμπληρωθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 

το αργότερο την/στις [είκοσι τέσσερις 

μήνες από την έναρξη ισχύος – η 

ημερομηνία θα συμπληρωθεί από την 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης]. 
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Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν αρκετό διάστημα για να 

μεταφέρουν πλήρως την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(a) άρθρο 1 και παράρτημα 1 έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2019· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – Τμήμα A – σειρά 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συνολικές εθνικές εκπομπές ανά 

κατηγορία πηγών  

διαγράφεται 

- CH4  

Ετήσιες, από το 2005 έως το έτος 

υποβολής της έκθεσης μείον 2 (Χ-2)  

 

15/02****  

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση για τη συμπερίληψη του μεθανίου στην οδηγία από το 2030 θα υπερέβαινε την 

υφιστάμενη διεθνή νομοθεσία για το κλίμα, προκαλώντας επιπλέον κανονιστικό φόρτο για τη 

βιομηχανία και τα κράτη μέλη χωρίς αντίστοιχα οφέλη για το περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – ενότητα Γ – σειρά 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προβλεπόμενες εκπομπές αθροιστικά ανά διαγράφεται 
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κατηγορία πηγών  

- CH4  

15/03  

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση για τη συμπερίληψη του μεθανίου στην οδηγία από το 2030 θα υπερέβαινε την 

υφιστάμενη διεθνή νομοθεσία για το κλίμα, προκαλώντας επιπλέον κανονιστικό φόρτο για τη 

βιομηχανία και τα κράτη μέλη χωρίς αντίστοιχα οφέλη για το περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα II – Πίνακας α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Πίνακας α): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου 

(NOx) και πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός του μεθανίου. Πωλήσεις καυσίμων, έτος 

αναφοράς 2005.  

Κράτος 

μέλος 

Μείωση SO2 σε σύγκριση 

με το 2005  
Μείωση NOx σε σύγκριση 

με το 2005 

Μείωση VOC εκτός από το 

μεθάνιο σε σύγκριση με το 

2005 

Για τα 

έτη 

μεταξύ 

2020 

και 

2029  

 Για τα 

έτη από 

το 2030 

και 

έπειτα 

Για τα 

έτη 

μεταξύ 

2020 

και 

2029 

 Για τα 

έτη από 

το 2030 

και 

έπειτα 

Για τα 

έτη 

μεταξύ 

2020 

και 

2029  

 Για τα 

έτη από 

το 2030 

και 

έπειτα 

Βέλγιο 43%  68% 41%  63% 21%  44% 

Βουλγαρία 78%  94% 41%  65% 21%  62% 

Τσεχική 

Δημοκρατί

α 45%  

72% 

35%  

66% 

18%  

57% 

Δανία 35%  58% 56%  69% 35%  59% 

Γερμανία 21%  53% 39%  69% 13%  43% 

Εσθονία 32%  71% 18%  61% 10%  37% 

Ελλάδα 74%  92% 31%  72% 54%  67% 

Ισπανία 67%  89% 41%  75% 22%  48% 

Γαλλία 55%  78% 50%  70% 43%  50% 

Κροατία 55%  87% 31%  66% 34%  48% 

Ιρλανδία 65%  83% 49%  75% 25%  32% 
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Ιταλία 35%  75% 40%  69% 35%  54% 

Κύπρος 83%  95% 44%  70% 45%  54% 

Λετονία 8%  46% 32%  44% 27%  49% 

Λιθουανία 55%  72% 48%  55% 32%  57% 

Λουξεμβού

ργο 34%  

44% 

43%  

79% 

29%  

58% 

Ουγγαρία 46%  88% 34%  69% 30%  59% 

Μάλτα 77%  98% 42%  89% 23%  31% 

Κάτω 

Χώρες 28%  

59% 

45%  

68% 

8%  

34% 

Αυστρία 26%  50% 37%  72% 21%  48% 

Πολωνία 59%  78% 30%  55% 25%  56% 

Πορτογαλί

α 63%  

77% 

36%  

71% 

18%  

46% 

Ρουμανία 77%  93% 45%  67% 25%  64% 

Σλοβενία 63%  89% 39%  71% 23%  63% 

Σλοβακία 57%  79% 36%  59% 18%  40% 

Φινλανδία 30%  30% 35%  51% 35%  46% 

Σουηδία 22%  22% 36%  65% 25%  38% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 59%  

84% 

55%  

73% 

32%  

49% 

EU 28 59%  81% 42%  69% 28%  50% 

Τροπολογία 

Πίνακας α): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου 

(NOx) και πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός του μεθανίου. Πωλήσεις καυσίμων, έτος 

αναφοράς 2005.  

Κράτος 

μέλος 

Μείωση SO2 σε σύγκριση 

με το 2005   
Μείωση NOx σε σύγκριση 

με το 2005  

Μείωση VOC εκτός από το 

μεθάνιο σε σύγκριση με το 

2005  

Για τα 

έτη 

μεταξύ 

2020 

και 

2024 

Για τα 

έτη 

μεταξ

ύ 

2025 

και 

2029 

Για τα 

έτη από 

το 2030 

και 

έπειτα 

Για τα 

έτη 

μεταξύ 

2020 

και 

2024 

Για τα 

έτη 

μεταξ

ύ 2025 

και 

2029 

Για τα 

έτη από 

το 2030 

και 

έπειτα 

Για τα 

έτη 

μεταξύ 

2020 

και 

2024  

Για τα 

έτη 

μεταξ

ύ 2025 

και 

2029 

Για τα 

έτη από 

το 2030 

και 

έπειτα 

Βέλγιο 43% 
67% 

68% 41% 58% 63% 21% 44% 44% 

Βουλγαρία 78% 
91% 

94% 41% 62% 65% 21% 61% 62% 

Τσεχική 45% 
68% 

72% 35% 61% 66% 18% 55% 57% 
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Δημοκρατί

α 

Δανία 35% 
56% 

58% 56% 65% 69% 35% 59% 59% 

Γερμανία 21% 
46% 

53% 39% 63% 69% 13% 42% 43% 

Εσθονία 32% 
70% 

71% 18% 55% 61% 10% 31% 37% 

Ελλάδα 74% 
90% 

92% 31% 68% 72% 54% 68% 67% 

Ισπανία 67% 
89% 

89% 41% 72% 75% 22% 48% 48% 

Γαλλία 55% 
77% 

78% 50% 66% 70% 43% 49% 50% 

Κροατία 55% 
86% 

87% 31% 64% 66% 34% 52% 48% 

Ιρλανδία 65% 
81% 

83% 49% 64% 75% 25% 33% 32% 

Ιταλία 35% 
76% 

75% 40% 66% 69% 35% 54% 54% 

Κύπρος 83% 
97% 

95% 44% 68% 70% 45% 53% 54% 

Λετονία 8% 
47% 

46% 32% 39% 44% 27% 57% 49% 

Λιθουανία 55% 
74% 

72% 48% 54% 55% 32% 59% 57% 

Λουξεμβού

ργο 34% 
44% 

44% 

43% 
73% 79% 

29% 58% 

58% 

Ουγγαρία 46% 
86% 

88% 34% 66% 69% 30% 57% 59% 

Μάλτα 77% 
98% 

98% 42% 86% 89% 23% 32% 31% 

Κάτω 

Χώρες 28% 
57% 

59% 

45% 
65% 68% 

8% 34% 

34% 

Αυστρία 26% 
52% 

50% 37% 69% 72% 21% 47% 48% 

Πολωνία 59% 
74% 

78% 30% 50% 55% 25% 53% 56% 

Πορτογαλί

α 63% 
79% 

77% 

36% 
72% 71% 

18% 48% 

46% 

Ρουμανία 77% 
92% 

93% 45% 64% 67% 25% 63% 64% 

Σλοβενία 63% 
88% 

89% 39% 66% 71% 23% 62% 63% 

Σλοβακία 57% 
78% 

79% 36% 55% 59% 18% 41% 40% 

Φινλανδία 30% 
30% 

30% 35% 45% 51% 35% 45% 46% 

Σουηδία 22% 
22% 

22% 36% 62% 65% 25% 35% 38% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 59% 
82% 

84% 

55% 
70% 73% 

32% 50% 

49% 

EU 28 59% 
79% 

81% 42% 64% 69% 28% 50% 50% 

Αιτιολόγηση 

Τα αριθμητικά στοιχεία (όρια εκπομπών) προέρχονται από το σενάριο γεφύρωσης του 

χάσματος κατά 75% της εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής, που είναι η πλέον αποδοτική 

λύση σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιπτώσεων της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου.  

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα II – πίνακας β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Πίνακας β): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αμμωνίας (NH3), λεπτών αιωρούμενων 

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4). Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005. 

Κράτος μέλος Μείωση NH3 σε σύγκριση 

με το 2005   
Μείωση PM2,5 σε σύγκριση 

με το 2005   
Μείωση CH4 σε 

σύγκριση με το 2005  

Για τα 

έτη 

μεταξύ 

2020 

και 

2029  

 Για τα 

έτη από 

το 2030 

και 

έπειτα 

Για τα 

έτη 

μεταξύ 

2020 

και 

2029 

 Για τα 

έτη από 

το 2030 

και 

έπειτα 

 Για τα έτη 

από το 

2030 και 

έπειτα 

Βέλγιο 2%  16% 20%  47%  26% 

Βουλγαρία 3%  10% 20%  64%  53% 

Τσεχική 

Δημοκρατία 7%  

35% 

17%  

51%  31% 

Δανία 24%  37% 33%  64%  24% 

Γερμανία 5%  39% 26%  43%  39% 

Εσθονία 1%  8% 15%  52%  23% 

Ελλάδα 7%  26% 35%  72%  40% 

Ισπανία 3%  29% 15%  61%  34% 

Γαλλία 4%  29% 27%  48%  25% 

Κροατία 1%  24% 18%  66%  31% 

Ιρλανδία 1%  7% 18%  35%  7% 

Ιταλία 5%  26% 10%  45%  40% 

Κύπρος 10%  18% 46%  72%  18% 

Λετονία 1%  1% 16%  45%  37% 

Λιθουανία 10%  10% 20%  54%  42% 

Λουξεμβούργ

ο 1%  

24% 

15%  

48%  27% 

Ουγγαρία 10%  34% 13%  63%  55% 

Μάλτα 4%  24% 25%  80%  32% 
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Κάτω Χώρες 13%  25% 37%  38%  33% 

Αυστρία 1%  19% 20%  55%  20% 

Πολωνία 1%  26% 16%  40%  34% 

Πορτογαλία 7%  16% 15%  70%  29% 

Ρουμανία 13%  24% 28%  65%  26% 

Σλοβενία 1%  24% 25%  70%  28% 

Σλοβακία 15%  37% 36%  64%  41% 

Φινλανδία 20%  20% 30%  39%  15% 

Σουηδία 15%  17% 19%  30%  18% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 8%  

21% 

30%  

47%  41% 

ΕΕ 28 6%  27% 22%  51%  33% 

Τροπολογία 

Πίνακας β): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αμμωνίας (NH3), λεπτών αιωρούμενων 

σωματιδίων (PM2,5) και υδραργύρου (Hg). Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005. 

Κράτος μέλος Μείωση NH3 σε σύγκριση 

με το 2005   
Μείωση PM2,5 σε σύγκριση 

με το 2005   
Μείωση Hg σε 

σύγκριση με το 2005 

Για τα 

έτη 

μεταξύ 

2020 

και 

2024 

Για τα 

έτη 
μεταξύ 

2025 

και 

2029 

Για τα 

έτη από 

το 2030 

και 

έπειτα 

Για τα 

έτη 

μεταξύ 

2020 

και 

2024 

Για τα 

έτη 

μεταξύ 

2025 

και 

2029 

Για τα 

έτη από 

το 2030 

και 

έπειτα 

Για τα έτη 

μεταξύ 

2020 και 

2029 

Για τα έτη 

από το 

2030 και 

έπειτα 

Βέλγιο 2% 16% 16% 20% 46% 47%   

Βουλγαρία 3% 11% 10% 20% 60% 64%   

Τσεχική 

Δημοκρατία 7% 35% 

35% 

17% 47% 

51%   

Δανία 24% 40% 37% 33% 62% 64%   

Γερμανία 5% 46% 39% 26% 41% 43%   

Εσθονία 1% 23% 8% 15% 48% 52%   

Ελλάδα 7% 28% 26% 35% 71% 72%   

Ισπανία 3% 30% 29% 15% 61% 61%   

Γαλλία 4% 31% 29% 27% 43% 48%   

Κροατία 1% 31% 24% 18% 65% 66%   

Ιρλανδία 1% 14% 7% 18% 32% 35%   

Ιταλία 5% 29% 26% 10% 42% 45%   
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Κύπρος 10% 23% 18% 46% 73% 72%   

Λετονία 1% 1% 1% 16% 52% 45%   

Λιθουανία 10% 10% 10% 20% 55% 54%   

Λουξεμβούργ

ο 1% 25% 

24% 

15% 47% 

48%   

Ουγγαρία 10% 38% 34% 13% 61% 63%   

Μάλτα 4% 26% 24% 25% 79% 80%   

Κάτω Χώρες 13% 24% 25% 37% 38% 38%   

Αυστρία 1% 20% 19% 20% 54% 55%   

Πολωνία 1% 29% 26% 16% 31% 40%   

Πορτογαλία 7% 22% 16% 15% 69% 70%   

Ρουμανία 13% 29% 24% 28% 61% 65%   

Σλοβενία 1% 26% 24% 25% 73% 70%   

Σλοβακία 15% 41% 37% 36% 62% 64%   

Φινλανδία 20% 20% 20% 30% 37% 39%   

Σουηδία 15% 20% 17% 19% 33% 30%   

Ηνωμένο 

Βασίλειο 8% 22% 

21% 

30% 47% 

47%   

EU 28 6% 30% 27% 22% 48% 51%   

Αιτιολόγηση 

Τα αριθμητικά στοιχεία (όρια εκπομπών) προέρχονται από το σενάριο γεφύρωσης του 

χάσματος κατά 75% της εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής, που είναι η πλέον αποδοτική 

λύση σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιπτώσεων της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα III – Μέρος 1 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
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Αιτιολόγηση 

Σε περίπτωση που ο γεωργικός τομέας δεν θα συνεισέφερε στις μειώσεις των εκπομπών, οι 

άλλοι τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και του ενεργειακού 

τομέα, θα υποχρεούνταν να εφαρμόσουν πιο δαπανηρά μέτρα για την επίτευξη των ίδιων 

περιβαλλοντικών στόχων. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα A – σημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικό 

συμβουλευτικό κώδικα ορθής γεωργικής 

πρακτικής για τη μείωση των εκπομπών 

αμμωνίας, με βάση τον κώδικα-πλαίσιο της 

UNECE, του 2001, περί ορθών γεωργικών 

πρακτικών για τη μείωση των εκπομπών 

αμμωνίας3, που καλύπτει τουλάχιστον τα 

εξής:  

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικό 

συμβουλευτικό κώδικα ορθής γεωργικής 

πρακτικής για τη μείωση των εκπομπών 

αμμωνίας, με βάση τον κώδικα-πλαίσιο της 

UNECE, του 2001, περί ορθών γεωργικών 

πρακτικών για τη μείωση των εκπομπών 

αμμωνίας3. Ο εθνικός συμβουλευτικός 

κώδικας μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:  

__________________ __________________ 

(3) Απόφαση ECE/EB.AIR/75, 

παράγραφος 28α  

(3) Απόφαση ECE/EB.AIR/75, 

παράγραφος 28α  

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να μπορούν τα κράτη μέλη να αναζητούν τα ίδια τα πλέον αποτελεσματικά ως 

προς το κόστος μέτρα. Η τροπολογία προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα A – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη μειώνουν τις εκπομπές 

αμμωνίας από ανόργανα λιπάσματα 

εφαρμόζοντας τις ακόλουθες προσεγγίσεις: 

3. Τα κράτη μέλη μειώνουν, στον 

αναγκαίο βαθμό, σύμφωνα με τις εθνικές 

δεσμεύσεις του Παραρτήματος ΙΙ, τις 

εκπομπές αμμωνίας από ανόργανα 

λιπάσματα εφαρμόζοντας τις ακόλουθες 

προσεγγίσεις: 
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Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να μπορούν τα κράτη μέλη να αναζητούν τα ίδια τα πλέον αποτελεσματικά ως 

προς το κόστος μέτρα. Η τροπολογία προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα V – σημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

δίκτυο θέσεων παρακολούθησης που 

διαθέτουν είναι αντιπροσωπευτικό των 

οικείων τύπων οικοσυστημάτων γλυκών 

υδάτων, καθώς και φυσικών, ημιφυσικών 

και δασικών οικοσυστημάτων. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

δίκτυο θέσεων παρακολούθησης που 

διαθέτουν είναι αντιπροσωπευτικό των 

οικείων τύπων οικοσυστημάτων γλυκών 

υδάτων, καθώς και φυσικών και 

ημιφυσικών οικοσυστημάτων. 

Αιτιολόγηση 

Τα δασικά οικοσυστήματα περιλαμβάνονται ήδη στους τύπους φυσικών και ημιφυσικών 

οικοσυστημάτων. 
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