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Τροπολογία 279
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

41. Για τη μετατροπή της ΕΕ σε μια 
πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των 
πόρων, το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, 
το αργότερο το 2020:

41. Για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας μιας κυκλικής 
οικονομίας, που χαρακτηρίζεται από 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
αποδοτική χρήση των πόρων και σεβασμό 
του περιβάλλοντος και των 
οικοσυστημάτων, το πρόγραμμα θα 
πρέπει να εξασφαλίζει τα εξής, το 
αργότερο το 2020:

Or. it

(Πρβλ. τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β))

Τροπολογία 280
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

41. Για τη μετατροπή της ΕΕ σε μια
πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των 
πόρων, το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, 
το αργότερο το 2020:

41. Για τη μετατροπή της ΕΕ σε μια
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και 
αποδοτικής χρήσης των πόρων που 
σέβεται το περιβάλλον, το πρόγραμμα 
εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:

Or. fr

Τροπολογία 281
Giancarlo Scottà
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η 
ΕΕ για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και 
την ενέργεια και καταβολή προσπαθειών
προς την κατεύθυνση της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2050 κατά 80-95% σε σύγκριση με το 
1990, στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
προσπάθειας για τη συγκράτηση της 
αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη σε λιγότερο από 2 °C.

(α) Επίτευξη από την ΕΕ στόχων όσον 
αφορά το κλίμα και την ενέργεια
συμβατών με την οικονομική συγκυρία
και τη διεθνή κατάσταση  ως προς τη 
σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC).

Or. it

Τροπολογία 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η 
ΕΕ για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και 
την ενέργεια και καταβολή προσπαθειών 
προς την κατεύθυνση της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2050 κατά 80-95% σε σύγκριση με το 
1990, στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
προσπάθειας για τη συγκράτηση της 
αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη σε λιγότερο από 2 °C.

(α) Επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η 
ΕΕ για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και 
την ενέργεια, συγκρότηση πλαισίου για 
την ενεργειακή και κλιματική πολιτική για 
το 2030, η οποία βασίζεται σε 
δεσμευτικούς στόχους για τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και την ενεργειακή 
απόδοση,  και καταβολή προσπαθειών 
προς την κατεύθυνση της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2050 κατά 80-95% σε σύγκριση με το 
1990, στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
προσπάθειας για τη συγκράτηση της 
αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη σε λιγότερο από 2 °C.

Or. de
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Τροπολογία 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η 
ΕΕ για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και 
την ενέργεια και καταβολή προσπαθειών 
προς την κατεύθυνση της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2050 κατά 80-95% σε σύγκριση με το 
1990, στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
προσπάθειας για τη συγκράτηση της 
αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη σε λιγότερο από 2 °C.

(α) Επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η 
ΕΕ για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και 
την ενέργεια και καταβολή προσπαθειών 
προς την κατεύθυνση της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2050 κατά 80-95% σε σύγκριση με το 
1990, στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
προσπάθειας για τη συγκράτηση της 
αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη σε λιγότερο από 2 °C. Επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με τους κλιματικούς 
και ενεργειακούς στόχους για το 2030 και 
σχετικά με περαιτέρω ορόσημα για την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Σημαντική μείωση των συνολικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
βιομηχανίας της ΕΕ και αύξηση της 
αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων, 
σε όλους τους μεγάλους βιομηχανικούς 
κλάδους.

(β) Σημαντική μείωση των συνολικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
βιομηχανίας της ΕΕ, σε όλους τους 
μεγάλους βιομηχανικούς κλάδους, και 
αύξηση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση 
των πόρων, χάρη σε κίνητρα σε επίπεδο 
αγοράς και πολιτικής που θα ανταμείβουν 
τις βέλτιστες πρακτικές των 
επιχειρήσεων. Η αποδοτικότητα κατά τη 
χρήση των πόρων, σε όλο το μήκος της 
αλυσίδας παραγωγής και σε όλη της 
διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος 
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μπορεί να μετρηθεί και να υποβληθεί σε 
συγκριτική αξιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 285
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Σημαντική μείωση των συνολικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
βιομηχανίας της ΕΕ και αύξηση της 
αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων, 
σε όλους τους μεγάλους βιομηχανικούς 
κλάδους.

(β) Σημαντική μείωση των συνολικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
βιομηχανίας της ΕΕ και αύξηση της 
αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων, 
σε όλους τους μεγάλους βιομηχανικούς 
κλάδους, μέσω της εφαρμογής αρχών για 
την κλιμακωτή χρήση των πρώτων υλών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της αύξησης της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων πρέπει να βασίζεται στις 
αρχές της κλιμακωτής χρήσης των πρώτων υλών, που εξασφαλίζει την υψηλότερη προστιθέμενη 
αξία.

Τροπολογία 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Μείωση των συνολικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
παραγωγής και κατανάλωσης, ιδίως στους 
τομείς της διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας.

(γ) Διαρθρωτικές αλλαγές στην 
παραγωγή, την τεχνολογία και την 
καινοτομία, καθώς και στις 
καταναλωτικές συνήθειες και τον τρόπο 
ζωής, θα έχουν οδηγήσει στη μείωση των 
συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
της παραγωγής και κατανάλωσης, ιδίως 
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στους τομείς της διατροφής, της στέγασης 
και της κινητικότητας.

Or. en

Τροπολογία 287
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ Α) Μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στους τομείς των τροφίμων, 
της στέγασης και της κινητικότητας με 
παράλληλη μείωση του κόστους για τον 
πληθυσμό, με μέτρα στους τομείς 
χωροταξίας, δημόσιων μέσων μεταφοράς 
ποιότητας και χαμηλού κόστους, 
περιορισμό των μεταφορών στους 
κύκλους ζωής των  προϊόντων, ρυθμίσεις 
και οικονομικά κίνητρα υπέρ της τοπικής 
παραγωγής τροφίμων και της εγγύτητας 
μεταξύ κατοικίας και χώρου εργασίας. 

Or. pt

Τροπολογία 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Αποτροπή της υποβάθμισης των 
δασών και εξάλειψη από την αγορά της 
ΕΕ των υλών και των προϊόντων που 
συνδέονται με την αποδάσωση.

Or. en
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Τροπολογία 289
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως 
πόρου, πτώση, σε απόλυτες τιμές, της 
κατά κεφαλή παραγωγής αποβλήτων, 
περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα 
μη ανακυκλώσιμα υλικά και πραγματική 
εξάλειψη της υγειονομικής ταφής
ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων
υλικών.

(δ) Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως 
πόρου, πτώση της παραγωγής αποβλήτων
σε σύγκριση με το ΑΕΠ και σταδιακή 
μετατόπιση των ανακυκλώσιμων και 
λιπασματοποιήσιμων αποβλήτων από τις 
ροές διάθεσης προς τις ροές 
ανακύκλωσης και ανάκτησης.

Or. en

Τροπολογία 290
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως 
πόρου, πτώση, σε απόλυτες τιμές, της 
κατά κεφαλή παραγωγής αποβλήτων, 
περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα 
μη ανακυκλώσιμα υλικά και πραγματική 
εξάλειψη της υγειονομικής ταφής
ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων
υλικών.

(δ) Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως 
πόρου, μείωση των αποβλήτων σε 
συνάρτηση με το ΑΕΠ, ουσιαστική 
διοχέτευση των ανακυκλώσιμων και 
λιπασματοποιήσιμων αποβλήτων στην 
ανακύκλωση και την αξιοποίηση.

Or. it

Τροπολογία 291
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως 
πόρου, πτώση, σε απόλυτες τιμές, της 
κατά κεφαλή παραγωγής αποβλήτων, 
περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα 
μη ανακυκλώσιμα υλικά και πραγματική 
εξάλειψη της υγειονομικής ταφής 
ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων 
υλικών.

(δ) Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως 
πόρου, πτώση της κατά κεφαλή παραγωγής 
αποβλήτων, περιορισμό της ανάκτησης 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά και
ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής 
ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων 
υλικών, λαμβάνοντας υπόψη τις αναβολές 
που προβλέπονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 της οδηγίας αριθ.
1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως 
πόρου, πτώση, σε απόλυτες τιμές, της κατά 
κεφαλή παραγωγής αποβλήτων, 
περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα 
μη ανακυκλώσιμα υλικά και πραγματική 
εξάλειψη της υγειονομικής ταφής 
ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων
υλικών.

(δ) Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως 
πόρου, πτώση, σε απόλυτες τιμές, της κατά 
κεφαλή παραγωγής αποβλήτων, 
περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα 
μη ανακυκλώσιμα υλικά και πραγματική 
εξάλειψη της υγειονομικής ταφής 
ανακυκλώσιμων, λιπασματοποιήσιμων και
καύσιμων υλικών.

Or. en

Τροπολογία 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως 
πόρου, πτώση, σε απόλυτες τιμές, της κατά 
κεφαλή παραγωγής αποβλήτων, 
περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα 
μη ανακυκλώσιμα υλικά και πραγματική 
εξάλειψη της υγειονομικής ταφής 
ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων 
υλικών.

(δ) Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως 
πόρου, πτώση, σε απόλυτες τιμές, της κατά 
κεφαλή παραγωγής αποβλήτων, 
περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα 
μη ανακυκλώσιμα υλικά και πραγματική 
εξάλειψη της υγειονομικής ταφής 
ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων 
υλικών κατά τρόπο σταδιακό, ανάλογα με 
την πραγματική ικανότητα κάθε κράτους 
μέλους να επιτύχει αυτόν τον στόχο.

Or. lt

Τροπολογία 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως 
πόρου, πτώση, σε απόλυτες τιμές, της κατά 
κεφαλή παραγωγής αποβλήτων, 
περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα 
μη ανακυκλώσιμα υλικά και πραγματική 
εξάλειψη της υγειονομικής ταφής 
ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων 
υλικών.

(δ) Πρόληψη και ασφαλή διαχείριση των 
αποβλήτων ως πόρου, πτώση, σε απόλυτες 
τιμές, της κατά κεφαλή παραγωγής 
αποβλήτων, περιορισμό της ανάκτησης 
ενέργειας στα μη λιπασματοποιήσιμα και 
μη ανακυκλώσιμα υλικά και πραγματική 
εξάλειψη της υγειονομικής ταφής 
ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων 
υλικών.

Or. en

Τροπολογία 295
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων 
για το κλίμα και την ενέργεια και επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με το πλαίσιο
άσκησης πολιτικής της ΕΕ στους τομείς 
του κλίματος και της ενέργειας για τη 
μετά το 2020 περίοδο.

(α) Πάγωμα της εφαρμογής της δέσμης 
μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, με 
εξαίρεση τα πρότυπα ενεργειακής 
απόδοσης, εωσότου υπογραφεί διεθνώς 
μια νέα και νομικά δεσμευτική σε 
παγκόσμιο επίπεδο πράξη, με στόχο τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050 
σε σχέση με τις τιμές του 1990, στο
πλαίσιο της γενικής δέσμευσης 
προκειμένου η αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας να είναι μικρότερη από 
2°C.

Or. it

Τροπολογία 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων 
για το κλίμα και την ενέργεια και επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με το πλαίσιο άσκησης 
πολιτικής της ΕΕ στους τομείς του 
κλίματος και της ενέργειας για τη μετά το 
2020 περίοδο.

(α) Πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων 
για το κλίμα και την ενέργεια και
ετοιμότητα για εργασία σχετικά με το 
πλαίσιο άσκησης πολιτικής της ΕΕ στους 
τομείς του κλίματος και της ενέργειας για 
τη μετά το 2020 περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων 
για το κλίμα και την ενέργεια και επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με το πλαίσιο άσκησης 
πολιτικής της ΕΕ στους τομείς του 
κλίματος και της ενέργειας για τη μετά το 
2020 περίοδο.

(α) Πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων 
για το κλίμα και την ενέργεια και επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με το πλαίσιο άσκησης 
πολιτικής της ΕΕ στους τομείς του 
κλίματος και της ενέργειας για τη μετά το 
2020 περίοδο με τον ορισμό τριών νομικά 
δεσμευτικών στόχων για το έτος 2030 οι 
οποίοι θα παρακολουθούν τα ορόσημα 
που θέτει ο χάρτης πορείας προς μια 
ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλή 
κατανάλωση άνθρακα το 2050, 
περιλαμβανομένης και μιας εκτίμησης για 
την αύξηση στο 30% του κλιματικού 
στόχου για το 2020.

Or. en

Τροπολογία 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Γενίκευση της εφαρμογής των
«βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών» και 
ένταση των προσπαθειών για την 
προώθηση της υιοθέτησης αναδυόμενων 
καινοτόμων τεχνολογιών, διεργασιών και 
υπηρεσιών.

(β) Γενίκευση της εφαρμογής των
«βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών» στο 
πλαίσιο της οδηγίας για τις βιομηχανικές 
εκπομπές και ένταση των προσπαθειών για 
την προώθηση της υιοθέτησης 
αναδυόμενων καινοτόμων τεχνολογιών, 
διεργασιών και υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 299
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β Α) Μείωση της χρήσης συσκευασιών 
και των μεταφορών κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των προϊόντων.

Or. pt

Τροπολογία 300
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1– σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Ώθηση στις δημόσιες και ιδιωτικές 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας που 
απαιτούνται για την ευρεία εκμετάλλευση 
καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και 
επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία θα
επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των 
πόρων και θα μειώσουν το κόστος της.

(γ) Ώθηση στις δημόσιες και ιδιωτικές 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας που 
απαιτούνται για την ευρεία εκμετάλλευση 
καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και 
επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία θα
καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστική 
και συμφέρουσα από άποψη κόστους μια 
οικονομία που έχει ως χαρακτηριστικό τις 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και την 
αποδοτική χρήση των πόρων.

Or. it

Τροπολογία 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Ώθηση στις δημόσιες και ιδιωτικές 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας που 
απαιτούνται για την ευρεία εκμετάλλευση 
καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και 
επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία θα 
επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια οικονομία 

(γ) Ώθηση στις δημόσιες και ιδιωτικές 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας που 
απαιτούνται για την ευρεία εκμετάλλευση 
καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και 
επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία θα 
επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια οικονομία 
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χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα 
μειώσουν το κόστος της.

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα 
μειώσουν το κόστος της και θα συμβάλουν 
στη σημαντική μείωση της 
κατασπατάλησης τροφίμων σε ολόκληρη 
την επισιτιστική αλυσίδα.

Or. de

Τροπολογία 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Θέσπιση, μέχρι το 2015, δεικτών και 
στόχων για την αποδοτική χρήση των 
πόρων, στη βάση του χάρτη πορείας για 
την αποδοτική χρήση των πόρων. 
Εισαγωγή ενός βασικού δείκτη και 
στόχου στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, που θα 
συμπληρώνεται από πίνακα δεικτών για 
τη χρήση της γης, του άνθρακα, του 
ύδατος και των υλικών.

Or. en

Τροπολογία 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Θέσπιση, μέχρι το 2015, δεικτών και 
στόχων για την αποδοτική χρήση των 
πόρων.

Or. en
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Τροπολογία 304
Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Διαμόρφωση συνεκτικότερου πλαισίου 
για την αειφόρο παραγωγή και 
κατανάλωση. Επανεξέταση της νομοθεσίας 
περί των προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους και 
της αποδοτικότητάς τους από πλευράς 
χρήσης των πόρων, σε όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. Καθορισμός στόχων 
μείωσης των συνολικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης.

(δ) Διαμόρφωση συνεκτικότερου νομικού
πλαισίου για την αειφόρο παραγωγή και 
κατανάλωση, το οποίο θα καλύπτει 
ολόκληρο τον παραγωγικό κύκλο, από τη 
βιώσιμη απόκτηση μέχρι την ανάκτηση 
στο τέλος του κύκλου ζωής. Επανεξέταση 
της νομοθεσίας περί των προϊόντων με 
σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεών τους και της αποδοτικότητάς 
τους από πλευράς χρήσης των πόρων, σε 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, 
βελτίωση της συνεκτικότητας μεταξύ των 
υπαρχόντων μέσων και ανάπτυξη μιας 
προσέγγισης πρωτοπόρου 
δραστηριοποίησης. Τόνωση της 
καταναλωτικής ζήτησης για 
περιβαλλοντικά βιώσιμα προϊόντα και 
υπηρεσίες με την αύξηση της 
διαθεσιμότητας, της λειτουργικότητας
και της ελκυστικότητας και τη μείωση 
της τιμής τους. Καθορισμός, μέχρι το 
2015, στόχων μείωσης των συνολικών 
επιπτώσεων της κατανάλωσης.

Or. en

Τροπολογία 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Διαμόρφωση συνεκτικότερου πλαισίου 
για την αειφόρο παραγωγή και 
κατανάλωση. Επανεξέταση της νομοθεσίας 
περί των προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση 

(δ) Διαμόρφωση συνεκτικότερου νομικού
πλαισίου για την αειφόρο παραγωγή και 
κατανάλωση, περιλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, της ενοποίησης των 
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των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους και 
της αποδοτικότητάς τους από πλευράς 
χρήσης των πόρων, σε όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. Καθορισμός στόχων 
μείωσης των συνολικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης.

υπαρχόντων μέσων σε ένα συνεκτικό 
νομικό πλαίσιο. Επανεξέταση της 
νομοθεσίας περί των προϊόντων με σκοπό 
τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεών τους και της αποδοτικότητάς 
τους από πλευράς χρήσης των πόρων, σε 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Τόνωση της καταναλωτικής ζήτησης για 
περιβαλλοντικά βιώσιμα προϊόντα και 
υπηρεσίες. Διαμόρφωση δεικτών και
καθορισμός στόχων μείωσης των 
συνολικών επιπτώσεων της κατανάλωσης.

Or. en

Τροπολογία 306
Margrete Auken

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Διαμόρφωση συνεκτικότερου πλαισίου 
για την αειφόρο παραγωγή και 
κατανάλωση. Επανεξέταση της νομοθεσίας 
περί των προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους και 
της αποδοτικότητάς τους από πλευράς 
χρήσης των πόρων, σε όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. Καθορισμός στόχων 
μείωσης των συνολικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης.

(δ) Διαμόρφωση συνεκτικότερου πλαισίου 
για την αειφόρο παραγωγή και 
κατανάλωση. Επανεξέταση της νομοθεσίας 
περί των προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους και 
της αποδοτικότητάς τους από πλευράς 
χρήσης των πόρων, σε όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. Καθορισμός στόχων 
μείωσης των συνολικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης και περιορισμός της 
πρόσβασης στην αγορά για προϊόντα που 
έχει αποδειχθεί ότι είναι επιβλαβή για το 
περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επίτευξη ενός υγιούς περιβάλλοντος, ελεύθερου από τοξικές ουσίες, καθώς και η προσφορά 
ασφαλών καταναλωτικών προϊόντων, είναι δυνατές μόνο αν επιβληθούν περιορισμοί στις 
επιβλαβείς ουσίες.
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Τροπολογία 307
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Διαμόρφωση συνεκτικότερου πλαισίου 
για την αειφόρο παραγωγή και 
κατανάλωση. Επανεξέταση της νομοθεσίας 
περί των προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους και 
της αποδοτικότητάς τους από πλευράς 
χρήσης των πόρων, σε όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. Καθορισμός στόχων 
μείωσης των συνολικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης.

(δ) Διαμόρφωση συνεκτικότερου πλαισίου 
για την αειφόρο παραγωγή και 
κατανάλωση. Επανεξέταση της νομοθεσίας 
περί των προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους και 
της αποδοτικότητάς τους από πλευράς 
χρήσης των πόρων, σε όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχές της κλιμακωτής χρήσης των 
πρώτων υλών. Καθορισμός στόχων 
μείωσης των συνολικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης.

Or. en

Τροπολογία 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) Αύξηση των προσπαθειών για την 
επίτευξη του στόχου της εφαρμογής 
πράσινων κριτηρίων δημοσίων 
προμηθειών τουλάχιστον στο 50% των 
δημόσιων διαγωνισμών και θέσπιση ενός 
εθελοντικού δικτύου πράσινων 
αγοραστών για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν 
την πραγματική σταδιακή κατάργηση της 
υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της 
ανάκτησης ενέργειας στα μη 
ανακυκλώσιμα υλικά, τη χρήση των 
ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος 
αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την
ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της 
παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την
άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα και σχεδόν πλήρης 
εξάλειψη των αποβλήτων έως το 2020.
Αυτό θα περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων για τη μείωση της 
παραγωγής αποβλήτων, την προώθηση 
της επαναχρησιμοποίησης, την 
εξασφάλιση ανακύκλωσης υψηλής 
ποιότητας και μη τοξικών κύκλων υλικών 
ώστε τα απόβλητα να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως μείζων αξιόπιστη 
πηγή πρώτων υλών για την ΕΕ, τη 
δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας 
συστήματος διαχωρισμού στην πηγή, τον 
περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας μόνο
στα μη ανακυκλώσιμα και μη 
λιπασματοποιήσιμα υλικά, την 
ουσιαστική κατάργηση της υγειονομικής 
ταφής, εκτός από ορισμένα επικίνδυνα 
απόβλητα για τα οποία η υγειονομική 
ταφή θα αποτελούσε την ασφαλέστερη 
μέθοδο διάθεσης και την ασφαλή 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
και τη σημαντική μείωση της παραγωγής 
τους. Εξάλειψη της παράνομης διακίνησης 
αποβλήτων και άρση των εμποδίων της 
εσωτερικής αγοράς στα οποία 
προσκρούουν οι αβλαβείς για το 
περιβάλλον δραστηριότητες ανακύκλωσης 
στην ΕΕ. Θα απαιτηθεί ο συστηματικός 
ορισμός φιλόδοξων στόχων 
ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και 
πρόληψης σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ 
για τα απόβλητα.

Or. en

Τροπολογία 310
Giancarlo Scottà
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν 
την πραγματική σταδιακή κατάργηση της 
υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της 
ανάκτησης ενέργειας στα μη 
ανακυκλώσιμα υλικά, τη χρήση των 
ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος
αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την 
ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της
παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την 
άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν 
την ουσιαστική διοχέτευση των 
ανακυκλώσιμων και 
λιπασματοποιήσιμων αποβλήτων στην 
ανακύκλωση και την αξιοποίηση, τη 
χρήση των ανακυκλωμένων αποβλήτων ως
συμπληρωματικής αξιόπιστης πηγής 
πρώτων υλών για την ΕΕ, την ασφαλή 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
και τη μείωση της παραγωγής τους, την 
εξάλειψη της παράνομης διακίνησης 
αποβλήτων και την άρση των εμποδίων της 
εσωτερικής αγοράς στα οποία
προσκρούουν οι αβλαβείς για το 
περιβάλλον δραστηριότητες ανακύκλωσης 
στην ΕΕ.

Or. it

Τροπολογία 311
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν
την πραγματική σταδιακή κατάργηση της 
υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων σύμφωνα με 
την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, 
βάσει προσέγγισης κύκλου ζωής, και την 
αποτελεσματική χρήση μέτρων που να 
εξασφαλίζουν τη σταδιακή μετατόπιση 



PE508.028v01-00 20/76 AM\931426EL.doc

EL

ανάκτησης ενέργειας στα μη 
ανακυκλώσιμα υλικά, τη χρήση των 
ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος 
αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την 
ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της 
παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την 
άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.

των ανακυκλώσιμων και 
λιπασματοποιήσιμων αποβλήτων από τις 
ροές διάθεσης προς τις ροές 
ανακύκλωσης και ανάκτησης, τη χρήση 
των ανακυκλωμένων αποβλήτων ως 
μείζονος αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών 
για την ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της 
παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την 
άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 312
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν
την πραγματική σταδιακή κατάργηση της 
υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της 
ανάκτησης ενέργειας στα μη 
ανακυκλώσιμα υλικά, τη χρήση των
ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος 
αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την 
ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της 
παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την 
άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της
πενταεπίπεδης ιεράρχησης των 
αποβλήτων και την αποτελεσματική χρήση 
αγορακεντρικών μέσων και μέτρων που να 
εξασφαλίζουν τη βαθμιαία θέσπιση μιας 
γενικής απαγόρευσης της κατάργησης της
υγειονομικής ταφής σε επίπεδο ΕΕ, τον 
περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα 
μη ανακυκλώσιμα και υλικά, τη χρήση των
ανακυκλώσιμων και 
λιπασματοποιήσιμων αποβλήτων ως 
μείζονος αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών 
για την ΕΕ, πράγμα που θα αυξήσει και
την αποδοτικότητα της ανακύκλωσης 
καθώς και τη ζήτηση για δευτερογενείς 
πρώτες ύλες, την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της 
παράνομης διακίνησης αποβλήτων (μεταξύ 
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άλλων και με ενισχυμένους ελέγχους) και
την άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.

Or. de

Τροπολογία 313
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν 
την πραγματική σταδιακή κατάργηση της 
υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της 
ανάκτησης ενέργειας στα μη
ανακυκλώσιμα υλικά, τη χρήση των 
ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος 
αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την 
ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της 
παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την 
άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν 
την πραγματική σταδιακή κατάργηση της 
υγειονομικής ταφής, την ελαχιστοποίηση
της ανάκτησης ενέργειας στα μη 
ανακυκλώσιμα υλικά, τη χρήση των 
ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος 
αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την 
ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της 
παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την 
άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 314
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν 
την πραγματική σταδιακή κατάργηση της 
υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της 
ανάκτησης ενέργειας στα μη 
ανακυκλώσιμα υλικά, τη χρήση των 
ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος 
αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την 
ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της 
παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την 
άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν 
την πραγματική ελαχιστοποίηση της 
υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της 
ανάκτησης ενέργειας στα μη 
ανακυκλώσιμα υλικά, τη χρήση των 
ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος 
αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την 
ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της 
παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την 
άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν 
την πραγματική σταδιακή κατάργηση της 
υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της 
ανάκτησης ενέργειας στα μη 
ανακυκλώσιμα υλικά, τη χρήση των 
ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος 
αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την 

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν 
την πραγματική σταδιακή κατάργηση της 
υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της 
ανάκτησης ενέργειας στα μη 
ανακυκλώσιμα υλικά, τη χρήση των 
ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος 
αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την 
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ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της 
παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την 
άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.

ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την ουσιαστική εξάλειψη 
της παράνομης διακίνησης αποβλήτων και 
την άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν 
την πραγματική σταδιακή κατάργηση της 
υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της 
ανάκτησης ενέργειας στα μη 
ανακυκλώσιμα υλικά, τη χρήση των 
ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος 
αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την 
ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της 
παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την 
άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν 
την πραγματική σταδιακή κατάργηση της 
υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της 
ανάκτησης ενέργειας στα μη 
ανακυκλώσιμα υλικά, την τόνωση των μη 
τοξικών κύκλων υλικών, ούτως ώστε να 
είναι δυνατή η χρήση των ανακυκλωμένων 
αποβλήτων ως μείζονος αξιόπιστης πηγής 
πρώτων υλών για την ΕΕ, την ασφαλή 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
και τη μείωση της παραγωγής τους, την 
εξάλειψη της παράνομης διακίνησης 
αποβλήτων και την άρση των εμποδίων της 
εσωτερικής αγοράς στα οποία 
προσκρούουν οι αβλαβείς για το 
περιβάλλον δραστηριότητες ανακύκλωσης 
στην ΕΕ.

Or. en



PE508.028v01-00 24/76 AM\931426EL.doc

EL

Τροπολογία 317
Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν 
την πραγματική σταδιακή κατάργηση της 
υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της 
ανάκτησης ενέργειας στα μη 
ανακυκλώσιμα υλικά, τη χρήση των 
ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος 
αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την 
ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της 
παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την 
άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.

(ε) Πλήρης εφαρμογή και ενίσχυση της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα και 
επίτευξη σχεδόν μηδενικής παραγωγής 
αποβλήτων. Αυτό θα περιλαμβάνει την
αυστηρή εφαρμογή της ιεράρχησης των 
αποβλήτων και την αποτελεσματική χρήση 
αγορακεντρικών μέσων και μέτρων που να 
εξασφαλίζουν την πραγματική σταδιακή 
κατάργηση της υγειονομικής ταφής, τον 
περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα 
μη ανακυκλώσιμα υλικά, την προώθηση 
μη τοξικών κύκλων υλικών, με στόχο τη 
χρήση των ανακυκλωμένων αποβλήτων ως 
μείζονος αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών 
για την ΕΕ, τη θέσπιση ενός υψηλής 
ποιότητας συστήματος διαχωρισμού στην 
πηγή την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της 
παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την 
άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.
Αυτό θα απαιτήσει την σε βάθος 
αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για τα 
απόβλητα, ταυτόχρονα με τη μετακίνηση 
προς μια κυκλική οικονομία, καθώς και 
τον ορισμό φιλόδοξων στόχων 
ανακύκλωσης και πρόληψης.

Or. en

Τροπολογία 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) Ανάπτυξη ενός νέου νομικού μέσου 
που θα οδηγήσει σε μια αποδοτικότερη 
χρήση των περιορισμένων πόρων 
βιομάζας, στη βάση μιας αξιολόγησης 
των συνολικών διαθεσίμων, θέσπιση της 
αρχής της κλιμακωτής χρήση, καθώς και 
υποστηρικτικών μέτρων, που θα 
εξασφαλίζουν ότι ο συνολικός όγκος 
βιομάζας που χρησιμοποιείται σε 
οποιονδήποτε τομέα δεν υπερβαίνει την 
ποσότητα που μπορούν να προμηθεύσουν 
κατά τρόπο βιώσιμο τα οικοσυστήματα.

Or. en

Τροπολογία 319
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού, με τον καθορισμό
στόχων σε επίπεδο λεκάνης απορροής 
ποταμού και την αξιοποίηση μηχανισμών 
της αγοράς, όπως η τιμολόγηση του 
νερού.

(στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού και έλεγχος των στόχων
των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης 
απορροής ποταμού, με την ενίσχυση της 
δημόσιας διαχείρισης των υδατικών 
πόρων, την αύξηση της ειδικευμένης 
απασχόλησης και την εξασφάλιση στις 
υπηρεσίες κατάλληλων προϋπολογισμών 
και επενδυτικών δυνατοτήτων.

Or. pt

Τροπολογία 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού, με τον καθορισμό 
στόχων σε επίπεδο λεκάνης απορροής 
ποταμού και την αξιοποίηση μηχανισμών 
της αγοράς, όπως η τιμολόγηση του νερού.

(στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού, με τον καθορισμό 
στόχων σε επίπεδο λεκάνης απορροής 
ποταμού στη βάση αποδοτικών ως προς 
το κόστος μηχανισμών της αγοράς, μεταξύ 
των οποίων η τιμολόγηση του νερού.

Or. en

Τροπολογία 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού, με τον καθορισμό 
στόχων σε επίπεδο λεκάνης απορροής 
ποταμού και την αξιοποίηση μηχανισμών 
της αγοράς, όπως η τιμολόγηση του νερού.

(στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού, με τον καθορισμό 
στόχων σε επίπεδο λεκάνης απορροής 
ποταμού και την αξιοποίηση μηχανισμών 
της αγοράς, όπως η τιμολόγηση του νερού, 
καθώς και με την αναβάθμιση των 
σχετικών γνώσεων και πληροφοριών, της 
διακυβέρνησης, των επενδύσεων και της 
ενσωμάτωσης των σχετικών με το νερό 
ζητημάτων σε άλλες πολιτικές.

Or. en

Τροπολογία 322
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού, με τον καθορισμό 
στόχων σε επίπεδο λεκάνης απορροής 

(στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού, με τον καθορισμό 
στόχων σε επίπεδο λεκάνης απορροής 
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ποταμού και την αξιοποίηση μηχανισμών 
της αγοράς, όπως η τιμολόγηση του νερού.

ποταμού και την αξιοποίηση μηχανισμών 
της αγοράς, όπως η τιμολόγηση του νερού, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της 
οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

Or. en

Τροπολογία 323
Gilles Pargneaux

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού, με τον καθορισμό 
στόχων σε επίπεδο λεκάνης απορροής 
ποταμού και την αξιοποίηση μηχανισμών 
της αγοράς, όπως η τιμολόγηση του νερού.

στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού, με τον καθορισμό 
στόχων σε επίπεδο λεκάνης απορροής 
ποταμού καθώς και για την ανακύκλωση 
των λυμάτων, και με την αξιοποίηση 
μηχανισμών της αγοράς, όπως η 
τιμολόγηση του νερού.

Or. fr

Τροπολογία 324
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού, με τον καθορισμό 
στόχων σε επίπεδο λεκάνης απορροής 
ποταμού και την αξιοποίηση μηχανισμών 
της αγοράς, όπως η τιμολόγηση του νερού.

στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού, με τον καθορισμό 
στόχων σε επίπεδο λεκάνης απορροής 
ποταμού, με τη θέσπιση κανόνων σχετικά 
με τη χρήση των επεξεργασμένων 
λυμάτων και με την αξιοποίηση 
μηχανισμών της αγοράς, όπως η 
τιμολόγηση του νερού.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αποκτήσει ειδικό καθεστώς το αντλούμενο ύδωρ το οποίο εν συνεχεία 
επιστρέφει στο φυσικό περιβάλλον. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο δράσης για τη διαφύλαξη των 
υδατικών πόρων της Ευρώπης, η Επιτροπή θα αναλάβει να καθορίσει το καταλληλότερο, σε 
ενωσιακή κλίμακα, μέσο προκειμένου να υποστηριχθεί η επαναχρησιμοποίηση του ύδατος, 
αξιολογώντας δεόντως τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και διασφαλίζοντας τη διατήρηση 
υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 325
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ Α) Διασφάλιση αποθεμάτων ύδατος 
σε ικανή ποσότητα και ποιότητα, με 
έμφαση στην προέλευση του ύδατος που 
προορίζεται για τον εφοδιασμό των 
ανθρώπων, κυρίως μέσω της διατήρησης 
και της βελτίωσης των φυσικών και 
τεχνητών δεξαμενών, ιδίως για τη 
διαχείριση των υπόγειων υδροφόρων 
οριζόντων και της αποθηκευτικής 
χωρητικότητας των εδαφών, της 
παρακολούθησης και του ελέγχου των 
διακυμάνσεων ως προς την αποθήκευση 
και την ποιότητα του ύδατος. 

Or. pt

Τροπολογία 326
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) Συνυπολογισμό των 
δραστηριοτήτων της στρατηγικής της ΕΕ 
για τη βιοοικονομία, όσον αφορά τη 
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βιώσιμη παραγωγή και χρήση 
ανανεώσιμων πόρων.

Or. en

Τροπολογία 327
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) Ορισμό νέων κανόνων για πράσινες 
δημόσιες προμήθειες, περιλαμβανομένων 
και κριτηρίων σχετικών με το περιβάλλον 
και με την καλή διαβίωση των ζώων.

Or. en

Τροπολογία 328
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44. Η πρόσβαση σε νερό ικανοποιητικής 
ποιότητας παραμένει προβληματική σε 
ορισμένες αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ενώ 
η διασφάλιση της καλής ποιότητας των 
ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης ωφελεί 
τόσο την ανθρώπινη υγεία, όσο και την 
τουριστική βιομηχανία της ΕΕ. Η 
ανθρώπινη υγεία και η οικονομική 
δραστηριότητα υφίστανται συχνότερα τις 
δυσμενείς συνέπειες των πλημμυρών, εν 
μέρει εξαιτίας των αλλαγών του 
υδρολογικού κύκλου και των χρήσεων 
γης.

44. Η πρόσβαση σε νερό ικανοποιητικής 
ποιότητας παραμένει προβληματική σε 
ορισμένες αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ενώ 
η διασφάλιση της καλής ποιότητας των 
ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης ωφελεί 
τόσο την ανθρώπινη υγεία, όσο και την 
τουριστική βιομηχανία της ΕΕ. Η 
ανθρώπινη υγεία και η οικονομική 
δραστηριότητα υφίστανται συχνότερα τις 
δυσμενείς συνέπειες των πλημμυρών,
κυρίως εξαιτίας ακατάλληλων εδαφικών 
πολιτικών και της κατάληψης των
πλημμυρικών περιοχών.

Or. pt
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Τροπολογία 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44. Η πρόσβαση σε νερό ικανοποιητικής 
ποιότητας παραμένει προβληματική σε 
ορισμένες αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ενώ 
η διασφάλιση της καλής ποιότητας των 
ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης ωφελεί 
τόσο την ανθρώπινη υγεία, όσο και την 
τουριστική βιομηχανία της ΕΕ. Η 
ανθρώπινη υγεία και η οικονομική 
δραστηριότητα υφίστανται συχνότερα τις 
δυσμενείς συνέπειες των πλημμυρών, εν 
μέρει εξαιτίας των αλλαγών του 
υδρολογικού κύκλου και των χρήσεων γης.

44. Η πρόσβαση σε νερό ικανοποιητικής 
ποιότητας και οι διατάξεις για τη συλλογή 
και την επεξεργασία των λυμάτων 
παραμένουν ανεπαρκείς σε ορισμένες 
αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ενώ η 
διασφάλιση της καλής ποιότητας των 
ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης ωφελεί 
τόσο την ανθρώπινη υγεία, όσο και την 
τουριστική βιομηχανία της ΕΕ. Η 
ανθρώπινη υγεία και η οικονομική 
δραστηριότητα υφίστανται συχνότερα τις 
δυσμενείς συνέπειες των πλημμυρών, εν 
μέρει εξαιτίας των αλλαγών του 
υδρολογικού κύκλου και των χρήσεων γης.

Or. lt

Τροπολογία 330
Ewald Stadler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44. Η πρόσβαση σε νερό ικανοποιητικής 
ποιότητας παραμένει προβληματική σε 
ορισμένες αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ενώ 
η διασφάλιση της καλής ποιότητας των 
ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης ωφελεί 
τόσο την ανθρώπινη υγεία, όσο και την 
τουριστική βιομηχανία της ΕΕ. Η 
ανθρώπινη υγεία και η οικονομική 
δραστηριότητα υφίστανται συχνότερα τις 
δυσμενείς συνέπειες των πλημμυρών, εν 
μέρει εξαιτίας των αλλαγών του 

44. Η πρόσβαση σε νερό ικανοποιητικής 
ποιότητας παραμένει προβληματική σε 
ορισμένες αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ενώ 
η διασφάλιση της καλής ποιότητας των 
ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης ωφελεί 
τόσο την ανθρώπινη υγεία, όσο και την 
τουριστική βιομηχανία της ΕΕ. Η
ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης έχει 
προκαλέσει κινδύνους για την υγεία, και 
ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες μεγάλοι 
οικονομικοί όμιλοι έχουν αποκτήσει 
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υδρολογικού κύκλου και των χρήσεων γης. δικαιώματα επί των υδάτων. Για τη 
διατήρηση, τη βελτίωση και την 
προστασία της ποιότητας των υδάτων 
είναι απαραίτητο να απαγορευθεί η 
ιδιωτικοποίηση στον τομέα της παροχής 
πόσιμου ύδατος. Η ανθρώπινη υγεία και η 
οικονομική δραστηριότητα υφίστανται 
συχνότερα τις δυσμενείς συνέπειες των 
πλημμυρών, εν μέρει εξαιτίας των 
αλλαγών του υδρολογικού κύκλου και των 
χρήσεων γης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ιδιωτικοποίηση της παροχής ύδατος στην Πορτογαλία οδήγησε σε αύξηση των τιμών κατά 
400 τοις εκατό και υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. Ο αγώνας για νερό κατά τις προσεχείς 
δεκαετίες θα ενταθεί, ως εκ τούτου ο εφοδιασμός με νερό πρέπει να παραμείνει στο Δημόσιο ή 
να ξανατεθεί υπό ενισχυμένη δημόσια επίβλεψη.

Τροπολογία 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44. Η πρόσβαση σε νερό ικανοποιητικής 
ποιότητας παραμένει προβληματική σε 
ορισμένες αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ενώ 
η διασφάλιση της καλής ποιότητας των 
ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης ωφελεί 
τόσο την ανθρώπινη υγεία, όσο και την 
τουριστική βιομηχανία της ΕΕ. Η 
ανθρώπινη υγεία και η οικονομική 
δραστηριότητα υφίστανται συχνότερα τις 
δυσμενείς συνέπειες των πλημμυρών, εν 
μέρει εξαιτίας των αλλαγών του 
υδρολογικού κύκλου και των χρήσεων γης.

44. Η πρόσβαση σε νερό ικανοποιητικής 
ποιότητας παραμένει προβληματική σε 
ορισμένες αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ενώ 
η διασφάλιση της καλής ποιότητας των 
ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης ωφελεί 
τόσο την ανθρώπινη υγεία, όσο και την 
τουριστική βιομηχανία της ΕΕ. Η 
ανθρώπινη υγεία και η οικονομική 
δραστηριότητα υφίστανται συχνότερα τις 
δυσμενείς συνέπειες των πλημμυρών, εν 
μέρει εξαιτίας των αλλαγών του 
υδρολογικού κύκλου και των χρήσεων γης.
Για να γίνει σεβαστή η νομοθεσία της ΕΕ 
που αφορά τα ύδατα, θα πρέπει να 
προβλεφθούν μέτρα αποκατάστασης των 
φυσικών οχθών των ποταμών και 
αναδάσωσης των παρόχθιων περιοχών.
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Or. es

Τροπολογία 332
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

42. Η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ 
έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη για την 
υγεία και την ευημερία του πληθυσμού.
Εντούτοις, τα ύδατα, η ατμοσφαιρική 
ρύπανση και οι χημικές ουσίες 
παραμένουν στην κορυφή των 
περιβαλλοντικών ανησυχιών του 
ευρύτερου κοινού της ΕΕ. Η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι οι 
παράγοντες καταπόνησης του 
περιβάλλοντος ευθύνονται για το 15 έως 
20% του συνόλου των θανάτων σε 53 
ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τον ΟΟΣΑ, η 
ατμοσφαιρική ρύπανση των αστικών 
περιοχών πρόκειται να καταστεί η πρώτη 
περιβαλλοντική αιτία θνησιμότητας 
παγκοσμίως έως το 2050.

42. Η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ 
έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη για την 
υγεία και την ευημερία του πληθυσμού.
Εντούτοις, τα ύδατα, η ατμοσφαιρική 
ρύπανση, οι χημικές ουσίες και η 
ηχορρύπανση παραμένουν στην κορυφή 
των περιβαλλοντικών ανησυχιών του 
ευρύτερου κοινού της ΕΕ. Η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι οι 
παράγοντες καταπόνησης του 
περιβάλλοντος ευθύνονται για το 15 έως 
20% του συνόλου των θανάτων σε 53 
ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τον ΟΟΣΑ, η 
ατμοσφαιρική ρύπανση των αστικών 
περιοχών πρόκειται να καταστεί η πρώτη 
περιβαλλοντική αιτία θνησιμότητας 
παγκοσμίως έως το 2050.

Or. es

Τροπολογία 333
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

45. Η αδυναμία πλήρους εφαρμογής της 
υφιστάμενης πολιτικής εμποδίζει την ΕΕ 
να επιτύχει επαρκή πρότυπα ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων. Η 
ΕΕ θα επικαιροποιεί τους στόχους ανάλογα 
με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές 

45. Η αδυναμία πλήρους εφαρμογής της 
υφιστάμενης πολιτικής εμποδίζει την ΕΕ 
να επιτύχει επαρκή πρότυπα ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων. Η 
ΕΕ θα επικαιροποιεί τους στόχους ανάλογα 
με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές 
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εξελίξεις και θα επιδιώκει ενεργότερα να 
εξασφαλίσει συνέργειες με άλλους στόχους 
της πολιτικής σε τομείς όπως η κλιματική 
αλλαγή, η βιοποικιλότητα και το θαλάσσιο 
και χερσαίο περιβάλλον. Για παράδειγμα, 
η μείωση ορισμένων ατμοσφαιρικών 
ρύπων μπορεί να συμβάλει σημαντικά 
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Οι περαιτέρω εργασίες προς την 
κατεύθυνση αυτή θα τροφοδοτηθούν με 
στοιχεία προερχόμενα από διεξοδική 
επανεξέταση της ενωσιακής νομοθεσίας 
για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 
και από το προσχέδιο για τη διαφύλαξη 
των υδατικών πόρων της Ευρώπης.

εξελίξεις και θα επιδιώκει ενεργότερα να 
εξασφαλίσει συνέργειες με άλλους στόχους 
της πολιτικής σε τομείς όπως η κλιματική 
αλλαγή, η βιοποικιλότητα και το θαλάσσιο 
και χερσαίο περιβάλλον. Για παράδειγμα, 
η μείωση ορισμένων ατμοσφαιρικών 
ρύπων, περιλαμβανομένων ενεργειών για 
τη μείωση του SO2 και των ρύπων μικρής 
διάρκειας ζωής, μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και τη βελτίωση της ποιότητας 
του ατμοσφαιρικού αέρα. Οι περαιτέρω 
εργασίες προς την κατεύθυνση αυτή θα 
τροφοδοτηθούν με στοιχεία προερχόμενα 
από διεξοδική επανεξέταση της ενωσιακής 
νομοθεσίας για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, της οδηγίας 
2005/33/ΕΚ και της οδηγίας 1999/32/ΕΚ 
και από το προσχέδιο για τη διαφύλαξη 
των υδατικών πόρων της Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

48. Η οριζόντια νομοθεσία περί των 
χημικών προϊόντων (κανονισμοί για το 
REACH και για την ταξινόμηση, την 
επισήμανση και τη συσκευασία) παρέχει 
βασική προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος και προάγει την 
υιοθέτηση των εξελισσόμενων μεθόδων 
δοκιμών χωρίς χρήση ζώων. Ωστόσο, 
παραμένει η αβεβαιότητα όσον αφορά τις 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο 
περιβάλλον από τις συνδυασμένες 
επιδράσεις διαφορετικών χημικών ουσιών
(μείγματα), τα νανοϋλικά, τις χημικές 
ουσίες που επηρεάζουν το ενδοκρινικό
(ορμονικό) σύστημα (ενδοκρινικοί 

48. Η οριζόντια νομοθεσία περί των 
χημικών προϊόντων (κανονισμοί για το 
REACH και για την ταξινόμηση, την 
επισήμανση και τη συσκευασία) παρέχει 
βασική προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος και προάγει την 
υιοθέτηση των εξελισσόμενων μεθόδων 
δοκιμών χωρίς χρήση ζώων. Ωστόσο, 
παραμένει η αβεβαιότητα όσον αφορά τις
πλήρεις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 
και στο περιβάλλον από τις συνδυασμένες 
επιδράσεις διαφορετικών χημικών ουσιών
(μείγματα), τα νανοϋλικά, τις χημικές 
ουσίες που επηρεάζουν το ενδοκρινικό
(ορμονικό) σύστημα (ενδοκρινικοί 
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διαταράκτες) και τις χημικές ουσίες που 
περιέχονται σε προϊόντα. Τα τελευταία έτη 
έχουν έρθει στο φως περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη για 
δράση με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών 
των προκλήσεων, ιδιαίτερα προκειμένου 
να επιτύχει η ΕΕ τον στόχο που 
συμφωνήθηκε στην παγκόσμια σύνοδο 
κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη του 
2002 και επιβεβαιώθηκε στη σύνοδο 
κορυφής Ρίο+20, να έχει διασφαλιστεί έως 
το 2020 «η ελαχιστοποίηση των
σημαντικών δυσμενών επιδράσεων» των 
χημικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία 
και στο περιβάλλον, και να ανταποκρίνεται 
στα νέα και αναδυόμενα ζητήματα και 
προκλήσεις με αποτελεσματικό, 
αποδοτικό, συνεκτικό και συντονισμένο 
τρόπο. Η ΕΕ θα αναπτύξει περαιτέρω και 
θα εφαρμόσει προσεγγίσεις για την 
αντιμετώπιση των συνδυασμένων 
επιδράσεων των χημικών ουσιών και των 
ανησυχιών όσον αφορά την ασφάλεια που 
πηγάζουν από τους ενδοκρινικούς 
διαταράκτες και θα διαμορφώσει μια 
συνολική προσέγγιση για την 
ελαχιστοποίηση των δυσμενών 
επιδράσεων των επικίνδυνων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα, 
υποστηριζόμενη από εκτενή γνωσιακή 
βάση σχετικά με την έκθεση σε χημικές 
ουσίες και την τοξικότητά τους. Η 
ασφάλεια και η αειφόρος διαχείριση των 
νανοϋλικών θα εξασφαλιστούν στο 
πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης που 
περιλαμβάνει εκτίμηση και διαχείριση 
κινδύνων, πληροφόρηση και 
παρακολούθηση. Ο συνδυασμός των εν 
λόγω προσεγγίσεων θα εμπλουτίσει τη 
γνωσιακή βάση σχετικά με τις χημικές 
ουσίες και θα παράσχει ένα προβλέψιμο 
πλαίσιο που θα κατευθύνει την ανάπτυξη 
πιο αειφόρων λύσεων.

διαταράκτες) και τις χημικές ουσίες που 
περιέχονται σε προϊόντα. Τα τελευταία έτη 
έχουν έρθει στο φως περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη για 
δράση με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών 
των προκλήσεων, ιδιαίτερα προκειμένου 
να επιτύχει η ΕΕ τον στόχο που 
συμφωνήθηκε στην παγκόσμια σύνοδο 
κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη του 
2002 και επιβεβαιώθηκε στη σύνοδο 
κορυφής Ρίο+20, να έχει διασφαλιστεί έως 
το 2020 η ελαχιστοποίηση των επιδράσεων
της έκθεσης σε χημικές ουσίες στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και 
να ανταποκρίνεται στα νέα και 
αναδυόμενα ζητήματα και προκλήσεις με 
αποτελεσματικό, αποδοτικό, συνεκτικό και 
συντονισμένο τρόπο. Η ΕΕ θα αναπτύξει 
περαιτέρω και θα εφαρμόσει προσεγγίσεις, 
περιλαμβανομένων και διατάξεων για τη 
βιομηχανία, για την αντιμετώπιση των 
συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών 
ουσιών και των ανησυχιών όσον αφορά 
την ασφάλεια που πηγάζουν από τους 
ενδοκρινικούς διαταράκτες και θα 
διαμορφώσει μια συνολική προσέγγιση για 
την ελαχιστοποίηση των δυσμενών 
επιδράσεων των επικίνδυνων ουσιών σε 
όλη τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα, 
υποστηριζόμενη από εκτενή γνωσιακή 
βάση σχετικά με την έκθεση σε χημικές 
ουσίες και την τοξικότητά τους, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
προφύλαξης, ιδίως για την προστασία 
των πλέον ευάλωτων ομάδων από την 
έκθεση σε τέτοιες ουσίες. Η ασφάλεια και 
η αειφόρος διαχείριση των νανοϋλικών θα 
εξασφαλιστούν στο πλαίσιο μιας 
συνολικής προσέγγισης που περιλαμβάνει 
εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων, 
πληροφόρηση και παρακολούθηση. Ο 
συνδυασμός των εν λόγω προσεγγίσεων θα 
εμπλουτίσει τη γνωσιακή βάση σχετικά με 
τις χημικές ουσίες και θα παράσχει ένα 
προβλέψιμο πλαίσιο που θα κατευθύνει 
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την ανάπτυξη πιο αειφόρων λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

48. Η οριζόντια νομοθεσία περί των 
χημικών προϊόντων (κανονισμοί για το 
REACH και για την ταξινόμηση, την 
επισήμανση και τη συσκευασία) παρέχει 
βασική προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος και προάγει την 
υιοθέτηση των εξελισσόμενων μεθόδων 
δοκιμών χωρίς χρήση ζώων. Ωστόσο, 
παραμένει η αβεβαιότητα όσον αφορά τις 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο 
περιβάλλον από τις συνδυασμένες 
επιδράσεις διαφορετικών χημικών ουσιών
(μείγματα), τα νανοϋλικά, τις χημικές 
ουσίες που επηρεάζουν το ενδοκρινικό
(ορμονικό) σύστημα (ενδοκρινικοί 
διαταράκτες) και τις χημικές ουσίες που 
περιέχονται σε προϊόντα. Τα τελευταία έτη 
έχουν έρθει στο φως περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη για 
δράση με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών 
των προκλήσεων, ιδιαίτερα προκειμένου 
να επιτύχει η ΕΕ τον στόχο που 
συμφωνήθηκε στην παγκόσμια σύνοδο 
κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη του 
2002 και επιβεβαιώθηκε στη σύνοδο 
κορυφής Ρίο+20, να έχει διασφαλιστεί έως 
το 2020 «η ελαχιστοποίηση των 
σημαντικών δυσμενών επιδράσεων» των 
χημικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον, και να ανταποκρίνεται 
στα νέα και αναδυόμενα ζητήματα και 
προκλήσεις με αποτελεσματικό, 
αποδοτικό, συνεκτικό και συντονισμένο 
τρόπο. Η ΕΕ θα αναπτύξει περαιτέρω και 

48. Η οριζόντια νομοθεσία περί των 
χημικών προϊόντων (κανονισμοί για το 
REACH και για την ταξινόμηση, την 
επισήμανση και τη συσκευασία) παρέχει 
βασική προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος και προάγει την 
υιοθέτηση των εξελισσόμενων μεθόδων 
δοκιμών χωρίς χρήση ζώων. Ωστόσο, 
παραμένει η σοβαρή ανησυχία όσον 
αφορά τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και στο περιβάλλον από τις 
συνδυασμένες επιδράσεις διαφορετικών 
χημικών ουσιών (μείγματα), τα νανοϋλικά, 
τις χημικές ουσίες που επηρεάζουν το 
ενδοκρινικό (ορμονικό) σύστημα
(ενδοκρινικοί διαταράκτες) και τις χημικές 
ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα. Τα 
τελευταία έτη έχουν έρθει στο φως 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
ανάγκη για δράση με σκοπό την 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, 
ιδιαίτερα προκειμένου να επιτύχει η ΕΕ 
τον στόχο που συμφωνήθηκε στην 
παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την 
αειφόρο ανάπτυξη του 2002 και 
επιβεβαιώθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20, να έχει διασφαλιστεί έως το 2020
«η ελαχιστοποίηση των σημαντικών 
δυσμενών επιδράσεων» των χημικών 
ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και στο 
περιβάλλον, και να ανταποκρίνεται στα 
νέα και αναδυόμενα ζητήματα και 
προκλήσεις με αποτελεσματικό, 
αποδοτικό, συνεκτικό και συντονισμένο 
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θα εφαρμόσει προσεγγίσεις για την 
αντιμετώπιση των συνδυασμένων 
επιδράσεων των χημικών ουσιών και των 
ανησυχιών όσον αφορά την ασφάλεια που 
πηγάζουν από τους ενδοκρινικούς 
διαταράκτες και θα διαμορφώσει μια 
συνολική προσέγγιση για την 
ελαχιστοποίηση των δυσμενών 
επιδράσεων των επικίνδυνων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα, 
υποστηριζόμενη από εκτενή γνωσιακή 
βάση σχετικά με την έκθεση σε χημικές 
ουσίες και την τοξικότητά τους. Η 
ασφάλεια και η αειφόρος διαχείριση των 
νανοϋλικών θα εξασφαλιστούν στο 
πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης που 
περιλαμβάνει εκτίμηση και διαχείριση 
κινδύνων, πληροφόρηση και 
παρακολούθηση. Ο συνδυασμός των εν 
λόγω προσεγγίσεων θα εμπλουτίσει τη
γνωσιακή βάση σχετικά με τις χημικές 
ουσίες και θα παράσχει ένα προβλέψιμο 
πλαίσιο που θα κατευθύνει την ανάπτυξη 
πιο αειφόρων λύσεων.

τρόπο. Η ΕΕ θα αναπτύξει περαιτέρω και 
θα εφαρμόσει προσεγγίσεις για την 
αντιμετώπιση των συνδυασμένων 
επιδράσεων των χημικών ουσιών και των 
ανησυχιών όσον αφορά την ασφάλεια που 
πηγάζουν από τους ενδοκρινικούς 
διαταράκτες και θα διαμορφώσει μια 
συνολική προσέγγιση για την 
ελαχιστοποίηση των δυσμενών 
επιδράσεων των επικίνδυνων ουσιών και 
της έκθεσης σε αυτές, σε όλο το σχετικό 
σώμα της νομοθεσίας της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα, 
υποστηριζόμενη από εκτενή γνωσιακή 
βάση σχετικά με την έκθεση σε χημικές 
ουσίες και την τοξικότητά τους, 
περιλαμβανομένων των γνώσεων όσον 
αφορά τις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού. Η ασφάλεια και η αειφόρος 
διαχείριση των νανοϋλικών και άλλων 
προηγμένων υλικών θα εξασφαλιστούν 
στο πλαίσιο μιας συνολικής προορατικής
προσέγγισης που αντιμετωπίζει 
συγκεκριμένα τα νανοϋλικά σε ολόκληρη 
τη σχετική νομοθεσία, περιλαμβάνει 
εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων για 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, διεξοδική
πληροφόρηση για τις πραγματικές 
χρήσεις (αποθέματα και επισήμανση) και
παρακολούθηση. Ο συνδυασμός των εν 
λόγω προσεγγίσεων θα εμπλουτίσει τη 
γνωσιακή βάση σχετικά με τις χημικές 
ουσίες και θα παράσχει ένα προβλέψιμο 
πλαίσιο που θα κατευθύνει την ανάπτυξη 
πιο αειφόρων λύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία μια προορατική προσέγγιση σχετικά με τα νανοϋλικά σε ολόκληρη τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ. Οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια αφορούν την έκθεση σε επικίνδυνες 
ουσίες και τον συνδυασμό των επιπτώσεων χημικών ουσιών και ενδοκρινικών διαταρακτών, 
που πρέπει να περιοριστούν, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
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Τροπολογία 336
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

48. Η οριζόντια νομοθεσία περί των 
χημικών προϊόντων (κανονισμοί για το
REACH και για την ταξινόμηση, την 
επισήμανση και τη συσκευασία) παρέχει 
βασική προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος και προάγει την 
υιοθέτηση των εξελισσόμενων μεθόδων 
δοκιμών χωρίς χρήση ζώων. Ωστόσο, 
παραμένει η αβεβαιότητα όσον αφορά τις 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο 
περιβάλλον από τις συνδυασμένες 
επιδράσεις διαφορετικών χημικών ουσιών
(μείγματα), τα νανοϋλικά, τις χημικές 
ουσίες που επηρεάζουν το ενδοκρινικό
(ορμονικό) σύστημα (ενδοκρινικοί 
διαταράκτες) και τις χημικές ουσίες που 
περιέχονται σε προϊόντα. Τα τελευταία έτη 
έχουν έρθει στο φως περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη για 
δράση με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών 
των προκλήσεων, ιδιαίτερα προκειμένου 
να επιτύχει η ΕΕ τον στόχο που 
συμφωνήθηκε στην παγκόσμια σύνοδο 
κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη του 
2002 και επιβεβαιώθηκε στη σύνοδο 
κορυφής Ρίο+20, να έχει διασφαλιστεί έως 
το 2020 «η ελαχιστοποίηση των 
σημαντικών δυσμενών επιδράσεων» των 
χημικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον, και να ανταποκρίνεται 
στα νέα και αναδυόμενα ζητήματα και 
προκλήσεις με αποτελεσματικό, 
αποδοτικό, συνεκτικό και συντονισμένο 
τρόπο. Η ΕΕ θα αναπτύξει περαιτέρω και 
θα εφαρμόσει προσεγγίσεις για την 
αντιμετώπιση των συνδυασμένων 
επιδράσεων των χημικών ουσιών και των 
ανησυχιών όσον αφορά την ασφάλεια που
πηγάζουν από τους ενδοκρινικούς 
διαταράκτες και θα διαμορφώσει μια 

48. Η οριζόντια νομοθεσία περί των 
χημικών προϊόντων (κανονισμοί για το 
REACH και για την ταξινόμηση, την 
επισήμανση και τη συσκευασία) παρέχει 
βασική προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος και προάγει την 
υιοθέτηση των εξελισσόμενων μεθόδων 
δοκιμών χωρίς χρήση ζώων. Ωστόσο, 
παραμένει η αβεβαιότητα όσον αφορά τις 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο 
περιβάλλον από τις συνδυασμένες 
επιδράσεις διαφορετικών χημικών ουσιών
(μείγματα), τα νανοϋλικά, τις χημικές 
ουσίες που επηρεάζουν το ενδοκρινικό
(ορμονικό) σύστημα (ενδοκρινικοί 
διαταράκτες) και τις χημικές ουσίες που 
περιέχονται σε προϊόντα. Τα τελευταία έτη 
έχουν έρθει στο φως περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη για 
δράση με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών 
των προκλήσεων, ιδιαίτερα προκειμένου 
να επιτύχει η ΕΕ τον στόχο που 
συμφωνήθηκε στην παγκόσμια σύνοδο 
κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη του 
2002 και επιβεβαιώθηκε στη σύνοδο 
κορυφής Ρίο+20, να έχει διασφαλιστεί έως 
το 2020 «η ελαχιστοποίηση των 
σημαντικών δυσμενών επιδράσεων» των 
χημικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον, και να ανταποκρίνεται 
στα νέα και αναδυόμενα ζητήματα και 
προκλήσεις με αποτελεσματικό, 
αποδοτικό, συνεκτικό και συντονισμένο 
τρόπο. Η ΕΕ θα αναπτύξει περαιτέρω και 
θα εφαρμόσει προσεγγίσεις για την 
αντιμετώπιση των συνδυασμένων
επιδράσεων των χημικών ουσιών και των 
ανησυχιών για την ασφάλεια που
σχετίζονται με τις δυσμενείς επιπτώσεις 
των ενδοκρινικών διαταρακτών και θα 
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συνολική προσέγγιση για την 
ελαχιστοποίηση των δυσμενών 
επιδράσεων των επικίνδυνων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα,
υποστηριζόμενη από εκτενή γνωσιακή 
βάση σχετικά με την έκθεση σε χημικές 
ουσίες και την τοξικότητά τους. Η 
ασφάλεια και η αειφόρος διαχείριση των 
νανοϋλικών θα εξασφαλιστούν στο 
πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης που 
περιλαμβάνει εκτίμηση και διαχείριση 
κινδύνων, πληροφόρηση και 
παρακολούθηση. Ο συνδυασμός των εν 
λόγω προσεγγίσεων θα εμπλουτίσει τη 
γνωσιακή βάση σχετικά με τις χημικές 
ουσίες και θα παράσχει ένα προβλέψιμο 
πλαίσιο που θα κατευθύνει την ανάπτυξη 
πιο αειφόρων λύσεων.

διαμορφώσει μια συνολική προσέγγιση για 
την ελαχιστοποίηση των δυσμενών 
επιδράσεων των επικίνδυνων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα, 
υποστηριζόμενη από εκτενή γνωσιακή 
βάση σχετικά με την έκθεση σε χημικές 
ουσίες και την τοξικότητά τους. Η 
ασφάλεια και η αειφόρος διαχείριση των 
νανοϋλικών θα εξασφαλιστούν στο 
πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης που 
περιλαμβάνει εκτίμηση και διαχείριση 
κινδύνων, πληροφόρηση και 
παρακολούθηση. Ο συνδυασμός των εν 
λόγω προσεγγίσεων θα εμπλουτίσει τη 
γνωσιακή βάση σχετικά με τις χημικές 
ουσίες και θα παράσχει ένα προβλέψιμο 
πλαίσιο που θα κατευθύνει την ανάπτυξη 
πιο αειφόρων λύσεων.

Or. it

Τροπολογία 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

49. Εν τω μεταξύ, η αναπτυσσόμενη αγορά 
προϊόντων, χημικών ουσιών και υλικών 
βιολογικής βάσης μπορεί να προσφέρει 
πλεονεκτήματα, όπως μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
νέες ευκαιρίες στην αγορά, αλλά 
χρειάζεται προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι ο πλήρης κύκλος ζωής των προϊόντων 
αυτών είναι αειφόρος και δεν επιτείνει τον 
ανταγωνισμό για γη ούτε αυξάνει τα 
επίπεδα εκπομπών.

49. Εν τω μεταξύ, η αναπτυσσόμενη αγορά 
προϊόντων, χημικών ουσιών και υλικών 
βιολογικής βάσης μπορεί να προσφέρει 
πλεονεκτήματα, όπως μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
νέες ευκαιρίες στην αγορά, αλλά 
χρειάζεται προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι ο πλήρης κύκλος ζωής των προϊόντων 
αυτών είναι αειφόρος και δεν επιτείνει τον 
ανταγωνισμό για γη και νερό, ούτε αυξάνει 
τα επίπεδα εκπομπών.

Or. en
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Τροπολογία 338
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

49 α. εφιστά την προσοχή στις συνέπειες 
της απορρύθμισης και της ελευθέρωσης 
του διεθνούς εμπορίου, που έχουν 
οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση 
ενέργειας και σε αυξημένες ροές αγαθών 
σε πλανητικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται η συγκέντρωση αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα· θεωρεί 
ότι η προάσπιση και η προώθηση της 
τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης 
ενέργειας μέσω συντομότερων αλυσίδων 
εφοδιασμού ενισχύει τη 
συμπληρωματικότητα στο διεθνές 
εμπόριο αντί του ανταγωνισμού μεταξύ 
προϊόντων, παραγωγών και χωρών·

Or. pt

Τροπολογία 339
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 49 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

49 β. Συνιστά να διεξαχθεί 
βραχυπρόθεσμα αξιολόγηση του 
αντίκτυπου των κοινών πολιτικών της 
ΕΕ, συγκεκριμένα της ΚΓΠ, της ΚΑλΠ 
και της εμπορικής πολιτικής, όσον αφορά 
τις δυνατότητες που παρέχουν σε επίπεδο 
μείωσης της έντασης του άνθρακα στις 
οικονομίες της ΕΕ. Τα αποτελέσματα της 
εν λόγω αξιολόγησης θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης των πολιτικών αυτών·
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Or. pt

Τροπολογία 340
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

50. Η κλιματική αλλαγή θα επιδεινώσει 
περαιτέρω τα περιβαλλοντικά προβλήματα, 
προκαλώντας παρατεταμένες ξηρασίες και 
καύσωνες, πλημμύρες, καταιγίδες και 
δασικές πυρκαγιές, καθώς και νέες ή πιο 
λοιμογόνες μορφές των ασθενειών του 
ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών. Θα 
πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα που να 
εξασφαλίζουν ότι η ΕΕ είναι επαρκώς 
προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση των 
πιέσεων και των αλλαγών οι οποίες 
οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, 
ενισχύοντας την περιβαλλοντική, 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητά 
της. Δεδομένου ότι πολλοί τομείς 
υφίστανται ήδη και θα υφίστανται όλο και 
περισσότερο τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, οι παράμετροι της προσαρμογής 
και της διαχείρισης του κινδύνου φυσικών 
καταστροφών πρέπει να ενσωματωθούν 
περαιτέρω στις πολιτικές της ΕΕ.

50. Προβλέπεται ότι η κλιματική αλλαγή 
θα επιδεινώσει περαιτέρω τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, 
προκαλώντας παρατεταμένες ξηρασίες και 
καύσωνες, πλημμύρες, καταιγίδες και 
δασικές πυρκαγιές, καθώς και νέες ή πιο 
λοιμογόνες μορφές των ασθενειών του 
ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών. Θα 
πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα που να 
εξασφαλίζουν ότι η ΕΕ είναι επαρκώς 
προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση των 
πιέσεων και των αλλαγών οι οποίες 
οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, 
ενισχύοντας την περιβαλλοντική, 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητά 
της. Δεδομένου ότι πολλοί τομείς 
υφίστανται ήδη και θα υφίστανται όλο και 
περισσότερο τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, οι παράμετροι της προσαρμογής 
και της διαχείρισης του κινδύνου φυσικών 
καταστροφών πρέπει να ενσωματωθούν 
περαιτέρω στις πολιτικές της ΕΕ.

Or. it

Τροπολογία 341
Elena Oana Antonescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

51. Επιπλέον, τα μέτρα για την ενίσχυση 51. Επιπλέον, τα μέτρα για την ενίσχυση 
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της οικολογικής και κλιματικής 
ανθεκτικότητας, όπως η αποκατάσταση 
οικοσυστημάτων και η πράσινη υποδομή, 
μπορούν να αποφέρουν σημαντικά 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη, μεταξύ 
άλλων και για τη δημόσια υγεία.
Χρειάζεται επαρκής διαχείριση των 
συνεργιών και των δυνητικών 
συμβιβασμών μεταξύ των κλιματικών και 
άλλων περιβαλλοντικών στόχων, όπως η 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Για 
παράδειγμα, η αλλαγή καυσίμου με 
κριτήρια που αφορούν το κλίμα ή την 
ασφάλεια του εφοδιασμού θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις των 
αιωρούμενων σωματιδίων και των 
επικίνδυνων εκπομπών.

της οικολογικής και κλιματικής 
ανθεκτικότητας, όπως η αποκατάσταση 
οικοσυστημάτων και η πράσινη υποδομή, 
μπορούν να αποφέρουν σημαντικά 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη και
σημαντικές βελτιώσεις για τη δημόσια 
υγεία και ευημερία. Χρειάζεται επαρκής 
διαχείριση των συνεργιών και των 
δυνητικών συμβιβασμών μεταξύ των 
κλιματικών και άλλων περιβαλλοντικών 
στόχων, όπως η ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα. Για παράδειγμα, η 
αλλαγή καυσίμου με κριτήρια που 
αφορούν το κλίμα ή την ασφάλεια του 
εφοδιασμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
σημαντικές αυξήσεις των αιωρούμενων 
σωματιδίων και των επικίνδυνων 
εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα στην ΕΕ.

(α) Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα σε κλειστούς και 
ανοικτούς χώρους στην ΕΕ, με την 
επίτευξη των επιπέδων που συνιστά ο 
ΠΟΥ και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που ορίζει ο ΠΟΥ.

Or. en

Τροπολογία 343
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Αναθεώρηση της νομοθεσίας 
σχετικά με τις μεθόδους μέτρησης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
περιλαμβανομένων και οδηγιών σχετικά 
με την ενδεικνυόμενη τοποθέτηση των 
μετρητών ώστε να επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη 
συγκέντρωση των δεδομένων και να 
αποφεύγονται οι αναξιόπιστες μετρήσεις.

Or. es

Τροπολογία 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Σημαντική μείωση της ηχορύπανσης 
στην ΕΕ.

(β) Σημαντική μείωση της ηχορύπανσης 
στην ΕΕ, στα συνιστώμενα από τον ΠΟΥ 
επίπεδα.

Or. en

Τροπολογία 345
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Οι πολίτες ολόκληρης της ΕΕ 
επωφελούνται από αυστηρά πρότυπα για
ασφαλές πόσιμο νερό και ασφαλή ύδατα 
κολύμβησης.

(γ) Σε ολόκληρη την ΕΕ, όλοι οι πολίτες
διαθέτουν ασφαλές πόσιμο νερό και 
ασφαλή επεξεργασία λυμάτων, σε ικανή 
ποσότητα και ποιότητα, καθώς και 
ασφαλή, από άποψη υγιεινής, δημόσια
ύδατα κολύμβησης.
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Or. pt

Τροπολογία 346
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Παρακολούθηση όσον αφορά τον 
βαθμό στον οποίο εφαρμόζονται οι 
πολιτικές για την εσωτερίκευση του 
κόστους του ύδατος στα διάφορα κράτη 
μέλη, με στόχο την πρόοδο στην πορεία 
προς την απεικόνιση της πραγματικής 
τιμής του υδάτινου πόρου, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία πλαίσιο για τα 
ύδατα.

Or. es

Τροπολογία 347
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών 
ουσιών και των ανησυχιών για την 
ασφάλεια που σχετίζονται με τους 
ενδοκρινικούς διαταράκτες και εκτίμηση 
και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το 
περιβάλλον και την υγεία που συνδέονται 
με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα.

(δ) Αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών 
ουσιών και των ανησυχιών για την 
ασφάλεια που σχετίζονται τις δυσμενείς 
επιπτώσεις των ενδοκρινικών 
διαταρακτών και εκτίμηση και 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το 
περιβάλλον και την υγεία που συνδέονται 
με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα.

Or. it
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Τροπολογία 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών 
ουσιών και των ανησυχιών για την 
ασφάλεια που σχετίζονται με τους 
ενδοκρινικούς διαταράκτες και εκτίμηση 
και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το 
περιβάλλον και την υγεία που συνδέονται 
με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα.

(δ) Αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών 
ουσιών και των ανησυχιών για την 
ασφάλεια που σχετίζονται με τους 
ενδοκρινικούς διαταράκτες και εκτίμηση 
και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το 
περιβάλλον και την υγεία που συνδέονται 
με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα.
Προσδιορισμός μακροπρόθεσμων 
ενεργειών με σκοπό την επίτευξη του 
στόχου για ένα μη τοξικό περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 349
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών 
ουσιών και των ανησυχιών για την 
ασφάλεια που σχετίζονται με τους 
ενδοκρινικούς διαταράκτες και εκτίμηση 
και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το 
περιβάλλον και την υγεία που συνδέονται 
με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα.

(δ) Αποτελεσματική αντιμετώπιση, σε όλη 
τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, των 
συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών 
ουσιών και των ανησυχιών για την 
ασφάλεια που σχετίζονται με τους 
ενδοκρινικούς διαταράκτες και εκτίμηση 
και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το 
περιβάλλον και την υγεία που συνδέονται 
με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα.
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Or. en

Τροπολογία 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
ανησυχιών για την ασφάλεια που 
σχετίζονται με τα νανοϋλικά, στο πλαίσιο 
συνεκτικής προσέγγισης των διαφόρων 
νομοθετικών πράξεων.

(ε) Το κανονιστικό πλαίσιο θα 
αναθεωρηθεί και θα συμπληρωθεί για να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των ανησυχιών για την 
ασφάλεια που σχετίζονται με τα 
νανοϋλικά, μέσω ειδικής επ’ αυτού 
ρυθμίσεως και στο πλαίσιο συνεκτικής 
προσέγγισης των διαφόρων νομοθετικών 
πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) Καθοριστική πρόοδο όσον αφορά την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής.

(στ) Καθοριστική πρόοδο όσον αφορά την
αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή στις επιπτώσεις της.

Or. en

Τροπολογία 352
Zofija Mazej Kukovič
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) Σημαντικά βελτιωμένη 
διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας, υγιεινά τρόφιμα εντός της ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 353
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Εφαρμογή των πρωτοβουλιών στη 
Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, ιδίως με 
την περαιτέρω εσωτερίκευση των 
εξωτερικών δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 354
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Εφαρμογή της επικαιροποιημένης 
πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, σύμφωνα με τις 
πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις, 
καθώς και μέτρων για την καταπολέμηση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή.

(α) Εφαρμογή της επικαιροποιημένης 
πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, σύμφωνα με τις 
πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις
και τις διάφορες γεωγραφικές και 
κλιματικές συνθήκες, καθώς και μέτρων 
για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην πηγή.

Or. it
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Τροπολογία 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Εφαρμογή της επικαιροποιημένης 
πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, σύμφωνα με τις 
πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις, 
καθώς και μέτρων για την καταπολέμηση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή.

(α) Εφαρμογή της επικαιροποιημένης 
πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, σύμφωνα με τις 
πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις,
με την ανάπτυξη μιας ενωσιακής 
στρατηγικής για την ποιότητα του αέρα 
στο εσωτερικό της ΕΕ καθώς και μέτρων 
για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην πηγή.

Or. en

Τροπολογία 356
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Ώθηση στις προσπάθειες εφαρμογής 
της οδηγίας για το πόσιμο νερό, ιδίως για 
τους μικρούς προμηθευτές πόσιμου 
νερού, καθώς και της οδηγίας για τα 
ύδατα κολύμβησης.

(γ) Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων 
για τον καθολικό εφοδιασμό σε νερό και 
την αποχέτευση και ώθηση στις 
προσπάθειες τήρησης των προγραμμάτων 
ανάκτησης, παρακολούθησης και ελέγχου 
της προέλευσης του ύδατος που 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση 
και της εφαρμογής της οδηγίας για τα 
ύδατα κολύμβησης.

Or. pt

Τροπολογία 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Κατάστρωση ενωσιακής στρατηγικής 
για μη τοξικό περιβάλλον, η οποία
υποστηρίζεται από εκτενή γνωσιακή βάση 
σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες 
και την τοξικότητά τους και ευνοεί την 
καινοτομία για αειφόρα υποκατάστατα.

(δ) Κατάστρωση ενωσιακής στρατηγικής 
για μη τοξικό περιβάλλον έως το 2018 
βασισμένη σε οριζόντια μέτρα που πρέπει 
να έχουν ληφθεί έως το 2015, για να 
διασφαλίζονται με ειδικές διατάξεις σε 
όλους τους σχετικούς νόμους: 1) η
ασφάλεια των νανοϋλικών και παρόμοιων 
προηγμένων υλικών·  2) η 
ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε 
ενδοκρινικούς διαταράκτες· 3) 
ενδεδειγμένες ρυθμιστικές προσεγγίσεις 
για την αντιμετώπιση συνδυασμένων 
επιπτώσεων χημικών ουσιών και 4) η 
ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε χημικές 
ουσίες στα προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
εισαγόμενων προϊόντων, με σκοπό την 
προώθηση μη τοξικών κύκλων υλικών 
και τη μείωση της έκθεσης σε βλαβερές 
ουσίες στο εσωτερικό της ΕΕ. Τούτο 
πρέπει να υποστηρίζεται από εκτενή 
γνωσιακή βάση σχετικά με την έκθεση σε 
χημικές ουσίες και την τοξικότητά τους, 
πράγμα που θα επιταχύνει την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και θα 
ευνοήσει την καινοτομία και την 
ανάπτυξη αειφόρων υποκαταστάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθούν ρητώς τα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης ενωσιακής στρατηγικής για ένα 
μη τοξικό περιβάλλον, στόχος που έχει ήδη εγκριθεί στο 6ο ΠΔΠ.  Το 7ο ΠΔΠ πρέπει να λάβει 
σοβαρά υπόψη του τις εκκλήσεις του ΕΚ:  Τον Απρίλιο του 2009 κάλεσε την Επιτροπή να 
κατοχυρώσει την ασφάλεια για όλες τις χρήσεις νανοϋλικών εντός 2 ετών. Τον Μάρτιο του 
2013 το ΕΚ ζήτησε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες. Επιπλέον, η 
στρατηγική πρέπει επίσης να αντιμετωπίζει τις συνδυασμένες επιπτώσεις και να ελαχιστοποιεί 
την έκθεση σε χημικές ουσίες που ενυπάρχουν στα προϊόντα.
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Τροπολογία 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Κατάστρωση ενωσιακής στρατηγικής 
για μη τοξικό περιβάλλον, η οποία
υποστηρίζεται από εκτενή γνωσιακή βάση 
σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες 
και την τοξικότητά τους και ευνοεί την 
καινοτομία για αειφόρα υποκατάστατα.

(δ) Κατάστρωση, μέχρι το 2015,
ενωσιακής στρατηγικής για μη τοξικό 
περιβάλλον, πράγμα που περιλαμβάνει 
βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ασφάλεια 
των νανοϋλικών και παρόμοιων 
προηγμένων υλικών, ενδεδειγμένες 
προσεγγίσεις με σκοπό οι χημικές 
ρυθμίσεις να αντιμετωπίζουν τις 
συνδυασμένες επιπτώσεις, 
ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε 
ενδοκρινικούς διαταράκτες και χημικές 
ουσίες των προϊόντων, μεταξύ άλλων με 
ρυθμίσεις όσον αφορά τα εισαγόμενα 
προϊόντα, την έκθεση στο εσωτερικό της 
ΕΕ και τους μη τοξικούς κύκλους υλικών, 
καθώς και χαρτογράφηση των δράσεων 
με σκοπό την επίτευξη του μακρόπνοου 
οράματος ενός μη τοξικού περιβάλλοντος. 
Η στρατηγική υποστηρίζεται από εκτενή 
γνωσιακή βάση σχετικά με την έκθεση σε 
χημικές ουσίες και την τοξικότητά τους, 
πράγμα που θα επιταχύνει την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και θα
ευνοεί την καινοτομία και την ανάπτυξη 
αειφόρων υποκαταστάτων.

Or. en

Τροπολογία 359
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Κατάστρωση ενωσιακής στρατηγικής 
για μη τοξικό περιβάλλον, η οποία

(δ) Κατάστρωση, μέχρι το 2015,
ενωσιακής στρατηγικής για μη τοξικό 
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υποστηρίζεται από εκτενή γνωσιακή βάση 
σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες 
και την τοξικότητά τους και ευνοεί την 
καινοτομία για αειφόρα υποκατάστατα.

περιβάλλον, η οποία περιλαμβάνει 
οριζόντια μέτρα για τεκμηρίωση της 
ασφάλειας των νανοϋλικών και 
παρόμοιων προηγμένων υλικών και 
εφαρμογή οριζόντιων χημικών 
ρυθμιστικών μέτρων για την εξασφάλιση
από συνδυασμένες επιπτώσεις, την 
ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε 
ενδοκρινικούς διαταράκτες και τη 
διασφάλιση επαρκούς διαχείρισης του 
κινδύνου χημικών ουσιών που 
περιέχονται στα προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εισαγόμενων 
προϊόντων· περιλαμβάνει επίσης 
οριζόντια μέτρα που κατοχυρώνουν την 
ασφάλεια των νανοϋλικών. Τα παραπάνω 
στηρίζονται σε εκτενή γνωσιακή βάση 
σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες 
και την τοξικότητά τους και ευνοούν την 
καινοτομία για αειφόρα υποκατάστατα.

Or. en

Τροπολογία 360
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Κατάστρωση ενωσιακής στρατηγικής
για μη τοξικό περιβάλλον, η οποία 
υποστηρίζεται από εκτενή γνωσιακή βάση 
σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες 
και την τοξικότητά τους και ευνοεί την 
καινοτομία για αειφόρα υποκατάστατα.

(δ) Κατάστρωση ενωσιακής στρατηγικής 
για μη τοξικό περιβάλλον, η οποία 
υποστηρίζεται από εκτενή γνωσιακή βάση 
σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες 
και την τοξικότητά τους, που έχει 
αποκτηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό με 
τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων και
στρατηγικών δοκιμών χωρίς πειράματα 
σε ζώντα ζώα,  και ευνοεί την καινοτομία 
για αειφόρα υποκατάστατα

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ενδοκρινών διαταρακτών, των χημικών μιγμάτων και των 
νανοϋλικών.  Ωστόσο η εκτίμηση κινδύνου πρέπει να γίνεται, όπου είναι δυνατόν, με 
εναλλακτικές στρατηγικές και μεθόδους δοκιμής, χωρίς τη χρήση ζώων. Η πρόταση της 
Επιτροπής είναι ασαφής σε αυτό το σημείο.

Τροπολογία 361
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) Έγκριση πανενωσιακής 
στρατηγικής για την ανάπτυξη, την 
κύρωση, την αποδοχή και τη χρήση 
μεθόδων δοκιμής χωρίς τη χρήση ζώων 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης της 
ενωσιακής νομοθεσίας και της θέσπισης 
κανόνων για νέες τεχνολογίες όπως οι 
νανοτεχνολογίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση πανενωσιακής στρατηγικής θα είναι μια εγγύηση ότι ο αντίκτυπος των νέων 
κανόνων στα πειράματα με ζώα λαμβάνεται πλήρως υπόψη.

Τροπολογία 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) Αναθεώρηση των υφιστάμενων 
ενωσιακών πολιτικών και ανάπτυξη νέων 
πολιτικών σχετικά με τα νανοϋλικά και με 
προηγμένα υλικά, πράγμα που 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη 
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επαρκών εργαλείων εκτίμησης κινδύνου, 
τη σύνταξη εκθέσεων χημικής ασφάλειας 
και την τήρηση πανενωσιακού μητρώου 
για νανοϋλικά.

Or. en

Τροπολογία 363
Karin Kadenbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) Υλοποίηση των πρωτοβουλιών που 
περιλαμβάνονται στη Λευκή Βίβλο για τις 
μεταφορές, ιδίως με την περαιτέρω 
εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή ταιριάζει με τη διατύπωση του «χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη» COM(2011) 571 τελικό, σ. 19. 

Τροπολογία 364
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 52 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

52 α. Όλες οι εξωτερικές δαπάνες 
μεταφορές εσωτερικεύονται πλήρως.

Or. en

Τροπολογία 365
Andrés Perelló Rodríguez
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

54. Τα οφέλη από τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ στην πράξη είναι 
τριπλά: διαμόρφωση όρων ισότιμου 
ανταγωνισμού για τους οικονομικούς 
παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην 
ενιαία αγορά, ενθάρρυνση της καινοτομίας 
και προώθηση πλεονεκτημάτων του 
πρωτοπόρου (first mover) για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες σε πολλούς τομείς.
Αντίθετα, το κόστος που συνεπάγεται η 
αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας είναι 
υψηλό, υπολογιζόμενο χονδρικά σε 
περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που 
σχετίζονται με υποθέσεις παράβασης60.  
Μόνο το 2009 κινήθηκαν 451 διαδικασίες 
για παράβαση που αφορούσαν τη 
νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον. Η 
Επιτροπή δέχεται επίσης πλήθος 
καταγγελιών απευθείας από πολίτες της 
ΕΕ, για πολλές από τις οποίες το 
καταλληλότερο επίπεδο υποβολής θα 
ήταν το εθνικό ή το τοπικό.

54. Τα οφέλη από τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ στην πράξη είναι 
τριπλά: διαμόρφωση όρων ισότιμου 
ανταγωνισμού για τους οικονομικούς 
παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην 
ενιαία αγορά, ενθάρρυνση της καινοτομίας 
και προώθηση πλεονεκτημάτων του 
πρωτοπόρου (first mover) για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες σε πολλούς τομείς.
Αντίθετα, το κόστος που συνεπάγεται η 
αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας είναι 
υψηλό, υπολογιζόμενο χονδρικά σε 
περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που 
σχετίζονται με υποθέσεις παράβασης60.  
Μόνο το 2009 κινήθηκαν 451 διαδικασίες 
για παράβαση που αφορούσαν τη 
νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον. Η 
Επιτροπή δέχεται επίσης πλήθος 
καταγγελιών απευθείας από πολίτες της 
ΕΕ, πολλές από τις οποίες, παρότι θα 
μπορούσαν να διεκπεραιωθούν σε εθνικό 
ή τοπικό επίπεδο, συνεχίζουν να 
χρειάζονται τη διαμεσολάβηση της 
Επιτροπής και, κατά περίπτωση, του 
Δικαστηρίου της ΕΕ.

Or. es

Τροπολογία 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

55. Θα πρέπει επομένως να δοθεί ύψιστη 
προτεραιότητα κατά τα επόμενα έτη στη 

55. Θα πρέπει επομένως να δοθεί ύψιστη 
προτεραιότητα κατά τα επόμενα έτη στη 
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βελτίωση της εφαρμογής του ενωσιακού 
κεκτημένου στον τομέα του περιβάλλοντος 
σε επίπεδο κρατών μελών. Υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ και εντός των 
κρατών μελών ως προς την εφαρμογή.
Είναι αναγκαίο να αποκτήσουν οι 
εμπλεκόμενοι στην εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο τις 
γνώσεις και την ικανότητα να βελτιώσουν 
την αποκόμιση των οφελών από τη 
συγκεκριμένη νομοθεσία.

βελτίωση της εφαρμογής του ενωσιακού 
κεκτημένου στον τομέα του περιβάλλοντος 
σε επίπεδο κρατών μελών. Υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ και εντός των 
κρατών μελών ως προς την εφαρμογή.
Είναι αναγκαίο να αποκτήσουν οι 
εμπλεκόμενοι στην εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ενωσιακό,
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
τις γνώσεις, τα εργαλεία και την ικανότητα 
να βελτιώσουν την αποκόμιση των οφελών 
από τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 367
João Ferreira

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

55. Θα πρέπει επομένως να δοθεί ύψιστη 
προτεραιότητα κατά τα επόμενα έτη στη 
βελτίωση της εφαρμογής του ενωσιακού 
κεκτημένου στον τομέα του περιβάλλοντος 
σε επίπεδο κρατών μελών. Υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ και εντός των 
κρατών μελών ως προς την εφαρμογή.
Είναι αναγκαίο να αποκτήσουν οι 
εμπλεκόμενοι στην εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο τις
γνώσεις και την ικανότητα να βελτιώσουν 
την αποκόμιση των οφελών από τη 
συγκεκριμένη νομοθεσία.

55. Θα πρέπει επομένως να δοθεί ύψιστη 
προτεραιότητα κατά τα επόμενα έτη στη 
βελτίωση της εφαρμογής του ενωσιακού 
κεκτημένου στον τομέα του περιβάλλοντος 
σε επίπεδο κρατών μελών. Υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ και εντός των 
κρατών μελών ως προς την εφαρμογή.
Είναι αναγκαίο να αποκτήσουν οι 
εμπλεκόμενοι στην εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
προϋπολογισμό, θέσεις εργασίας, γνώσεις 
και την ικανότητα να βελτιώσουν την 
αποκόμιση των οφελών από τη 
συγκεκριμένη νομοθεσία.

Or. pt

Τροπολογία 368
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 58
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

58. Δεύτερον, η ΕΕ θα επεκτείνει τις 
απαιτήσεις για ελέγχους και επιτήρηση 
στο ευρύτερο περιβαλλοντικό δίκαιο της 
ΕΕ και θα τις συμπληρώσει με 
δυναμικότητα ενωσιακής κλίμακας για 
την αντιμετώπιση των περιπτώσεων στις 
οποίες συντρέχουν βάσιμοι λόγοι 
ανησυχίας.

58. Δεύτερον, η ΕΕ θα ενισχύσει το 
IMPEL των κρατών μελών προβλέποντας 
κατάλληλη οικονομική στήριξη σε 
μακροπρόθεσμη βάση και προωθώντας 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, 
μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο.

Or. it

Τροπολογία 369
Ewald Stadler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

58. Δεύτερον, η ΕΕ θα επεκτείνει τις 
απαιτήσεις για ελέγχους και επιτήρηση στο 
ευρύτερο περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ 
και θα τις συμπληρώσει με δυναμικότητα 
ενωσιακής κλίμακας για την αντιμετώπιση 
των περιπτώσεων στις οποίες συντρέχουν 
βάσιμοι λόγοι ανησυχίας.

58. Δεύτερον, η ΕΕ θα επεκτείνει τις 
απαιτήσεις για ελέγχους και επιτήρηση στο 
ευρύτερο περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ 
και θα τις συμπληρώσει με δυναμικότητα 
ενωσιακής κλίμακας για την αντιμετώπιση 
των περιπτώσεων στις οποίες συντρέχουν 
βάσιμοι λόγοι ανησυχίας. Για λόγους 
αποδοτικότητας και ελαχιστοποίησης 
των διοικητικών διαδικασιών, δεν θα 
πρέπει να δημιουργηθούν νέες αρχές σε 
επίπεδο ΕΕ και δεν θα πρέπει να 
αμφισβητείται η αρμοδιότητα εθνικών 
περιβαλλοντικών αρχών.

Or. de

Τροπολογία 370
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 59
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

59. Τρίτον, θα βελτιωθεί ο τρόπος 
χειρισμού και διεκπεραίωσης, σε εθνικό 
επίπεδο, των καταγγελιών που αφορούν 
την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ.

59. Τρίτον, θα βελτιωθεί ο τρόπος 
χειρισμού και διεκπεραίωσης, σε εθνικό 
επίπεδο, των καταγγελιών που αφορούν 
την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ και θα εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη διαφάνεια και βελτιωμένη 
πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με 
τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί.

Or. es

Τροπολογία 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

59. Τρίτον, θα βελτιωθεί ο τρόπος 
χειρισμού και διεκπεραίωσης, σε εθνικό 
επίπεδο, των καταγγελιών που αφορούν 
την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ.

59. Τρίτον, θα βελτιωθεί, θα καταστεί 
διαφανέστερος καθώς και πιο 
προσβάσιμος ο τρόπος χειρισμού και 
διεκπεραίωσης, σε εθνικό επίπεδο, των 
καταγγελιών που αφορούν την εφαρμογή 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

60. Τέταρτον, οι πολίτες της ΕΕ θα 
αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στη 
Δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα και 
θα απολαύουν αποτελεσματικής νομικής 
προστασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς 

60. Τέταρτον, οι πολίτες της ΕΕ θα 
αποκτήσουν πρόσβαση στη Δικαιοσύνη 
για περιβαλλοντικά θέματα και θα 
απολαύουν αποτελεσματικής νομικής 
προστασίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση του 
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συνθήκες και τις εξελίξεις που 
δρομολόγησε η έναρξη ισχύος της 
συνθήκης της Λισαβόνας και με την 
πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της 
ΕΕ. Θα προωθηθεί επίσης η εξώδικη 
επίλυση διαφορών αντί της προσφυγής στα 
δικαστήρια.

Άαρχους και άλλες διεθνείς συνθήκες και 
τις εξελίξεις που δρομολόγησε η έναρξη 
ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας και με 
την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου 
της ΕΕ. Θα προωθηθεί επίσης η εξώδικη 
επίλυση διαφορών αντί της προσφυγής στα 
δικαστήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όλοι οι πυλώνες της Σύμβασης 
του Άαρχους πρέπει να είναι μέρος του κεκτημένου της ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Αυτό εναρμονίζεται με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2012.

Τροπολογία 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 60 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

60α. Πέμπτο, οι ρυθμίσεις για τη 
συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σχετικών με το 
περιβάλλον θα ενισχυθούν, κατά κύριο 
λόγο με την εξασφάλιση ότι το σύστημα 
της εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων δεν θα επιτρέπει την 
παράκαμψη των σχετικών διαδικασιών 
και θα είναι αντικειμενικό και 
ανεξάρτητο.

Or. lt

Τροπολογία 374
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 63 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

63. Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα 
οφέλη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
της ΕΕ, το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα 
εξής, το αργότερο το 2020:

63. Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα 
οφέλη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
της ΕΕ, το πρόγραμμα θα πρέπει να
εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:

Or. it

Τροπολογία 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 63 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε 
σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ.

(α) Πλήρης εφαρμογή της Σύμβασης του 
Άαρχους ώστε να διασφαλίζεται η
πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ, συμμετοχή σε 
ορισμένες αποφάσεις που αφορούν το 
περιβάλλον και πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2012, η Σύμβαση του Άαρχους 
πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως, ώστε να εξασφαλίσει στους πολίτες πλήρη πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Τροπολογία 376
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 63 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε 
σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ.

α) Πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε 
σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ. Για τη βελτίωση της 
διαφάνειας, θα πρέπει εδώ να περιληφθεί 
η πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου σε μια 
περίληψη των καταγγελιών που έχουν 
υποβληθεί στην Επιτροπή και στις 
πληροφορίες σχετικά με το στάδιο στο 
οποίο βρίσκεται η διεκπεραίωση των 
σχετικών φακέλων σε κάθε κράτος μέλος.

Or. es

Τροπολογία 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 63 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Υλοποίηση της απαίτησης να είναι 
ανεξάρτητες οι ρυθμιστικές αρχές σε 
εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή της 
ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε διάφορες ευρωπαϊκές οδηγίες για την εσωτερική αγορά καθώς και στη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει διατυπωθεί η απαίτηση τα κράτη μέλη να εγγυώνται την 
ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής και να διασφαλίζουν ότι ασκεί τις εξουσίες του αμερόληπτα 
και με διαφάνεια. Βλ. π.χ. οδηγία 2009/73/ΕΚ, άρθρο 39 παράγραφος 4. Οι ίδιες απαιτήσεις σε 
σχέση με τη ρυθμιστική αρχή πρέπει να ισχύουν και για την εφαρμογή της ενωσιακής 
περιβαλλοντικής νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 63 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Ενίσχυση της πίστης και της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στο 
περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ.

(δ) Ενίσχυση της πίστης και της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στο 
περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ και 
μεγαλύτερη συμμετοχή τους στις 
ενέργειες που γίνονται για την 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 
προβλημάτων.

Or. lt

Τροπολογία 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 63 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Ενίσχυση της πίστης και της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στο 
περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ.

(δ) Ενίσχυση της πίστης και της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στο 
περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ και στην 
εφαρμογή του.

Or. en

Τροπολογία 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 63 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
για την εφαρμογή μεταξύ κρατών μελών 
και της Επιτροπής.

(β) Σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
για την εφαρμογή μεταξύ κρατών μελών 
και της Επιτροπής, προκειμένου να 
βοηθούνται τα κράτη μέλη στην 
αποτροπή ή την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που ανακύπτουν.

Or. en
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Τροπολογία 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
για την εφαρμογή μεταξύ κρατών μελών 
και της Επιτροπής.

(β) Σύναψη διαφανών συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης για την εφαρμογή μεταξύ 
κρατών μελών και της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 382
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Επέκταση των δεσμευτικών κριτηρίων 
για αποτελεσματικές επιθεωρήσεις και 
επιτήρηση από μέρους των κρατών μελών 
στο ευρύτερο περιβαλλοντικό δίκαιο της 
ΕΕ και ανάπτυξη συμπληρωματικής 
δυναμικότητας ενωσιακής κλίμακας για 
την αντιμετώπιση των περιπτώσεων στις 
οποίες συντρέχουν βάσιμοι λόγοι 
ανησυχίας, συνοδευόμενη από την 
υποστήριξη δικτύων επαγγελματιών.

(γ) Επέκταση των δεσμευτικών κριτηρίων 
για αποτελεσματικές επιθεωρήσεις και 
επιτήρηση από μέρους των κρατών μελών 
στο ευρύτερο περιβαλλοντικό δίκαιο της 
ΕΕ, με παράλληλη ενίσχυση του IMPEL.

Or. it

Τροπολογία 383
Elena Oana Antonescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Επέκταση των δεσμευτικών κριτηρίων 
για αποτελεσματικές επιθεωρήσεις και 
επιτήρηση από μέρους των κρατών μελών 
στο ευρύτερο περιβαλλοντικό δίκαιο της 
ΕΕ και ανάπτυξη συμπληρωματικής 
δυναμικότητας ενωσιακής κλίμακας για 
την αντιμετώπιση των περιπτώσεων στις 
οποίες συντρέχουν βάσιμοι λόγοι 
ανησυχίας, συνοδευόμενη από την 
υποστήριξη δικτύων επαγγελματιών.

(γ) Διασφάλιση δεσμευτικών κριτηρίων 
για αποτελεσματικές επιθεωρήσεις και 
επιτήρηση από μέρους των κρατών μελών 
στο ευρύτερο περιβαλλοντικό δίκαιο της 
ΕΕ και ανάπτυξη συμπληρωματικής 
δυναμικότητας ενωσιακής κλίμακας για 
την αντιμετώπιση των περιπτώσεων στις 
οποίες συντρέχουν βάσιμοι λόγοι 
ανησυχίας, συνοδευόμενη από την 
υποστήριξη δικτύων επαγγελματιών.

Or. en

Τροπολογία 384
Elena Oana Antonescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Σύσταση συνεπών και 
αποτελεσματικών μηχανισμών σε εθνικό 
επίπεδο για τον χειρισμό των καταγγελιών 
που αφορούν την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

(δ) Διασφάλιση συνεπών και 
αποτελεσματικών μηχανισμών σε εθνικό 
επίπεδο για τον χειρισμό των καταγγελιών 
που αφορούν την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α)  Αναθεώρηση του συστήματος 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
με σκοπό να εξασφαλιστεί η 
αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία του 



AM\931426EL.doc 63/76 PE508.028v01-00

EL

και να τυποποιηθούν οι πρακτικές του 
στα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγονται 
καταστάσεις στις οποίες οι διαδικασίες 
της εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων μπορούν να παρακάμπτονται 
εξαιτίας κενών ή ασαφειών στη 
νομοθεσία.  

Or. lt

Τροπολογία 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Εξασφάλιση της αντιστοιχίας των 
εθνικών διατάξεων περί πρόσβασης στη 
Δικαιοσύνη με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
προώθηση της εξώδικης επίλυσης 
διαφορών ως μέσου εξεύρεσης
συμβιβαστικών λύσεων για τις διαφορές 
στον τομέα του περιβάλλοντος.

(ε) Εξασφάλιση της αντιστοιχίας των 
εθνικών διατάξεων περί πρόσβασης στη 
Δικαιοσύνη με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
προώθηση της εξώδικης επίλυσης 
διαφορών ως μέσου εξεύρεσης
αποτελεσματικών λύσεων για τις διαφορές 
στον τομέα του περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – στόχος προτεραιότητας 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος προτεραιότητας αριθ. 5: Βελτίωση 
της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την 
περιβαλλοντική πολιτική

Στόχος προτεραιότητας αριθ. 5: Βελτίωση 
της γνωσιακής βάσης και της βάσης
αποδεικτικών στοιχείων για την 
περιβαλλοντική πολιτική

Or. en
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Τροπολογία 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – στόχος προτεραιότητας 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος προτεραιότητας αριθ. 5: Βελτίωση 
της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για 
την περιβαλλοντική πολιτική

Στόχος προτεραιότητας αριθ. 5: Βελτίωση 
της γνωσιακής βάσης για την 
περιβαλλοντική πολιτική

Or. en

Τροπολογία 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

64. Τα αποδεικτικά στοιχεία για την
περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ 
βασίζονται στην παρακολούθηση του 
περιβάλλοντος και σε δεδομένα, δείκτες 
και εκτιμήσεις που συνδέονται με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς 
και σε επίσημη επιστημονική έρευνα και 
πρωτοβουλίες συμμετοχής των πολιτών 
στο επιστημονικό έργο. Έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος όσον αφορά την 
ενίσχυση αυτής της βάσης στοιχείων, την 
ευαισθητοποίηση και την αύξηση της 
εμπιστοσύνης των πολιτικών ιθυνόντων 
και του κοινού στη βάσει στοιχείων
προσέγγιση της άσκησης πολιτικής, με 
αποτέλεσμα να διευκολύνεται η 
κατανόηση των περίπλοκων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προκλήσεων από μέρους τους.

64. Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ 
βασίζονται στην παρακολούθηση του 
περιβάλλοντος και σε δεδομένα, δείκτες 
και εκτιμήσεις που συνδέονται με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς 
και σε επίσημη επιστημονική έρευνα και 
πρωτοβουλίες συμμετοχής των πολιτών 
στο επιστημονικό έργο. Έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος όσον αφορά την 
ενίσχυση αυτής της γνωσιακής βάσης, την 
ευαισθητοποίηση και την αύξηση της 
εμπιστοσύνης των πολιτικών ιθυνόντων 
και του κοινού στη βάσει γνώσεων
προσέγγιση της άσκησης πολιτικής, με 
αποτέλεσμα να διευκολύνεται η 
κατανόηση των περίπλοκων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προκλήσεων από μέρους τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο όρος "γνωσιακή βάση" όπως χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή, όταν συνέταξε την 
εκτίμηση επιπτώσεων, είναι καταλληλότερος, διότι έχει ευρύτερη έννοια από τη "βάση 
αποδεικτικών στοιχείων".

Τροπολογία 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

64. Τα αποδεικτικά στοιχεία για την 
περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ 
βασίζονται στην παρακολούθηση του 
περιβάλλοντος και σε δεδομένα, δείκτες 
και εκτιμήσεις που συνδέονται με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς 
και σε επίσημη επιστημονική έρευνα και 
πρωτοβουλίες συμμετοχής των πολιτών 
στο επιστημονικό έργο. Έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος όσον αφορά την 
ενίσχυση αυτής της βάσης στοιχείων, την 
ευαισθητοποίηση και την αύξηση της 
εμπιστοσύνης των πολιτικών ιθυνόντων 
και του κοινού στη βάσει στοιχείων
προσέγγιση της άσκησης πολιτικής, με 
αποτέλεσμα να διευκολύνεται η 
κατανόηση των περίπλοκων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προκλήσεων από μέρους τους.

64. Τα αποδεικτικά στοιχεία για την 
περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ 
βασίζονται στην παρακολούθηση του 
περιβάλλοντος και σε δεδομένα, δείκτες 
και εκτιμήσεις που συνδέονται με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς 
και σε επίσημη επιστημονική έρευνα και 
πρωτοβουλίες συμμετοχής των πολιτών 
στο επιστημονικό έργο. Έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος όσον αφορά την 
ενίσχυση αυτής της βάσης στοιχείων, την 
ευαισθητοποίηση και την αύξηση της 
εμπιστοσύνης των πολιτικών ιθυνόντων 
και του κοινού στη βάσει γνώσεων
προσέγγιση της άσκησης πολιτικής, με 
αποτέλεσμα να διευκολύνεται η 
κατανόηση των περίπλοκων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προκλήσεων από μέρους τους.

Or. en

Τροπολογία 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 64
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

64. Τα αποδεικτικά στοιχεία για την 
περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ 
βασίζονται στην παρακολούθηση του 
περιβάλλοντος και σε δεδομένα, δείκτες 
και εκτιμήσεις που συνδέονται με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς 
και σε επίσημη επιστημονική έρευνα και 
πρωτοβουλίες συμμετοχής των πολιτών 
στο επιστημονικό έργο. Έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος όσον αφορά την 
ενίσχυση αυτής της βάσης στοιχείων, την 
ευαισθητοποίηση και την αύξηση της 
εμπιστοσύνης των πολιτικών ιθυνόντων 
και του κοινού στη βάσει στοιχείων 
προσέγγιση της άσκησης πολιτικής, με 
αποτέλεσμα να διευκολύνεται η 
κατανόηση των περίπλοκων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προκλήσεων από μέρους τους.

64. Τα αποδεικτικά στοιχεία για την 
περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ 
βασίζονται στην παρακολούθηση του 
περιβάλλοντος και σε δεδομένα, δείκτες 
και εκτιμήσεις που συνδέονται με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς 
και σε επίσημη επιστημονική έρευνα και 
πρωτοβουλίες συμμετοχής των πολιτών 
στο επιστημονικό έργο. Έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος όσον αφορά την 
ενίσχυση αυτής της βάσης γνώσεων και
στοιχείων, την ευαισθητοποίηση και την 
αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτικών 
ιθυνόντων και του κοινού στη βάσει 
στοιχείων προσέγγιση της άσκησης 
πολιτικής, με αποτέλεσμα να 
διευκολύνεται η κατανόηση των 
περίπλοκων περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προκλήσεων από μέρους τους.

Or. en

Τροπολογία 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

66. Ωστόσο, ο ρυθμός των σύγχρονων 
εξελίξεων και οι αβεβαιότητες που 
περιβάλλουν τις πιθανές μελλοντικές 
τάσεις απαιτούν περαιτέρω μέτρα για τη 
διατήρηση και την ενίσχυση της εν λόγω 
βάσης αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η πολιτική στην ΕΕ 
εξακολουθεί να στηρίζεται στην καλή 
κατανόηση της κατάστασης του 
περιβάλλοντος, των πιθανών επιλογών 
απόκρισης και των συνεπειών τους.

66. Ωστόσο, ο ρυθμός των σύγχρονων 
εξελίξεων και οι αβεβαιότητες που 
περιβάλλουν τις πιθανές μελλοντικές 
τάσεις απαιτούν περαιτέρω μέτρα για τη 
διατήρηση και την ενίσχυση της εν λόγω
γνωσιακής βάσης, ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η πολιτική στην ΕΕ εξακολουθεί να 
στηρίζεται στην καλή κατανόηση της 
κατάστασης του περιβάλλοντος, των
πιθανών επιλογών απόκρισης και των 
συνεπειών τους.

Or. en
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Τροπολογία 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

66. Ωστόσο, ο ρυθμός των σύγχρονων 
εξελίξεων και οι αβεβαιότητες που 
περιβάλλουν τις πιθανές μελλοντικές 
τάσεις απαιτούν περαιτέρω μέτρα για τη 
διατήρηση και την ενίσχυση της εν λόγω 
βάσης αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η πολιτική στην ΕΕ 
εξακολουθεί να στηρίζεται στην καλή 
κατανόηση της κατάστασης του 
περιβάλλοντος, των πιθανών επιλογών 
απόκρισης και των συνεπειών τους.

66. Ωστόσο, ο ρυθμός των σύγχρονων 
εξελίξεων και οι αβεβαιότητες που 
περιβάλλουν τις πιθανές μελλοντικές 
τάσεις απαιτούν περαιτέρω μέτρα για τη 
διατήρηση και την ενίσχυση της εν λόγω 
βάσης γνώσεων και αποδεικτικών 
στοιχείων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η 
πολιτική στην ΕΕ εξακολουθεί να 
στηρίζεται στην καλή κατανόηση της 
κατάστασης του περιβάλλοντος, των 
πιθανών επιλογών απόκρισης και των 
συνεπειών τους.

Or. en

Τροπολογία 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

68. Η περαιτέρω εφαρμογή της αρχής
«εφάπαξ παραγωγή, συχνή 
χρησιμοποίηση» του ενιαίου συστήματος 
πληροφοριών για το περιβάλλον, καθώς 
και των κοινών προσεγγίσεων και 
προτύπων για την απόκτηση και την 
αντιπαραβολή χωρικών πληροφοριών στο 
πλαίσιο των συστημάτων INSPIRE και
GMES65, όπως επίσης οι προσπάθειες για 
τον εξορθολογισμό των υποχρεώσεων 
υποβολής εκθέσεων βάσει διαφορετικών 
νομοθετικών πράξεων, θα συμβάλουν στην 
αποφυγή της επανάληψης προσπαθειών 

68. Η περαιτέρω εφαρμογή της αρχής
«εφάπαξ παραγωγή, συχνή 
χρησιμοποίηση» του ενιαίου συστήματος 
πληροφοριών για το περιβάλλον, καθώς 
και των κοινών προσεγγίσεων και 
προτύπων για την απόκτηση και την 
αντιπαραβολή χωρικών πληροφοριών στο 
πλαίσιο των συστημάτων INSPIRE και
Copernicus (παλαιότερα γνωστού ως 
GMES), καθώς και άλλων συστημάτων 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την 
Ευρώπη (όπως τα BISE και WISE), όπως
επίσης οι προσπάθειες για τον 
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και στην εξάλειψη του περιττού 
διοικητικού φόρτου για τις δημόσιες αρχές.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στο 
κοινό καλύτερη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των σχεδίων, προγραμμάτων 
και έργων (π.χ. μέσω εκτιμήσεων των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή 
στρατηγικών περιβαλλοντικών 
εκτιμήσεων).

εξορθολογισμό των υποχρεώσεων 
υποβολής εκθέσεων βάσει διαφορετικών 
νομοθετικών πράξεων, θα συμβάλουν στην 
αποφυγή της επανάληψης προσπαθειών 
και στην εξάλειψη του περιττού 
διοικητικού φόρτου για τις δημόσιες αρχές.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στο 
κοινό καλύτερη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των σχεδίων, προγραμμάτων 
και έργων (π.χ. μέσω εκτιμήσεων των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή 
στρατηγικών περιβαλλοντικών 
εκτιμήσεων).

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτική εκδοχή των κοινών τροπολογιών που υπέβαλε ο εισηγητής.

Τροπολογία 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 69 – ισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

69. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά 
κενά στις γνώσεις, ορισμένα από τα οποία 
είναι συναφή με τους στόχους 
προτεραιότητας του παρόντος 
προγράμματος. Συνεπώς, η επένδυση σε 
περαιτέρω έρευνα για τη συμπλήρωση των 
κενών αυτών έχει ουσιαστική σημασία 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
δημόσιες αρχές και οι επιχειρήσεις 
διαθέτουν στερεή βάση για τη λήψη 
αποφάσεων που θα αντικατοπτρίζουν 
πλήρως τα πραγματικά κοινωνικά, 
οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη και 
κόστος. Διακρίνονται τέσσερα κενά:

69. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά 
κενά στις γνώσεις, ορισμένα από τα οποία 
είναι συναφή με τους στόχους 
προτεραιότητας του παρόντος 
προγράμματος. Συνεπώς, η επένδυση σε
περαιτέρω έρευνα για τη συμπλήρωση των 
κενών αυτών έχει ουσιαστική σημασία 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
δημόσιες αρχές και οι επιχειρήσεις 
διαθέτουν στερεή γνώση των τελευταίων 
επιστημονικών εξελίξεων για τη λήψη 
αποφάσεων που θα αντικατοπτρίζουν 
πλήρως τα πραγματικά κοινωνικά, 
οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη και 
κόστος. Διακρίνονται τέσσερα κενά:
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Or. en

Τροπολογία 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 69 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Χρειάζονται, αφενός προηγμένη έρευνα 
με σκοπό τη συμπλήρωση κενών των 
δεδομένων και των γνώσεων και, 
αφετέρου, κατάλληλα εργαλεία 
μοντελοποίησης, για την πληρέστερη 
κατανόηση περίπλοκων ζητημάτων που 
αφορούν περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως η 
κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις των 
καταστροφών, οι συνέπειες της απώλειας 
ειδών για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, οι 
περιβαλλοντικές τιμές κατωφλίου και τα 
σημεία ανατροπής της οικολογικής 
ισορροπίας. Μολονότι τα διαθέσιμα 
αποδεικτικά στοιχεία δικαιολογούν 
απόλυτα την προφυλακτική δράση στα 
συγκεκριμένα πεδία, η περαιτέρω έρευνα 
με αντικείμενο τα πλανητικά όρια, τους 
συστημικούς κινδύνους και την ικανότητα 
της κοινωνίας μας να τους αντιμετωπίζει, 
θα υποστηρίξει τη διαμόρφωση των πιο 
ενδεδειγμένων αποκρίσεων. Αυτό θα 
πρέπει να περιλαμβάνει επενδύσεις στη 
συμπλήρωση κενών των δεδομένων και 
των γνώσεων, στη χαρτογράφηση και την 
αξιολόγηση των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, στην κατανόηση του ρόλου της 
βιοποικιλότητας στην υποστήριξη των 
υπηρεσιών αυτών και του τρόπου 
προσαρμογής τους στην κλιματική αλλαγή.

– Χρειάζονται, αφενός προηγμένη έρευνα 
με σκοπό τη συμπλήρωση κενών των 
δεδομένων και των γνώσεων και, 
αφετέρου, κατάλληλα εργαλεία 
μοντελοποίησης, για την πληρέστερη 
κατανόηση περίπλοκων ζητημάτων που 
αφορούν περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως η 
κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις των 
καταστροφών, η μετατροπή των βιο-
αποβλήτων αστικών περιοχών σε 
γεωργικές εισροές με τη βοήθεια 
αποτελεσματικού καθαρισμού, οι 
συνέπειες της απώλειας ειδών για τις 
οικοσυστημικές υπηρεσίες, οι 
περιβαλλοντικές τιμές κατωφλίου και τα 
σημεία ανατροπής της οικολογικής 
ισορροπίας. Μολονότι τα διαθέσιμα 
αποδεικτικά στοιχεία δικαιολογούν 
απόλυτα την προφυλακτική δράση στα 
συγκεκριμένα πεδία, η περαιτέρω έρευνα 
με αντικείμενο τα πλανητικά όρια, τους 
συστημικούς κινδύνους και την ικανότητα 
της κοινωνίας μας να τους αντιμετωπίζει, 
θα υποστηρίξει τη διαμόρφωση των πιο 
ενδεδειγμένων αποκρίσεων. Αυτό θα 
πρέπει να περιλαμβάνει επενδύσεις στη 
συμπλήρωση κενών των δεδομένων και 
των γνώσεων, στη χαρτογράφηση και την 
αξιολόγηση των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, στην κατανόηση του ρόλου της 
βιοποικιλότητας στην υποστήριξη των 
υπηρεσιών αυτών και του τρόπου 
προσαρμογής τους στην κλιματική αλλαγή.

Or. en
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Τροπολογία 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 69 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία 
χωρίς αποκλεισμούς απαιτεί τη δέουσα 
συνεκτίμηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των κοινωνικοοικονομικών και των 
περιβαλλοντικών παραγόντων. Η καλύτερη 
κατανόηση των προτύπων αειφόρου 
κατανάλωσης και παραγωγής, του τρόπου 
με τον οποίο μπορεί να συνεκτιμάται
ακριβέστερα το κόστος της δράσης ή της 
αδράνειας, του τρόπου με τον οποίο οι 
αλλαγές στην ατομική και κοινωνική 
συμπεριφορά συμβάλλουν στην επίτευξη 
περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων και του 
τρόπου με τον οποίο το ευρωπαϊκό 
περιβάλλον επηρεάζεται από τις 
παγκόσμιες μεγατάσεις μπορεί να 
διευκολύνει την καλύτερη στόχευση των 
πολιτικών πρωτοβουλιών προς τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση των πόρων και την άμβλυνση των 
πιέσεων που ασκούνται στο περιβάλλον.

– Η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία 
χωρίς αποκλεισμούς απαιτεί τη δέουσα 
συνεκτίμηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των κοινωνικοοικονομικών και των 
περιβαλλοντικών παραγόντων. Η καλύτερη 
κατανόηση των προτύπων αειφόρου 
κατανάλωσης και παραγωγής, του τρόπου 
με τον οποίο μπορεί να συνεκτιμώνται
ακριβέστερα το κόστος και τα οφέλη της 
δράσης ή της αδράνειας, του τρόπου με τον 
οποίο οι αλλαγές στην ατομική και 
κοινωνική συμπεριφορά συμβάλλουν στην 
επίτευξη περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων 
και του τρόπου με τον οποίο το ευρωπαϊκό 
περιβάλλον επηρεάζεται από τις 
παγκόσμιες μεγατάσεις μπορεί να 
διευκολύνει την καλύτερη στόχευση των 
πολιτικών πρωτοβουλιών προς τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση των πόρων και την άμβλυνση των 
πιέσεων που ασκούνται στο περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος και τα οφέλη της δράσης και της αδράνειας πρέπει να εξετάζονται, αν θέλουμε να 
βελτιώσουμε την κατανόησή μας όσον αφορά τα πρότυπα βιώσιμης κατανάλωσης και 
παραγωγής.

Τροπολογία 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 69 – περίπτωση 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Υπάρχουν ακόμη αβεβαιότητες σχετικά 
με τις επιπτώσεις, στην ανθρώπινη υγεία 
και στο περιβάλλον, των ενδοκρινικών 
διαταρακτών, των μειγμάτων, των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα και 
των νανοϋλικών. Η συμπλήρωση των 
κενών αυτών μπορεί να επιταχύνει τη 
λήψη αποφάσεων και να καταστήσει
δυνατή την περαιτέρω εξέλιξη του 
κεκτημένου περί των χημικών προϊόντων 
για την καλύτερη στόχευση των πεδίων 
που προκαλούν ανησυχία, με παράλληλη 
ενθάρρυνση μιας πιο αειφόρου χρήσης 
των χημικών ουσιών. Η καλύτερη 
κατανόηση των περιβαλλοντικών 
παραγόντων που επηρεάζουν την 
ανθρώπινη υγεία θα καθιστούσε δυνατή τη 
λήψη μέτρων προληπτικής πολιτικής.

– Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
ακόμη αβεβαιότητες σχετικά με τις
πλήρεις επιπτώσεις, στην ανθρώπινη υγεία 
και στο περιβάλλον, των ενδοκρινικών 
διαταρακτών, των μειγμάτων και των 
χημικών ουσιών που περιέχονται σε 
προϊόντα και των νανοϋλικών, οι 
τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι οι 
ενδοκρινικοί διαταράκτες προκαλούν 
βλαπτικές επιπτώσεις στην υγεία, ιδίως 
όσον αφορά τις εγκύους και την ανάπτυξη 
των παιδιών. Αυτό δικαιολογεί 
προληπτική δράση. Επιπλέον, 
εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τις
πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και στο 
περιβάλλον από τις συνδυασμένες 
επιδράσεις χημικών ουσιών που 
περιέχονται σε προϊόντα, νανοϋλικά και 
παρόμοια προηγμένα υλικά.  Η εφαρμογή 
της υπάρχουσας γνώσης, που θα 
συνοδεύεται από μια συνεχή προσπάθεια 
συμπλήρωσης των σχετικών 
εναπομενόντων κενών, 
συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της 
χρήσεως της βιοπαρακολούθησης και της 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης, 
μπορούν να επιταχύνουν τη λήψη 
αποφάσεων και να καταστήσουν δυνατή 
την περαιτέρω εξέλιξη του κεκτημένου 
περί των χημικών προϊόντων για την 
καλύτερη στόχευση των πεδίων που 
προκαλούν ανησυχία, ενώ παράλληλα θα 
συμβάλουν σε μια πιο αειφόρο 
προσέγγιση της χρήσης των χημικών 
ουσιών. Η καλύτερη κατανόηση των 
περιβαλλοντικών παραγόντων και του 
βαθμού έκθεσης που επηρεάζουν την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον θα
καθιστούσαν δυνατή τη λήψη μέτρων 
προληπτικής πολιτικής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όπως τονίζεται στην έκθεση της Å. Westlund, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον 
Μάρτιο του 2013, η επιστημονική γνώση όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις των ιδιαίτερα 
ενδοκρινικών διαταρακτών είναι ήδη διαθέσιμη και απαιτεί δράση και εφαρμογή της αρχής   
της προφύλαξης.  Πέραν τούτου η γνώση σχετικά με τη συνδυασμένη επίδραση χημικών ουσιών, 
νανοϋλικών και συναφών προηγμένων υλικών πρέπει να συμπεριληφθεί στην περιβαλλοντική 
πολιτική, τα δε κενά γνώσης να αντιμετωπιστούν όπως πρέπει. 

Τροπολογία 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 69 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Υπάρχουν ακόμη αβεβαιότητες σχετικά 
με τις επιπτώσεις, στην ανθρώπινη υγεία 
και στο περιβάλλον, των ενδοκρινικών 
διαταρακτών, των μειγμάτων, των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα και 
των νανοϋλικών. Η συμπλήρωση των 
κενών αυτών μπορεί να επιταχύνει τη 
λήψη αποφάσεων και να καταστήσει 
δυνατή την περαιτέρω εξέλιξη του 
κεκτημένου περί των χημικών προϊόντων 
για την καλύτερη στόχευση των πεδίων 
που προκαλούν ανησυχία, με παράλληλη 
ενθάρρυνση μιας πιο αειφόρου χρήσης των 
χημικών ουσιών. Η καλύτερη κατανόηση 
των περιβαλλοντικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία θα 
καθιστούσε δυνατή τη λήψη μέτρων 
προληπτικής πολιτικής.

Παρ’ όλο που αυξάνεται όλο και 
περισσότερο η διαθέσιμη γνώση για τις 
βλαπτικές επιπτώσεις από χημικές ουσίες 
με ενδοκρινικούς διαταράκτες, ιδίως 
όσον αφορά την παιδική ανάπτυξη,
υπάρχουν ακόμη αβεβαιότητες σχετικά με 
τις πλήρεις επιπτώσεις, στην ανθρώπινη 
υγεία και στο περιβάλλον, των 
ενδοκρινικών διαταρακτών, των 
μειγμάτων, των χημικών ουσιών που 
περιέχονται σε προϊόντα και των 
νανοϋλικών. Η συμπλήρωση των κενών 
αυτών μπορεί να επιταχύνει τη λήψη 
αποφάσεων και να καταστήσει δυνατή την 
περαιτέρω εξέλιξη του κεκτημένου περί 
των χημικών προϊόντων για την καλύτερη 
στόχευση των πεδίων που προκαλούν 
ανησυχία, με παράλληλη ενθάρρυνση μιας 
πιο αειφόρου χρήσης των χημικών ουσιών.
Η καλύτερη κατανόηση των 
περιβαλλοντικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία θα 
καθιστούσε δυνατή τη λήψη μέτρων 
προληπτικής πολιτικής.

Or. en



AM\931426EL.doc 73/76 PE508.028v01-00

EL

Τροπολογία 400
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 69 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχουν ακόμη αβεβαιότητες σχετικά με 
τις επιπτώσεις, στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον, των ενδοκρινικών 
διαταρακτών, των μειγμάτων, των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα και 
των νανοϋλικών. Η συμπλήρωση των 
κενών αυτών μπορεί να επιταχύνει τη 
λήψη αποφάσεων και να καταστήσει 
δυνατή την περαιτέρω εξέλιξη του 
κεκτημένου περί των χημικών προϊόντων 
για την καλύτερη στόχευση των πεδίων 
που προκαλούν ανησυχία, με παράλληλη 
ενθάρρυνση μιας πιο αειφόρου χρήσης των 
χημικών ουσιών. Η καλύτερη κατανόηση 
των περιβαλλοντικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία θα 
καθιστούσε δυνατή τη λήψη μέτρων 
προληπτικής πολιτικής.

Υπάρχουν ακόμη αβεβαιότητες σχετικά με 
τις επιπτώσεις, στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον, των ενδοκρινικών 
διαταρακτών, των μειγμάτων, των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα και 
των νανοϋλικών. Τα πλέον προηγμένα, 
στον τομέα αυτό, κράτη μέλη καλούνται 
να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και, εφόσον τούτο 
αποδειχτεί αναγκαίο μετά από  εκτίμηση 
επιπτώσεων, θα μπορούν να 
υποστηρίξουν εναρμονισμένους 
μηχανισμούς εντός της Ένωσης για την 
τελειοποίηση των γνώσεων αυτών, 
κυρίως όσον αφορά τα νανοϋλικά.  Η 
συμπλήρωση των υφιστάμενων κενών με 
βάση κοινούς ορισμούς και επιστημονικά 
στοιχεία σχετικά με τους εγγενείς 
κινδύνους των ουσιών, με την 
ενθάρρυνση της έρευνας και την 
εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης σε 
περίπτωση ανάγκης αλλά και μιας αρχής 
αναλογικότητας μπορεί να διευκολύνει τη 
λήψη αποφάσεων και να καταστήσει 
δυνατή την περαιτέρω εξέλιξη του 
κεκτημένου περί των χημικών προϊόντων 
για την καλύτερη στόχευση των πεδίων 
που προκαλούν ανησυχία, με παράλληλη 
ενθάρρυνση μιας πιο αειφόρου χρήσης των 
χημικών ουσιών. Η καλύτερη κατανόηση 
των περιβαλλοντικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία θα 
καθιστούσε δυνατή τη λήψη μέτρων 
προληπτικής πολιτικής.

Or. fr

Τροπολογία 401
Anna Rosbach
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 69 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Υπάρχουν ακόμη αβεβαιότητες σχετικά 
με τις επιπτώσεις, στην ανθρώπινη υγεία 
και στο περιβάλλον, των ενδοκρινικών 
διαταρακτών, των μειγμάτων, των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα και 
των νανοϋλικών. Η συμπλήρωση των 
κενών αυτών μπορεί να επιταχύνει τη 
λήψη αποφάσεων και να καταστήσει 
δυνατή την περαιτέρω εξέλιξη του 
κεκτημένου περί των χημικών προϊόντων 
για την καλύτερη στόχευση των πεδίων 
που προκαλούν ανησυχία, με παράλληλη 
ενθάρρυνση μιας πιο αειφόρου χρήσης των 
χημικών ουσιών. Η καλύτερη κατανόηση 
των περιβαλλοντικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία θα 
καθιστούσε δυνατή τη λήψη μέτρων 
προληπτικής πολιτικής.

Υπάρχουν ακόμη αβεβαιότητες σχετικά με 
τις επιπτώσεις, στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον, των ενδοκρινικών 
διαταρακτών, των μειγμάτων, των χημικών 
ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα και 
των νανοϋλικών. Η συμπλήρωση των 
κενών αυτών μπορεί να επιταχύνει τη 
λήψη αποφάσεων και να καταστήσει 
δυνατή την περαιτέρω εξέλιξη του 
κεκτημένου περί των χημικών προϊόντων 
για την καλύτερη στόχευση των πεδίων 
που προκαλούν ανησυχία, με παράλληλη 
ενθάρρυνση μιας πιο αειφόρου χρήσης των 
χημικών ουσιών. Η καλύτερη κατανόηση 
των περιβαλλοντικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία θα 
καθιστούσε δυνατή τη λήψη μέτρων 
προληπτικής πολιτικής. Αυτό πρέπει να 
γίνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό με τη 
βοήθεια εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών, 
με σκοπό τη μείωση του αριθμού των 
χρησιμοποιούμενων ζώων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπή είναι ασαφής όσον αφορά την ανάγκη να μειωθεί ο αριθμός των 
ζώων που χρησιμοποιούνται σε χημικές δοκιμές.

Τροπολογία 402
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 69 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι τομείς 
συμμετέχουν στις προσπάθειες για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

– Για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι τομείς 
συμμετέχουν στις προσπάθειες για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
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απαιτείται σαφής επισκόπηση της 
μέτρησης των αερίων του θερμοκηπίου, 
της παρακολούθησής τους και της 
συλλογής των σχετικών δεδομένων, που 
είναι επί του παρόντος ελλιπής σε 
βασικούς τομείς, όπως η γεωργία.

απαιτείται σαφής επισκόπηση της 
μέτρησης των αερίων του θερμοκηπίου, 
της παρακολούθησής τους και της 
συλλογής των σχετικών δεδομένων.

Or. it

Τροπολογία 403
Ewald Stadler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 69 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι τομείς 
συμμετέχουν στις προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
απαιτείται σαφής επισκόπηση της 
μέτρησης των αερίων του θερμοκηπίου, 
της παρακολούθησής τους και της 
συλλογής των σχετικών δεδομένων, που 
είναι επί του παρόντος ελλιπής σε 
βασικούς τομείς, όπως η γεωργία.

Για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι τομείς 
συμμετέχουν στις προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
απαιτείται σαφής επισκόπηση της 
μέτρησης των αερίων του θερμοκηπίου, 
της παρακολούθησής τους και της 
συλλογής των σχετικών δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι η γεωργία είναι ο μοναδικός τομέας στον οποίο 
υπάρχουν τάχα ελλείψεις στη συλλογή δεδομένων. Σύμφωνα με τις ισχύουσες μεθόδους 
εκτίμησης των αερίων θερμοκηπίου, η γεωργία έχει μειώσει πανευρωπαϊκά την εκπομπή 
αερίων θερμοκηπίου.  

Τροπολογία 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

70. Νέα και αναδυόμενα ζητήματα που 
προκύπτουν από τεχνολογικές εξελίξεις 
ταχύτερες από την πολιτική, όπως τα 
νανοϋλικά, οι μη συμβατικές πηγές 

70. Νέα και αναδυόμενα ζητήματα που 
προκύπτουν από τεχνολογικές εξελίξεις 
ταχύτερες από την πολιτική, όπως τα 
νανοϋλικά και παρόμοια προηγμένα 
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ενέργειας, η δέσμευση και αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα και τα 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αποτελούν 
προκλήσεις από πλευράς διαχείρισης 
κινδύνων και μπορούν να προκαλέσουν 
συγκρούσεις συμφερόντων, αναγκών και 
προσδοκιών. Αυτό, με τη σειρά του, 
μπορεί να οδηγήσει σε αυξανόμενη 
ανησυχία του κοινού και δυνητική 
εχθρότητα απέναντι στις νέες τεχνολογίες.
Είναι επομένως αναγκαίο να διεξαχθεί 
ευρύτερος λεπτομερής κοινωνικός 
διάλογος σχετικά με τους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους και τους 
πιθανούς συμβιβασμούς που είμαστε 
διατεθειμένοι να δεχθούμε, λαμβανομένων 
υπόψη των ελλιπών ή αβέβαιων κάποιες 
φορές πληροφοριών για τους 
αναδυόμενους κινδύνους και τον τρόπο με 
τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται. Με 
τη συστηματική προσέγγιση της 
διαχείρισης των περιβαλλοντικών 
κινδύνων θα βελτιωθεί η ικανότητα της ΕΕ 
να εντοπίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις και 
να ενεργεί σχετικά με έγκαιρο τρόπο, 
καθησυχάζοντας ταυτόχρονα το κοινό.

υλικά, οι μη συμβατικές πηγές ενέργειας, η 
δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, 
αποτελούν προκλήσεις από πλευράς 
διαχείρισης κινδύνων και μπορούν να 
προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων, 
αναγκών και προσδοκιών. Αυτό, με τη 
σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε 
αυξανόμενη ανησυχία του κοινού και 
δυνητική εχθρότητα απέναντι στις νέες 
τεχνολογίες. Είναι επομένως αναγκαίο να 
διεξαχθεί ευρύτερος λεπτομερής 
κοινωνικός διάλογος σχετικά με τους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους και τους 
πιθανούς συμβιβασμούς που είμαστε 
διατεθειμένοι να δεχθούμε, λαμβανομένων 
υπόψη των ελλιπών ή αβέβαιων κάποιες 
φορές πληροφοριών για τους 
αναδυόμενους κινδύνους και τον τρόπο με 
τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται. Με 
τη συστηματική προσέγγιση της 
διαχείρισης των περιβαλλοντικών 
κινδύνων θα βελτιωθεί η ικανότητα της ΕΕ 
να εντοπίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις και 
να ενεργεί σχετικά με έγκαιρο τρόπο, 
καθησυχάζοντας ταυτόχρονα το κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πιθανό να εμφανιστούν στο μέλλον άγνωστες ουσίες και υλικά, επομένως είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τέτοια υλικά και ουσίες θα μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά τρόπο 
παρόμοιο, μεταξύ άλλων, με τα νανοϋλικά. 


