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Τροπολογία 18
Michèle Rivasi
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η ατμοσφαιρική ρύπανση 
συνεπάγεται σημαντικό κόστος για την 
οικονομία και τη βιομηχανία της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ετήσιων άμεσων δαπανών από την 
απώλεια ημερών εργασίας ύψους 15 
δισεκατομμυρίων ευρώ, κόστους 
υγειονομικής περίθαλψης ύψους 4 
δισεκατομμυρίων ευρώ απώλειας 
συγκομιδής ύψους 3 δισεκατομμυρίων 
ευρώ και ζημιών 1 εκατομμυρίου ευρώ σε 
κτίρια της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 19
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Τα κράτη μέλη και η Ένωση έχουν 
δεσμευτεί να μειώσουν τις εκπομπές 
υδραργύρου τους στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της Σύμβασης της Μιναμάτα 
για τον υδράργυρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών υδραργύρου στην ΕΕ, 
όπως απαιτείται δυνάμει της κοινοτικής στρατηγικής του 2005 για τον υδράργυρο και της 
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Σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, της οποίας τα κράτη μέλη και η Ένωση αποτελούν 
συμβαλλόμενα μέρη.

Τροπολογία 20
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί 
το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων 
εκπομπών που θεσπίστηκε με την 
οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να 
εναρμονιστεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις 
της Ένωσης και των κρατών μελών.

(6) Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί 
το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων 
εκπομπών που θεσπίστηκε με την 
οδηγία 2001/81/ΕΚ και να συμπεριλάβει 
φιλόδοξα όρια ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Οι δεσμεύσεις για τη μείωση των 
εκπομπών πρέπει να υπερβαίνουν το 
πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ και να 
αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων 
του 6ου και του 7ου προγράμματος 
δράσης της Ένωσης για το περιβάλλον 
στους τομείς της υγείας και του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 21
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί
το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων 
εκπομπών που θεσπίστηκε με την 
οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να 
εναρμονιστεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις 
της Ένωσης και των κρατών μελών.

(6) Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί 
το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων 
εκπομπών που θεσπίστηκε με την 
οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης και των 
κρατών μελών.

Or. en
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Τροπολογία 22
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί 
το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων 
εκπομπών που θεσπίστηκε με την 
οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να 
εναρμονιστεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις 
της Ένωσης και των κρατών μελών.

(6) Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί 
το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων 
εκπομπών που θεσπίστηκε με την 
οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να 
εναρμονιστεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις 
της Ένωσης και των κρατών μελών και να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωσή του με 
αυτές.

Or. en

Τροπολογία 23
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία κατά 
τρόπο που να συνεισφέρει 
αποτελεσματικά στην επίτευξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου της Ένωσης 
όσον αφορά την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, ο οποίος 
υποστηρίζεται από τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας, καθώς και των ενωσιακών στόχων 
για προστασία της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων, με μείωση των επιπέδων 
και της εναπόθεσης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης που προκαλεί οξίνιση, 
ευτροφισμό και σχηματισμό όζοντος, ώστε 
να μην υπερβαίνουν τα κρίσιμα φορτία και 
επίπεδα που καθορίζονται στη σύμβαση 

(7) Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
παρούσα οδηγία κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της Ένωσης όσον 
αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα, ο οποίος υποστηρίζεται από τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας, καθώς και των 
ενωσιακών στόχων για προστασία της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, 
με μείωση των επιπέδων και της 
εναπόθεσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
που προκαλεί οξίνιση, ευτροφισμό και 
σχηματισμό όζοντος, ώστε να μην 
υπερβαίνουν τα κρίσιμα φορτία και 
επίπεδα που καθορίζονται στη σύμβαση 
LRTAP.
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LRTAP.

Or. en

Τροπολογία 24
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία κατά 
τρόπο που να συνεισφέρει αποτελεσματικά 
στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου 
στόχου της Ένωσης όσον αφορά την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ο 
οποίος υποστηρίζεται από τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας, καθώς και των 
ενωσιακών στόχων για προστασία της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, 
με μείωση των επιπέδων και της 
εναπόθεσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
που προκαλεί οξίνιση, ευτροφισμό και 
σχηματισμό όζοντος, ώστε να μην 
υπερβαίνουν τα κρίσιμα φορτία και 
επίπεδα που καθορίζονται στη σύμβαση 
LRTAP.

(7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία κατά 
τρόπο που να συνεισφέρει αποτελεσματικά 
στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου 
στόχου της Ένωσης όσον αφορά την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ο 
οποίος θεσπίστηκε προκειμένου να 
αποφευχθούν σημαντικές δυσμενείς 
επιπτώσεις και κίνδυνοι για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και
υποστηρίζεται από τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας και των ενωσιακών στόχων για 
προστασία της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων, με μείωση των επιπέδων 
και της εναπόθεσης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης που προκαλεί οξίνιση, 
ευτροφισμό και σχηματισμό όζοντος, ώστε 
να μην υπερβαίνουν τα κρίσιμα φορτία και 
επίπεδα που καθορίζονται στη σύμβαση 
LRTAP.

Or. en

Τροπολογία 25
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 
του σεναρίου αναφοράς και του σεναρίου 
του μέγιστου επιπέδου τεχνικά εφικτών 
μειώσεων πρέπει να είναι 75%, καθώς το 
ποσοστό αυτό έχει προσδιοριστεί ως το 
βέλτιστο οικονομικά επίπεδο φιλοδοξίας 
σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων 
της Επιτροπής, που επιβεβαιώθηκε από 
τη συμπληρωματική εκτίμηση 
επιπτώσεων που διενεργήθηκε κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 26
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών 
υδραργύρου στην Ένωση, όπως 
απαιτείται δυνάμει της κοινοτικής 
στρατηγικής του 2005 για τον υδράργυρο 
και της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον 
υδράργυρο, της οποίας τα κράτη μέλη και 
η Ένωση αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών υδραργύρου στην ΕΕ, 
όπως απαιτείται δυνάμει της κοινοτικής στρατηγικής του 2005 για τον υδράργυρο και της 
Σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, της οποίας τα κράτη μέλη και η Ένωση αποτελούν 
συμβαλλόμενα μέρη.
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Τροπολογία 27
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις 
δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το 
2020 και το 2030. Για να είναι δυνατόν να 
καταδειχθεί η σημειούμενη πρόοδος προς 
την τήρηση των δεσμεύσεων για το 2030, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτύχουν το 
2025 ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών, τα 
οποία καθορίζονται με βάση γραμμική 
πορεία από τα επίπεδα των εκπομπών 
τους του 2020 προς εκείνα που απορρέουν 
από τις δεσμεύσεις μείωσης των 
εκπομπών για το 2030, εκτός εάν αυτό 
συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος. Σε 
περίπτωση αδυναμίας περιορισμού των 
εκπομπών στα επίπεδα αυτά το 2025, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξηγούν τους 
σχετικούς λόγους στις εκθέσεις που 
υποβάλλουν βάσει της παρούσας οδηγίας.

(9) Τα κράτη μέλη τηρούν τις δεσμεύσεις 
για μείωση των εκπομπών που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το 
2020, το 2025 και το 2030.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών πρέπει να είναι δεσμευτικές και για το 2025 με 
στόχο την επίτευξη «επιπέδων ποιότητας του αέρα που να μη συνεπάγονται σημαντικές 
δυσμενείς επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον».

Τροπολογία 28
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις (9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις 
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δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το 
2020 και το 2030. Για να είναι δυνατόν να 
καταδειχθεί η σημειούμενη πρόοδος προς 
την τήρηση των δεσμεύσεων για το 2030, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτύχουν το 
2025 ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών, τα 
οποία καθορίζονται με βάση γραμμική 
πορεία από τα επίπεδα των εκπομπών 
τους του 2020 προς εκείνα που απορρέουν 
από τις δεσμεύσεις μείωσης των 
εκπομπών για το 2030, εκτός εάν αυτό 
συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος. Σε 
περίπτωση αδυναμίας περιορισμού των 
εκπομπών στα επίπεδα αυτά το 2025, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξηγούν τους 
σχετικούς λόγους στις εκθέσεις που 
υποβάλλουν βάσει της παρούσας οδηγίας.

δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το 
2020, το 2025 και το 2030.

Or. en

Αιτιολόγηση

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Only setting new 
commitments for 2030 does not reflect the urgent action needed given that air pollution 
causes considerable health, economic and environmental damage across the EU. Legally 
binding national emission ceilings should apply already in 2025, as well as in 2030, to 
accelerate progress on air quality and ensure consistency and better compliance with the EU 
Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC). The Commission's impact assessment concludes 
that binding ceilings in 2025 can be achieved cost-effectively.

Τροπολογία 29
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις 
δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το 
2020 και το 2030. Για να είναι δυνατόν να 
καταδειχθεί η σημειούμενη πρόοδος προς 
την τήρηση των δεσμεύσεων για το 2030, 

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις 
δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το 
2020, το 2025 και το 2030.
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τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτύχουν το 
2025 ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών, τα 
οποία καθορίζονται με βάση γραμμική 
πορεία από τα επίπεδα των εκπομπών 
τους του 2020 προς εκείνα που απορρέουν 
από τις δεσμεύσεις μείωσης των 
εκπομπών για το 2030, εκτός εάν αυτό 
συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος. Σε 
περίπτωση αδυναμίας περιορισμού των 
εκπομπών στα επίπεδα αυτά το 2025, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξηγούν τους 
σχετικούς λόγους στις εκθέσεις που 
υποβάλλουν βάσει της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 30
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις 
δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το 
2020 και το 2030. Για να είναι δυνατόν να 
καταδειχθεί η σημειούμενη πρόοδος προς 
την τήρηση των δεσμεύσεων για το 2030, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτύχουν το 
2025 ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών, τα 
οποία καθορίζονται με βάση γραμμική 
πορεία από τα επίπεδα των εκπομπών τους 
του 2020 προς εκείνα που απορρέουν από 
τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για 
το 2030, εκτός εάν αυτό συνεπάγεται 
δυσανάλογο κόστος. Σε περίπτωση 
αδυναμίας περιορισμού των εκπομπών στα 
επίπεδα αυτά το 2025, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξηγούν τους σχετικούς λόγους 
στις εκθέσεις που υποβάλλουν βάσει της 
παρούσας οδηγίας.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις 
δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το 
2020 και το 2030. Για να είναι δυνατόν να 
καταδειχθεί η σημειούμενη πρόοδος προς 
την τήρηση των δεσμεύσεων για το 2030, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά 
περίπτωση, να επιτύχουν το 2025 
ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών, τα οποία 
καθορίζονται με βάση γραμμική πορεία 
από τα επίπεδα των εκπομπών τους 
του 2020 προς εκείνα που απορρέουν από 
τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για 
το 2030, εκτός εάν αυτό συνεπάγεται 
δυσανάλογο κόστος. Σε περίπτωση 
αδυναμίας περιορισμού των εκπομπών στα 
επίπεδα αυτά το 2025, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξηγούν τους σχετικούς λόγους 
στις εκθέσεις που υποβάλλουν βάσει της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνάδει με την τροπολογία σχετικά με τη διαγραφή των δεσμεύσεων για 
μείωση της αμμωνίας για το 2020. Εάν δεν υπάρχει δέσμευση για το 2020, δεν θα είναι δυνατόν 
να υπάρξει γραμμική πορεία μεταξύ των επιπέδων εκπομπών του 2020 και του 2030. Επιπλέον, 
η μείωση των εκπομπών αμμωνίας δεν αναμένεται να ακολουθήσει γραμμική πορεία με την 
πάροδο του χρόνου.

Τροπολογία 31
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Κατά τον καθορισμό των 
δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών 
συνυπολογίζονται οι προσπάθειες που 
έχουν καταβληθεί από τα κράτη μέλη στο 
παρελθόν.

Or. nl

Τροπολογία 32
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 
οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 
εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 
εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 
των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 
μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 
στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 
ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 
τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 
εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα της 

διαγράφεται
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ενωσιακής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ορίων 
περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο 
που επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 
Συμβουλίου.21 Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να τηρούν 
από κοινού τις δεσμεύσεις τους και τα 
ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών όσον αφορά 
το μεθάνιο (CH4) και να εφαρμόζουν την 
απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό.22 Για τον 
έλεγχο της τήρησης των εθνικών 
ανώτατων ορίων εκπομπών, των 
δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών 
και των ενδιάμεσων επιπέδων των 
εκπομπών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους 
απογραφές εκπομπών καθώς θα 
βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση 
και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά 
τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να 
προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση 
οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις 
ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παρούσας οδηγίας.

__________________
21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 
μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 
υγρών καυσίμων σε θείο και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 
L 121 της 11.5.1999, σ. 13).
22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
περί των προσπαθειών των κρατών 
μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν 
οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση 
των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 
(ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα μέτρα ευελιξίας απειλούν να υπονομεύσουν την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος 
και την εκτελεστότητα της οδηγίας.

Τροπολογία 33
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 
οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 
εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 
εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 
των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 
μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 
στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 
ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 
τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 
εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα της 
ενωσιακής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ορίων 
περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 
επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 
Συμβουλίου.21 Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να τηρούν 
από κοινού τις δεσμεύσεις τους και τα 
ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών όσον αφορά 
το μεθάνιο (CH4) και να εφαρμόζουν την 
απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό.22 Για τον 
έλεγχο της τήρησης των εθνικών
ανώτατων ορίων εκπομπών, των 
δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και 
των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους 
απογραφές εκπομπών καθώς θα 
βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση 
και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 
οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 
εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 
εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 
μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 
στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 
ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 
τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 
εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα της 
ενωσιακής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ορίων 
περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 
επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 
Συμβουλίου.21 Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να τηρούν 
από κοινού τις δεσμεύσεις τους και τα 
ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών όσον αφορά 
το μεθάνιο (CH4) και να εφαρμόζουν την 
απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό.22 Για τον 
έλεγχο της τήρησης των εθνικών 
ανώτατων ορίων εκπομπών, των 
δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και 
των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους 
απογραφές εκπομπών καθώς θα 
βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση 
και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά 
τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να 
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τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να 
προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση 
οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις 
ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας 
οδηγίας.

προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση 
οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις 
ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας 
οδηγίας.

__________________ __________________
21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 
μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 
υγρών καυσίμων σε θείο και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 
L 121 της 11.5.1999, σ. 13).

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 
μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 
υγρών καυσίμων σε θείο και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 
L 121 της 11.5.1999, σ. 13).

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 
των προσπαθειών των κρατών μελών να 
μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 
εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 
της 5.6.2009, σ. 136).

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 
των προσπαθειών των κρατών μελών να 
μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 
εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 
της 5.6.2009, σ. 136).

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 34
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 
οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 
εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 
εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 
των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 
μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 
οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 
εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 
εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 
των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 
μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 



AM\1048149EL.doc 15/90 PE546.883v01-00

EL

στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 
ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 
τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 
εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα της 
ενωσιακής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ορίων 
περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 
επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 
Συμβουλίου.21 Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να τηρούν 
από κοινού τις δεσμεύσεις τους και τα 
ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών όσον αφορά 
το μεθάνιο (CH4) και να εφαρμόζουν την 
απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό.22 Για τον 
έλεγχο της τήρησης των εθνικών 
ανώτατων ορίων εκπομπών, των 
δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και 
των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους 
απογραφές εκπομπών καθώς θα 
βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση 
και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά 
τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να 
προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση 
οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις 
ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας 
οδηγίας.

στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 
ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 
τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 
εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα της 
ενωσιακής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ορίων 
περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 
επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 
Συμβουλίου.21 Για τον έλεγχο της τήρησης 
των εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών, 
των δεσμεύσεων για μείωση των 
εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 
των εκπομπών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους 
απογραφές εκπομπών καθώς θα 
βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση 
και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά 
τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να 
προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση 
οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις 
ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας 
οδηγίας.

__________________ __________________
21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 
μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 
υγρών καυσίμων σε θείο και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 
L 121 της 11.5.1999, σ. 13).

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 
μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 
υγρών καυσίμων σε θείο και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 
L 121 της 11.5.1999, σ. 13).

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 
των προσπαθειών των κρατών μελών να 
μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 
εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 
των προσπαθειών των κρατών μελών να 
μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 
εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 
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της 5.6.2009, σ. 136). της 5.6.2009, σ. 136).

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία για τη διαγραφή των δεσμεύσεων για τη μείωση του μεθανίου στην 
οδηγία. Εάν δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, εκλείπει η ανάγκη μεθόδων για την από κοινού τήρηση 
των δεσμεύσεων.

Τροπολογία 35
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 
οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 
εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 
εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 
των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 
μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 
στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 
ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 
τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 
εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα της 
ενωσιακής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ορίων 
περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 
επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 
Συμβουλίου.21 Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να τηρούν 
από κοινού τις δεσμεύσεις τους και τα 
ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών όσον αφορά 
το μεθάνιο (CH4) και να εφαρμόζουν την 
απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό.22 Για τον 
έλεγχο της τήρησης των εθνικών 
ανώτατων ορίων εκπομπών, των 
δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 
οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 
εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 
εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 
των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 
μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 
στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 
ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 
τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 
εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα της 
ενωσιακής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ορίων 
περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 
επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 
Συμβουλίου.21 Για τον έλεγχο της τήρησης 
των εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών, 
των δεσμεύσεων για μείωση των 
εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 
των εκπομπών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους 
απογραφές εκπομπών καθώς θα 
βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση 
και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά 
τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να 
προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση 
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των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους 
απογραφές εκπομπών καθώς θα 
βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση 
και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά 
τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να 
προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση 
οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις 
ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας 
οδηγίας.

οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις 
ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας 
οδηγίας.

__________________ __________________
22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 
των προσπαθειών των κρατών μελών να 
μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 
εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 
της 5.6.2009, σ. 136).

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 
των προσπαθειών των κρατών μελών να 
μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 
εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 
της 5.6.2009, σ. 136).

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 
μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 
υγρών καυσίμων σε θείο και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 
L 121 της 11.5.1999, σ. 13).

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 
μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 
υγρών καυσίμων σε θείο και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 
L 121 της 11.5.1999, σ. 13).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για τη συμπερίληψη του μεθανίου στην οδηγία από το 2030 θα υπερέβαινε την 
υφιστάμενη διεθνή νομοθεσία για το κλίμα, προκαλώντας επιπλέον κανονιστικό φόρτο για τη 
βιομηχανία και τα κράτη μέλη χωρίς αντίστοιχα οφέλη για το περιβάλλον.

Τροπολογία 36
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 
πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης για την επίτευξη των 
απαιτούμενων μειώσεων και των 
ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών 
τους, καθώς και για την αποτελεσματική 
συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών 
σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται 
από υπέρμετρες συγκεντρώσεις 
ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν 
σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 
άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων 
και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά 
προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης θα πρέπει επομένως να 
συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των 
σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που 
εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.23

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 
πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης για την επίτευξη των 
απαιτούμενων μειώσεων, καθώς και για 
την αποτελεσματική συνεισφορά στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον 
αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη μείωσης των εκπομπών σε ζώνες 
και οικισμούς που πλήττονται από 
υπέρμετρες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών 
ρύπων και/ή συντελούν σημαντικά στη 
ρύπανση της ατμόσφαιρας άλλων ζωνών 
και οικισμών, μεταξύ άλλων και σε 
γειτονικές χώρες. Τα εθνικά προγράμματα 
ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα 
πρέπει επομένως να συνεισφέρουν στην 
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων για την 
ποιότητα του αέρα που εγκρίνονται 
δυνάμει του άρθρου 23 της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.23

__________________ __________________
23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 
αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152
της 11.6.2008, σ. 1).

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 
αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 
της 11.6.2008, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 37
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 
πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης για την επίτευξη των 
απαιτούμενων μειώσεων και των 
ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών 
τους, καθώς και για την αποτελεσματική 
συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών 
σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται 
από υπέρμετρες συγκεντρώσεις 
ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν 
σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 
άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων 
και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά 
προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης θα πρέπει επομένως να 
συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των 
σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που 
εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.23

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 
πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης για την επίτευξη των 
απαιτούμενων μειώσεων, καθώς και για 
την αποτελεσματική συνεισφορά στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον 
αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη μείωσης των εκπομπών σε ζώνες 
και οικισμούς που πλήττονται από 
υπέρμετρες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών 
ρύπων και/ή συντελούν σημαντικά στη 
ρύπανση της ατμόσφαιρας άλλων ζωνών 
και οικισμών, μεταξύ άλλων και σε 
γειτονικές χώρες. Τα εθνικά προγράμματα 
ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα 
πρέπει επομένως να συνεισφέρουν στην 
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων για την 
ποιότητα του αέρα που εγκρίνονται 
δυνάμει του άρθρου 23 της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.23

__________________ __________________
23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 
αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 
της 11.6.2008, σ. 1).

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 
αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 
της 11.6.2008, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 38
Michèle Rivasi
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να μειωθούν οι 
εκπομπές NH3 και PM2,5 στην 
ατμόσφαιρα από τις κύριες πηγές 
ρύπανσης, στα εθνικά προγράμματα 
ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα για 
εφαρμογή στον γεωργικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να 
εφαρμόζουν μέτρα διαφορετικά από αυτά 
που παρατίθενται στην παρούσα οδηγία, 
ισοδύναμου όμως επιπέδου 
περιβαλλοντικών επιδόσεων, λόγω ειδικών 
εθνικών περιστάσεων.

(13) Προκειμένου να μειωθούν με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο οι εκπομπές 
NH3 και PM2,5 στην ατμόσφαιρα από τις 
κύριες πηγές ρύπανσης, στα εθνικά 
προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
μέτρα για εφαρμογή στον γεωργικό τομέα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
δικαίωμα να εφαρμόζουν μέτρα 
διαφορετικά από αυτά που παρατίθενται 
στην παρούσα οδηγία, ισοδύναμου όμως 
επιπέδου περιβαλλοντικών επιδόσεων, 
λόγω ειδικών εθνικών περιστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ο γεωργικός τομέας δεν θα συνεισέφερε στις μειώσεις των εκπομπών, οι 
άλλοι τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και του ενεργειακού 
τομέα, θα υποχρεούνταν να εφαρμόσουν πιο δαπανηρά μέτρα για την επίτευξη των ίδιων 
περιβαλλοντικών στόχων.

Τροπολογία 39
Henna Virkkunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22a) Η παρούσα οδηγία υποχρεώνει τα 
κράτη μέλη να τηρούν τις δεσμεύσεις που 
προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας οδηγίας για τη μείωση των 
εκπομπών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διαθέτουν ευελιξία όσον αφορά 
τον τρόπο τήρησης των εν λόγω 
δεσμεύσεων με τον πλέον οικονομικά 
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αποδοτικό τρόπο. Ως εκ τούτου, τα μέτρα 
που προτείνονται στο παράρτημα III της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να γίνονται 
αντιληπτά ως κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Τροπολογία 40
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Δεδομένης της φύσης και έκτασης 
των τροποποιήσεων που πρέπει να 
επέλθουν στην οδηγία 2001/81/ΕΚ, η εν 
λόγω οδηγία θα πρέπει να αντικατασταθεί, 
ώστε να αυξηθούν η ασφάλεια δικαίου, η 
σαφήνεια, η διαφάνεια και η απλούστευση 
της νομοθεσίας. Προκειμένου να είναι 
αδιάλειπτη η βελτίωση της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να τηρούν τα εθνικά ανώτατα όρια 
εκπομπών που καθορίζονται στην 
οδηγία 2001/81/ΕΚ έως ότου τεθούν σε 
εφαρμογή, το 2020, οι νέες εθνικές 
δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(24) Δεδομένης της φύσης και έκτασης 
των τροποποιήσεων που πρέπει να 
επέλθουν στην οδηγία 2001/81/ΕΚ, η εν 
λόγω οδηγία θα πρέπει να αντικατασταθεί, 
ώστε να αυξηθούν η ασφάλεια δικαίου, η 
σαφήνεια, η διαφάνεια και η απλούστευση 
της νομοθεσίας. Προκειμένου να είναι 
αδιάλειπτη η βελτίωση της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να τηρούν τα εθνικά ανώτατα όρια 
εκπομπών που καθορίζονται στην 
οδηγία 2001/81/ΕΚ έως ότου τεθούν σε 
εφαρμογή, το 2020 και το 2030, οι νέες 
εθνικές δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της διαγραφής των δεσμεύσεων για την αμμωνία για το 2020, οι νέες εθνικές δεσμεύσεις 
για τις εκπομπές αμμωνίας θα τεθούν σε εφαρμογή το 2030 και όχι το 2020.

Τροπολογία 41
Ivan Jakovčić

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

(26a) Οι υποψήφιες και δυνάμει 
υποψήφιες για ένταξη χώρες θα πρέπει να 
εναρμονίσουν, στον βαθμό του δυνατού, 
τους εθνικούς κανονισμούς τους με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 42
Henna Virkkunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
εκπομπές των ρύπων που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι από όλες τις πηγές στην
επικράτεια των κρατών μελών, στις 
αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες και 
στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
εκπομπές των ρύπων που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι από όλες τις ανθρωπογενείς
πηγές στην επικράτεια των κρατών μελών,
στις αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες 
και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να είναι ακριβές και να συνάδει με άλλα άρθρα, όπως με το άρθρο 
4.

Τροπολογία 43
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 
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θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 
σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 
σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 
μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 
2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα II.

θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 
σωματιδίων (PM2,5), μεθανίου (CH4) και 
υδραργύρου (Hg) σύμφωνα με τις εθνικές 
δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 
ισχύουν από το 2020, το 2025 και το 2030.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα II πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι 
ιδιαίτερα τοξικά για τους ανθρώπους και ειδικά για το αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα. Σε 
μορφή ατμού απορροφάται γρήγορα από το αίμα με την εισπνοή. Ο μικροβιακός μεταβολισμός 
συγκεντρώσεων υδραργύρου μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μεθυλυδραργύρου, μιας 
νευροτοξίνης με την αποδεδειγμένη ιδιότητα να συσσωρεύεται στους οργανισμούς και να 
συγκεντρώνεται στις τροφικές αλυσίδες.

Τροπολογία 44
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 
σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 
σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 
μείωση των εκπομπών που ισχύουν από 
το 2020 και το 2030, όπως προβλέπεται 
στο παράρτημα II.

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 
σωματιδίων (PM2,5).

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το μεθάνιο εντάσσεται σε σύστημα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών που 
περιλαμβάνεται τόσο στον επιμερισμό των προσπαθειών όσο και στο σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών. Η προσθήκη του μεθανίου στην παρούσα αναθεώρηση της οδηγίας για 
τη μείωση των εθνικών εκπομπών θα συνιστούσε διπλή ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να 
αποφευχθεί ακριβώς βάσει των προσπαθειών για τη βελτίωση της νομοθεσίας και το 
πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου 
(REFIT). Θα απαιτούνταν δε και κατάλληλη προσαρμογή του παραρτήματος.

Τροπολογία 45
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 
σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 
σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 
μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 
2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα II.

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 
σωματιδίων (PM2,5), μεθανίου (CH4) και 
υδραργύρου (Hg) σύμφωνα με τις εθνικές 
δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 
ισχύουν από το 2020 και το 2030, όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα II.

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου και συνεπάγεται τη συμπερίληψη τιμών 
στο παράρτημα ΙΙ, οι οποίες αντιστοιχούν στο σενάριο αναφοράς της πολιτικής για το κλίμα και 

σε γεφύρωση του χάσματος κατά 75%).

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών υδραργύρου στην ΕΕ, 
όπως απαιτείται δυνάμει της κοινοτικής στρατηγικής του 2005 για τον υδράργυρο και της 
Σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, της οποίας τα κράτη μέλη και η Ένωση αποτελούν 
συμβαλλόμενα μέρη.
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Τροπολογία 46
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 
σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 
σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 
μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 
2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα II.

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 
σωματιδίων (PM2,5) , μεθανίου (CH4) και 
υδραργύρου (Hg) σύμφωνα με τις εθνικές 
δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 
ισχύουν από το 2020, το 2025 και το 2030, 
όπως προβλέπεται στο παράρτημα II.

Or. en

Αιτιολόγηση

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Mercury is a global air 
pollutant which has severe impacts on human health, ecosystems and wildlife. The main 
source of mercury emissions to air at EU level is the burning of coal, but significant 
emissions also come from non ferrous metal industries, cement production and crematoria. 
This directive should set a cap of the total EU emissions of mercury into the air. This will 
contribute to implementation by the EU of the 2005 Mercury Strategy and the 2013 Minamata 
Convention on Mercury, under which the EU has committed to reduce overall emissions of 
mercury into the air.

Τροπολογία 47
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 
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πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3),
σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 
σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για
μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 
2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα II.

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3) και
σωματιδίων (PM2,5) σύμφωνα με τις 
εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των 
εκπομπών που ισχύουν από το 2020 και το 
2030, όπως προβλέπεται στο παράρτημα 
II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μεθάνιο είναι ένα σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου και ως εκ τούτου ο μετριασμός του 
εφαρμόζεται ήδη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια. Η 
συμπερίληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων για τον μετριασμό του μεθανίου στην οδηγία ΕΑΟΕ 
συνιστά περιττή διπλή ρύθμιση.

Τροπολογία 48
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 
σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4)
σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 
μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 
2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα II.

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 
σωματιδίων (PM2,5) σύμφωνα με τις 
εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των 
εκπομπών που ισχύουν από το 2020 και το 
2030, όπως προβλέπεται στο παράρτημα 
II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για τη συμπερίληψη του μεθανίου στην οδηγία από το 2030 θα υπερέβαινε την 
υφιστάμενη διεθνή νομοθεσία για το κλίμα, προκαλώντας επιπλέον κανονιστικό φόρτο για τη 
βιομηχανία και τα κράτη μέλη χωρίς αντίστοιχα οφέλη για το περιβάλλον.
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Τροπολογία 49
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 
σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 
σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 
μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 
2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα II.

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 
σωματιδίων (PM2,5), υδραργύρου και 
μεθανίου (CH4) σύμφωνα με τις εθνικές 
δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 
ισχύουν από το 2020, το 2025 και το 2030, 
όπως προβλέπεται στο παράρτημα II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών υδραργύρου στην ΕΕ, 
όπως απαιτείται δυνάμει της κοινοτικής στρατηγικής του 2005 για τον υδράργυρο και της 
Σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, της οποίας τα κράτη μέλη και η Ένωση αποτελούν 
συμβαλλόμενα μέρη. Επιπλέον, οι εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών πρέπει να είναι 
δεσμευτικές και για το 2025.

Τροπολογία 50
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 
εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 
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σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 
σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 
μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 
2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα II.

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 
σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 
μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 
2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα II. Ο περιορισμός των 
εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων 
(VOC) εκτός από το μεθάνιο και μεθανίου 
(CH4) πρέπει να εξετασθεί στο ευρύτερο 
πλαίσιο της μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου.

Or. nl

Τροπολογία 51
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 
δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 
τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 
NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 
PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα 
των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 
βάση τις πωλήσεις καυσίμων και 
σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 
από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 
2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 
δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 
2030.

διαγράφεται

Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού 
των εκπομπών του 2025 σύμφωνα με την 
καθορισμένη πορεία, τα κράτη μέλη 
εξηγούν τους σχετικούς λόγους στις 
εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια της τροποποίησης του άρθρου 4 παράγραφος 1, ήτοι οι εθνικές δεσμεύσεις για 
μείωση των εκπομπών πρέπει να είναι δεσμευτικές και για το 2025.

Τροπολογία 52
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 
δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 
τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 
NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 
PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα 
των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 
βάση τις πωλήσεις καυσίμων και 
σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 
από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 
2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 
δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 
2030.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

By this article the intermediate year 2025 could be considered as a required emission 
reduction commitment cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-
introduce a 2025 target year undermining the positive effects with the framework for climate 
and energy policies in 2030. There is no reason to expect that cost-effective emission 
reductions will follow a linear path for all sectors and countries, and forcing this could 
increase compliance costs unnecessarily. This could also have a detrimental effect on the 
individual countries and sectors strategies to the decarbonisation objectives in 2030. The 
national emission reduction commitments laid down in Annex II are binding for any year from 
2020 to 2029. Also the 2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol 
continue to be binding beyond 2020.The reporting requirements for Member States are 
sufficient to give confidence about the delivery of 2030 commitments.
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Τροπολογία 53
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 
δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 
τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 
NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 
PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα 
των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 
βάση τις πωλήσεις καυσίμων και 
σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 
από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 
2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 
δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 
2030.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 54
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 
δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 
τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 
NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 
PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα 
των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 
βάση τις πωλήσεις καυσίμων και 
σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 
από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 
2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 
δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 

διαγράφεται
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2030.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 55
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 
κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 
ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 
εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 και 
CH4 του 2025. Τα επίπεδα των εκπομπών 
αυτών προσδιορίζονται με βάση τις 
πωλήσεις καυσίμων και σύμφωνα με 
γραμμική πορεία μείωσης από τα επίπεδα 
των εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα 
που απορρέουν από τις δεσμεύσεις 
μείωσης των εκπομπών για το 2030.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε να περιορίσουν τις οικείες 
ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 
εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5, 
μεθανίου (CH4) και υδραργύρου (Hg) του 
2025 όπως ορίζεται στο παράρτημα II.

Or. en

Τροπολογία 56
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη στοχεύουν στη λήψη όλων 
των απαραίτητων μέτρων που δεν 
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δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 
τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 
NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 
PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα των 
εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 
βάση τις πωλήσεις καυσίμων και
σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης από 
τα επίπεδα των εκπομπών τους του 2020 
σε εκείνα που απορρέουν από τις 
δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 
2030.

συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος ώστε να 
περιορίσουν τις οικείες ανθρωπογενείς 
εκπομπές SO2, NOx, VOC εκτός από το 
μεθάνιο, NH3, PM2,5 του 2025 σύμφωνα 
με μια γραμμική πορεία μείωσης από τα 
επίπεδα των εκπομπών τους του 2020 σε 
εκείνα που απορρέουν από τις δεσμεύσεις 
μείωσης των εκπομπών για το 2030.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ορόσημο του 2025 δεν είναι επαρκώς ευέλικτο ώστε να επιτρέψει στα κράτη μέλη να 
ακολουθήσουν διαφορετικές πορείες για την επίτευξη των ανώτατων ορίων για το 2030. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ευελιξία να επιλέξουν την καταλληλότερη πορεία για την 
ελαχιστοποίηση του κόστους. Οι απαιτήσεις πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων δυνάμει του πρωτοκόλλου του Γκέτεμποργκ που επιτρέπουν στους συμβαλλόμενους 
να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές τους βάσει είτε των πωλήσεων είτε της χρήσης 
καυσίμων.

Τροπολογία 57
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 
κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 
ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 
εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 και 
CH4 του 2025. Τα επίπεδα των εκπομπών 
αυτών προσδιορίζονται με βάση τις 
πωλήσεις καυσίμων και σύμφωνα με 
γραμμική πορεία μείωσης από τα επίπεδα 
των εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα 
που απορρέουν από τις δεσμεύσεις 
μείωσης των εκπομπών για το 2030.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 
κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 
ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 
εκτός από το μεθάνιο και PM2,5 του 2025. 
Τα επίπεδα των εκπομπών αυτών 
προσδιορίζονται με βάση τις πωλήσεις 
καυσίμων και σύμφωνα με γραμμική 
πορεία μείωσης από τα επίπεδα των 
εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα που 
απορρέουν από τις δεσμεύσεις μείωσης 
των εκπομπών για το 2030.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνάδει με την τροπολογία σχετικά με τη διαγραφή των δεσμεύσεων για 
μείωση της αμμωνίας για το 2020.

Τροπολογία 58
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού 
των εκπομπών του 2025 σύμφωνα με την 
καθορισμένη πορεία, τα κράτη μέλη 
εξηγούν τους σχετικούς λόγους στις 
εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 59
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού 
των εκπομπών του 2025 σύμφωνα με την 
καθορισμένη πορεία, τα κράτη μέλη 
εξηγούν τους σχετικούς λόγους στις 
εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

By this article the intermediate year 2025 could be considered as a required emission 
reduction commitment cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-
introduce a 2025 target year undermining the positive effects with the framework for climate 
and energy policies in 2030. There is no reason to expect that cost-effective emission 
reductions will follow a linear path for all sectors and countries, and forcing this could 
increase compliance costs unnecessarily. This could also have a detrimental effect on the 
individual countries and sectors strategies to the decarbonisation objectives in 2030. The 
national emission reduction commitments laid down in Annex II are binding for any year from 
2020 to 2029. Also the 2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol 
continue to be binding beyond 2020.The reporting requirements for Member States are 
sufficient to give confidence about the delivery of 2030 commitments.

Τροπολογία 60
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού 
των εκπομπών του 2025 σύμφωνα με την 
καθορισμένη πορεία, τα κράτη μέλη 
εξηγούν τους σχετικούς λόγους στις 
εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

διαγράφεται

Or. en

(Συνδέεται με την τροπολογία της προηγούμενης παραγράφου).

Τροπολογία 61
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού 
των εκπομπών του 2025 σύμφωνα με την 
καθορισμένη πορεία, τα κράτη μέλη 
εξηγούν τους σχετικούς λόγους στις 
εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 62
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ακόλουθες εκπομπές δεν 
συνυπολογίζονται για τη συμμόρφωση με 
τις παραγράφους 1 και 2:

διαγράφεται

α) οι εκπομπές αεροσκαφών πέραν του 
κύκλου προσγείωσης και απογείωσης·

β) οι εκπομπές στις Κανάριες Νήσους, 
στα υπερπόντια διαμερίσματα της 
Γαλλίας, στη Μαδέρα και στις Αζόρες·

γ) οι εκπομπές της εθνικής θαλάσσιας 
ναυσιπλοΐας από και προς τα εδάφη που 
αναφέρονται στο στοιχείο β)·

δ) οι εκπομπές από τη διεθνή θαλάσσια 
ναυσιπλοΐα, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 5 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 63
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 
κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 
ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 
εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 και CH4

του 2025. Τα επίπεδα των εκπομπών 
αυτών προσδιορίζονται με βάση τις 
πωλήσεις καυσίμων και σύμφωνα με 
γραμμική πορεία μείωσης από τα επίπεδα 
των εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα 
που απορρέουν από τις δεσμεύσεις 
μείωσης των εκπομπών για το 2030.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 
κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 
ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 
εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 και CH4

του 2025. Τα επίπεδα των εκπομπών 
αυτών προσδιορίζονται με βάση τις 
πωλήσεις και την κατανάλωση καυσίμων 
και σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 
από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 
2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 
δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 
2030.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία 2001/81/ΕΚ και τους ακόλουθους κανόνες παρακολούθησης 
ισχύει ευελιξία κατά τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμων (fuel used). Αυτή η ευελιξία 
θα πρέπει να διατηρηθεί και στη νέα οδηγία, καθώς για τον καθορισμό μέτρων σε εδαφικό 
επίπεδο από τα κράτη μέλη, η κατανάλωση καυσίμων αποτελεί το πλέον σχετικό σημείο 
αναφοράς.

Τροπολογία 64
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 
κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 
ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 
εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 και CH4

του 2025. Τα επίπεδα των εκπομπών 
αυτών προσδιορίζονται με βάση τις 
πωλήσεις καυσίμων και σύμφωνα με 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 
κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 
ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 
εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 του 
2025. Τα επίπεδα των εκπομπών αυτών 
προσδιορίζονται με βάση τις πωλήσεις 
καυσίμων και σύμφωνα με γραμμική 



AM\1048149EL.doc 37/90 PE546.883v01-00

EL

γραμμική πορεία μείωσης από τα επίπεδα 
των εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα 
που απορρέουν από τις δεσμεύσεις 
μείωσης των εκπομπών για το 2030.

πορεία μείωσης από τα επίπεδα των 
εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα που 
απορρέουν από τις δεσμεύσεις μείωσης 
των εκπομπών για το 2030.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το μεθάνιο εντάσσεται σε σύστημα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών που 
περιλαμβάνεται τόσο στον επιμερισμό των προσπαθειών όσο και στο σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών. Η προσθήκη του μεθανίου στην παρούσα αναθεώρηση της οδηγίας για 
τη μείωση των εθνικών εκπομπών θα συνιστούσε διπλή ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να 
αποφευχθεί ακριβώς βάσει των προσπαθειών για τη βελτίωση της νομοθεσίας και το 
πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου 
(REFIT). Θα απαιτούνταν δε και κατάλληλη προσαρμογή του παραρτήματος.

Τροπολογία 65
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα ευελιξίας απειλούν να υπονομεύσουν την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος 
και την εκτελεστότητα της οδηγίας.

Τροπολογία 66
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να τηρούν τα ενδιάμεσα 1. Προκειμένου να τηρούν τις εθνικές 
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επίπεδα εκπομπών, που προσδιορίζονται 
για το 2025 σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και τις εθνικές δεσμεύσεις 
για μείωση των εκπομπών, που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και 
ισχύουν από το 2030 και έπειτα για τα 
NOx, SO2 και PM2,5, τα κράτη μέλη 
μπορούν να συμψηφίζουν τις μειώσεις των 
εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5 που 
επιτυγχάνονται στη διεθνή θαλάσσια 
ναυσιπλοΐα με τις εκπομπές NOx, SO2 και 
PM2,5 από άλλες πηγές κατά το ίδιο έτος, 
υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής 
προϋποθέσεις:

δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών, που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και 
ισχύουν από το 2025 και το 2030 και 
έπειτα για τα NOx, SO2 και PM2,5, τα 
κράτη μέλη μπορούν να συμψηφίζουν τις 
μειώσεις των εκπομπών NOx, SO2 και 
PM2,5 που επιτυγχάνονται στη διεθνή 
θαλάσσια ναυσιπλοΐα με τις εκπομπές 
NOx, SO2 και PM2,5 από άλλες πηγές κατά 
το ίδιο έτος, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι 
εξής προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Only setting new 
commitments for 2030 does not reflect the urgent action needed given that air pollution 
causes considerable health, economic and environmental damage across the EU. Legally 
binding national emission ceilings should apply already in 2025, as well as in 2030, to 
accelerate progress on air quality and ensure consistency and better compliance with the EU 
Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC). The Commission's impact assessment concludes 
that binding ceilings in 2025 can be achieved cost-effectively.

Τροπολογία 67
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να τηρούν τα ενδιάμεσα 
επίπεδα εκπομπών, που προσδιορίζονται 
για το 2025 σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και τις εθνικές δεσμεύσεις 
για μείωση των εκπομπών, που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και 
ισχύουν από το 2030 και έπειτα για τα 
NOx, SO2 και PM2,5, τα κράτη μέλη 
μπορούν να συμψηφίζουν τις μειώσεις των 
εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5 που 

1. Σχετικά με τα ενδιάμεσα επίπεδα 
εκπομπών που προσδιορίζονται για 
το 2025 σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και τις εθνικές δεσμεύσεις 
για μείωση των εκπομπών, που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και 
ισχύουν από το 2030 και έπειτα για τα 
NOx, SO2 και PM2,5, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή, 
υπό την έννοια της ευελιξίας για 
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επιτυγχάνονται στη διεθνή θαλάσσια 
ναυσιπλοΐα με τις εκπομπές NOx, SO2 και 
PM2,5 από άλλες πηγές κατά το ίδιο έτος, 
υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής 
προϋποθέσεις:

ολόκληρη την ΕΕ, την τροποποίηση του 
στόχου μείωσης όσον αφορά συναφείς 
ρύπους, υπό την προϋπόθεση ότι, μέσω 
της λήψης αποδοτικών από άποψη 
κόστους μέτρων σε άλλα κράτη μέλη, η 
ατμοσφαιρική ρύπανση και οι επιπτώσεις 
της στην υγεία των ανθρώπων και στο 
περιβάλλον σε ολόκληρη την Ένωση θα 
μειωθούν με αποτελεσματικότερο τρόπο. 
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, σύμφωνα 
και με το άρθρο 13, να εκδίδει κατ᾽ 
εξουσιοδότηση πράξεις για την ανάπτυξη 
μεθόδων και κριτηρίων καθώς και για τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
εξισορρόπηση αυτών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να συμψηφίζουν τις μειώσεις των 
εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5 που 
επιτυγχάνονται στη διεθνή θαλάσσια 
ναυσιπλοΐα με τις εκπομπές NOx, SO2 και 
PM2,5 από άλλες πηγές κατά το ίδιο έτος, 
υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής 
προϋποθέσεις:

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Flexibilität bevorzugt Mitgliedstaaten mit Zugang zum Meer und mit erheblichen 
Potenzialen zur Reduktion von Schadstoffen im Bereich der Seeschifffahrt. Für die anderen 
Mitgliedstaaten muss eine Ausgleichsregelung in Art.5 Abs. 1 geschaffen werden, ohne 
zugleich das EU Gesamtziel auszuhöhlen: Dabei wandern künftig zusätzlich eingesparte 
Emissionen von Mitgliedstaaten, die ihre NEC-Ziele übererfüllen, in einen gemeinsamen 
Topf. Mitgliedstaaten, die aufgrund von bestimmten Umständen Ziele nicht erreichen (zB 
nachweislich höhere Vermeidungskosten als angenommen; höhere Emissionen aufgrund 
verkehrsintensiver Lage bzw. freiem Warenverkehr; Forcierte Maßnahmen zur 
Reindustrialisierung etc.), können aus diesem Topf Gutschriften bei der Kommission 
beantragen. Methoden und Kriterien für diesen Mechanismus werden im Rahmen von 
delegierten Rechtsakten entwickelt, die Gutschriften werden ex post (also nach 2030) 
zugeteilt. In Kombination mit dem IIASA-Vorschlag können so auf EU-Ebene auch 
verschiedene Luftschadstoffe (über den Umrechnungsfaktor Feinstaub PM2,5) in Form von 
Emissionsgutschriften „getauscht“ werden.

Τροπολογία 68
Paul Rübig



PE546.883v01-00 40/90 AM\1048149EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να τηρούν από 
κοινού τις δεσμεύσεις τους για μείωση 
των εκπομπών μεθανίου και τα ενδιάμεσα 
επίπεδα εκπομπών που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό τον όρο ότι 
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) συμμορφώνονται προς όλες τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις και διαδικασίες 
που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της 
ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 
δυνάμει της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

β) έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν 
αποτελεσματικές διατάξεις για τη 
διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της 
από κοινού εφαρμογής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που αποφευχθεί η διπλή ρύθμιση του μεθανίου στην παρούσα οδηγία, η παρούσα 
παράγραφος πρέπει να διαγραφεί. Το μεθάνιο εντάσσεται σε σύστημα αντιμετώπισης των 
κλιματικών αλλαγών που περιλαμβάνεται τόσο στον επιμερισμό των προσπαθειών όσο και στο 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Η προσθήκη του μεθανίου στην παρούσα 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη μείωση των εθνικών εκπομπών θα συνιστούσε διπλή ρύθμιση, η 
οποία θα πρέπει να αποφευχθεί ακριβώς βάσει των προσπαθειών για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του 
κανονιστικού πλαισίου (REFIT).

Τροπολογία 69
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να τηρούν από 
κοινού τις δεσμεύσεις τους για μείωση 
των εκπομπών μεθανίου και τα ενδιάμεσα 
επίπεδα εκπομπών που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό τον όρο ότι 
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) συμμορφώνονται προς όλες τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις και διαδικασίες 
που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της 
ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 
δυνάμει της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

β) έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν 
αποτελεσματικές διατάξεις για τη 
διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της 
από κοινού εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καταργεί το μεθάνιο από το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας προκειμένου να 
αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη με τη νομοθεσία για την αλλαγή του κλίματος.

Τροπολογία 70
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να τηρούν από 
κοινού τις δεσμεύσεις τους για μείωση 
των εκπομπών μεθανίου και τα ενδιάμεσα 
επίπεδα εκπομπών που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό τον όρο ότι 
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) συμμορφώνονται προς όλες τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις και διαδικασίες 
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που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της 
ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 
δυνάμει της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

β) έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν 
αποτελεσματικές διατάξεις για τη 
διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της 
από κοινού εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τη διαγραφή των δεσμεύσεων για τη μείωση του μεθανίου στην οδηγία. Εάν δεν 
υπάρχουν δεσμεύσεις, εκλείπει η ανάγκη μεθόδων για την από κοινού τήρηση των δεσμεύσεων.

Τροπολογία 71
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 
αναπροσαρμοσμένες ετήσιες εθνικές 
απογραφές εκπομπών για τα SO2, NOx, 
NH3, VOC εκτός του μεθανίου και PM2,5

σύμφωνα με το παράρτημα IV, όταν η 
αδυναμία τήρησης των εθνικών τους 
δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών ή 
των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών 
τους είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής 
βελτιωμένων μεθόδων απογραφής 
εκπομπών οι οποίες έχουν επικαιροποιηθεί 
σύμφωνα με την επιστημονική γνώση.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 
αναπροσαρμοσμένες ετήσιες εθνικές 
απογραφές εκπομπών για τα SO2, NOx, 
NH3, VOC εκτός του μεθανίου και PM2,5

σύμφωνα με το παράρτημα IV, όταν η 
αδυναμία τήρησης των εθνικών τους 
δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών ή 
των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών 
τους είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής 
βελτιωμένων μεθόδων απογραφής 
εκπομπών οι οποίες έχουν επικαιροποιηθεί 
σύμφωνα με την επιστημονική γνώση.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλίνουν 
από τις ισχύουσες από το 2030 εθνικές 
δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ στον ίδιο 
βαθμό κατά τον οποίο μεταβλήθηκαν οι 
τεχνικοί και οικονομικοί παράγοντες που 
είχαν αποτελέσει τη βάση για τον αρχικό 



AM\1048149EL.doc 43/90 PE546.883v01-00

EL

υπολογισμό των στόχων.

Τα κράτη μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή 
τους λόγους για την απόκλιση από τους 
στόχους και ζητούν τη μεταφορά των 
πιστωτικών μορίων. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται, σύμφωνα και με το 
άρθρο 13, να εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση 
πράξεις για την ανάπτυξη μεθόδων και 
κριτηρίων καθώς και για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τη μεταφορά των 
πιστωτικών μορίων εκπομπών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αντληθούν διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος, όταν οι στόχοι ορίζονταν με 
βάση σενάρια που δεν υλοποιούνταν. Όταν οι προγνώσεις και οι παράγοντες όσον αφορά τις 
εκπομπές, καθώς και οι οικονομικές ή τεχνικές συνθήκες μεταβάλλονται σημαντικά, πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στόχων ανά ρύπο και κράτος μέλος. Αυτό προτείνεται 
εδώ και δεν θα πρέπει να θίγει (σε συνδυασμό με την τροπολογία στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
σχετικά με τον μηχανισμό ευελιξίας σε σχέση με τα θερμά σημεία) την επίτευξη των στόχων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 72
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Εάν, σε ένα δεδομένο έτος, ένα 
κράτος μέλος διαπιστώσει ότι αδυνατεί 
να συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις για τη 
μείωση των εκπομπών που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ, μπορεί να τηρήσει τις εν 
λόγω δεσμεύσεις μέσω του συμψηφισμού 
των ετήσιων εθνικών εκπομπών του για 
το εν λόγω έτος με τις εκπομπές του 
προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων 
δύο ετών, με την προϋπόθεση ότι ο μέσος 
όρος που προκύπτει δεν υπερβαίνει τη 
δέσμευσή του.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στη διάρκεια ενός δεδομένου έτους, ορισμένες εκπομπές μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά από 
εξωτερικές συνθήκες, για παράδειγμα από χαμηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια του χειμώνα ή 
από την ξηρασία το καλοκαίρι. Οι εν λόγω συνθήκες θα οδηγήσουν για παράδειγμα σε 
διακυμάνσεις στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης και στη δυνατότητα 
χρησιμοποίησης της παραγωγής με μηδενικές εκπομπές. Η δυνατότητα χρήσης ενός μέσου όρου 
εξομαλύνει τις εν λόγω ετήσιες διακυμάνσεις.

Τροπολογία 73
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικά 
προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης προκειμένου να συμμορφωθούν 
με τον μακροπρόθεσμο στόχο της 
Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, ο οποίος 
υποστηρίζεται από τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας, καθώς και με τους ενωσιακούς 
στόχους για προστασία της 
βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων μέχρι το 2030.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα πρέπει να αποτελούν το κύριο 
εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα όπως 
ορίζονται στο 7ο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης, ήτοι για την επίτευξη «επιπέδων
ποιότητας του αέρα που να μη συνεπάγονται σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις και κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον».
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Τροπολογία 74
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη μείωσης
των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων για 
την επίτευξη της συμμόρφωσης με τους 
στόχους ποιότητας του ατμοσφαιρικού 
αέρα στην επικράτειά τους και, κατά 
περίπτωση, στα γειτονικά κράτη μέλη·

β) μεριμνούν για τη θέσπιση μέτρων για 
τη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών 
ρύπων για την επίτευξη της συμμόρφωσης 
με τα πρότυπα της ΠΟΥ στην επικράτειά 
τους και, κατά περίπτωση, στα γειτονικά 
κράτη μέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα πρέπει να αποτελούν το κύριο 
εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα όπως 
ορίζονται στο 7ο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης, ήτοι για την επίτευξη «επιπέδων 
ποιότητας του αέρα που να μη συνεπάγονται σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις και κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον».

Τροπολογία 75
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θέτουν ως προτεραιότητα τα μέτρα 
μείωσης των εκπομπών αιθάλης κατά τη 
λήψη μέτρων για την τήρηση των εθνικών 
δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών 
PM2,5·

γ) θέτουν ως προτεραιότητα τα μέτρα 
μείωσης των εκπομπών κατά τη λήψη 
μέτρων για την τήρηση των εθνικών 
δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών 
PM2,5·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη της αιθάλης στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δημιουργεί υποχρέωση κατώτερη 
των απαιτήσεων της διεθνούς νομοθεσίας για το κλίμα.
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Τροπολογία 76
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν, στον 
βαθμό που απαιτείται, τα μέτρα μείωσης 
των εκπομπών που προβλέπονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ μέρος 1 ή μέτρα 
ισοδύναμου περιβαλλοντικού 
αποτελέσματος, προκειμένου να τηρήσουν 
τις εθνικές δεσμεύσεις τους για μείωση 
των εκπομπών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να
συμπεριλαμβάνουν τα μέτρα μείωσης των 
εκπομπών που προβλέπονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ μέρος 1 ή μέτρα 
ισοδύναμου περιβαλλοντικού 
αποτελέσματος, προκειμένου να τηρήσουν 
τις εθνικές δεσμεύσεις τους για μείωση 
των εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙΙ ορίζει μέτρα που μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στα εθνικά 
προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς 
καθοδήγησης και για να δοθεί η ευελιξία στα κράτη μέλη να επιλέξουν τα μέτρα για την επίτευξη 
των απαιτούμενων μειώσεων των εκπομπών. Το κείμενο του άρθρου πρέπει να συνάδει με 
αυτόν τον στόχο.

Τροπολογία 77
José Blanco López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν, στον 
βαθμό που απαιτείται, τα μέτρα μείωσης 
των εκπομπών που προβλέπονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ μέρος 1 ή μέτρα 
ισοδύναμου περιβαλλοντικού 
αποτελέσματος, προκειμένου να τηρήσουν 
τις εθνικές δεσμεύσεις τους για μείωση 
των εκπομπών.

Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν τα 
μέτρα μείωσης των εκπομπών που 
προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 1 ή 
μέτρα ισοδύναμου περιβαλλοντικού 
αποτελέσματος, προκειμένου να τηρήσουν 
τις εθνικές δεσμεύσεις τους για μείωση 
των εκπομπών.
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Or. es

Τροπολογία 78
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν, στον 
βαθμό που απαιτείται, τα μέτρα μείωσης 
των εκπομπών που προβλέπονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ μέρος 1 ή μέτρα 
ισοδύναμου περιβαλλοντικού 
αποτελέσματος, προκειμένου να τηρήσουν 
τις εθνικές δεσμεύσεις τους για μείωση 
των εκπομπών.

Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν τα 
μέτρα μείωσης των εκπομπών που 
προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 1 ή 
μέτρα ισοδύναμου περιβαλλοντικού 
αποτελέσματος, προκειμένου να τηρήσουν 
τις εθνικές δεσμεύσεις τους για μείωση 
των εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 79
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται 
ανά διετία.

3. Το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται 
ανά τετραετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση προβλέπει την επικαιροποίηση των προγραμμάτων ανά διετία. Το διάστημα που 
μεσολαβεί μεταξύ των αναθεωρήσεων είναι υπερβολικά σύντομο και θα ήταν 
αναποτελεσματικό και δαπανηρό, τόσο για τις αρμόδιες αρχές όσο και για τους 
ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, η επικαιροποίηση των προγραμμάτων δεν πρέπει να συνεπάγεται 
τη συστηματική ανανέωσή τους, αλλά να αφορά μόνο τους ατμοσφαιρικούς ρύπους για τους 
οποίους ενδέχεται να μην τηρούνται οι δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών.
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Τροπολογία 80
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται 
ανά διετία.

3. Το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται 
ανά τετραετία.

Or. en

Τροπολογία 81
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι 
πολιτικές και τα μέτρα μείωσης των 
εκπομπών που περιέχονται στο εθνικό 
πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης επικαιροποιούνται εντός 
12 μηνών σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι 
πολιτικές και τα μέτρα μείωσης των 
εκπομπών που περιέχονται στο εθνικό 
πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης επικαιροποιούνται εντός 
24 μηνών σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την επικαιροποίηση ενός προγράμματος, θα πρέπει να 
προβλέπεται διάστημα 2 ετών για την επικαιροποίησή τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με 
την οδηγία.

Τροπολογία 82
Dario Tamburrano
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι 
πολιτικές και τα μέτρα μείωσης των 
εκπομπών που περιέχονται στο εθνικό 
πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης επικαιροποιούνται εντός 
12 μηνών σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι 
πολιτικές και τα μέτρα μείωσης των 
εκπομπών που περιέχονται στο εθνικό 
πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης επικαιροποιούνται εντός 
12 μηνών σε περίπτωση που:

Or. en

Τροπολογία 83
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα κράτη μέλη αποφασίζουν να κάνουν 
χρήση κάποιας από τις διατάξεις 
ευελιξίας του άρθρου 5.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 84
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται, 
σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή 
νομοθεσία, με το κοινό και τις αρμόδιες 

5. Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται, 
σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή 
νομοθεσία, με μέλη του κοινού και με τις 
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αρχές τις οποίες, λόγω των ειδικών 
περιβαλλοντικών τους αρμοδιοτήτων στον 
τομέα της ρύπανσης, της ποιότητας και της 
διαχείρισης του ατμοσφαιρικού αέρα σε 
όλα τα επίπεδα, είναι πιθανόν να αφορά η 
εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων 
ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
σχετικά με τα σχέδια των εν λόγω 
προγραμμάτων και τυχόν σημαντικές
επικαιροποιήσεις τους, πριν από την 
οριστικοποίησή τους. Κατά περίπτωση, 
εξασφαλίζονται διασυνοριακές 
διαβουλεύσεις σύμφωνα με τη σχετική 
ενωσιακή νομοθεσία.

αρμόδιες αρχές τις οποίες, λόγω των 
ειδικών περιβαλλοντικών τους 
αρμοδιοτήτων στον τομέα της ρύπανσης, 
της ποιότητας και της διαχείρισης του 
ατμοσφαιρικού αέρα σε όλα τα επίπεδα, 
είναι πιθανόν να αφορά η εφαρμογή των 
εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σχετικά με τα 
σχέδια των εν λόγω προγραμμάτων και 
τυχόν επικαιροποιήσεις τους, πριν από την 
οριστικοποίησή τους. Εξασφαλίζονται
διασυνοριακές διαβουλεύσεις σύμφωνα με 
τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 85
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα
μέλη του κοινού να έχουν πρόσβαση σε 
δικαστικές διαδικασίες για την 
αμφισβήτηση της ουσιαστικής ή της 
διαδικαστικής νομιμότητας πράξεων και 
παραλείψεων ιδιωτών και δημοσίων 
αρχών που αντίκεινται σε οποιαδήποτε 
διάταξη της παρούσας οδηγίας. Οι 
σχετικές διαδικασίες πρέπει να 
προβλέπουν επαρκή και αποτελεσματικά 
διορθωτικά μέτρα, να περιλαμβάνουν τη 
λήψη ασφαλιστικών μέτρων εάν κρίνεται 
σκόπιμο και να είναι ορθές, δίκαιες, 
εμπρόθεσμες και να μην έχουν 
απαγορευτικό κόστος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η εκτελεστότητα της οδηγίας ΕΑΟΕ και να διασφαλιστεί η 
συμμετοχή του κοινού, πρέπει να θεσμοθετηθεί στην οδηγία ρητό δικαίωμα πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις ΜΚΟ.

Τροπολογία 86
José Blanco López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση 
και εφαρμογή των προγραμμάτων, κατά 
περίπτωση, μέσω ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών.

6. Η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση 
και εφαρμογή των προγραμμάτων μέσω 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Or. es

Τροπολογία 87
Dario Tamburrano, Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν 
και να επικαιροποιούν ετησίως εθνικές 
απογραφές εκπομπών για τους ρύπους που 
παρατίθενται στον πίνακα Β του 
παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του εν λόγω πίνακα.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και 
επικαιροποιούν ετησίως εθνικές 
απογραφές εκπομπών για τους ρύπους που 
παρατίθενται στον πίνακα Β του 
παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του εν λόγω πίνακα.

Or. en

Τροπολογία 88
Dario Tamburrano
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της 
ευελιξίας δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 1 συμπεριλαμβάνουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες στην 
ενημερωτική έκθεση απογραφής του 
οικείου έτους:

διαγράφεται

α) την ποσότητα εκπομπών NOx, SO2 και 
PM2,5 που θα είχε σημειωθεί ελλείψει 
περιοχής ελέγχου εκπομπών·

β) το ύψος των μειώσεων εκπομπών που 
επιτεύχθηκαν στο τμήμα της περιοχής 
ελέγχου εκπομπών το οποίο ανήκει στο 
κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

γ) τον βαθμό στον οποίο έκαναν χρήση 
της εν λόγω ευελιξίας·

δ) τυχόν πρόσθετα δεδομένα που τα 
κράτη μέλη κρίνουν ενδεδειγμένα ώστε να 
είναι σε θέση η Επιτροπή, επικουρούμενη 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος, να διενεργήσει πλήρη 
αξιολόγηση των συνθηκών υπό τις οποίες 
έγινε χρήση της ευελιξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 89
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν την 
ευελιξία δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 2 υποβάλλουν χωριστή 
έκθεση που δίνει τη δυνατότητα στην 
Επιτροπή να εξετάζει και να κρίνει αν 
πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω 
διάταξης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 90
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν την 
ευελιξία δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 2 υποβάλλουν χωριστή 
έκθεση που δίνει τη δυνατότητα στην 
Επιτροπή να εξετάζει και να κρίνει αν 
πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω 
διάταξης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καταργεί το μεθάνιο από το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας προκειμένου να 
αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη με τη νομοθεσία για την αλλαγή του κλίματος.

Τροπολογία 91
Dario Tamburrano
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν την 
ευελιξία δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 3 συμπεριλαμβάνουν στην 
ενημερωτική έκθεση απογραφής του 
οικείου έτους τις πληροφορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα IV μέρος 4, 
δίνοντας τη δυνατότητα στην Επιτροπή 
να εξετάζει και να κρίνει αν πληρούνται 
οι απαιτήσεις της εν λόγω διάταξης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 92
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, εφόσον 
είναι πρακτικά εφικτό, την 
παρακολούθηση των δυσμενών 
επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στα οικοσυστήματα, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος V.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
παρακολούθηση των δυσμενών 
επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στα οικοσυστήματα, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος V.

Or. en

Τροπολογία 93
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη 
συντονίζουν την παρακολούθηση των 
επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
με άλλα προγράμματα παρακολούθησης 
που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της 
ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ και της 
οδηγίας 2000/60 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Τα κράτη μέλη συντονίζουν την 
παρακολούθηση των επιπτώσεων της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης με άλλα 
προγράμματα παρακολούθησης που έχουν 
θεσπιστεί δυνάμει της ενωσιακής 
νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ και της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.30

__________________ __________________
30 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 
22.12.2000, σ. 1)

30 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 
22.12.2000, σ. 1)

Or. en

Τροπολογία 94
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το εθνικό 
τους πρόγραμμα ελέγχου της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Επιτροπή 
[εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 – η 
ημερομηνία θα συμπληρωθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης] και, στη συνέχεια, το 
επικαιροποιούν ανά διετία.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το εθνικό τους 
πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην Επιτροπή [εντός τριών 
μηνών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 – η ημερομηνία 
θα συμπληρωθεί από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και, 
στη συνέχεια, το επικαιροποιούν ανά 
τετραετία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να διαθέτουν αρκετό χρόνο για την πραγματοποίηση 
επικαιροποιήσεων.

Τροπολογία 95
José Blanco López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένα εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται 
δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4, το 
οικείο κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά 
την Επιτροπή εντός δύο μηνών.

Όταν ένα εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται 
δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4, το 
οικείο κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά 
την Επιτροπή εντός ενός μηνός.

Or. es

Τροπολογία 96
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις 
σχετικά με τις εθνικές τους εκπομπές και 
προβλέψεις εκπομπών για το CH4

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.31

διαγράφεται

__________________
31 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, 
σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης 
και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
άλλων πληροφοριών σε εθνικό και 



AM\1048149EL.doc 57/90 PE546.883v01-00

EL

ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την 
αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση 
της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 
165, 18.6.2013, σ. 13).

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τη διαγραφή των δεσμεύσεων για τη μείωση του μεθανίου στην οδηγία. Εάν δεν 
υπάρχουν δεσμεύσεις, εκλείπει η ανάγκη υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εθνικές εκπομπές 
μεθανίου και προβλέψεις εκπομπών μεθανίου στο πλαίσιο της οδηγίας ΕΑΟΕ.

Τροπολογία 97
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις 
σχετικά με τις εθνικές τους εκπομπές και 
προβλέψεις εκπομπών για το CH4

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.31

διαγράφεται

__________________
31 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, 
σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης 
και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
άλλων πληροφοριών σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την 
αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση 
της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 
165, 18.6.2013, σ. 13).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση για τη συμπερίληψη του μεθανίου στην οδηγία από το 2030 θα υπερέβαινε την
υφιστάμενη διεθνή νομοθεσία για το κλίμα, προκαλώντας επιπλέον κανονιστικό φόρτο για τη 
βιομηχανία και τα κράτη μέλη χωρίς αντίστοιχα οφέλη για το περιβάλλον.

Τροπολογία 98
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει οπωσδήποτε για 
το έτος 2025 την ανωτέρω προβλεπόμενη 
έκθεση, στην οποία συμπεριλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των 
αναφερόμενων στο άρθρο 4 παράγραφος 
2 ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, 
καθώς και με τους λόγους τυχόν 
αποτυχίας. Η Επιτροπή εκτιμά την 
ανάγκη περαιτέρω δράσης, λαμβάνοντας 
υπόψη, μεταξύ άλλων, τις κλαδικές 
επιπτώσεις της εφαρμογής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 99
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει οπωσδήποτε για το
έτος 2025 την ανωτέρω προβλεπόμενη 
έκθεση, στην οποία συμπεριλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των 

Η Επιτροπή υποβάλλει οπωσδήποτε για το 
έτος 2020 και 2025 την ανωτέρω 
προβλεπόμενη έκθεση, στην οποία 
συμπεριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 
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αναφερόμενων στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, 
καθώς και με τους λόγους τυχόν 
αποτυχίας. Η Επιτροπή εκτιμά την ανάγκη 
περαιτέρω δράσης, λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τις κλαδικές επιπτώσεις της 
εφαρμογής.

την επίτευξη των αναφερόμενων στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εθνικών 
δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών, 
καθώς και με τους λόγους τυχόν 
αποτυχίας. Η Επιτροπή εκτιμά την ανάγκη 
περαιτέρω δράσης, λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τις κλαδικές επιπτώσεις της 
εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια της τροποποίησης του άρθρου 4 παράγραφος 1, ήτοι οι εθνικές δεσμεύσεις για 
μείωση των εκπομπών πρέπει να είναι δεσμευτικές και για το 2025.

Τροπολογία 100
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν ενδεχομένως
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της 
παρούσας οδηγίας.

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν αξιολόγηση 
των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η πλήρης εξέταση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 101
Henna Virkkunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2



PE546.883v01-00 60/90 AM\1048149EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν ενδεχομένως
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της 
παρούσας οδηγίας.

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν αξιολόγηση 
των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων πρέπει να είναι 
υποχρεωτική.

Τροπολογία 102
José Blanco López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν ενδεχομένως 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της 
παρούσας οδηγίας.

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν αξιολόγηση 
των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της 
παρούσας οδηγίας.

Or. es

Τροπολογία 103
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν ενδεχομένως
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της 

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν αξιολόγηση 
των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της 
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παρούσας οδηγίας. παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 104
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α

Επανεξέταση

Η Επιτροπή επανεξετάζει τα εθνικά 
ανώτατα όρια εκπομπών που ορίζονται 
στην παρούσα οδηγία σε συνδυασμό με 
τα όρια που προβλέπονται στην οδηγία 
για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης 
(ΕΕ/2015/ΧΧΧ) παράλληλα με την 
επανεξέταση των στόχων στους τομείς 
του κλίματος και της ενέργειας για το 
2030.

Or. en

Τροπολογία 105
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) επιπτώσεις των εκπομπών στο 
περιβάλλον και στην υγεία έναντι 
βασικών δεικτών, συμπεριλαμβανομένου 
του ετήσιου αριθμού πρόωρων θανάτων, 
εισαγωγών σε νοσοκομεία, απολεσθεισών 
ημερών εργασίας, απωλειών συγκομιδής, 
ζημιών σε κτίρια και οικοσυστήματα και, 
εάν είναι δυνατόν, των παρεπόμενων 
εξόδων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις επιπτώσεις των εκπομπών στο περιβάλλον και 
στην υγεία έναντι ορισμένων βασικών και ευαίσθητων δεικτών.

Τροπολογία 106
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 7, στο άρθρο 7 
παράγραφος 9 και στο άρθρο 8 
παράγραφος 3 εκχωρείται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 6 
παράγραφος 7, στο άρθρο 7 παράγραφος 9 
και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 εκχωρείται 
στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τεχνική συμπλήρωση για την εφαρμογή της τροπολογίας στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3 
σχετικά με τους δύο πρόσθετους μηχανισμούς ευελιξίας που προτείνονται εκεί.

Τροπολογία 107
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο την/στις [δεκαοκτώ μήνες 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο την/στις [είκοσι τέσσερις 
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από την έναρξη ισχύος – η ημερομηνία θα 
συμπληρωθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης].

μήνες από την έναρξη ισχύος – η 
ημερομηνία θα συμπληρωθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης].

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν αρκετό διάστημα για να 
μεταφέρουν πλήρως την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία.

Τροπολογία 108
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – δέυτερο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) άρθρο 1 και παράρτημα 1 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2019·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Ex-post-Festlegung einer Weitergeltung der NEC-Ziele 2010 für die laufende Periode bis 
2019 widerspricht dem Ziel einer Rechts- und Planungssicherheit und damit der attraktiven 
Gestaltung desWirtschaftsstandortes Europa. Einige Ziele sind überdies nicht realitätsnah 
und wurden voreilig eingegangen. Die Gefahr von teuren aber in der Sache ineffektiven 
EuGH-Verfahren sollte von vornherein gebannt werden, indem dieser Unterabsatz a) 
gestrichen wird. Die Weitergeltung der Emissionsinventare und Mitgliedstaatenberichte bis 
zum Ende der Umsetzungsfristdieser RL ist hingegen legistisch gerechtfertigt.

Τροπολογία 109
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Τμήμα Α – γραμμή 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνολικές εθνικές εκπομπές ανά 
κατηγορία πηγών

διαγράφεται

- CH4

Ετήσιες, από το 2005 έως το έτος 
υποβολής της έκθεσης μείον 2 (X-2)

15/02****

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για τη συμπερίληψη του μεθανίου στην οδηγία από το 2030 θα υπερέβαινε την 
υφιστάμενη διεθνή νομοθεσία για το κλίμα, προκαλώντας επιπλέον κανονιστικό φόρτο για τη 
βιομηχανία και τα κράτη μέλη χωρίς αντίστοιχα οφέλη για το περιβάλλον.

Τροπολογία 110
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Τμήμα Γ – γραμμή 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλεπόμενες εκπομπές αθροιστικά ανά 
κατηγορία πηγών

διαγράφεται

- CH4

15/03

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για τη συμπερίληψη του μεθανίου στην οδηγία από το 2030 θα υπερέβαινε την 
υφιστάμενη διεθνή νομοθεσία για το κλίμα, προκαλώντας επιπλέον κανονιστικό φόρτο για τη 
βιομηχανία και τα κράτη μέλη χωρίς αντίστοιχα οφέλη για το περιβάλλον.

Τροπολογία 111
Dario Tamburrano
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Πίνακας α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κράτος 
μέλος

Μείωση SO2 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση NOx σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση VOC εκτός από το 
μεθάνιο σε σύγκριση με το 

2005 

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2029 

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Βέλγιο 43% 68% 41% 63% 21% 44%
Βουλγαρία 78% 94% 41% 65% 21% 62%
Τσεχική 
Δημοκρατία 45%

72%
35%

66%
18%

57%

Δανία 35% 58% 56% 69% 35% 59%
Γερμανία 21% 53% 39% 69% 13% 43%
Εσθονία 32% 71% 18% 61% 10% 37%
Ελλάδα 74% 92% 31% 72% 54% 67%
Ισπανία 67% 89% 41% 75% 22% 48%
Γαλλία 55% 78% 50% 70% 43% 50%
Κροατία 55% 87% 31% 66% 34% 48%
Ιρλανδία 65% 83% 49% 75% 25% 32%
Ιταλία 35% 75% 40% 69% 35% 54%
Κύπρος 83% 95% 44% 70% 45% 54%
Λετονία 8% 46% 32% 44% 27% 49%
Λιθουανία 55% 72% 48% 55% 32% 57%
Λουξεμβούρ
γο 34%

44%
43%

79%
29%

58%

Ουγγαρία 46% 88% 34% 69% 30% 59%
Μάλτα 77% 98% 42% 89% 23% 31%
Κάτω 
Χώρες 28%

59%
45%

68%
8%

34%

Αυστρία 26% 50% 37% 72% 21% 48%
Πολωνία 59% 78% 30% 55% 25% 56%
Πορτογαλία 63% 77% 36% 71% 18% 46%
Ρουμανία 77% 93% 45% 67% 25% 64%
Σλοβενία 63% 89% 39% 71% 23% 63%
Σλοβακία 57% 79% 36% 59% 18% 40%
Φινλανδία 30% 30% 35% 51% 35% 46%
Σουηδία 22% 22% 36% 65% 25% 38%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 59%

84%
55%

73%
32%

49%

ΕΕ των 28 59% 81% 42% 69% 28% 50%
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Τροπολογία

Κράτος 
μέλος

Μείωση SO2 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση NOx σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση VOC εκτός από το 
μεθάνιο σε σύγκριση με το 

2005 
Για τα 

έτη 
μεταξύ 
2020 
και 

2024 

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2025 και 

2029

Για τα 
έτη 

από το 
2030 
και 

έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2025 
και 

2024

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2025 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2024

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2025 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Βέλγιο 43% 69% 70% 41% 61% 67% 21% 45% 46%
Βουλγαρία 78% 93% 94% 41% 64% 68% 21% 61% 64%
Τσεχική 
Δημοκρατία 45% 70% 74% 35% 63% 70% 18% 55%

58%

Δανία 35% 58% 64% 56% 66% 72% 35% 58% 60%
Γερμανία 21% 48% 54% 39% 65% 71% 13% 42% 44%
Εσθονία 32% 70% 71% 18% 57% 63% 10% 35% 65%
Ελλάδα 74% 91% 93% 31% 69% 74% 54% 68% 70%
Ισπανία 67% 89% 89% 41% 72% 78% 22% 48% 49%
Γαλλία 55% 78% 80% 50% 68% 74% 43% 49% 52%
Κροατία 55% 86% 87% 31% 65% 70% 34% 52% 56%
Ιρλανδία 65% 84% 86% 49% 67% 79% 25% 34% 39%
Ιταλία 35% 76% 77% 40% 67% 72% 35% 54% 56%
Κύπρος 83% 97% 97% 44% 69% 73% 45% 54% 56%
Λετονία 8% 50% 50% 32% 38% 49% 27% 58% 60%
Λιθουανία 55% 74% 75% 48% 53% 60% 32% 60% 64%
Λουξεμβούρ
γο 34% 46%

48%
43% 76%

82%
29% 58%

59%

Ουγγαρία 46% 87% 88% 34% 68% 74% 30% 57% 60%
Μάλτα 77% 98% 99% 42% 86% 90% 23% 32% 32%
Κάτω 
Χώρες 28% 57%

61%
45% 67%

72%
8% 35%

37%

Αυστρία 26% 53% 57% 37% 71% 77% 21% 48% 50%
Πολωνία 59% 76% 81% 30% 52% 62% 25% 55% 59%
Πορτογαλία 63% 79% 80% 36% 70% 75% 18% 47% 47%
Ρουμανία 77% 92% 93% 45% 65% 71% 25% 64% 66%
Σλοβενία 63% 90% 90% 39% 68% 75% 23% 64% 65%
Σλοβακία 57% 79% 80% 36% 57% 63% 18% 40% 42%
Φινλανδία 30% 32% 36% 35% 47% 54% 35% 47% 54%
Σουηδία 22% 18% 20% 36% 63% 67% 25% 35% 39%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 59% 83% 85% 55% 71% 75% 32% 50%

51%

ΕΕ των 28 59% 80% 83% 42% 66% 72% 28% 50% 53%

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών πρέπει να είναι δεσμευτικές και για το 2025. 
Τα δεδομένα που παρατίθενται στον πίνακα, τόσο για τις δεσμεύσεις για το 2025 όσο και για το 
2030, προέρχονται από την εκτίμηση επιπτώσεων «Air Quality. Complementary Impact 
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Assessment on interactions between EU air quality policy and climate and energy policy» 
(Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Συμπληρωματική εκτίμηση επιπτώσεων των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ της πολιτικής για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και της 
πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια της ΕΕ) που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας.

Τροπολογία 112
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – πίνακας α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κράτος 
μέλος

Μείωση SO2 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση NOx σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση VOC εκτός από το 
μεθάνιο σε σύγκριση με το 

2005 

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Βέλγιο 43% 68% 41% 63% 21% 44%
Βουλγαρία 78% 94% 41% 65% 21% 62%
Τσεχική 
Δημοκρατία 45%

72%
35%

66%
18%

57%

Δανία 35% 58% 56% 69% 35% 59%
Γερμανία 21% 53% 39% 69% 13% 43%
Εσθονία 32% 71% 18% 61% 10% 37%
Ελλάδα 74% 92% 31% 72% 54% 67%
Ισπανία 67% 89% 41% 75% 22% 48%
Γαλλία 55% 78% 50% 70% 43% 50%
Κροατία 55% 87% 31% 66% 34% 48%
Ιρλανδία 65% 83% 49% 75% 25% 32%
Ιταλία 35% 75% 40% 69% 35% 54%
Κύπρος 83% 95% 44% 70% 45% 54%
Λετονία 8% 46% 32% 44% 27% 49%
Λιθουανία 55% 72% 48% 55% 32% 57%
Λουξεμβούρ
γο 34%

44%
43%

79%
29%

58%

Ουγγαρία 46% 88% 34% 69% 30% 59%
Μάλτα 77% 98% 42% 89% 23% 31%
Κάτω 
Χώρες 28%

59%
45%

68%
8%

34%

Αυστρία 26% 50% 37% 72% 21% 48%
Πολωνία 59% 78% 30% 55% 25% 56%
Πορτογαλία 63% 77% 36% 71% 18% 46%
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Ρουμανία 77% 93% 45% 67% 25% 64%
Σλοβενία 63% 89% 39% 71% 23% 63%
Σλοβακία 57% 79% 36% 59% 18% 40%
Φινλανδία 30% 30% 35% 51% 35% 46%
Σουηδία 22% 22% 36% 65% 25% 38%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 59%

84%
55%

73%
32%

49%

ΕΕ των 28 59% 81% 42% 69% 28% 50%

Τροπολογία

Κράτος 
μέλος

Μείωση SO2 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση NOx σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση VOC εκτός από το 
μεθάνιο σε σύγκριση με το 

2005 

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2024

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2025 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2024

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2025 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020
και 

2024

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2025 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Βέλγιο 43% 69% 70% 41% 61% 67% 21% 45% 46%
Βουλγαρία 78% 93% 94% 41% 64% 68% 21% 61% 64%
Τσεχική 
Δημοκρατία 45% 70%

74%
35% 63% 70% 18% 55%

58%

Δανία 35% 58% 64% 56% 66% 72% 35% 58% 60%
Γερμανία 21% 48% 54% 39% 65% 71% 13% 42% 44%
Εσθονία 32% 70% 71% 18% 57% 63% 10% 35% 65%
Ελλάδα 74% 91% 93% 31% 69% 74% 54% 68% 70%
Ισπανία 67% 89% 89% 41% 72% 78% 22% 48% 49%
Γαλλία 55% 78% 80% 50% 68% 74% 43% 49% 52%
Κροατία 55% 86% 87% 31% 65% 70% 34% 52% 56%
Ιρλανδία 65% 84% 86% 49% 67% 79% 25% 34% 39%
Ιταλία 35% 76% 77% 40% 67% 72% 35% 54% 56%
Κύπρος 83% 97% 97% 44% 69% 73% 45% 54% 56%
Λετονία 8% 50% 50% 32% 38% 49% 27% 58% 60%
Λιθουανία 55% 74% 75% 48% 53% 60% 32% 60% 64%
Λουξεμβούρ
γο 34% 46%

48%
43% 76%

82%
29% 58%

59%

Ουγγαρία 46% 87% 88% 34% 68% 74% 30% 57% 60%
Μάλτα 77% 98% 99% 42% 86% 90% 23% 32% 32%
Κάτω 
Χώρες 28% 57%

61%
45% 67%

72%
8% 35%

37%

Αυστρία 26% 53% 50% 37% 71% 77% 21% 48% 50%
Πολωνία 59% 76% 81% 30% 52% 62% 25% 55% 59%
Πορτογαλία 63% 79% 80% 36% 70% 75% 18% 47% 47%
Ρουμανία 77% 92% 93% 45% 65% 71% 25% 64% 66%
Σλοβενία 63% 90% 90% 39% 68% 75% 23% 64% 65%
Σλοβακία 57% 79% 80% 36% 57% 63% 18% 40% 42%
Φινλανδία 30% 32% 36% 35% 47% 54% 35% 47% 54%
Σουηδία 22% 18% 20% 36% 63% 67% 25% 35% 39%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 59% 83%

85%
55% 71% 75% 32% 50%

51%

ΕΕ των 28 59% 80% 83% 42% 66% 72% 28% 50% 53%
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο ενός σεναρίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια που αντιστοιχεί στους 
στόχους που έχουν οριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου συνιστούσε περισσότερη φιλοδοξία), η βέλτιστη οικονομικά πολιτική για την 
ποιότητα του αέρα θα αποσκοπούσε στην επίτευξη ενός στόχου για την υγεία κατά 7% 
αυστηρότερου σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, που θα μπορούσε να επιτευχθεί με 
66% χαμηλότερο κόστος ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Για το 2030, με αυτόν τον 
τρόπο θα εξοικονομούνταν 140.000 έτη ζωής ετησίως, που αντιστοιχούν σε οφέλη για την υγεία 
που κυμαίνονται από 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ/έτος έως 50,8 δισεκατομμύρια. ευρώ/έτος 
(εκτίμηση επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διενεργήθηκε από το IIASA το 
2014).

Τροπολογία 113
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Πίνακας α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κράτος 
μέλος

Μείωση SO2 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση NOx σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση VOC εκτός από το 
μεθάνιο σε σύγκριση με το 

2005 

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Βέλγιο 43% 68% 41% 63% 21% 44%
Βουλγαρία 78% 94% 41% 65% 21% 62%
Τσεχική 
Δημοκρατία 45%

72%
35%

66%
18%

57%

Δανία 35% 58% 56% 69% 35% 59%
Γερμανία 21% 53% 39% 69% 13% 43%
Εσθονία 32% 71% 18% 61% 10% 37%
Ελλάδα 74% 92% 31% 72% 54% 67%
Ισπανία 67% 89% 41% 75% 22% 48%
Γαλλία 55% 78% 50% 70% 43% 50%
Κροατία 55% 87% 31% 66% 34% 48%
Ιρλανδία 65% 83% 49% 75% 25% 32%
Ιταλία 35% 75% 40% 69% 35% 54%
Κύπρος 83% 95% 44% 70% 45% 54%
Λετονία 8% 46% 32% 44% 27% 49%
Λιθουανία 55% 72% 48% 55% 32% 57%
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Λουξεμβούρ
γο 34%

44%
43%

79%
29%

58%

Ουγγαρία 46% 88% 34% 69% 30% 59%
Μάλτα 77% 98% 42% 89% 23% 31%
Κάτω 
Χώρες 28%

59%
45%

68%
8%

34%

Αυστρία 26% 50% 37% 72% 21% 48%
Πολωνία 59% 78% 30% 55% 25% 56%
Πορτογαλία 63% 77% 36% 71% 18% 46%
Ρουμανία 77% 93% 45% 67% 25% 64%
Σλοβενία 63% 89% 39% 71% 23% 63%
Σλοβακία 57% 79% 36% 59% 18% 40%
Φινλανδία 30% 30% 35% 51% 35% 46%
Σουηδία 22% 22% 36% 65% 25% 38%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 59%

84%
55%

73%
32%

49%

ΕΕ των 28 59% 81% 42% 69% 28% 50%

Τροπολογία

Κράτος 
μέλος

Μείωση SO2 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση NOx σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση VOC εκτός από το 
μεθάνιο σε σύγκριση με το 

2005 

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2024

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2025 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2024

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2025 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020
και 

2024

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2025 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Βέλγιο 43% 69% 70% 41% 61% 67% 21% 45% 46%
Βουλγαρία 78% 93% 94% 41% 64% 68% 21% 61% 64%
Τσεχική 
Δημοκρατία 45% 70%

74%
35% 63% 70% 18% 55%

58%

Δανία 35% 58% 64% 56% 66% 72% 35% 58% 60%
Γερμανία 21% 48% 54% 39% 65% 71% 13% 42% 44%
Εσθονία 32% 70% 71% 18% 57% 63% 10% 35% 65%
Ελλάδα 74% 91% 93% 31% 69% 74% 54% 68% 70%
Ισπανία 67% 89% 89% 41% 72% 78% 22% 48% 49%
Γαλλία 55% 78% 80% 50% 68% 74% 43% 49% 52%
Κροατία 55% 86% 87% 31% 65% 70% 34% 52% 56%
Ιρλανδία 65% 84% 86% 49% 67% 79% 25% 34% 39%
Ιταλία 35% 76% 77% 40% 67% 72% 35% 54% 56%
Κύπρος 83% 97% 97% 44% 69% 73% 45% 54% 56%
Λετονία 8% 50% 50% 32% 38% 49% 27% 58% 60%
Λιθουανία 55% 74% 75% 48% 53% 60% 32% 60% 64%
Λουξεμβούρ
γο 34% 46%

48%
43% 76%

82%
29% 58%

59%

Ουγγαρία 46% 87% 88% 34% 68% 74% 30% 57% 60%
Μάλτα 77% 98% 99% 42% 86% 90% 23% 32% 32%
Κάτω 
Χώρες 28% 57%

61%
45% 67%

72%
8% 35%

37%

Αυστρία 26% 53% 50% 37% 71% 77% 21% 48% 50%



AM\1048149EL.doc 71/90 PE546.883v01-00

EL

Πολωνία 59% 76% 81% 30% 52% 62% 25% 55% 59%
Πορτογαλία 63% 79% 80% 36% 70% 75% 18% 47% 47%
Ρουμανία 77% 92% 93% 45% 65% 71% 25% 64% 66%
Σλοβενία 63% 90% 90% 39% 68% 75% 23% 64% 65%
Σλοβακία 57% 79% 80% 36% 57% 63% 18% 40% 42%
Φινλανδία 30% 32% 36% 35% 47% 54% 35% 47% 54%
Σουηδία 22% 18% 20% 36% 63% 67% 25% 35% 39%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 59% 83%

85%
55% 71% 75% 32% 50%

51%

ΕΕ των 28 59% 80% 83% 42% 66% 72% 28% 50% 53%

Or. en

Τροπολογία 114
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Πίνακας α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας α): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx) και 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός του μεθανίου. Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005. 

Κράτος 
μέλος

Μείωση SO2 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση NOx σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση VOC εκτός από το 
μεθάνιο σε σύγκριση με το 

2005 

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Βέλγιο 43% 68% 41% 63% 21% 44%
Βουλγαρία 78% 94% 41% 65% 21% 62%
Τσεχική 
Δημοκρατία 45%

72%
35%

66%
18%

57%

Δανία 35% 58% 56% 69% 35% 59%
Γερμανία 21% 53% 39% 69% 13% 43%
Εσθονία 32% 71% 18% 61% 10% 37%
Ελλάδα 74% 92% 31% 72% 54% 67%
Ισπανία 67% 89% 41% 75% 22% 48%
Γαλλία 55% 78% 50% 70% 43% 50%
Κροατία 55% 87% 31% 66% 34% 48%
Ιρλανδία 65% 83% 49% 75% 25% 32%
Ιταλία 35% 75% 40% 69% 35% 54%
Κύπρος 83% 95% 44% 70% 45% 54%
Λετονία 8% 46% 32% 44% 27% 49%
Λιθουανία 55% 72% 48% 55% 32% 57%
Λουξεμβούρ 34% 44% 43% 79% 29% 58%
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γο
Ουγγαρία 46% 88% 34% 69% 30% 59%
Μάλτα 77% 98% 42% 89% 23% 31%
Κάτω 
Χώρες 28%

59%
45%

68%
8%

34%

Αυστρία 26% 50% 37% 72% 21% 48%
Πολωνία 59% 78% 30% 55% 25% 56%
Πορτογαλία 63% 77% 36% 71% 18% 46%
Ρουμανία 77% 93% 45% 67% 25% 64%
Σλοβενία 63% 89% 39% 71% 23% 63%
Σλοβακία 57% 79% 36% 59% 18% 40%
Φινλανδία 30% 30% 35% 51% 35% 46%
Σουηδία 22% 22% 36% 65% 25% 38%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 59%

84%
55%

73%
32%

49%

ΕΕ των 28 59% 81% 42% 69% 28% 50%

Τροπολογία

Πίνακας α): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx) και 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός του μεθανίου. Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005. Βάσει 

σεναρίου γεφύρωσης του χάσματος κατά 75%.

Κράτος 
μέλος

Μείωση SO2 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση NOx σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση VOC εκτός από το 
μεθάνιο σε σύγκριση με το 

2005 

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2024

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2025 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και 

2024

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2025 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020
και 

2024

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2025 
και 

2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 

και 
έπειτα

Βέλγιο 43% 67% 68% 41% 58% 62% 21% 44% 44%
Βουλγαρία 78% 91% 94% 41% 62% 67% 21% 61% 63%
Τσεχική 
Δημοκρατία 45% 68%

72%
35%

61% 67%
18% 55%

56%

Δανία 35% 56% 58% 56% 65% 70% 35% 59% 59%
Γερμανία 21% 46% 53% 39% 63% 69% 13% 42% 43%
Εσθονία 32% 70% 71% 18% 55% 61% 10% 31% 37%
Ελλάδα 74% 90% 92% 31% 68% 73% 54% 68% 69%
Ισπανία 67% 89% 89% 41% 72% 77% 22% 48% 48%
Γαλλία 55% 77% 78% 50% 66% 71% 43% 49% 50%
Κροατία 55% 86% 87% 31% 64% 68% 34% 52% 55%
Ιρλανδία 65% 81% 84% 49% 64% 77% 25% 33% 33%
Ιταλία 35% 76% 76% 40% 66% 70% 35% 54% 55%
Κύπρος 83% 97% 97% 44% 68% 71% 45% 53% 54%
Λετονία 8% 47% 47% 32% 39% 47% 27% 57% 56%
Λιθουανία 55% 74% 72% 48% 54% 58% 32% 59% 60%
Λουξεμβούρ
γο 34% 44%

44%
43%

73% 79%
29% 58%

59%

Ουγγαρία 46% 86% 88% 34% 66% 70% 30% 57% 58%
Μάλτα 77% 98% 98% 42% 86% 89% 23% 32% 31%
Κάτω 28% 57% 59% 45% 65% 68% 8% 34% 35%
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Χώρες
Αυστρία 26% 52% 54% 37% 69% 74% 21% 47% 48%
Πολωνία 59% 74% 78% 30% 50% 58% 25% 53% 54%
Πορτογαλία 63% 79% 79% 36% 72% 76% 18% 48% 48%
Ρουμανία 77% 92% 93% 45% 64% 68% 25% 63% 64%
Σλοβενία 63% 88% 89% 39% 66% 72% 23% 62% 63%
Σλοβακία 57% 78% 79% 36% 55% 59% 18% 41% 41%
Φινλανδία 30% 30% 30% 35% 45% 51% 35% 45% 47%
Σουηδία 22% 22% 16% 36% 62% 65% 25% 35% 38%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 59% 82%

85%
55%

70% 74%
32% 50%

50%

ΕΕ των 28 59% 79% 81% 42% 64% 70% 28% 50% 51%

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αριθμητικά στοιχεία (όρια εκπομπών) προέρχονται από το σενάριο γεφύρωσης του 
χάσματος κατά 75% της εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής, που είναι η πλέον αποδοτική 
λύση σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιπτώσεων της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία 115
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Πίνακας β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας β): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αμμωνίας (NH3), λεπτών αιωρούμενων 
σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005.

Κράτος 
μέλος

Μείωση NH3 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση PM2,5 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση CH4 σε σύγκριση 
με το 2005

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Για τα έτη 
από το 
2030 και 
έπειτα

Βέλγιο 2% 16% 20% 47% 26%
Βουλγαρία 3% 10% 20% 64% 53%
Τσεχική 
Δημοκρατία 7%

35%
17%

51% 31%

Δανία 24% 37% 33% 64% 24%
Γερμανία 5% 39% 26% 43% 39%
Εσθονία 1% 8% 15% 52% 23%
Ελλάδα 7% 26% 35% 72% 40%



PE546.883v01-00 74/90 AM\1048149EL.doc

EL

Ισπανία 3% 29% 15% 61% 34%
Γαλλία 4% 29% 27% 48% 25%
Κροατία 1% 24% 18% 66% 31%
Ιρλανδία 1% 7% 18% 35% 7%
Ιταλία 5% 26% 10% 45% 40%
Κύπρος 10% 18% 46% 72% 18%
Λετονία 1% 1% 16% 45% 37%
Λιθουανία 10% 10% 20% 54% 42%

Λουξεμβούρ
γο 1%

24%
15%

48% 27%

Ουγγαρία 10% 34% 13% 63% 55%
Μάλτα 4% 24% 25% 80% 32%
Κάτω 
Χώρες 13%

25%
37%

38% 33%

Αυστρία 1% 19% 20% 55% 20%
Πολωνία 1% 26% 16% 40% 34%
Πορτογαλία 7% 16% 15% 70% 29%
Ρουμανία 13% 24% 28% 65% 26%
Σλοβενία 1% 24% 25% 70% 28%
Σλοβακία 15% 37% 36% 64% 41%
Φινλανδία 20% 20% 30% 39% 15%
Σουηδία 15% 17% 19% 30% 18%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 8%

21%
30%

47% 41%

ΕΕ των 28 6% 27% 22% 51% 33%

Τροπολογία

Πίνακας β): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αμμωνίας (NH3), λεπτών αιωρούμενων 
σωματιδίων (PM2,5), υδραργύρου (Hg) και μεθανίου (CH4). Πωλήσεις καυσίμων, 
έτος αναφοράς 2005.

Κράτος 
μέλος

Μείωση NH3 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση PM2,5 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση CH4 σε σύγκριση 
με το 2005

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2029

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2025 
και 
2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2024

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2025 και 
2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Για τα έτη 
από το 
2030 και 
έπειτα

Βέλγιο 2% 16% 17% 20% 48% 50% 26%
Βουλγαρία 3% 11% 10% 20% 64% 70% 53%
Τσεχική 
Δημοκρατία 7% 35%

36%
17%

51% 59% 31%

Δανία 24% 37% 38% 33% 61% 67% 24%
Γερμανία 5% 46% 47% 26% 42% 46% 39%

Εσθονία 1% 10% 10% 15% 51% 74% 23%
Ελλάδα 7% 28% 28% 35% 71% 73% 40%
Ισπανία 3% 29% 30% 15% 63% 64% 34%
Γαλλία 4% 31% 32% 27% 46% 52% 25%
Κροατία 1% 27% 29% 18% 67% 71% 31%
Ιρλανδία 1% 11% 14% 18% 35% 44% 7%
Ιταλία 5% 29% 29% 10% 44% 56% 40%
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Κύπρος 10% 21% 21% 46% 73% 74% 18%
Λετονία 1% 3% 4% 16% 56% 63% 37%
Λιθουανία 10% 10% 10% 20% 57% 65% 42%
Λουξεμβούρ
γο 1% 25%

25%
15%

48% 50% 27%

Ουγγαρία 10% 38% 38% 13% 63% 66% 55%
Μάλτα 4% 25% 28% 25% 80% 81% 32%
Κάτω 
Χώρες 13% 24%

26%
37%

40% 42% 33%

Αυστρία 1% 20% 19% 20% 56% 59% 20%
Πολωνία 1% 28% 29% 16% 37% 53% 34%
Πορτογαλία 7% 22% 20% 15% 70% 71% 29%

Ρουμανία 13% 25% 25% 28% 64% 69% 26%
Σλοβενία 1% 25% 26% 25% 76% 77% 28%
Σλοβακία 15% 41% 41% 36% 63% 66% 41%
Φινλανδία 20% 17% 17% 30% 41% 48% 15%
Σουηδία 15% 18% 18% 19% 35% 44% 18%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 8% 22% 22% 30% 48%

50% 41%

ΕΕ των 28 6% 29% 30% 22% 51% 58% 33%

Or. en

Αιτιολόγηση

This Directive should contribute to the reduction of mercury emissions in the EU as required 
by the 2005 Community Strategy on Mercury and the Minamata Convention on Mercury to 
which Member States and the Union are parties. Table (b) should therefore be expanded with 
three columns containing national percentage reduction requirements for mercury for each 
Member State. The data provided in the table, both for the 2025 and 2030 commitments, has 
been taken from "Air Quality. Complementary Impact Assessment on interactions between EU 
air quality policy and climate and energy policy" carried out by the European Parliamentary 
Research Service.

Τροπολογία 116
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Πίνακας β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας β): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αμμωνίας (NH3), λεπτών αιωρούμενων 
σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4). Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005.

Κράτος 
μέλος

Μείωση NH3 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση PM2,5 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση CH4 σε σύγκριση 
με το 2005

Για τα Για τα Για τα Για τα Για τα έτη 
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έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2029

έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2029

έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

από το 
2030 και 
έπειτα

Βέλγιο 2% 16% 20% 47% 26%
Βουλγαρία 3% 10% 20% 64% 53%
Τσεχική 
Δημοκρατία 7%

35%
17%

51% 31%

Δανία 24% 37% 33% 64% 24%
Γερμανία 5% 39% 26% 43% 39%
Εσθονία 1% 8% 15% 52% 23%
Ελλάδα 7% 26% 35% 72% 40%
Ισπανία 3% 29% 15% 61% 34%
Γαλλία 4% 29% 27% 48% 25%
Κροατία 1% 24% 18% 66% 31%
Ιρλανδία 1% 7% 18% 35% 7%
Ιταλία 5% 26% 10% 45% 40%

Κύπρος 10% 18% 46% 72% 18%
Λετονία 1% 1% 16% 45% 37%
Λιθουανία 10% 10% 20% 54% 42%
Λουξεμβούρ
γο 1%

24%
15%

48% 27%

Ουγγαρία 10% 34% 13% 63% 55%
Μάλτα 4% 24% 25% 80% 32%
Κάτω 
Χώρες 13%

25%
37%

38% 33%

Αυστρία 1% 19% 20% 55% 20%
Πολωνία 1% 26% 16% 40% 34%
Πορτογαλία 7% 16% 15% 70% 29%
Ρουμανία 13% 24% 28% 65% 26%
Σλοβενία 1% 24% 25% 70% 28%
Σλοβακία 15% 37% 36% 64% 41%
Φινλανδία 20% 20% 30% 39% 15%
Σουηδία 15% 17% 19% 30% 18%

Ηνωμένο 
Βασίλειο 8%

21%
30%

47% 41%

ΕΕ των 28 6% 27% 22% 51% 33%
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Τροπολογία

Πίνακας β): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αμμωνίας (NH3), λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων (PM2,5), μεθανίου (CH4) και 
υδραργύρου (Hg). Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005.

Κράτος 

μέλος

Μείωση NH3 σε σύγκριση με 

το 2005 

Μείωση PM2,5 σε σύγκριση με 

το 2005 

Μείωση CH4 σε σύγκριση με το 

2005

Μείωση Hg σε σύγκριση με το 2005

Για τα 

έτη 

μεταξύ 

2020 

και

2024 

Για τα 

έτη 

μεταξύ 

2025 

και 

2029

Για τα 

έτη από 

το 2030 

και 

έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 
και

2024

Για τα 

έτη 

μεταξύ 

2025 και 

2029

Για τα 

έτη από 

το 2030 

και 

έπειτα

Για τα 
έτη 

μεταξύ 
2020 και 

2024

Για τα 

έτη 

μεταξύ 

2025 

και 

2029

Για τα έτη 

από το 

2030 και 

έπειτα

Για τα έτη 

μεταξύ 

2020 και 

2024

Για τα έτη 

μεταξύ 

2025 και 

2029

Για τα έτη 

από το 

2030 και 

έπειτα

Βέλγιο 2% 16% 17% 20% 48% 50% 26%

Βουλγαρία 3% 11% 10% 20% 64% 70% 53%

Τσεχική 

Δημοκρατία 7% 35% 36% 17% 51% 59%

31%

Δανία 24% 37% 38% 33% 61% 67% 24%

Γερμανία 5% 46% 47% 26% 42% 46% 39%

Εσθονία 1% 10% 10% 15% 51% 74% 23%

Ελλάδα 7% 28% 28% 35% 71% 73% 40%

Ισπανία 3% 29% 30% 15% 63% 64% 34%

Γαλλία 4% 31% 32% 27% 46% 52% 25%

Κροατία 1% 27% 29% 18% 67% 71% 31%
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Ιρλανδία 1% 11% 14% 18% 35% 44% 7%

Ιταλία 5% 29% 29% 10% 44% 56% 40%

Κύπρος 10% 21% 21% 46% 73% 74% 18%

Λετονία 1% 3% 4% 16% 56% 63% 37%

Λιθουανία 10% 4% 1% 20% 57% 65% 42%

Λουξεμβούρ

γο 1% 25%

25%

15% 48%

50% 27%

Ουγγαρία 10% 38% 38% 13% 63% 66% 55%

Μάλτα 4% 25% 28% 25% 80% 81% 32%

Κάτω 

Χώρες 13% 24%

26%

37% 40%

42% 33%

Αυστρία 1% 20% 19% 20% 56% 59% 20%

Πολωνία 1% 28% 29% 16% 37% 53% 34%

Πορτογαλία 7% 22% 20% 15% 70% 71% 29%

Ρουμανία 13% 25% 25% 28% 64% 69% 26%

Σλοβενία 1% 25% 26% 25% 76% 77% 28%

Σλοβακία 15% 41% 41% 36% 63% 66% 41%

Φινλανδία 20% 17% 17% 30% 41% 48% 15%

Σουηδία 15% 18% 18% 19% 35% 44% 18%

Ηνωμένο 

Βασίλειο 8% 22% 22% 30% 48% 50%

41%

ΕΕ των 28 6% 29% 30% 22% 51% 58% 33%
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Or. en

Τροπολογία 117
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Πίνακας β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας β): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αμμωνίας (NH3), λεπτών αιωρούμενων 
σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4). Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005.

Κράτος 
μέλος

Μείωση NH3 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση PM2,5 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση CH4 σε σύγκριση 
με το 2005

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2029 

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Για τα έτη 
από το 
2030 και 
έπειτα

Βέλγιο 2% 16% 20% 47% 26%

Βουλγαρία 3% 10% 20% 64% 53%
Τσεχική 
Δημοκρατία 7%

35%
17%

51% 31%

Δανία 24% 37% 33% 64% 24%
Γερμανία 5% 39% 26% 43% 39%
Εσθονία 1% 8% 15% 52% 23%
Ελλάδα 7% 26% 35% 72% 40%
Ισπανία 3% 29% 15% 61% 34%
Γαλλία 4% 29% 27% 48% 25%
Κροατία 1% 24% 18% 66% 31%
Ιρλανδία 1% 7% 18% 35% 7%
Ιταλία 5% 26% 10% 45% 40%
Κύπρος 10% 18% 46% 72% 18%
Λετονία 1% 1% 16% 45% 37%

Λιθουανία 10% 10% 20% 54% 42%
Λουξεμβούρ
γο 1%

24%
15%

48% 27%

Ουγγαρία 10% 34% 13% 63% 55%
Μάλτα 4% 24% 25% 80% 32%
Κάτω 
Χώρες 13%

25%
37%

38% 33%

Αυστρία 1% 19% 20% 55% 20%
Πολωνία 1% 26% 16% 40% 34%
Πορτογαλία 7% 16% 15% 70% 29%
Ρουμανία 13% 24% 28% 65% 26%
Σλοβενία 1% 24% 25% 70% 28%
Σλοβακία 15% 37% 36% 64% 41%
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Φινλανδία 20% 20% 30% 39% 15%
Σουηδία 15% 17% 19% 30% 18%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 8%

21%
30%

47% 41%

ΕΕ των 28 6% 27% 22% 51% 33%

Τροπολογία

Πίνακας β): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αμμωνίας (NH3), λεπτών αιωρούμενων 
σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) και υδραργύρου (Hg). Πωλήσεις καυσίμων, έτος 
αναφοράς 2005. Βάσει σεναρίου γεφύρωσης του χάσματος κατά 75%.

Κράτος 
μέλος

Μείωση NH3 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση PM2,5 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση CH4 σε σύγκριση 
με το 2005

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2029 

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2025 
και 
2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2024

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2025 και 
2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Για τα έτη 
μεταξύ 2025 
και 2029

Για τα έτη 
από το 
2030 και 
έπειτα

Βέλγιο 2% 16% 16% 20% 46% 46% 26%
Βουλγαρία 3% 11% 11% 20% 60% 64% 53%

Τσεχική 
Δημοκρατία 7% 35%

36%
17% 47%

49% 31%

Δανία 24% 40% 41% 33% 62% 64% 24%
Γερμανία 5% 46% 47% 26% 41% 43% 39%
Εσθονία 1% 23% 21% 15% 48% 52% 23%
Ελλάδα 7% 28% 28% 35% 71% 72% 40%
Ισπανία 3% 30% 30% 15% 61% 60% 34%
Γαλλία 4% 31% 32% 27% 43% 48% 25%
Κροατία 1% 31% 30% 18% 65% 67% 31%
Ιρλανδία 1% 14% 14% 18% 32% 35% 7%
Ιταλία 5% 29% 29% 10% 42% 45% 40%
Κύπρος 10% 23% 21% 46% 73% 73% 18%
Λετονία 1% 1% 2% 16% 52% 54% 37%
Λιθουανία 10% 10% 1% 20% 55% 57% 42%

Λουξεμβούρ
γο 1% 25%

25%
15% 47%

48% 27%

Ουγγαρία 10% 38% 37% 13% 61% 63% 55%
Μάλτα 4% 26% 27% 25% 79% 80% 32%
Κάτω 
Χώρες 13% 24%

25%
37% 38%

39% 33%

Αυστρία 1% 20% 20% 20% 54% 55% 20%
Πολωνία 1% 29% 29% 16% 31% 38% 34%
Πορτογαλία 7% 22% 20% 15% 69% 69% 29%
Ρουμανία 13% 29% 30% 28% 61% 64% 26%
Σλοβενία 1% 26% 26% 25% 73% 74% 28%
Σλοβακία 15% 41% 41% 36% 62% 62% 41%
Φινλανδία 20% 20% 18% 30% 37% 41% 15%
Σουηδία 15% 20% 19% 19% 33% 34% 18%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 8% 22%

21%
30% 47%

48% 41%
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ΕΕ των 28 6% 30% 30% 22% 48% 51% 33%

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αριθμητικά στοιχεία (όρια εκπομπών) προέρχονται από το σενάριο γεφύρωσης του 
χάσματος κατά 75% της εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής, που είναι η πλέον αποδοτική 
λύση σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιπτώσεων της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 118
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Πίνακας β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κράτος 
μέλος

Μείωση NH3 σε σύγκριση με
το 2005 

Μείωση PM2,5 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση CH4 σε σύγκριση 
με το 2005

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Για τα έτη 
από το 
2030 και 
έπειτα

Βέλγιο 2% 16% 20% 47% 26%
Βουλγαρία 3% 10% 20% 64% 53%
Τσεχική 
Δημοκρατία 7%

35%
17%

51% 31%

Δανία 24% 37% 33% 64% 24%
Γερμανία 5% 39% 26% 43% 39%

Εσθονία 1% 8% 15% 52% 23%
Ελλάδα 7% 26% 35% 72% 40%
Ισπανία 3% 29% 15% 61% 34%
Γαλλία 4% 29% 27% 48% 25%
Κροατία 1% 24% 18% 66% 31%
Ιρλανδία 1% 7% 18% 35% 7%
Ιταλία 5% 26% 10% 45% 40%
Κύπρος 10% 18% 46% 72% 18%
Λετονία 1% 1% 16% 45% 37%
Λιθουανία 10% 10% 20% 54% 42%
Λουξεμβούρ
γο 1%

24%
15%

48% 27%

Ουγγαρία 10% 34% 13% 63% 55%
Μάλτα 4% 24% 25% 80% 32%
Κάτω 13% 25% 37% 38% 33%
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Χώρες
Αυστρία 1% 19% 20% 55% 20%
Πολωνία 1% 26% 16% 40% 34%
Πορτογαλία 7% 16% 15% 70% 29%
Ρουμανία 13% 24% 28% 65% 26%
Σλοβενία 1% 24% 25% 70% 28%
Σλοβακία 15% 37% 36% 64% 41%
Φινλανδία 20% 20% 30% 39% 15%

Σουηδία 15% 17% 19% 30% 18%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 8%

21%
30%

47% 41%

ΕΕ των 28 6% 27% 22% 51% 33%

Τροπολογία

Κράτος 
μέλος

Μείωση NH3 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση PM2,5 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση PM2,5 σε 
σύγκριση με το 2005

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2024

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2025 
και 
2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2024

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2025 και 
2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Για τα έτη 
από το 
2030 και 
έπειτα

Βέλγιο 2% 16% 17% 20% 48% 50% 26%

Βουλγαρία 3% 11% 10% 20% 64% 70% 53%
Τσεχική 
Δημοκρατία 7%

35% 36%
17% 51%

59% 31%

Δανία 24% 37% 38% 33% 61% 67% 24%
Γερμανία 5% 46% 47% 26% 42% 46% 39%
Εσθονία 1% 10% 10% 15% 51% 74% 23%
Ελλάδα 7% 28% 28% 35% 71% 73% 40%
Ισπανία 3% 29% 30% 15% 63% 64% 34%
Γαλλία 4% 31% 32% 27% 46% 52% 25%
Κροατία 1% 27% 29% 18% 67% 71% 31%
Ιρλανδία 1% 11% 14% 18% 35% 44% 7%
Ιταλία 5% 29% 29% 10% 44% 56% 40%
Κύπρος 10% 21% 21% 46% 73% 74% 18%
Λετονία 1% 3% 4% 16% 56% 63% 37%

Λιθουανία 10% 4% 1% 20% 57% 65% 42%
Λουξεμβούρ
γο 1%

25% 25%
15% 48%

50% 27%

Ουγγαρία 10% 38% 38% 13% 63% 66% 55%
Μάλτα 4% 25% 28% 25% 80% 81% 32%
Κάτω 
Χώρες 13%

24% 26%
37% 40%

42% 33%

Αυστρία 1% 20% 19% 20% 56% 59% 20%
Πολωνία 1% 28% 29% 16% 37% 53% 34%
Πορτογαλία 7% 22% 20% 15% 70% 71% 29%
Ρουμανία 13% 25% 25% 28% 64% 69% 26%
Σλοβενία 1% 25% 26% 25% 76% 77% 28%
Σλοβακία 15% 41% 41% 36% 63% 66% 41%
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Φινλανδία 20% 17% 17% 30% 41% 48% 15%
Σουηδία 15% 18% 18% 19% 35% 44% 18%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 8%

22% 22%
30% 48%

50% 41%

ΕΕ των 28 6% 29% 30% 22% 51% 58% 33%

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο ενός σεναρίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια που αντιστοιχεί στους 
στόχους που έχουν οριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου συνιστούσε περισσότερη φιλοδοξία), η βέλτιστη οικονομικά πολιτική για την 
ποιότητα του αέρα θα αποσκοπούσε στην επίτευξη ενός στόχου για την υγεία κατά 7% 
αυστηρότερου σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, που θα μπορούσε να επιτευχθεί με 
66% χαμηλότερο κόστος ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Για το 2030, με αυτόν τον 
τρόπο θα εξοικονομούνταν 140.000 έτη ζωής ετησίως, που αντιστοιχούν σε οφέλη για την υγεία 
που κυμαίνονται από 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ/έτος έως 50,8 δισεκατομμύρια ευρώ/έτος 
(εκτίμηση επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διενεργήθηκε από το IIASA το 
2014).

Τροπολογία 119
Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Πίνακας β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας β): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αμμωνίας (NH3), λεπτών αιωρούμενων 
σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4). Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005.

Κράτος 
μέλος

Μείωση NH3 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση PM2,5 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση CH4 σε σύγκριση 
με το 2005

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2029 

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Για τα έτη 
από το 
2030 και 
έπειτα

Βέλγιο 2% 16% 20% 47% 26%
Βουλγαρία 3% 10% 20% 64% 53%
Τσεχική 
Δημοκρατία 7%

35%
17%

51% 31%

Δανία 24% 37% 33% 64% 24%
Γερμανία 5% 39% 26% 43% 39%
Εσθονία 1% 8% 15% 52% 23%
Ελλάδα 7% 26% 35% 72% 40%
Ισπανία 3% 29% 15% 61% 34%



PE546.883v01-00 84/90 AM\1048149EL.doc

EL

Γαλλία 4% 29% 27% 48% 25%
Κροατία 1% 24% 18% 66% 31%
Ιρλανδία 1% 7% 18% 35% 7%
Ιταλία 5% 26% 10% 45% 40%
Κύπρος 10% 18% 46% 72% 18%
Λετονία 1% 1% 16% 45% 37%
Λιθουανία 10% 10% 20% 54% 42%
Λουξεμβούρ
γο 1%

24%
15%

48% 27%

Ουγγαρία 10% 34% 13% 63% 55%
Μάλτα 4% 24% 25% 80% 32%
Κάτω 
Χώρες 13%

25%
37%

38% 33%

Αυστρία 1% 19% 20% 55% 20%
Πολωνία 1% 26% 16% 40% 34%
Πορτογαλία 7% 16% 15% 70% 29%
Ρουμανία 13% 24% 28% 65% 26%
Σλοβενία 1% 24% 25% 70% 28%
Σλοβακία 15% 37% 36% 64% 41%
Φινλανδία 20% 20% 30% 39% 15%
Σουηδία 15% 17% 19% 30% 18%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 8%

21%
30%

47% 41%

ΕΕ των 28 6% 27% 22% 51% 33%

Τροπολογία

Πίνακας β): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αμμωνίας (NH3), λεπτών αιωρούμενων 
σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4). Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005.

Κράτος 
μέλος

Μείωση NH3 σε σύγκριση με 
το 2005 

Μείωση PM2,5 σε σύγκριση με 
το 2005 

διαγράφεται

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2029 

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2025 
και 
2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2020 
και 
2024

Για τα 
έτη 
μεταξύ 
2025 και 
2029

Για τα 
έτη από 
το 2030 
και 
έπειτα

Βέλγιο 2% 16% 16% 20% 46% 46%

Βουλγαρία 3% 11% 11% 20% 60% 64%

Τσεχική 
Δημοκρατία 7% 35%

36%
17% 47%

49%

Δανία 24% 40% 41% 33% 62% 64%

Γερμανία 5% 46% 47% 26% 41% 43%

Εσθονία 1% 23% 21% 15% 48% 52%

Ελλάδα 7% 28% 28% 35% 71% 72%

Ισπανία 3% 30% 30% 15% 61% 60%

Γαλλία 4% 31% 32% 27% 43% 48%

Κροατία 1% 31% 30% 18% 65% 67%

Ιρλανδία 1% 14% 14% 18% 32% 35%
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Ιταλία 5% 29% 29% 10% 42% 45%

Κύπρος 10% 23% 21% 46% 73% 73%

Λετονία 1% 1% 2% 16% 52% 54%

Λιθουανία 10% 10% 1% 20% 55% 57%

Λουξεμβούρ
γο 1% 25%

25%
15% 47%

48%

Ουγγαρία 10% 38% 37% 13% 61% 63%

Μάλτα 4% 26% 27% 25% 79% 80%

Κάτω 
Χώρες 13% 24%

25%
37% 38%

39%

Αυστρία 1% 20% 20% 20% 54% 55%

Πολωνία 1% 29% 29% 16% 31% 38%

Πορτογαλία 7% 22% 20% 15% 69% 69%

Ρουμανία 13% 29% 30% 28% 61% 64%

Σλοβενία 1% 26% 26% 25% 73% 74%

Σλοβακία 15% 41% 41% 36% 62% 62%

Φινλανδία 20% 20% 18% 30% 37% 41%

Σουηδία 15% 20% 19% 19% 33% 34%

Ηνωμένο 
Βασίλειο 8% 22%

21%
30% 47%

48%

ΕΕ των 28 6% 30% 30% 22% 48% 51%

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για τη συμπερίληψη του μεθανίου στην οδηγία από το 2030 θα υπερέβαινε την 
υφιστάμενη διεθνή νομοθεσία για το κλίμα, προκαλώντας επιπλέον κανονιστικό φόρτο για τη 
βιομηχανία και τα κράτη μέλη χωρίς αντίστοιχα οφέλη για το περιβάλλον.

Τροπολογία 120
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Πίνακας β – δεύτερη στήλη – πρώτη υποστήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2029 διαγράφεται

2%

3%

7%
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24%

5%

1%

7%

3%

4%

1%

1%

5%

10%

1%

10%

1%

10%

4%

13%

1%

1%

7%

13%

1%

15%

20%

15%

8%

Or. en

Αιτιολόγηση

The very diverse ammonia reduction commitments proposed by the Commission are not 
recognising the environmental effectiveness of member states measured as emission per 
produced unit. Neglecting this factor may lead to displacement of production to member 
states with higher emissions per kg of product, thereby counteracting the overall purpose of 
reducing trans-boundary air pollution. EU-efforts to reduce ammonia emissions must focus 
on cost-effective measures at the EU-level. In some cases, controlling ammonia emissions can 
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actually be of financial benefit to farmers, as it reduces the need for purchasing fertilizer.

Τροπολογία 121
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Πίνακας β – τέταρτη στήλη – δεύτερη υποστήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα διαγράφεται

26%

53%

31%

24%

39%

23%

40%

34%

25%

31%

7%

40%

18%

37%

42%

27%

55%

32%

33%

20%

34%

29%

26%
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28%

41%

15%

18%

41%

33%

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μεθάνιο είναι ένα σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου και ως εκ τούτου ο μετριασμός του 
εφαρμόζεται ήδη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια. Η 
συμπερίληψη συγκεκριμένων στόχων για τον μετριασμό του μεθανίου στην οδηγία για τα ΕΑΟΕ 
συνιστά περιττή διπλή ρύθμιση.

Τροπολογία 122
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙI – Μέρος 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ο γεωργικός τομέας δεν θα συνεισέφερε στις μειώσεις των εκπομπών, οι 
άλλοι τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και του ενεργειακού 
τομέα, θα υποχρεούνταν να εφαρμόσουν πιο δαπανηρά μέτρα για την επίτευξη των ίδιων 
περιβαλλοντικών στόχων.
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Τροπολογία 123
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙI – Μέρος 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα που μπορούν να
συμπεριλαμβάνονται στο εθνικό 
πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης

Μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στο 
εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Or. en

Τροπολογία 124
Dario Tamburrano

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – Μέρος 1 – Τμήμα Α – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μειώνουν τις εκπομπές 
αμμωνίας από ανόργανα λιπάσματα 
εφαρμόζοντας τις ακόλουθες προσεγγίσεις:

3. Τα κράτη μέλη μειώνουν τις εκπομπές 
αμμωνίας από ανόργανα λιπάσματα 
εφαρμόζοντας τις ακόλουθες προσεγγίσεις:

α) απαγόρευση της χρήσης λιπασμάτων 
ανθρακικού αμμωνίου·

α) απαγόρευση των λιπασμάτων ουρίας·

β) αντικατάσταση, στο μέτρο του 
δυνατού, των λιπασμάτων ουρίας από 
λιπάσματα που έχουν ως βάση το νιτρικό 
αμμώνιο·

γ) όπου εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
λιπάσματα ουρίας, χρήση μεθόδων που 
έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις εκπομπές 
αμμωνίας κατά τουλάχιστον 30 % σε 
σύγκριση με τη μέθοδο αναφοράς που 
προσδιορίζεται στο κατευθυντήριο 
έγγραφο για την αμμωνία·

δ) διασπορά των ανόργανων λιπασμάτων 
σύμφωνα με τις προβλέψιμες ανάγκες σε 
άζωτο και φωσφόρο της καλλιέργειας ή 

δ) διασπορά των ανόργανων λιπασμάτων 
σύμφωνα με τις προβλέψιμες ανάγκες σε 
άζωτο και φωσφόρο της καλλιέργειας ή 
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της χορτολιβαδικής έκτασης στην οποία 
εφαρμόζονται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
την υφιστάμενη περιεκτικότητα του 
εδάφους σε θρεπτικά συστατικά και τα 
θρεπτικά συστατικά από άλλα λιπάσματα.

της χορτολιβαδικής έκτασης στην οποία 
εφαρμόζονται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
την υφιστάμενη περιεκτικότητα του 
εδάφους σε θρεπτικά συστατικά και τα 
θρεπτικά συστατικά από άλλα λιπάσματα.

Or. en


