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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων και σωματιδίων προκαλούνται κυρίως από ατελείς 
διαδικασίες καύσης καυσίμων για θέρμανση, παραγωγή ενέργειας και μεταφορές, εξαιτίας 
χημικών διαδικασιών και φαινομένων φθοράς στις οδικές μεταφορές. Η έντασή τους μπορεί 
να έχει εποχιακό χαρακτήρα και αφορά μεταξύ άλλων και τις χαμηλές εκπομπές.

Η οδηγία του ΕΚ και του Συμβουλίου αποβλέπει στον καθορισμό νέων εθνικών οριακών 
τιμών για τις εκπομπές των σημαντικότερων ατμοσφαιρικών ρύπων.  Η πρόταση οδηγίας 
αποβλέπει στην αντικατάσταση της ισχύουσας οδηγίας 2001/81/ΕΚ, στην οποία είχαν 
καθοριστεί οριακές τιμές εκπομπής έως το 2010, και ταυτόχρονα στην αναπροσαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου στις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του 
Γκέτεμποργκ του 1999. Ο στόχος της πρότασης είναι η μείωση των δυνητικών απειλών για 
την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα. Η πρόταση απορρέει από την αναθεώρηση 
της ενωσιακής πολιτικής για την προστασία της ατμόσφαιρας και αποτελεί μέρος της δέσμης 
διατάξεων της νέας ενωσιακής νομοθεσίας. 

Η πρόταση οδηγίας αναπροσαρμόζει αφενός το δίκαιο της ΕΕ στις τροποποιημένες διατάξεις 
του πρωτοκόλλου που ήδη ισχύει 25 χρόνια, και περιλαμβάνει αφετέρου ορισμένες 
τροποποιήσεις, όπως η σταδιακή εφαρμογή αυστηρότερων υποχρεώσεων μείωσης των 
εκπομπών κατά την περίοδο μεταξύ 2010 και 2030 και κατόπιν, όσον αφορά τέσσερις 
ατμοσφαιρικούς ρύπους που αναφέρονται στην ισχύουσα οδηγία (το διοξείδιο του θείου, το 
οξείδιο του αζώτου, τις πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου και την αμμωνία) 
καθώς και σωματίδια σκόνης με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 2,5 μm (σύμφωνα με το 
τροποποιημένο πρωτόκολλο) και επίσης όσον αφορά εκπομπές μεθανίου. Όσον αφορά τα 
φιλόδοξα αυτά σχέδια για τον περιορισμό των ρύπων, η πρόταση οδηγίας προβλέπει 
μεσοπρόθεσμα όρια εκπομπών για το 2025. 

Οι δεσμεύσεις των κρατών μελών ως προς τη μείωση των εκπομπών εκφράζονται σε 
ποσοστό μείωσης των εκπομπών που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του συνόλου των 
εκπομπών κατά το έτος αναφοράς (2005) και του συνόλου των εκπομπών κατά το 
ημερολογιακό έτος στόχου. Η οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να εκπονούν 
εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να τα ενημερώνουν τακτικά 
(ανά διετία). Τα προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφή των μέτρων που 
επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αναλύουν τον χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο της υλοποίησης 
των στόχων μείωσης των εκπομπών. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης την υποχρέωση να 
παρακολουθούν τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και, παράλληλα, να καταρτίζουν και να 
επικαιροποιούν εθνικές απογραφές και προβλέψεις εκπομπών.  Τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο τα εθνικά προγράμματα όσο και τις απογραφές 
των εκπομπών. 

Η πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει επίσης μικρή τροποποίηση της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ 
σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον. Η τροποποίηση αυτή αφορά την παραπομπή 
στη διάταξη σχετικά με την κατάρτιση εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης.
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Η τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
αποδείχθηκε απαραίτητη μεταξύ άλλων και εξαιτίας της οξίνισης του εδάφους, του 
ευτροφισμού των υδάτων και της εξελισσόμενης αλλαγής του κλίματος. Έτσι κατέστη 
αναγκαία η εκπόνηση νέας νομοθετικής πράξης για να ενοποιηθούν όλες οι έως τώρα 
εφαρμοσθείσες διατάξεις.

Οι σημαντικότερες τροπολογίες αφορούν τις νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή 
του κοινού στην κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων για το περιβάλλον. Στο παράρτημα Ι 
της οδηγίας έχουν συμπεριληφθεί για το λόγο αυτό παραπομπές στις εθνικές διατάξεις που 
αφορούν τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η άποψη του εισηγητή

Ο συντάκτης χαιρετίζει την πρόταση για νέα οδηγία του ΕΚ και του Συμβουλίου, παρότι 
διαπιστώνει ότι οι βάσεις της έχουν καταρτιστεί πριν από εικοσιπέντε χρόνια και ότι δεν έχει 
συμπεριληφθεί καμία παραπομπή στην ανάγκη αποτελεσματικότερης επιβολής κανόνων και 
παρακολούθησης των εκπομπών, πιο συγκεκριμένα σε τοπικό επίπεδο μέσω βελτιωμένων 
μεθόδων μέτρησης. 

Συγκεκριμένες παρατηρήσεις

1) Στην πρόταση δεν αναφέρονται οι εκπομπές όλων των σωματιδίων, μεταξύ των οποίων 
είναι και τα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 2,5 μm, και κυρίως τα πλέον επικίνδυνα 
για την ανθρώπινη υγεία και το κλίμα σωματίδια με διάμετρο εκπεφρασμένη σε νανόμετρα.  

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

3) Σημαντικό και επίκαιρο πρόβλημα είναι ο εποχιακός χαρακτήρας των εκπομπών, 
ειδικότερα η αύξηση των εκπομπών κατά την περίοδο θέρμανσης, και κυρίως οι 
αποκαλούμενες εκπομπές χαμηλού επιπέδου.

4) Οι εκπομπές εξαπλώνονται ανεξάρτητα από τα σύνορα και υπό το πρίσμα αυτό οι χώρες 
που συνορεύουν με τη θάλασσα, όπως και οι αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, δεν 
πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση να περιορίσουν τις εκπομπές τους. Οι χώρες δεν 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τις εκπομπές τους σε ελαστική βάση.

5) Ένα από τα επικίνδυνα αέρια που ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από ανθρωπογενείς 
πηγές, παρότι δεν ελευθερώνεται σε μεγάλες ποσότητες, είναι το υδρόθειο (H2S). Γνωστές 
είναι π.χ. οι βακτηριολογικές μέθοδοι διύλισης του υψηλής περιεκτικότητας σε θείο αργού 
πετρελαίου κατά την θαλάσσια μεταφορά του και οι σημαντικές εκπομπές του τοξικού αυτού 
αερίου στην ατμόσφαιρα (H2S).

6) Από τυπική άποψη όμως η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
διαφάνειας, ειδικότερα όσον αφορά την παραπομπή στο περιεχόμενο των διαφόρων 
παραρτημάτων των προτάσεών της. Η υπό εξέταση νομική πράξη θα έπρεπε - κατά την 
άποψη του συντάκτη γνωμοδότησης - να έχει τα δικά της παραρτήματα, και τουλάχιστον να 
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αναφέρει κατά ακριβέστερο τρόπο σε ποια συγκεκριμένα έγγραφα τα παραρτήματα αυτά 
παραπέμπουν.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία επιβάλλει όρια στις 
ατμοσφαιρικές εκπομπές ρύπων που 
προκαλούν οξίνιση και ευτροφισμό, 
πρόδρομων ουσιών του όζοντος, 
πρωτογενών σωματιδίων και πρόδρομων 
ουσιών δευτερογενών σωματιδίων, καθώς 
και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων, στα 
κράτη μέλη και απαιτεί την κατάρτιση, 
έγκριση και εφαρμογή εθνικών 
προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και την παρακολούθηση των 
εκπομπών ρύπων και των επιπτώσεών 
τους, καθώς και την υποβολή σχετικών 
εκθέσεων.

Η παρούσα οδηγία επιβάλλει στα κράτη 
μέλη όρια στις μετρήσιμες ατμοσφαιρικές 
εκπομπές αερίων και σωματιδίων , δηλ.
ρύπων που προκαλούν οξίνιση και 
ευτροφισμό, καθώς και πρόδρομων 
ουσιών του όζοντος, πρωτογενών 
σωματιδίων και πρόδρομων ουσιών 
δευτερογενών σωματιδίων, αναφέρει 
δύσκολα μετρήσιμες πηγές άλλων 
ατμοσφαιρικών ρύπων, που 
μετατρέπονται σε αερολύματα,  και 
απαιτεί την κατάρτιση, έγκριση και 
εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων ελέγχου 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την 
εκπόνηση καλύτερων μεθόδων
παρακολούθησης των ρύπων και των 
επιπτώσεών των εκπομπών τους, καθώς 
και την υποβολή σχετικών εκθέσεων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι οριακές τιμές των εκπομπών μπορούν εν τούτοις να αναφέρονται μόνο στα είδη και τις 
μορφές που μπορούν να μετρώνται με ακριβή τρόπο, με την χρήση των υφισταμένων φυσικό-
χημικών μεθόδων για την συνεχιζόμενη παρακολούθησή τους. Πρέπει όμως να επισημανθούν 
οι πηγές εκπομπών που δύσκολα επιδέχονται επακριβούς μέτρησης, αλλά που διαμορφώνουν 
μόνιμα και επιβλαβή για την υγεία και το περιβάλλον αερολύματα. Θα πρέπει ως εκ τούτου να 
αναπτυχθούν καλύτερες μέθοδοι για την παρακολούθησή τους.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «εκπομπή»: η ελευθέρωση ουσίας από 
σημειακή ή διάχυτη πηγή στην 
ατμόσφαιρα·

1. «εκπομπή»: γενική  φυσικοχημική 
διαδικασία που παράγει και ελευθερώνει 
αέρια ή σωματιδιακές ουσίες από 
σημειακές ή διάχυτες πηγές στην 
ατμόσφαιρα·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια γενικότερη και πολυπλοκότερη αντίληψη όλων των διαδικασιών που 
λαμβάνουν χώρα σε όλα τα στάδια, πρόκειται λοιπόν για την παραγωγή και την έκλυση, και όχι 
μόνο για το τελευταίο στάδιο της ελευθέρωσης των προϊόντων.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. «χαμηλή εκπομπή»: εποχιακού 
χαρακτήρα εκπομπή καπνοδόχου, 
σχετιζόμενη κυρίως με την περίοδο 
θέρμανσης, από σημειακές πηγές αερίων 
ουσιών και σωματιδίων που εκλύονται 
στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της συναγωγής 
απόβλητων αερίων από λέβητες 
θέρμανσης με χαμηλή απόδοση 
μετατροπής, η οποία οφείλεται σε χαμηλή 
απόδοση καύσης και έλλειψη οξυγόνου· 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια από τις πηγές επιβλαβών για την υγεία ρύπων, που συναντάται πολύ συχνά σε 
αστικές περιοχές και σχετίζεται με περιορισμένη απόδοση καύσης και μπορεί να οδηγήσει, 
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εξαιτίας της συνεχούς ρύπανσης, στη δημιουργία της αποκαλούμενης αιθαλομίχλης (σμογκ).

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «οξείδια του αζώτου» (ΝΟx): το οξείδιο 
και το διοξείδιο του αζώτου, 
εκφραζόμενα ως διοξείδιο του αζώτου·

4. «οξείδια του αζώτου» (ΝΟx): μίγμα 
οξειδίων του αζώτου μη προσδιορισμένης 
σύνθεσης·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι τα ΝΟx συνιστούν μίγμα οξειδίων του αζώτου μη προσδιορισμένης σύνθεσης, 
που παράγονται κατά την καύση ορυκτών καυσίμων. Το μίγμα αυτό αποτελείται από σαφώς 
μεγαλύτερες ποσότητες του πολύ επιβλαβούς NO, και σε μικρότερες ποσότητες από το λιγότερο 
επιβλαβές NO2, και περιλαμβάνει ενίοτε ίχνη του οξειδίου των αζώτου N2O.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του 
μεθανίου» (VOC εκτός του μεθανίου): 
όλες οι ανθρωπογενείς οργανικές ενώσεις, 
εκτός από το μεθάνιο, που είναι ικανές να 
παράγουν φωτοχημικά οξειδωτικά μέσα 
αντιδρώντας με οξείδια του αζώτου 
παρουσία ηλιακού φωτός·

5. «πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του 
μεθανίου» (VOC εκτός του μεθανίου): 
όλες οι ανθρωπογενείς οργανικές ενώσεις 
που συναντώνται στην ατμόσφαιρα, εκτός 
από το μεθάνιο, που, εξαιτίας της 
επίδρασης της ακτινοβολίας του ηλίου, 
αντιδρούν με το διοξείδιο του αζώτου 
στην ατμόσφαιρα, προωθώντας την 
παραγωγή φωτοχημικών οξειδωτικών 
μέσων

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι τα φαινόμενα αυτά λαμβάνουν χώρα στην ίδια την 
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ατμόσφαιρα και όχι μόνο κατά τη διαδικασία καύσης ορυκτών καυσίμων.

Τροπολογία 6

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), 
μεθανίου (CH4) και άλλων πτητικών 
οργανικών ενώσεων (VOC), αμμωνίας 
(NH3), οργανικών και μη οργανικών 
σωματιδίων σε στερεά (PM2,5) ή ρευστή 
μορφή σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις 
για μείωση των εκπομπών που ισχύουν 
από το 2020 και το 2030, όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα II.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο όρος «πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) εκτός από το μεθάνιο» δεν φαίνεται να 
ανταποκρίνεται στα πρότυπα του επιστημονικού επαγγελματισμού.  Θα πρέπει για το λόγο αυτό 
να επισημανθεί ότι επιβλαβή αερολύματα αποτελούνται από μικροσωματίδια και 
νανοσωματίδια σε στερεά και υγρή μορφή που αιωρούνται στον αέρα.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

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 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 
δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 
έως το 2025  τις οικείες ανθρωπογενείς 
εκπομπές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, απευθείας στην επικράτειά 
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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.

τους, στα χωρικά τους ύδατα καθώς και 
στην αποκλειστική τους οικονομική 
ζώνη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Αντί να επαναληφθούν τα διάφορα είδη εκπομπών αρκεί η παραπομπή στην προηγούμενη 
παράγραφο.  Λαμβανομένης υπόψη της τεχνολογικής προόδου που έχει σημειωθεί στον τομέα 
της απόδοσης της καύσης, ο καθορισμός οριακής τιμής για τις εκπομπές με βάση την ποσότητα 
των καυσίμων που έχουν πωληθεί συνιστά πολύ μεγάλο λάθος. Επίσης δεν πρέπει να 
εφαρμόζονται διαφορετικές προδιαγραφές και κριτήρια στα χωρικά ύδατα και την αποκλειστική 
οικονομική ζώνη των χωρών, δεδομένου ότι η αλλαγή του κλίματος αφορά ολόκληρο τον 
πλανήτη.

Τροπολογία 8

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:

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

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

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·

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)·

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.

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

Or. pl



PE541.321v01-00 10/16 PA\1037812EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να παραμελήσουμε όλες αυτές τις εκπομπές που - όπως και το CO2 - παραμένουν 
για μεγάλο διάστημα στην ατμόσφαιρα και επηρεάζουν την αλλαγή του κλίματος.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την 
ταχέως μεταβαλλόμενη κατανομή των 
εκπομπών NOx από μη σταθερούς 
πετρελαιοκινητήρες σε ιδιωτικής 
χρήσεως και εμπορικά αυτοκίνητα που 
χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, για να 
πραγματοποιήσει καλύτερες αξιολογήσεις 
και να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που 
αφορούν τη μείωση των εκπομπών NOx 
από όλες τις πηγές. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των οχημάτων με πετρελαιοκινητήρα αυξάνεται ραγδαία στα κράτη μέλη της 
Ένωσης· παράλληλα αυξάνεται και η εξαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων με 
πετρελαιοκινητήρα, π.χ. στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι οι εκπομπές στις χώρες αυτές αλλάζουν γρήγορα και όλες οι δεσμεύσεις για περιορισμό 
των εκπομπών που εκφράζονται σε τόνους θα είναι κάθε άλλο παρά ακριβείς.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα επίπεδα των ανθρωπογενών 
εκπομπών καθορίζονται αφαιρώντας την 
ποσότητα των φυσικών εκπομπών από το 
σύνολο των εκπομπών.
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τις φυσικές εκπομπές, όπως από εκτάσεις καλλιεργημένης γης, τόσο οξειδίων του 
αζώτου όσο και σωματιδίων.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) οι μειώσεις των εκπομπών 
σημειώνονται στις θαλάσσιες περιοχές 
εντός των χωρικών υδάτων των κρατών 
μελών, των αποκλειστικών οικονομικών 
τους ζωνών ή σε ζώνες ελέγχου της 
ρύπανσης, εάν έχουν οριστεί τέτοιες 
ζώνες·

β) τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει και 
εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα 
παρακολούθησης και επιθεώρησης για τη 
διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της 
παρούσας διάταξης ευελιξίας·

γ) εφαρμόζουν μέτρα για την επίτευξη 
χαμηλότερων εκπομπών NOx, SO2 και 
PM2,5 από τη διεθνή θαλάσσια 
ναυσιπλοΐα, σε σύγκριση με τα επίπεδα 

διαγράφεται
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εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ένωσης 
που ισχύουν για τις εκπομπές NOx, SO2 
και PM2,5, και έχουν καταδείξει επαρκή 
ποσοτικοποίηση των πρόσθετων 
μειώσεων εκπομπών που απορρέουν από 
τα εν λόγω μέτρα·

δ) δεν έχουν συμψηφίσει ποσοστό 
μεγαλύτερο του 20 % των μειώσεων των 
εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5, 
υπολογιζόμενων σύμφωνα με το 
στοιχείο γ), υπό τον όρο ότι ο 
συμψηφισμός δεν επιφέρει μη 
συμμόρφωση με τις εθνικές δεσμεύσεις 
για μείωση των εκπομπών κατά την 
περίοδο 2020-2024 που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana "elastyczność" wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?

Τροπολογία 12

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 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 
αναπροσαρμοσμένες ετήσιες εθνικές 
απογραφές εκπομπών για τις εκπομπές 
που αναφέρονται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1σύμφωνα με το 
παράρτημα IV, όταν η αδυναμία τήρησης 
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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.

των εθνικών τους δεσμεύσεων για μείωση 
των εκπομπών ή των ενδιάμεσων επιπέδων 
των εκπομπών τους είναι αποτέλεσμα της 
εφαρμογής βελτιωμένων τεχνολογιών 
μείωσης των εκπομπών και μεθόδων 
απογραφής εκπομπών οι οποίες έχουν 
επικαιροποιηθεί βάσει παρακολούθησης 
και σύμφωνα με την επιστημονική γνώση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πράγματι δεν πρόκειται για επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους απογραφής 
εκπομπών, αλλά για τις τεχνολογίες που επιτρέπουν τον περιορισμό των εκπομπών αυτών 
καθώς και την παρακολούθησή  τους, ούτως ώστε να μπορούν οι απογραφές αυτές να 
επικαιροποιούνται κατά τρόπο αντικειμενικό.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η Επιτροπή δεν εγείρει αντίρρηση 
εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της σχετικής έκθεσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 4, 5 
και 6, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
θεωρεί ότι η χρήση της διάταξης ευελιξίας 
έχει γίνει δεκτή και ισχύει για το εν λόγω 
έτος. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
χρήση διάταξης ευελιξίας δεν πληροί τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις και κριτήρια, 
εκδίδει απόφαση και πληροφορεί το 
κράτος μέλος ότι η εν λόγω χρήση δεν 
μπορεί να γίνει δεκτή.

Εφόσον η Επιτροπή δεν εγείρει αντίρρηση 
εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της σχετικής έκθεσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 4, 5 
και 6, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
θεωρεί ότι η χρήση της διάταξης ευελιξίας 
έχει γίνει δεκτή και ισχύει για το εν λόγω 
έτος.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι υπάρχει πρόβλημα ως προς την χρήση της ευελιξίας, και πιο συγκεκριμένα ως 
προς την έλλειψη σαφών κριτηρίων για τον καθορισμό της. Για το λόγο αυτό η πρόταση της 
Επιτροπής περιλαμβάνει διάταξη που προβλέπει ότι, ως έσχατη λύση, η ίδια κρίνει σχετικά με 
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το θέμα αυτό.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη καταργούν σταδιακά 
τις πηγές χαμηλών εκπομπών, ειδικότερα 
στις μεγαλύτερες αστικές περιοχές, 
αντικαθιστώντας εξοπλισμούς θέρμανσης 
χαμηλής απόδοσης με σύγχρονους 
εξοπλισμούς υψηλής απόδοσης, τόσο σε 
μεμονωμένες κατοικίες, όσο και σε 
διαμερίσματα και πυκνοκατοικημένες 
περιοχές, αντικαθιστώντας τους 
σταθμούς παραγωγής θερμότητας με 
μικρούς τοπικούς σταθμούς 
συμπαραγωγής θερμότητας και ενέργειας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να περιοριστούν μόνο οι εκπομπές, πρέπει να εξαλειφθούν πλήρως.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση και τα κράτη μέλη, κατά 
περίπτωση, επιδιώκουν διμερή και 
πολυμερή συνεργασία με τρίτες χώρες και 
συντονισμό στο πλαίσιο συναφών διεθνών 
οργανισμών, όπως το Πρόγραμμα των 
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 
(UNEP), η Οικονομική Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 
(UNECE), ο Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός (IMO) και ο Διεθνής 

Η Ένωση και τα κράτη μέλη, κατά 
περίπτωση, επιδιώκουν διμερή και 
πολυμερή συνεργασία με τρίτες χώρες και 
συντονισμό στο πλαίσιο συναφών διεθνών 
οργανισμών, όπως το Πρόγραμμα των 
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 
(UNEP), η Οικονομική Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 
(UNECE), ο Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός (IMO) και ο Διεθνής 
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Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας 
(ICAO), μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με την τεχνική και 
επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, με 
σκοπό τη βελτίωση της βάσης στην οποία 
στηρίζονται οι μειώσεις εκπομπών.

Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας 
(ICAO), μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με την τεχνική και 
επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, με 
σκοπό τη βελτίωση της βάσης στην οποία 
στηρίζονται οι μειώσεις εκπομπών. Τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε διακρατικές 
διαβουλεύσεις σχετικά με  αμοιβαίες 
απειλές που προκαλούνται από εκπομπές 
από γειτονικές βιομηχανικές περιοχές στα 
κράτη μέλη αυτά και εκπονούν κοινά 
σχέδια δράσης για την εξάλειψη ή τον 
περιορισμό των εκπομπών αυτών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Γειτονικά κράτη μέλη, κυρίως σε περίπτωση που οι βιομηχανικές τους ζώνες συνορεύουν 
μεταξύ τους, πρέπει να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις και να εκπονούν κοινά σχέδια για τη 
μείωση και εξάλειψη των εκπομπών.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ Τροποποιήσεις της οδηγίας 2003/35/ΕΚ

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το τελευταίο μέρος περιλαμβάνει πρόταση για τροποποίηση του άρθρου 2, παράγραφος 2 της 
Οδηγίας 2003/35/ΕΚ με την προσθήκη του εδαφίου ε). Κατά συνέπεια, στον τίτλο του άρθρου 
16 πρέπει να χρησιμοποιείται ο πληθυντικός.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο -1 (νέο)
Οδηγία 2003/35/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2003/35/ΕΚ, προστίθεται το ακόλουθο 
εδάφιο:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ενεργό 
συμμετοχή του κοινού στην εκπόνηση 
των σχεδίων και προγραμμάτων αυτών 
και των συναφών μέτρων, μέσω της 
εφαρμογής των κανόνων της άμεσης 
δημοκρατίας του οικείου κράτους μέλους, 
και πιο συγκεκριμένα με τη διοργάνωση 
διαβουλεύσεων με το κοινό, 
σφυγμομετρήσεων και τοπικών 
δημοψηφισμάτων, κυρίως όταν το σχέδιο 
ή το πρόγραμμα έχει ουσιαστική σημασία 
για τον τοπικό πληθυσμό.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η λύση που προβλέπεται επί του παρόντος στην οδηγία δεν αναφέρεται παρά μόνο σε 
δημοσκόπηση χωρίς απαίτηση για ευρύτερη εφαρμογή μέτρων άμεσης δημοκρατίας, δηλ. 
υποχρεωτικές διαβουλεύσεις με το κοινό σχετικά με θέματα που έχουν ουσιαστική σημασία για 
την τοπική κοινωνία ή προαιρετικά τοπικά δημοψηφίσματα.


