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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ιστορικό – Η πρόταση της Επιτροπής 

Η παρούσα πρόταση οδηγίας σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων 

ατμοσφαιρικών ρύπων έχει στόχο την επανεξέταση και επικαιροποίηση των απαιτήσεων που 

παρατίθενται στην oδηγία 2001/81/ΕΚ προκειμένου αφενός να αντιμετωπιστούν οι 

εξαιρετικά σοβαροί εναπομένοντες κίνδυνοι για την υγεία και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ένωση αφετέρου να εναρμονιστεί το ενωσιακό δίκαιο με 

τις νέες διεθνείς δεσμεύσεις μετά την αναθεώρηση του πρωτοκόλλου του Γκέτεμποργκ το 

2012. Καταργεί και αντικαθιστά αυτήν την παλαιότερη οδηγία.  

Οι απαιτούμενες μειώσεις των επιπτώσεων παρατίθενται στην ανακοίνωση σχετικά με 

«πρόγραμμα «Καθαρός αέρας» για την Ευρώπη»1. Η Επιτροπή αναφέρει ότι στόχος των νέων 

δεσμεύσεων μείωσης για το 2030 που παρατίθενται στην προτεινόμενη οδηγία είναι η 

υλοποίηση του περιορισμού των επιπτώσεων στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα μέχρι 

το 2030, σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση.   

Η πρόταση θεσπίζει νέες εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών εφαρμοστέες από το 

2020 και το 2030 για τις ουσίες SO2, NOx, VOC εκτός του μεθανίου, NH3, τα λεπτά 

σωματίδια (PM2,5) και το μεθάνιο (CH4), καθώς και ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών για το 

2025. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να περιορίσουν το 2025 τις οικείες ετήσιες εκπομπές 

των ρύπων αυτών σε επίπεδα που καθορίζονται με βάση γραμμική πορεία μείωσης, εκτός εάν 

αυτό προϋποθέτει μέτρα που συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος.  

Απαιτείται από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα εθνικά τους προγράμματα για τον έλεγχο της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ), περιγράφοντας τους τρόπους τήρησης των δεσμεύσεών 

τους για μείωση των εκπομπών· θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν, εφόσον είναι πρακτικά 

εφικτό, τις δυσμενείς επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα υδάτινα και χερσαία 

οικοσυστήματα.  

Η άποψη του εισηγητή 

Ο εισηγητής έχει δύο βασικούς προβληματισμούς: 

1) Η συμπερίληψη των δεσμεύσεων για την μείωση του μεθανίου στην οδηγία σχετικά με τα 

εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών «οδηγία ΕΑΟΕ» είναι προβληματική για τον αγροτικό τομέα. 

Το μεθάνιο είναι ένα αέριο του θερμοκηπίου (ΑΘ), το οποίο ήδη καλύπτεται από την 

απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών (Απόφαση 406/2009/ΕΚ) στο πλαίσιο της δέσμης 

μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Οι δεσμεύσεις για την μείωση του μεθανίου 

στην οδηγία ΕΑΟΕ θα οδηγήσουν σε υπερβολική ρύθμιση και θα περιορίσουν την ευελιξία 

που προσφέρεται στα κράτη μέλη στην απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών.  Επιπλέον, 

θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι επιπτώσεις στην καλή διαβίωση των ζώων.  Για 

τους λόγους αυτούς, ο εισηγητής συμπεριέλαβε μια τροπολογία για την κατάργηση του 

μεθανίου στην οδηγία ΕΑΟΕ.   

                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «Πρόγραμμα Καθαρός αέρας 

για την Ευρώπη», COM(2013)0 918. 
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2) Η συμπερίληψη των δεσμεύσεων για την μείωση της υπερβολικής αμμωνίας στην οδηγία 

ΕΑΟΕ δημιουργεί επίσης προβλήματα για τον αγροτικό τομέα. Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, 

από το 1990, οι εκπομπές αμμωνίας στην ΕΕ έχουν μειωθεί κατά 30% περίπου1. Κατά τον 

καθορισμό των ανωτάτων ορίων εκπομπών για την αμμωνία, θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 

αναγνωρίζονται οι προηγούμενες προσπάθειες κρατών μελών για την μείωση των εκπομπών 

της αμμωνίας ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μειώσεις εκπομπών και οι επενδύσεις 

που έχουν ήδη γίνει και να μην αποθαρρύνονται εκείνοι που κινήθηκαν πρώτοι και να μην 

προβαίνουν σε περαιτέρω δράση.  Ωστόσο, οι δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για την 

αμμωνία που ορίζεται στην παρούσα οδηγία για το 2030 είναι υπερβολικές. 

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής συμπεριέλαβε τροπολογία για την κατάργηση των δεσμεύσεων 

μείωσης της αμμωνίας έως το 2030 από το Παράρτημα ΙΙ. Προτείνει ότι αντίθετα η Επιτροπή 

θα μπορούσε να υποβάλει πρόταση που να περιέχει αναθεωρημένες δεσμεύσεις μείωσης για 

την αμμωνία, λαμβάνοντας υπόψη τους εφικτούς στόχους για διάφορα κράτη μέλη, καθώς 

και τους ίσους όρους ανταγωνισμού. 

Άλλα ζητήματα 

 Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η αγροτική κοινότητα συμβάλλει σε δημόσια αγαθά που 

υπερβαίνουν την παραγωγή τροφίμων και που δεν έχουν άμεση αγοραία αξία, όπως 

θέματα που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα.  

 Έχει κρίσιμη σημασία να υπογραμμιστούν οι υφιστάμενες συνέργειες εντός του 

ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει 

επίσης να ληφθούν υπόψη οι μειώσεις της αμμωνίας που έχουν επιτευχθεί με τη λήψη 

μέτρων στα πλαίσια διαφόρων πολιτικών της ΕΕ όπως η οδηγία για την νιτρορρύπανση 

και η εφαρμογή εθνικών πολιτικών για την μείωση της εναπόθεσης αμμωνίας σε περιοχές 

Natura 2000, σε σχέση με την οδηγία για τα πτηνά και τους οικοτόπους.  

 Η αμμωνία θα πρέπει επιπλέον να εξαιρεθεί από τους ενδιάμεσους στόχους που έχουν 

οριστεί για το 2025. Αυτοί οι ενδιάμεσοι στόχοι απαγορεύουν την ευελιξία των μέτρων 

που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, παράλληλα δε υπάρχει μια διαφορά στην προβλεψιμότητα 

σχετικά με την επίτευξη των στόχων μεταξύ κρατών μελών και τομέων. 

 Ο εισηγητής συμφωνεί ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις στις μικρές και πολύ 

μικρές εκμεταλλεύσεις αλλά θεωρεί επίσης ότι αυτό δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο 

τους ίσους όρους ανταγωνισμού.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

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

υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:  

                                                 
1 Βλ. φυλλάδιο της Eurostat σχετικά με τις στατιστικές για την γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία του 2013, 

σ. 115-121. 
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Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το 

περιβάλλον18 επιβεβαιώνει τον 

μακροπρόθεσμο στόχο της Ένωσης όσον 

αφορά την πολιτική για τον ατμοσφαιρικό 

αέρα, ήτοι την επίτευξη επιπέδων 

ποιότητας του αέρα που να μη 

συνεπάγονται σημαντικές δυσμενείς 

επιπτώσεις και κινδύνους για την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και 

ζητεί, για τον σκοπό αυτό, πλήρη 

συμμόρφωση με την ισχύουσα ενωσιακή 

νομοθεσία για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα, στρατηγικούς 

στόχους και δράσεις για το διάστημα μετά 

το 2020, μεγαλύτερες προσπάθειες στις 

περιοχές όπου ο πληθυσμός και το 

οικοσύστημα εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα 

ατμοσφαιρικών ρύπων, καθώς και 

ενισχυμένες συνέργειες μεταξύ της 

νομοθεσίας για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα και των στόχων 

πολιτικής της Ένωσης που έχουν τεθεί, 

συγκεκριμένα, για την κλιματική αλλαγή 

και τη βιοποικιλότητα. 

(2) Το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το 

περιβάλλον18 επιβεβαιώνει τον 

μακροπρόθεσμο στόχο της Ένωσης όσον 

αφορά την πολιτική για τον ατμοσφαιρικό 

αέρα, ήτοι την επίτευξη επιπέδων 

ποιότητας του αέρα που να μη 

συνεπάγονται σημαντικές δυσμενείς 

επιπτώσεις και κινδύνους για την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και 

ζητεί, για τον σκοπό αυτό, πλήρη 

συμμόρφωση με την ισχύουσα ενωσιακή 

νομοθεσία για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα, στρατηγικούς 

στόχους και δράσεις για το διάστημα μετά 

το 2020, μεγαλύτερες προσπάθειες στις 

περιοχές όπου ο πληθυσμός και το 

οικοσύστημα εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα 

ατμοσφαιρικών ρύπων, καθώς και 

ενισχυμένες συνέργειες μεταξύ της 

νομοθεσίας για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα και των στόχων 

πολιτικής της Ένωσης που έχουν τεθεί, 

συγκεκριμένα, για την κλιματική αλλαγή 

και τη βιοποικιλότητα. Η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) για την περίοδο 2014-

2020 προσφέρει την δυνατότητα στα 

κράτη μέλη να συμβάλουν στην ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα με την λήψη 

ειδικών μέτρων. Οι μελλοντικές 

αξιολογήσεις θα συμβάλουν στην 

καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων 

αυτών των μέτρων. 

––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 

18 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για 

το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία 

εντός των ορίων του πλανήτη μας», 

COM(2012) 710 της 29.11.2012. 

18 Απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, 

σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα 

δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 

«Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη 
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μας» ( ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171). 

Αιτιολόγηση 

Η συμβολή της γεωργίας στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα με την λήψη μέτρων που 

βασίζονται στην νέα ΚΓΠ, ιδίως μέτρων στο πλαίσιο του οικολογικού προσανατολισμού, θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της γεωργίας στην ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα 

 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Όσον αφορά το έτος 2020 και τα 

επόμενα, το αναθεωρημένο πρωτόκολλο 

του Γκέτεμποργκ, που εγκρίθηκε από το 

Συμβούλιο με την απόφαση 

[xxxx/xxxx/ΕΕ]20, ορίζει νέες δεσμεύσεις 

μείωσης των εκπομπών για κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος, με έτος αναφοράς το 

2005, όσον αφορά τις εκπομπές SO2, NOx, 

NH3, VOC εκτός από το μεθάνιο και 

λεπτών σωματιδίων (PM2,5), προάγει τις 

μειώσεις των εκπομπών αιθάλης και ζητεί, 

αφενός τη συλλογή και διατήρηση 

πληροφοριών σχετικά με τις δυσμενείς 

επιδράσεις των συγκεντρώσεων και 

εναποθέσεων ατμοσφαιρικών ρύπων για 

την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 

και, αφετέρου, τη συμμετοχή στα 

προγράμματα με επίκεντρο τις επιδράσεις 

στο πλαίσιο της σύμβασης LRTAP. 

(5) Όσον αφορά το έτος 2020 και τα 

επόμενα, το αναθεωρημένο πρωτόκολλο 

του Γκέτεμποργκ, που εγκρίθηκε από το 

Συμβούλιο με την απόφαση 

[xxxx/xxxx/ΕΕ]20, ορίζει νέες δεσμεύσεις 

μείωσης των εκπομπών για κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος, με έτος αναφοράς το 

2005, όσον αφορά τις εκπομπές SO2, NOx, 

NH3, VOC εκτός από το μεθάνιο και 

λεπτών σωματιδίων (PM2,5), προάγει τις 

μειώσεις των εκπομπών αιθάλης και ζητεί, 

αφενός τη συλλογή και διατήρηση 

πληροφοριών σχετικά με τις δυσμενείς 

επιδράσεις των συγκεντρώσεων και 

εναποθέσεων ατμοσφαιρικών ρύπων για 

την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 

και, αφετέρου, τη συμμετοχή στα 

προγράμματα με επίκεντρο τις επιδράσεις 

στο πλαίσιο της σύμβασης LRTAP. 

Ωστόσο, η κύρωση του αναθεωρημένου 

πρωτοκόλλου του Γκέτεμποργκ ακόμα 

εκκρεμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο Συμβούλιο σε έναν αριθμό κρατών 

μελών. 

__________________ __________________ 

20 Απόφαση 2013/xxxx/ΕΕ του 

Συμβουλίου για την αποδοχή της 

τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999 

της σύμβαση του 1979 για τη 

20 Απόφαση 2013/xxxx/ΕΕ του 

Συμβουλίου για την αποδοχή της 

τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999 

της σύμβαση του 1979 για τη 
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διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας 

σε μεγάλη απόσταση, το οποίο αφορά τη 

μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και 

του τροποσφαιρικού όζοντος (ΕΕ L της, 

σ.).  

διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας 

σε μεγάλη απόσταση, το οποίο αφορά τη 

μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και 

του τροποσφαιρικού όζοντος (ΕΕ L της, 

σ.).  

Αιτιολόγηση 

Η κύρωση μιας τροπολογίας στο πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ ακόμα εκκρεμεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και σε έναν αριθμό κρατών μελών. Το Κοινοβούλιο είναι ισότιμος 

συννομοθέτης σε θέματα στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (ΣΝΔ) και έχει, 

επομένως, το δικαίωμα να τροποποιεί ή να απορρίπτει όλα τα τμήματα των προτάσεων της 

Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που σχετίζονται με ενδεχόμενη εφαρμογή διεθνών 

συμφωνιών, στις οποίες το Κοινοβούλιο καλείται να δώσει τη συγκατάθεσή του. Το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να γνωρίζει την ακριβή πλειοψηφία που απαιτείται για την 

κύρωση. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Η αγροτική κοινότητα συμβάλλει σε 

δημόσια αγαθά που υπερβαίνουν την 

παραγωγή τροφίμων και δεν έχουν άμεση 

αγοραία αξία, όπως στόχους που αφορούν 

το περιβάλλον και το κλίμα. Προς τούτο, 

οι προσπάθειες των αγροτών θα πρέπει 

να αναγνωρίζονται και να ανταμείβονται 

στο πλαίσιο της ΚΓΠ, εφόσον 

συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών 

ρύπων που παρατίθενται στην παρούσα 

οδηγία. 

Αιτιολόγηση 

Η συμβολή των αγροτών στην προστασία δημόσιων αγαθών, όπως ποιότητα ατμοσφαιρικού 

αέρα, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να ανταμείβεται, όπως π.χ. στα προγράμματα 

πιστοποίησης. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8β) Οι μόνιμοι και οι προσωρινοί 

λειμώνες σε ολόκληρη την Ένωση, οι 

οποίοι διατηρούνται με τις προσπάθειες 

της αγροτικής κοινότητας και τα ζώα 

βοσκής, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 

με δεδομένο ότι οι λειμώνες είναι κύριοι 

παράγοντες παγίδευσης άνθρακα.1 a 

 __________________ 

 1 a πβ. Conant, R.T. (2010). (Προκλήσεις 

και ευκαιρίες για παγίδευση άνθρακα σε 

συστήματα λειμώνων. Μια τεχνική 

έκθεση για τη διαχείριση λειμώνων και 

τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.) 

Integrated Crop Management 

(ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών), 

10, 20 κ.εξ. (Τεχνική έκθεση που 

καταρτίστηκε για το τμήμα φυτικής 

παραγωγής και προστασίας του 

Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του 

ΟΗΕ (FAO).) 

Αιτιολόγηση 

Οι εκτάσεις με φυτική κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν βασικό παραγόντα για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς συνιστούν την κύρια κατηγορία «καταβοθρών 

άνθρακα» στην επικράτεια της Ένωσης. 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8γ) Οι αγρότες και οι αγροτικές εκτάσεις 

της Ένωσης συμβάλλουν σε μεγάλο 

βαθμό στην επίτευξη των στόχων για το 
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περιβάλλον και την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Οι αγρότες θα 

πρέπει να αμείβονται αντίστοιχα στο 

πλαίσιο της ΚΓΠ τόσο για τις τρέχουσες 

όσο και για τις μελλοντικές τους 

προσπάθειες στον τομέα αυτόν. 

Αιτιολόγηση 

Η συμβολή της γεωργίας στην επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον και την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα θα πρέπει να αναγνωρίζεται δεόντως και να αμείβεται. 

 

Τροπολογία  6 

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. 

Αιτιολόγηση 

Στην τροπολογία αυτή λαμβάνεται υπόψη τροπολογία για την κατάργηση των δεσμεύσεων για 

την μείωση της αμμωνίας από τις διατάξεις σχετικά με τα ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών. 

Επιπλέον, η μείωση των εκπομπών αμμωνίας δεν αναμένεται να ακολουθήσει γραμμική πορεία 

με την πάροδο του χρόνου. 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (9α) Από το 1990, οι εκπομπές NH3 στην 

ΕΕ έχουν μειωθεί κατά 30% περίπου1a. 

Κατά τον καθορισμό των ανωτάτων 

ορίων εκπομπών NH3, θα πρέπει 

επομένως να αναγνωρίζονται παλαιότερες 

προσπάθειες τόσο κρατών μελών όσο και 

του γεωργικού τομέα γενικά στην Ένωση. 

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη 

οι συμβιβασμοί προς όφελος της καλής 

διαβίωσης των ζώων, όπως οι ελεύθεροι 

στάβλοι και η ελεύθερη βόσκηση που, 

παρά το γεγονός ότι συνεπάγονται 

περισσότερες εκπομπές σε σύγκριση με 

τους κλειστούς στάβλους, εξασφαλίζουν 

υψηλότερο επίπεδο καλής διαβίωσης των 

ζώων.  

 ______________ 

 1 a πβ. Eurostat (2013). Στατιστικές για τη 

γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία. Έκδοση 

2013. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 119. 

Αιτιολόγηση 

Η γραμμή βάσης του αγροτικού τομέα δεν αρχίζει από το μηδέν. Σε τυχόν μελλοντική πολιτική 

για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, οι μειώσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από 

αγρότες (και με κόστος του τομέα) θα πρέπει να αναγνωριστούν ώστε να μην αποθαρρύνεται η 

έγκαιρη ή η περαιτέρω δράση. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (9β) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 

ισότιμοι όροι ανταγωνισμού καθ’ όλη την 

Ένωση, οι μειώσεις των εκπομπών 

αμμωνίας στην ατμόσφαιρα (NH3) οι 

οποίες έχουν επιτευχθεί με διάφορα μέτρα 

πολιτικής της Ένωσης όπως η οδηγία του 

Συμβουλίου 91/676/ΕΟΚ1a και η 

εφαρμογή εθνικών πολιτικών για την 

μείωση της εναπόθεσης NH3 σε περιοχές 

Natura 2000, βάσει της οδηγίας του 

Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ1β, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των 

εθνικών προγραμμάτων ελέγχου που 

παρατίθενται στην εν λόγω οδηγία. 

 ___________________ 

 1a Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την 

προστασία των υδάτων από τη 

νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ 

L 375 της 31.12.1991, σ. 1).  

 1β Oδηγία 92/43/ΕOK του Συμβουλίου της 

21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας (EE L 59 

της 8.3.1996, σ. 63). 

Αιτιολόγηση 

Από την άποψη της καλύτερης ρύθμισης, έχει καίρια σημασία να υπογραμμιστούν οι 

υφιστάμενες συνέργειες εντός του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

Τροπολογία  9 

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 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 
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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 

Συμβουλίου21. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

επίσης να έχουν τη δυνατότητα να τηρούν 

από κοινού τις δεσμεύσεις τους και τα 

ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών όσον αφορά 

το μεθάνιο (CH4) και να εφαρμόζουν την 

απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό22. Για τον 

έλεγχο της τήρησης των εθνικών 

ανώτατων ορίων εκπομπών, των 

δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και 

των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, 

τα κράτη μέλη μπορούν να 

αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους 

απογραφές εκπομπών καθώς θα 

βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση 

και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά 

τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να 

προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση 

οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις 

ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας 

οδηγίας. 

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 

Συμβουλίου21. 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 
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μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν 

οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση 

των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 

(ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136). 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη των δεσμεύσεων για τη μείωση του μεθανίου στην οδηγία ΕΑΟΕ περιορίζει την 

ευελιξία που προσφέρει η απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών (απόφαση 406/2009/ΕΚ) για 

τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συνεπάγεται υπερβολική ρύθμιση, αν 

ληφθεί υπόψη ότι το μεθάνιο είναι ένα αέριο του θερμοκηπίου οι εκπομπές του οποίου 

καλύπτονται ήδη από την απόφαση 406/2009/ΕΚ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το 

κλίμα και την ενέργεια. Επιπλέον, η λήψη μέτρων για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών 

μεθανίου θα είχε επίπτωση στην καλή διαβίωση των ζώων. 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων και των 

ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών τους, 

καθώς και για την αποτελεσματική 

συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών 

σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται 

από υπέρμετρες συγκεντρώσεις 

ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν 

σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων 

και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης θα πρέπει επομένως να 

συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των 

σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που 

εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης το οποίο να λαμβάνει υπόψη τις 

διάφορες ανθρωπογενείς εκπομπές που 

συμβάλλουν στην αύξηση των αερίων του 

θερμοκηπίου, κάνοντας διάκριση μεταξύ 

των βιομηχανικών και γεωργικών 

εκπομπών, 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 
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οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης θα πρέπει επομένως να 

συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των 

σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που 

εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

__________________ __________________ 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

 

 

Τροπολογία  11 

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 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 μέτρα 

αυτά θα πρέπει να είναι οικονομικώς 

αποδοτικά και να βασίζονται σε 

επιστημονικά δεδομένα και 

συμπεράσματα, ενώ θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη την επιστημονική 

πρόοδο και μέτρα που έχουν ήδη 

εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη. Θα ήταν 

επίσης επιθυμητή η ανάπτυξη 

κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις 

χρηστές γεωργικές πρακτικές για τη 

χρήση NH3, που να ανταλλάσσονται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια προσπάθεια 

να μειωθούν αυτές οι εκπομπές. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να 

εφαρμόζουν μέτρα διαφορετικά από αυτά 
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που παρατίθενται στην παρούσα οδηγία, 

ισοδύναμου όμως επιπέδου 

περιβαλλοντικών επιδόσεων, λόγω ειδικών 

εθνικών περιστάσεων. 

Αιτιολόγηση 

Οι εκπομπές αμμωνίας από τον γεωργικό τομέα υπόκεινται σε βιολογικές διαδικασίες. Ως εκ 

τούτου αυτές οι εκπομπές δεν μπορούν να αποφευχθούν εξ ολοκλήρου. Έχουν υψίστη σημασία 

οι στρατηγικές που βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία για περαιτέρω μείωση αυτών των 

εκπομπών. Υφίστανται διαφορετικές προσεγγίσεις για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών 

αμμωνίας από τον γεωργικό τομέα. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειμένου να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα των εθνικών 

δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών που 

ορίζει η παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν, όταν 

αυτό είναι πρακτικά εφικτό, τις επιδράσεις 

των εν λόγω μειώσεων στα χερσαία και 

υδάτινα οικοσυστήματα, σύμφωνα με 

διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες 

γραμμές, και να υποβάλλουν εκθέσεις 

σχετικά με αυτές τις επιδράσεις. 

 

(18) Προκειμένου να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα των εθνικών 

δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών που 

ορίζει η παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν,  

κατά περίπτωση και όταν αυτό είναι 

πρακτικά εφικτό, τις επιδράσεις των εν 

λόγω μειώσεων στα χερσαία και υδάτινα 

οικοσυστήματα, σύμφωνα με διεθνώς 

αναγνωρισμένες κατευθυντήριες γραμμές, 

και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με 

αυτές τις επιδράσεις. 

Αιτιολόγηση 

Στο πλαίσιο της καλύτερης ρύθμισης, είναι απαραίτητη η συνοχή εντός του ευρωπαϊκού 

νομοθετικού πλαισίου, κατά περίπτωση και όταν αυτό είναι πρακτικά εφικτό. 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 

οι τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 

πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση 

των κατευθυντήριων γραμμών για την 

υποβολή εκθέσεων που παρατίθενται στο 

παράρτημα Ι, καθώς και στο μέρος 1 του 

παραρτήματος ΙΙΙ και στα παραρτήματα IV 

και V, με σκοπό την προσαρμογή τους 

στην τεχνική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 

Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 

θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 

σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

(21) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 

οι τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 

πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση 

των κατευθυντήριων γραμμών για την 

υποβολή εκθέσεων που παρατίθενται στο 

παράρτημα Ι, καθώς και στο μέρος 1 του 

παραρτήματος ΙΙΙ και στα παραρτήματα IV 

και V, με σκοπό την προσαρμογή τους 

στην τεχνική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, ιδίως 

με εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους 

διαφόρων τομέων και κοινωνικών 

ομάδων. Κατά την προετοιμασία και τη 

σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 

Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την 

ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 

διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αντικείμενο Σκοπός της οδηγίας 

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 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι ο 

περιορισμός των ατμοσφαιρικών 

εκπομπών επιβλαβών ρύπων που 

προκαλούν οξίνιση και ευτροφισμό, 

συγκεκριμένων αερίων ρύπων που 

προκαλούν τον σχηματισμό όζοντος, 

πρωτογενών σωματιδίων και πρόδρομων 

ουσιών δευτερογενών σωματιδίων, καθώς 

και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων, 



 

AD\1062939EL.doc 17/41 PE551.862v02-00 

 EL 

προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και την παρακολούθηση των 

εκπομπών ρύπων και των επιπτώσεών 

τους, καθώς και την υποβολή σχετικών 

εκθέσεων. 

προκειμένου να προστατευθεί 

αποτελεσματικά η ανθρώπινη υγεία και 

το περιβάλλον στην Ένωση από 

κινδύνους αρνητικών επιπτώσεων λόγω 

αερίων ρύπων, με την επίτευξη του 

μακροπρόθεσμου στόχου της μη 

υπέρβασης των κατευθυντήριων 

γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας για την ποιότητα του αέρα και των 

κρίσιμων επιπέδων και φορτίων για την 

προστασία του περιβάλλοντος, με τη 

θέσπιση εθνικών υποχρεώσεων μείωσης 

των εκπομπών για τα έτη 2020 και 2030. 

Τούτο 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. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση δεν περιγράφει τον στόχο της οδηγίας, ο οποίος αντιστοιχεί στο άρθρο 1 της οδηγίας 

σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (2001/81/ΕΚ). Παρόλο που ο στόχος αναφέρεται 

στην αιτιολογική σκέψη 7 της εισαγωγής της πρότασης, θα πρέπει επίσης να αναφέρεται στο 

νομικά δεσμευτικό κείμενο. Ο στόχος που προτείνεται εδώ είναι συνεπής προς αυτόν που έχει 

ήδη εγκριθεί από την ΕΕ στην ισχύουσα οδηγία σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών 

και στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. «πρόδρομες ουσίες του όζοντος»: 

οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές 

ενώσεις εκτός του μεθανίου, μεθάνιο και 

μονοξείδιο του άνθρακα· 

2. «πρόδρομες ουσίες του όζοντος»: 

οξείδια του αζώτου και πτητικές οργανικές 

ενώσεις εκτός του μεθανίου· 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τις τροπολογίες 9, 19, 20 του συντάκτη γνωμοδότησης και την προηγούμενη 

τροπολογία στο άρθρο 1, το όριο εκπομπών μεθανίου διαγράφεται από την πρόταση. 

Αντίστοιχα, το μεθάνιο και, ομοίως, το μονοξείδιο του άνθρακα (το οποίο δεν αναφέρεται στην 
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πρόταση αυτή) δεν θα πρέπει να διατηρηθούν σε αυτή την παράγραφο. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 12 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 12α. «ενωσιακές πολιτικές για τη μείωση 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην 

πηγή»: κανονισμοί ή οδηγίες που, 

ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που 

καθορίζονται σε αυτούς τους 

κανονισμούς ή οδηγίες, έχουν ως στόχο, 

είτε εν μέρει είτε όχι, τη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), 

οξειδίων του αζώτου (NOx), πτητικών 

οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός από το 

μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), σωματιδίων 

(PM2,5) και μεθανίου (CH4), με τη λήψη 

μέτρων μετριασμού στην πηγή, 

συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον, αλλά 

όχι αποκλειστικά, των μειώσεων 

εκπομπών που επιτυγχάνονται με τις εξής 

νομικές πράξεις: 

 - οδηγία 94/63/EΚ1a· 

 - οδηγία 97/68/EΚ1β· 

 - οδηγία 98/70/EΚ1γ· 

 - οδηγία 1999/32/EΚ1δ· 

 - οδηγία 2009/126/EΚ1ε· 

 - οδηγία 2004/42/EΚ1στ· 

 - οδηγία 2007/46/EC1ζ, 

συμπεριλαμβανομένων του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 715/20071η, κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 79/20091θ, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

595/20091ι και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

661/20091ια· 

 - οδηγία 2010/75/EU1ιβ· 

 - κανονισμός (ΕE) αριθ. 167/20131ιγ· 

 - κανονισμός (ΕE) αριθ. 168/20131ιδ· 
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 - οδηγία 2014/94/EΕ1ιε· 

 _______________________ 

 1a Οδηγία 94/63/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Δεκεμβρίου 1994, για τον έλεγχο των 

εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών 

(VOC) που προέρχονται από την 

αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της 

από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους 

σταθμούς διανομής καυσίμων (ΕΕ L 365, 

31.12.1994, σ. 24). 

 1β Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1997, για την 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 

μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά 

της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών 

ρύπων προερχόμενων από κινητήρες 

εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται 

σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (ΕΕ 

L 59, 27.2.1998, σ. 1). 

 1γ Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την 

ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και 

ντίζελ και την τροποποίηση της 

οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 350, 28.12.1998, σ. 58). 

 1ε 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, 11.5.1999, σ. 13). 

 1ε Οδηγία 2009/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη 

φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης 

κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού 

μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια 

καυσίμων (ΕΕ L 285, 31.10.2009, σ. 36). 

 1στΟδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

21ης Απριλίου 2004, για τον περιορισμό 

των εκπομπών πτητικών οργανικών 
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ενώσεων που οφείλονται στη χρήση 

οργανικών διαλυτών σε χρώματα 

διακόσμησης και βερνίκια και σε 

προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων και για 

την τροποποίηση της οδηγίας 

1999/13/ΕΚ (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 

87). 

 1ζ Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση 

πλαισίου για την έγκριση των 

μηχανοκίνητων οχημάτων και των 

ρυμουλκουμένων τους, και των 

συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων και χωριστών τεχνικών 

μονάδων που προορίζονται για τα 

οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 

263, 9.10.2007, σ. 1). 

 1η Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που 

αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 

οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 

ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 

(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 

πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 

συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171, 

29.6.2007, σ. 1). 

 1θ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, 

σχετικά με την έγκριση τύπου 

υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων 

οχημάτων και την τροποποίηση της 

οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 35, 4.2.2009, 

σ. 32). 

 1ι Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, 

σχετικά με την έγκριση τύπου των 

μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων 

όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων 

επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ VI) και 

σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες 

επισκευής και συντήρησης οχημάτων, 

καθώς και για την τροποποίηση του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της 

οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την 

κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 

2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ (EE L 188, 

18.7.2009, σ. 1). 

 1ια Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 

τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και 

γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων 

οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, 

και των συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων και χωριστών τεχνικών 

μονάδων που προορίζονται για τα 

οχήματα αυτά (ΕΕ L 200, 31.7.2009, 

σ. 1). 

 1ιβ Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών 

εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και 

έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334, 

17.12.2010, σ. 17). 

 1ιγ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, 

για την έγκριση και την εποπτεία της 

αγοράς γεωργικών και δασικών 

οχημάτων (ΕΕ L 60, 2.3.2013, σ. 1). 

 1ιδ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, 

για την έγκριση και την εποπτεία της 

αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων 

και τετράκυκλων (ΕΕ L 60, 2.3.2013, σ. 

52). 

 1ιε Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 

307, 28.10.2014, σ. 1). 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 12 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 12β. «κρίσιμο φορτίο»: η ποσοτική 

εκτίμηση της έκθεσης σε έναν ή 

περισσότερους ρύπους κάτω από την 

οποία, σύμφωνα με τις υφιστάμενες 

γνώσεις, δεν παρατηρούνται σημαντικές 

δυσμενείς επιδράσεις σε συγκεκριμένα 

ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος· 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός του «κρίσιμου φορτίου» συνδέεται με κείμενο στα προτεινόμενα νέα άρθρα όσον 

αφορά τον «Στόχο» και την «Αναθεώρηση». Λαμβάνεται από το «Άρθρο 3: Ορισμοί» της 

ισχύουσας οδηγίας σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (2001/81/ΕΚ) και του 

Πρωτοκόλλου του Γκέτεμποργκ στη Σύμβαση για τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε 

μεγάλη απόσταση. 

 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 12 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 12γ. «κρίσιμο επίπεδο»: η συγκέντρωση 

ρύπων στην ατμόσφαιρα ή ροή στους 

δέκτες πάνω από την οποία, σύμφωνα με 

τις υφιστάμενες γνώσεις, ενδέχεται να 

παρατηρηθούν άμεσες δυσμενείς 

επιδράσεις σε δέκτες όπως οι άνθρωποι, 

τα φυτά, τα οικοσυστήματα ή τα υλικά· 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός του «κρίσιμου επιπέδου» συνδέεται με κείμενο στα προτεινόμενα νέα άρθρα στον 

«Στόχο» και στην «Αναθεώρηση». Λαμβάνεται από το «Άρθρο 3: Ορισμοί» της ισχύουσας 

οδηγίας σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (2001/81/ΕΚ) και του Πρωτοκόλλου του 

Γκέτεμποργκ στη Σύμβαση για τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση. 
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Τροπολογία  19 

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. 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) 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. 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη των δεσμεύσεων για τη μείωση του μεθανίου στην οδηγία ΕΑΟΕ περιορίζει την 

ευελιξία που προσφέρει η απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών (απόφαση 406/2009/ΕΚ) για 

τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συνεπάγεται υπερβολική ρύθμιση, αν 

ληφθεί υπόψη ότι το μεθάνιο είναι ένα αέριο του θερμοκηπίου οι εκπομπές του οποίου 

καλύπτονται ήδη από την απόφαση 406/2009/ΕΚ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το 

κλίμα και την ενέργεια. Επιπλέον, η λήψη μέτρων για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών 

μεθανίου θα είχε επίπτωση στην καλή διαβίωση των ζώων. 

 

 

Τροπολογία  20 

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, 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 

τα κράτη μέλη μπορεί να λαμβάνουν όλα 

τα απαραίτητα μέτρα που δεν 

συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος ώστε να 

περιορίσουν τις οικείες ανθρωπογενείς 

εκπομπές SO2, NOx, VOC εκτός από το 
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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. 

μεθάνιο και PM2,5 του 2025. Τα επίπεδα 

των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 

βάση τις πωλήσεις καυσίμων και σύμφωνα 

με πορεία μείωσης από τα επίπεδα των 

εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα που 

απορρέουν από τις δεσμεύσεις μείωσης 

των εκπομπών για το 2030. 

Αιτιολόγηση 

Κατά τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων εκπομπών για την αμμωνία (NH3), θα πρέπει να 

αναγνωρίζονται παλαιότερες προσπάθειες κρατών μελών για τη μείωση της αμμωνίας στον 

γεωργικό τομέα. Η προσθήκη των δεσμεύσεων για τη μείωση του μεθανίου στην οδηγία ΕΑΟΕ 

περιορίζει την ευελιξία που προσφέρει η απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών (απόφαση 

406/2009/ΕΚ) για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συνεπάγεται 

υπερβολική ρύθμιση, αν ληφθεί υπόψη ότι το μεθάνιο είναι ένα αέριο του θερμοκηπίου οι 

εκπομπές του οποίου καλύπτονται ήδη από εκείνη την απόφαση. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

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 

Αιτιολόγηση 

Η εισαγωγή των δεσμεύσεων μείωσης για το 2025 συνιστά επιπλέον διοικητικό και οικονομικό 

φόρτο για τους φορείς εκμετάλλευσης και τις διοικήσεις. Τέτοιου είδους στόχοι δεν θα πρέπει να 

είναι υποχρεωτικοί, αλλά ενδεικτικοί για τα κράτη μέλη ώστε να τα ενισχύουν στη διαδικασία 

σχεδιασμού. Εξάλλου, μια γραμμική μείωση δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω των μεταβολών των 

εκπομπών από τομείς ή των εθνικών εκπομπών, καθώς και λόγω των τροποποιήσεων εξαιτίας 

της επικαιροποίησης των απογραφών για το έτος βάσης. 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στην περίπτωση που οι λόγοι αυτοί, 

σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 

εμπλέκονται, συνίστανται στη μη 

επίτευξη των σκοπούμενων μειώσεων 

εκπομπών ή εκείνων που θα έπρεπε να 

έχουν επιτευχθεί σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 ή 2, με την εφαρμογή της 

ενωσιακής πολιτικής για τη μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή, η 

Επιτροπή, σε διάστημα ενός έτους μετά 

την υποβολή της έκθεσης από το κράτος 

μέλος, παρουσιάζει πρόταση για την 

προσαρμογή των εθνικών δεσμεύσεων 

μείωσης των εκπομπών που καθορίζονται 

στο παράρτημα II. 

 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δα) εκπομπές εντερικού μεθανίου, που 

παράγονται φυσικά κατά την εκτροφή 

μηρυκαστικών. 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δβ) εκπομπές που παράγονται από 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται 

σε μειονεκτικές ορεινές περιοχές και 

εξόχως απόκεντρες περιοχές σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/20131α· 

 _______________ 
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 1 a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 

347, 20.12.2013, σ. 487). 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  3α. Η Επιτροπή θα υποβάλει, έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2016, πρόταση με 

αναθεωρημένες δεσμεύσεις μείωσης 

σχετικά με την αμμωνία NH3. Με τον 

τρόπο αυτό, η Επιτροπή: 

 (α) διασφαλίζει ίσους όρους 

ανταγωνισμού καθ' όλη την Ένωση· 

 (β) εγγυάται περαιτέρω σύγκλιση των 

επιπέδων μείωσης εντός της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Κατά τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων εκπομπών για την αμμωνία (NH3), θα πρέπει να 

αναγνωριστούν παλαιότερες προσπάθειες κρατών μελών, από το 1990, για την μείωση της 

αμμωνίας στον γεωργικό τομέα. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 

και περαιτέρω σύγκλιση των επιπέδων μείωσης εντός της Ένωσης. 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να τηρούν τα ενδιάμεσα 

επίπεδα εκπομπών, που προσδιορίζονται 

1. Προκειμένου να τηρούν τις εθνικές 

δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών, που 
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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: 

 

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: 

Αιτιολόγηση 

Η τροποποίηση γίνεται σύμφωνα με την τροποποίηση που προτείνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 

2. 

 

Τροπολογία  27 

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. 
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Αιτιολόγηση 

Η συμπερίληψη των δεσμεύσεων για τη μείωση του μεθανίου στην οδηγία ΕΑΟΕ περιορίζει την 

ευελιξία που προσφέρει η απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών (απόφαση 406/2009/ΕΚ) για 

την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και συνεπάγεται υπερβολική ρύθμιση, αν 

ληφθεί υπόψη ότι το μεθάνιο είναι ένα αέριο του θερμοκηπίου οι εκπομπές του οποίου 

καλύπτονται ήδη από την απόφαση 406/2009/ΕΚ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το 

κλίμα και την ενέργεια. Επιπλέον, η λήψη μέτρων για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών 

μεθανίου θα είχε επίπτωση στην καλή διαβίωση των ζώων. 

 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη που προτίθενται να 

εφαρμόσουν τις παραγράφους 1, 2 και 3 

ενημερώνουν την Επιτροπή έως τις 

30 Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται 

του εκάστοτε έτους αναφοράς. Η 

ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τους 

καλυπτόμενους ρύπους και κλάδους και, 

εφόσον διατίθενται στοιχεία, την έκταση 

των επιπτώσεων στις εθνικές απογραφές 

εκπομπών. 

4. Τα κράτη μέλη που προτίθενται να 

εφαρμόσουν τις παραγράφους 1 και 3 

ενημερώνουν την Επιτροπή έως τις 

30 Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται 

του εκάστοτε έτους αναφοράς. Η 

ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τους 

καλυπτόμενους ρύπους και κλάδους και, 

εφόσον διατίθενται στοιχεία, την έκταση 

των επιπτώσεων στις εθνικές απογραφές 

εκπομπών. 

Αιτιολόγηση 

Αλλαγή επακόλουθη της διαγραφής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

 

 

Τροπολογία  29 

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 

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 
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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. 

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 και εκθέτει τους 

λόγους για την απόφασή της. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή θα πρέπει να εκθέτει στα κράτη μέλη τους λόγους για την απόρριψη της χρήσης 

διάταξης ευελιξίας. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη χρήση των διατάξεων 

ευελιξίας. 

 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και 

εγκρίνουν εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της 

ρύπανσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ 

μέρος 2 με σκοπό τον περιορισμό των 

ετήσιων ανθρωπογενών εκπομπών τους 

σύμφωνα με το άρθρο 4. 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και 

εγκρίνουν εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της 

ρύπανσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ 

μέρος 2 με σκοπό τον περιορισμό των 

ετήσιων ανθρωπογενών εκπομπών τους 

σύμφωνα με το άρθρο 4, ούτως ώστε να 

μην υπερβαίνουν τα κρίσιμα επίπεδα που 

είναι επιζήμια για τη δημόσια υγεία και 

το περιβάλλον, με την τήρηση των 

κατευθυντήριων γραμμών του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την 

ποιότητα του αέρα και με τη μη 

υπέρβαση των κρίσιμων φορτίων και 

επιπέδων που καθορίζονται από τη 

σύμβαση LRTAP. 

 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 9 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 

προσδιορίζει, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων, τη μορφή και τις απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης των κρατών μελών. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 14. 

9. Η Επιτροπή προσδιορίζει επίσης, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, τη μορφή και τις 

απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα 

εθνικά προγράμματα ελέγχου της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης των κρατών 

μελών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14. 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένας εναρμονισμένος τύπος των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, είναι αναγκαίο να εκδοθεί εκτελεστική πράξη. 

 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν την 

ευελιξία δυνάμει του άρθρου 5 

παράγραφος 2 υποβάλλουν χωριστή 

έκθεση που δίνει τη δυνατότητα στην 

Επιτροπή να εξετάζει και να κρίνει αν 

πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω 

διάταξης. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Αλλαγή επακόλουθη της διαγραφής του άρθρου 5 παράγραφος 2. 

 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις 

απογραφές εκπομπών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αναπροσαρμοσμένων απογραφών 

εκπομπών, τις προβλέψεις εκπομπών και 

την ενημερωτική έκθεση απογραφής 

σύμφωνα με το παράρτημα IV. 

7. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις 

απογραφές εκπομπών, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των αναπροσαρμοσμένων απογραφών 

εκπομπών, τις προβλέψεις εκπομπών και 

την ενημερωτική έκθεση απογραφής 

σύμφωνα με το παράρτημα IV. 

Αιτιολόγηση 

Οι προσαρμοσμένες απογραφές εκπομπών καταρτίζονται μόνο σε περίπτωση που τα κράτη μέλη 

επιλέξουν την ευελιξία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3. 

 

 

Τροπολογία  34 

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 Συμβουλίου31. 

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 της 18.6.2013, σ. 13). 

 

Αιτιολόγηση 

Οι εκπομπές CH4 ρυθμίζονται ήδη από τη νομοθεσία για την αλλαγή του κλίματος. Δεν υπάρχει 
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ανάγκη να συμπεριληφθούν πρόσθετες διατάξεις στην παρούσα οδηγία. 

 

 

 

Τροπολογία  35 

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 ενδεχομένως 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και εξαντλητική αξιολόγηση 

των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 

της παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Η αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πρότασης και της οδηγίας δεν θα 

πρέπει να είναι προαιρετική στις εκθέσεις της Επιτροπής αλλά τμήμα που θα περιλαμβάνεται 

υποχρεωτικά σε αυτές. 

 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή θέτει τις εκθέσεις αυτές 

στη διάθεση του κοινού. 

 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10 α 

 Επανεξέταση 
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 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), καθώς και τους στόχους 

στους τομείς του κλίματος και της 

ενέργειας για το 2030. 

Αιτιολόγηση 

Είναι επίσης σημαντικό να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των συνεργειών μεταξύ της 

νομοθεσίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και της νομοθεσίας για το κλίμα, τόσο 

όσον αφορά τις πιθανές θετικές επιπτώσεις, όπως η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, όσο 

και όσον αφορά τον κίνδυνο για αρνητικές επιπτώσεις, όπως ο κίνδυνος της διπλής ρύθμισης. Η 

επανεξέταση της παρούσας οδηγίας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διεξάγεται σε συνδυασμό με 

άλλες αναθεωρήσεις της σχετικές νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα και για το κλίμα. 

 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Ένωση και τα κράτη μέλη, κατά 

περίπτωση, επιδιώκουν διμερή και 

πολυμερή συνεργασία με τρίτες χώρες και 

συντονισμό στο πλαίσιο συναφών διεθνών 

οργανισμών, όπως το Πρόγραμμα των 

Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 

(UNEP), η Οικονομική Επιτροπή των 

Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 

(UNECE), ο Διεθνής Ναυτιλιακός 

Οργανισμός (IMO) και ο Διεθνής 

Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας 

(ICAO), μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με την τεχνική και 

επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, με 

σκοπό τη βελτίωση της βάσης στην οποία 

στηρίζονται οι μειώσεις εκπομπών. 

Η Ένωση και τα κράτη μέλη, κατά 

περίπτωση, επιδιώκουν διμερή και 

πολυμερή συνεργασία με τρίτες χώρες και 

συντονισμό στο πλαίσιο συναφών διεθνών 

οργανισμών, όπως το Πρόγραμμα των 

Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 

(UNEP), η Οικονομική Επιτροπή των 

Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 

(UNECE), ο Οργανισμός Τροφίμων και 

Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), ο Διεθνής 

Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) και ο 

Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής 

Αεροπορίας (ICAO), μεταξύ άλλων με την 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την 

τεχνική και επιστημονική έρευνα και 

ανάπτυξη, με σκοπό τη βελτίωση της 

βάσης στην οποία στηρίζονται οι μειώσεις 

εκπομπών. 
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Αιτιολόγηση 

Λόγω των γεωργικών και των γεωπολιτικών πτυχών που άπτονται της επισιτιστικής ασφάλειας 

και που περιλαμβάνονται σε ορισμένα από τα μέτρα της παρούσας πρότασης, ο συντονισμός και 

η συνεργασία με τον FAO κρίνονται κατάλληλα και συναφή. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – πίνακας Α – σειρά 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Συνολικές εθνικές 

εκπομπές ανά 

κατηγορία πηγών 

CH4 Ετήσιες, από το 

2005 έως το έτος 

υποβολής της 

έκθεσης μείον 2 (Χ-

2) 

15/02**** 

_________________ 

**** Εκ νέου υποβολή λόγω σφαλμάτων πραγματοποιείται, το αργότερο, εντός τεσσάρων 

εβδομάδων και περιλαμβάνει σαφή εξήγηση των αλλαγών που επιφέρονται. 

 

Τροπολογία 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, απόφαση 406/2009/ΕΚ, στοχεύει επίσης 

στις εκπομπές μεθανίου. Επειδή οι εκπομπές μεθανίου είναι πολύ διαφορετικές σε κάθε κράτος 

μέλος, τα ειδικά μέτρα μετριασμού θα εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα εθνικά 

προγράμματα δράσης για το κλίμα και την ενέργεια και δεν θα πρέπει να εξετάζονται επιπλέον 

στην οδηγία ΕΑΟΕ. 

 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – πίνακας Γ – σειρά 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Προβλεπόμενες CH4 Διετείς με κάλυψη 15/03 
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εκπομπές αθροιστικά 

ανά κατηγορία πηγών  

κάθε έτους από το 

έτος Χ έως το 2030 

και, εφόσον 

διατίθενται 

προβλέψεις, το 2040 

και το 2050 

 

Τροπολογία 

διαγράφεται 

 

Αιτιολόγηση 

Η δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, απόφαση 406/2009/ΕΚ, στοχεύει επίσης 

στις εκπομπές μεθανίου. Επειδή οι εκπομπές μεθανίου είναι πολύ διαφορετικές σε κάθε κράτος 

μέλος, τα ειδικά μέτρα μετριασμού θα εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα εθνικά 

προγράμματα δράσης για το κλίμα και την ενέργεια και δεν θα πρέπει να εξετάζονται επιπλέον 

στην οδηγία ΕΑΟΕ. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα II – πίνακας Β – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών 

λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων (PM2,5) 

και μεθανίου (CH4). Πωλήσεις καυσίμων, 

έτος αναφοράς 2005. 

Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών 

αμμωνίας (NH3) και λεπτών 

αιωρούμενων σωματιδίων (PM2,5). 

Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005. 

Αιτιολόγηση 

Η δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, απόφαση 406/2009/ΕΚ, στοχεύει επίσης 

στις εκπομπές μεθανίου. Επειδή οι εκπομπές μεθανίου είναι πολύ διαφορετικές σε κάθε κράτος 

μέλος, τα ειδικά μέτρα μετριασμού θα εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα εθνικά 

προγράμματα δράσης για το κλίμα και την ενέργεια και δεν θα πρέπει να εξετάζονται επιπλέον 

στην οδηγία ΕΑΟΕ. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα II – πίνακας Β – στήλη 4  
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα διαγράφεται 

[...]  

Αιτιολόγηση 

Από το 1990, οι εκπομπές αμμωνίας (NH3) στην ΕΕ έχουν μειωθεί κατά 30% περίπου. Κατά 

τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων εκπομπών NH3 θα πρέπει ως εκ τούτου να 

αναγνωρίζονται παλαιότερες προσπάθειες κρατών μελών για τη μείωση της αμμωνίας. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα II – πίνακας Β – στήλη 9 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα διαγράφεται 

[...]  

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή συνάδει με άλλες τροπολογίες που αποσκοπούν στη διαγραφή των δεσμεύσεων 

μείωσης του μεθανίου στην οδηγία ΕΑΟΕ. 

 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα III – μέρος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν τα κράτη μέλη μπορούν να 

εφαρμόζουν τα μέτρα που παρατίθενται 

στο μέρος 1, κάνουν χρήση, κατά 

περίπτωση, του κατευθυντήριου εγγράφου 

της Οικονομικής Επιτροπής των 

Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 

(UNECE) για την πρόληψη και τη μείωση 

των εκπομπών αμμωνίας (κατευθυντήριο 

έγγραφο για την αμμωνία), καθώς και των 

Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα 

που παρατίθενται στο μέρος 1, μπορεί να 

κάνουν χρήση, κατά περίπτωση και στο 

μέτρο του δυνατού, του κατευθυντήριου 

εγγράφου της Οικονομικής Επιτροπής των 

Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 

(UNECE) για την πρόληψη και τη μείωση 

των εκπομπών αμμωνίας (κατευθυντήριο 

έγγραφο για την αμμωνία)1, καθώς και των 
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βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που 

παρατίθενται στην οδηγία 2010/75/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου2. 

βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που 

παρατίθενται στην οδηγία 2010/75/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου2. 

____________________ ____________________ 

1 Απόφαση 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 1  

1 Απόφαση 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 1  

2 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί 

βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη 

πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) 

(ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17). 

2 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί 

βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη 

πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) 

(ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17). 

Αιτιολόγηση 

Στον τίτλο του Μέρους 1 αναφέρεται: «Μέτρα που μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης». Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την ευχέρεια 

να αποφασίσουν ποια μέτρα θα εφαρμόσουν. 

 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα III – μέρος 1 – εισαγωγικό μέρος – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατά την κατάρτιση μέτρων και 

πολιτικών τα κράτη μέλη: 

 (i)συμμορφώνονται προς τα μέτρα για τον 

έλεγχο της αμμωνίας γεωργικής 

προέλευσης που ορίζονται στο 

Παράρτημα IX του πρωτοκόλλου του 

Γκέτεμποργκ· και 

 (ii)λαμβάνουν υπόψη τους το 

κατευθυντήριο έγγραφο της Οικονομικής 

Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 

Ευρώπη (UNECE) για την πρόληψη και 

τη μείωση των εκπομπών αμμωνίας, 

όπως αναθεωρήθηκε το 2014, και τις 

βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που 

ορίζονται στην οδηγία 2010/75/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου. 

Αιτιολόγηση 

Τα μέτρα που αναφέρονται στο παράρτημα III θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές που έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο UNECE. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τους το θέμα αυτό κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα 

μέτρα. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα III – μέρος 1 – τμήμα Α – σημείο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) διαχείριση του αζώτου, λαμβάνοντας 

υπόψη τον πλήρη κύκλο του αζώτου· 

(α) διαχείριση του αζώτου, λαμβάνοντας 

υπόψη τον πλήρη κύκλο του αζώτου 

(περιλαμβανομένης της κατάρτισης 

σχεδίων διαχείρισης του εδάφους και των 

θρεπτικών στοιχείων)· 

 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα III – μέρος 1 – τμήμα Α – σημείο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) προσεγγίσεις διασποράς κοπριάς με 

χαμηλά επίπεδα εκπομπών· 

(γ) προσεγγίσεις διασποράς κοπριάς με 

χαμηλά επίπεδα εκπομπών, 

περιλαμβανομένου του διαχωρισμού 

υγρών και στερεών· 

 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα III – μέρος 1 – τμήμα Α – σημείο 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) λιγότερο ρυπογόνα συστήματα 

αποθήκευσης κοπριάς· 

(ε) συστήματα επεξεργασίας και 

λιπασματοποίησης κοπριάς με χαμηλά 
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επίπεδα εκπομπών, περιλαμβανομένου του 

διαχωρισμού υγρών και στερεών· 

 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα III – μέρος 1 – τμήμα Γ – σημείο 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά τη λήψη των μέτρων που 

περιγράφονται συνοπτικά στα τμήματα Α 

και Β ανωτέρω, τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν την πλήρη συνεκτίμηση των 

επιπτώσεων στις μικρές και πολύ μικρές 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα κράτη μέλη 

μπορούν, λόγου χάριν, να τις εξαιρούν από 

τα εν λόγω μέτρα, εφόσον είναι δυνατόν 

και κρίνεται σκόπιμο, λαμβανομένων 

υπόψη των ισχυουσών δεσμεύσεων 

μείωσης. 

1. Κατά τη λήψη των μέτρων που 

περιγράφονται συνοπτικά στα τμήματα Α 

και Β ανωτέρω, τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν την πλήρη συνεκτίμηση των 

επιπτώσεων στις μικρές και πολύ μικρές 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθώς και στις 

εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε 

μειονεκτικές και ορεινές περιοχές. Τα 

κράτη μέλη μπορούν, λόγου χάριν, να τις 

εξαιρούν από τα εν λόγω μέτρα, εφόσον 

είναι δυνατόν και κρίνεται σκόπιμο, 

λαμβανομένων υπόψη των ισχυουσών 

δεσμεύσεων μείωσης, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού 

καθ’ όλη την Ένωση. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες στις μικρές και πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις. 

Συγχρόνως πρέπει επίσης να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού. 

 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα III – μέρος 2 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(i) των προτεραιοτήτων της πολιτικής και 

της σχέσης τους με τις προτεραιότητες που 

έχουν τεθεί σε άλλους συναφείς τομείς 

πολιτικής, μεταξύ άλλων, στον τομέα της 

κλιματικής αλλαγής, 

(i) των προτεραιοτήτων της πολιτικής και 

της σχέσης τους με τις προτεραιότητες που 

έχουν τεθεί σε άλλους συναφείς τομείς 

πολιτικής, μεταξύ άλλων, στον τομέα της 

γεωργίας, της οικονομικής ανάπτυξης της 
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υπαίθρου, της βιομηχανίας, της 

κινητικότητας και των μεταφορών, της 

διατήρησης της φύσης και της κλιματικής 

αλλαγής· 

Αιτιολόγηση 

Το σημείο αυτό χαρακτηρίζεται από επικάλυψη εργασιών και συνέργειες που υπερβαίνουν την 

πολιτική για την προστασία του κλίματος· για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούν η 

γεωργία, η βιομηχανία, η οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου και η διατήρηση της φύσης. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IV – εισαγωγικό μέρος – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους ρύπους που αναφέρονται στο 

παράρτημα Ι, εκτός από το CH4, τα κράτη 

μέλη καταρτίζουν απογραφές εκπομπών, 

αναπροσαρμοσμένες απογραφές 

εκπομπών, προβλέψεις εκπομπών και 

ενημερωτικές εκθέσεις απογραφής, 

εφαρμόζοντας τις μεθοδολογίες που έχουν 

εγκριθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη της 

σύμβασης LRTAP (κατευθυντήριες 

γραμμές του EMEP για την υποβολή 

εκθέσεων), και οφείλουν να χρησιμοποιούν 

το εγχειρίδιο EMEP/EEA που αναφέρεται 

σε αυτές. Επιπροσθέτως, καταρτίζονται 

σύμφωνα με τις ίδιες κατευθυντήριες 

γραμμές συμπληρωματικές πληροφορίες, 

ειδικότερα τα δεδομένα δραστηριότητας, 

που απαιτούνται για την αξιολόγηση των 

απογραφών και προβλέψεων. 

Για τους ρύπους που αναφέρονται στο 

παράρτημα Ι τα κράτη μέλη καταρτίζουν 

απογραφές εκπομπών, 

αναπροσαρμοσμένες απογραφές 

εκπομπών, προβλέψεις εκπομπών και 

ενημερωτικές εκθέσεις απογραφής, 

εφαρμόζοντας τις μεθοδολογίες που έχουν 

εγκριθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη της 

σύμβασης LRTAP (κατευθυντήριες 

γραμμές του EMEP για την υποβολή 

εκθέσεων), και οφείλουν να χρησιμοποιούν 

το εγχειρίδιο EMEP/EEA που αναφέρεται 

σε αυτές. Επιπροσθέτως, καταρτίζονται 

σύμφωνα με τις ίδιες κατευθυντήριες 

γραμμές συμπληρωματικές πληροφορίες, 

ειδικότερα τα δεδομένα δραστηριότητας, 

που απαιτούνται για την αξιολόγηση των 

απογραφών και προβλέψεων. 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή συνάδει με άλλες τροπολογίες που αποσκοπούν στην διαγραφή των δεσμεύσεων 

μείωσης του μεθανίου στην οδηγία ΕΑΟΕ. 
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