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Τροπολογία  52 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Την τελευταία εικοσαετία σημειώθηκε 

σημαντική πρόοδος στην Ένωση όσον 

αφορά τις ανθρωπογενείς εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων και την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα χάρη σε μια 

εξειδικευμένη ενωσιακή πολιτική, στην 

οποία περιλαμβάνεται η ανακοίνωση της 

Επιτροπής, του 2005, με τον τίτλο 

«Θεματική στρατηγική για την 

ατμοσφαιρική ρύπανση» («ΘΣΑΡ»)15. Η 

οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 

αποδείχθηκε καίριας σημασίας για την 

πρόοδο που επιτεύχθηκε, θέτοντας 

ανώτατα όρια για τις συνολικές ετήσιες 

εκπομπές των κρατών μελών από το 2010 

και έπειτα, όσον αφορά το διοξείδιο του 

θείου (SO2), τα οξείδια του αζώτου (NOx), 

την αμμωνία (NH3) και τις πτητικές 

οργανικές ενώσεις (VOC) εκτός από το 

μεθάνιο. Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση, 

μεταξύ των ετών 1990 και 2010, των 

εκπομπών SO2 κατά 82 %, των εκπομπών 

NOx κατά 47 %, των εκπομπών VOC 

εκτός από το μεθάνιο κατά 56 % και των 

εκπομπών NH3 κατά 28%. Εντούτοις, 

όπως επισημαίνεται στο «Πρόγραμμα 

"Καθαρός αέρας" για την Ευρώπη» 

(«αναθεωρημένη ΘΣΑΡ»)17, εξακολουθούν 

να υπάρχουν σοβαρές δυσμενείς 

επιπτώσεις και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

και την ανθρώπινη υγεία. 

 

(1) Την τελευταία εικοσαετία σημειώθηκε 

σημαντική πρόοδος στην Ένωση όσον 

αφορά τις ανθρωπογενείς εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων και την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα χάρη στις 

προσπάθειες που κατέβαλαν τα κράτη 

μελή και τις οποίες δέχθηκαν οι 

οικονομικοί παράγοντες. Η 

οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

διαδραμάτισε επίσης ρόλο, θέτοντας 

ανώτατα όρια για τις συνολικές ετήσιες 

εκπομπές των κρατών μελών από το 2010 

και έπειτα, όσον αφορά το διοξείδιο του 

θείου (SO2), τα οξείδια του αζώτου (NOx), 

την αμμωνία (NH3) και τις πτητικές 

οργανικές ενώσεις (VOC) εκτός από το 

μεθάνιο. Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση, 

μεταξύ των ετών 1990 και 2010, των 

εκπομπών SO2 κατά 82 %, των εκπομπών 

NOx κατά 47 %, των εκπομπών VOC 

εκτός από το μεθάνιο κατά 56 % και των 

εκπομπών NH3 κατά 28%. Εντούτοις, 

όπως επισημαίνεται στο «Πρόγραμμα 

"Καθαρός αέρας" για την Ευρώπη» 

(«αναθεωρημένη ΘΣΑΡ»)17, εξακολουθούν 

να υπάρχουν σοβαρές δυσμενείς 

επιπτώσεις και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

και την ανθρώπινη υγεία. 

__________________ __________________ 

15 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο «Θεματική στρατηγική για 

την ατμοσφαιρική ρύπανση», 

της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, 

15 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο «Θεματική στρατηγική για 

την ατμοσφαιρική ρύπανση», 

της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, 
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COM(2005) 446 τελικό. COM(2005) 446 τελικό. 

16 Οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με 

εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για 

ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους 

(ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22). 

16 Οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με 

εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για 

ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους 

(ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22). 

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

«Πρόγραμμα "Καθαρός αέρας" για την 

Ευρώπη», COM(2013) []. 

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

«Πρόγραμμα "Καθαρός αέρας" για την 

Ευρώπη», COM(2013) []. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  53 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Την τελευταία εικοσαετία σημειώθηκε 

σημαντική πρόοδος στην Ένωση όσον 

αφορά τις ανθρωπογενείς εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων και την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα χάρη σε μια 

εξειδικευμένη ενωσιακή πολιτική, στην 

οποία περιλαμβάνεται η ανακοίνωση της 

Επιτροπής, του 2005, με τον τίτλο 

«Θεματική στρατηγική για την 

ατμοσφαιρική ρύπανση» («ΘΣΑΡ»)15. Η 

οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 

αποδείχθηκε καίριας σημασίας για την 

πρόοδο που επιτεύχθηκε, θέτοντας 

ανώτατα όρια για τις συνολικές ετήσιες 

εκπομπές των κρατών μελών από το 2010 

και έπειτα, όσον αφορά το διοξείδιο του 

θείου (SO2), τα οξείδια του αζώτου (NOx), 

την αμμωνία (NH3) και τις πτητικές 

οργανικές ενώσεις (VOC) εκτός από το 

μεθάνιο. Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση, 

μεταξύ των ετών 1990 και 2010, των 

εκπομπών SO2 κατά 82 %, των εκπομπών 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 
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NOx κατά 47 %, των εκπομπών VOC 

εκτός από το μεθάνιο κατά 56 % και των 

εκπομπών NH3 κατά 28%. Εντούτοις, 

όπως επισημαίνεται στο «Πρόγραμμα 

"Καθαρός αέρας" για την Ευρώπη» 

(«αναθεωρημένη ΘΣΑΡ»)17, εξακολουθούν 

να υπάρχουν σοβαρές δυσμενείς 

επιπτώσεις και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

και την ανθρώπινη υγεία. 

__________________ __________________ 

15 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο «Θεματική στρατηγική για 

την ατμοσφαιρική ρύπανση», 

της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, 

COM(2005) 446 τελικό. 

15 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο «Θεματική στρατηγική για 

την ατμοσφαιρική ρύπανση», 

της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, 

COM(2005) 446 τελικό. 

16 Οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με 

εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για 

ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους 

(ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22). 

16 Οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με 

εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για 

ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους 

(ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22). 

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

«Πρόγραμμα "Καθαρός αέρας" για την 

Ευρώπη», COM(2013) [xxx]. 

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

«Πρόγραμμα "Καθαρός αέρας" για την 

Ευρώπη», COM(2013) [xxx]. 

Or. it 

 

Τροπολογία  54 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Την τελευταία εικοσαετία σημειώθηκε 

σημαντική πρόοδος στην Ένωση όσον 

αφορά τις ανθρωπογενείς εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων και την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα χάρη σε μια 

εξειδικευμένη ενωσιακή πολιτική, στην 

οποία περιλαμβάνεται η ανακοίνωση της 

(1) Την τελευταία εικοσαετία σημειώθηκε 

σημαντική πρόοδος στην Ένωση όσον 

αφορά τις ανθρωπογενείς εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων και την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα χάρη σε μια 

εξειδικευμένη ενωσιακή πολιτική, στην 

οποία περιλαμβάνεται η ανακοίνωση της 
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Επιτροπής, του 2005, με τον τίτλο 

«Θεματική στρατηγική για την 

ατμοσφαιρική ρύπανση» («ΘΣΑΡ»)15. Η 

οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 

αποδείχθηκε καίριας σημασίας για την 

πρόοδο που επιτεύχθηκε, θέτοντας 

ανώτατα όρια για τις συνολικές ετήσιες 

εκπομπές των κρατών μελών από το 2010 

και έπειτα, όσον αφορά το διοξείδιο του 

θείου (SO2), τα οξείδια του αζώτου (NOx), 

την αμμωνία (NH3) και τις πτητικές 

οργανικές ενώσεις (VOC) εκτός από το 

μεθάνιο. Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση, 

μεταξύ των ετών 1990 και 2010, των 

εκπομπών SO2 κατά 82 %, των εκπομπών 

NOx κατά 47 %, των εκπομπών VOC 

εκτός από το μεθάνιο κατά 56 % και των 

εκπομπών NH3 κατά 28%. Εντούτοις, 

όπως επισημαίνεται στο «Πρόγραμμα 

"Καθαρός αέρας" για την Ευρώπη» 

(«αναθεωρημένη ΘΣΑΡ»)17, εξακολουθούν 

να υπάρχουν σοβαρές δυσμενείς 

επιπτώσεις και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

και την ανθρώπινη υγεία. 

Επιτροπής, του 2005, με τον τίτλο 

«Θεματική στρατηγική για την 

ατμοσφαιρική ρύπανση» («ΘΣΑΡ»)15. Η 

οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 

αποδείχθηκε καίριας σημασίας για την 

πρόοδο που επιτεύχθηκε, θέτοντας 

ανώτατα όρια για τις συνολικές ετήσιες 

εκπομπές των κρατών μελών από το 2010 

και έπειτα, όσον αφορά το διοξείδιο του 

θείου (SO2), τα οξείδια του αζώτου (NOx), 

την αμμωνία (NH3) και τις πτητικές 

οργανικές ενώσεις (VOC) εκτός από το 

μεθάνιο. Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση, 

μεταξύ των ετών 1990 και 2010, των 

εκπομπών SO2 κατά 82 %, των εκπομπών 

NOx κατά 47 %, των εκπομπών VOC 

εκτός από το μεθάνιο κατά 56 % και των 

εκπομπών NH3 κατά 28%. Εντούτοις, 

όπως επισημαίνεται στο «Πρόγραμμα 

"Καθαρός αέρας" για την Ευρώπη» 

(«αναθεωρημένη ΘΣΑΡ»)17, εξακολουθούν 

να υπάρχουν σοβαρές δυσμενείς 

επιπτώσεις και κίνδυνοι για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον. 

__________________ __________________ 

15 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο «Θεματική στρατηγική για 

την ατμοσφαιρική ρύπανση», 

της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, 

COM(2005) 446 τελικό. 

15 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο «Θεματική στρατηγική για 

την ατμοσφαιρική ρύπανση», 

της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, 

COM(2005) 446 τελικό. 

16 Οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με 

εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για 

ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους 

(ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22). 

16 Οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με 

εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για 

ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους 

(ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22). 

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

«Πρόγραμμα "Καθαρός αέρας" για την 

Ευρώπη», COM(2013) []. 

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

«Πρόγραμμα "Καθαρός αέρας" για την 

Ευρώπη», COM(2013) []. 

Or. fr 
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Τροπολογία  55 

Elisabeth Köstinger 

 

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 τη δυνατότητα στα 

κράτη μέλη να συμβάλουν στην ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα με τη 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 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. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  56 

Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

έχουν υπόψη τους πολλαπλούς στόχους 

του τομέα της γεωργίας, τις 

περιορισμένες δυνατότητες που έχει για 

μετριασμό και την ανάγκη να 

εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των 

στόχων της ΕΕ στον τομέα της 

επισιτιστικής ασφάλειας και της 

κλιματικής αλλαγής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο για το κλίμα 

και την ενέργεια για το 2030, αναγνωρίζει τους στόχους για τον τομέα της γεωργίας και τη 

χρήση της γης και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα βέλτιστα μέσα για την ενθάρρυνση της 

βιώσιμης εντατικοποίησης της παραγωγής τροφίμων, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη συμβολή 

του κλάδου στον μετριασμό και τη δέσμευση αερίων του θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  57 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Η ΕΕ και τα κράτη μέλη είναι 

συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της 

Minamata του 2013 για τον υδράργυρο, η 

οποία επιδιώκει να βελτιώσει την 

προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
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του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης 

των εκπομπών υδραργύρου από τις 

υφιστάμενες και τις νέες πηγές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ως συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Minamata, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι η οδηγία NEC συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών υδραργύρου, που έχουν 

σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 

 

Τροπολογία  58 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland, Guillaume Balas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί 

το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων 

εκπομπών που θεσπίστηκε με την 

οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να 

εναρμονιστεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις 

της Ένωσης και των κρατών μελών. 

(6) Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις 

για μείωση των εκπομπών που 

βασίζονται σε τρέχον νομοθετικό σενάριο, 

θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί το 

καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων 

εκπομπών που θεσπίστηκε με την 

οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να 

υπερβεί τις δεσμεύσεις για μείωση των 

εκπομπών, όπως ορίζεται στο 

Πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ και να 

αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων 

στον τομέα της υγείας και του 

περιβάλλοντος που ορίζονται στο 7ο 

Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών, όπως ορίζεται στο Πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ 

είναι πολύ αδύναμες και, σε πολλές περιπτώσεις, το τρέχον νομοθετικό σενάριο θα επιτύχει με 

το παραπάνω τα ανώτατα όρια για τον έλεγχο των εκπομπών, χωρίς πρόσθετα μέτρα. 

Προκειμένου να επιτευχθεί μια γραμμική μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030, οι δεσμεύσεις 
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για μείωση των εκπομπών για το 2020 θα πρέπει να αντικατασταθούν από τα βασικά 

αριθμητικά στοιχεία που διατίθενται στην εκτίμηση των επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, όταν αυτά τα στοιχεία είναι πιο φιλόδοξα από εκείνα που καθορίζονται στο 

πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ. 

 

Τροπολογία  59 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί 

το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων 

εκπομπών που θεσπίστηκε με την 

οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να 

εναρμονιστεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις 

της Ένωσης και των κρατών μελών. 

(6) Θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 

καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων 

εκπομπών που θεσπίστηκε με την 

οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να 

εναρμονιστεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις 

της Ένωσης και των κρατών μελών. 

Or. it 

 

Τροπολογία  60 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία κατά 

τρόπο που να συνεισφέρει 

αποτελεσματικά στην επίτευξη του 

μακροπρόθεσμου στόχου της Ένωσης 

όσον αφορά την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα, ο οποίος 

υποστηρίζεται από τις κατευθυντήριες 

γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης 

Υγείας, καθώς και των ενωσιακών στόχων 

για προστασία της βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων, με μείωση των επιπέδων 

και της εναπόθεσης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης που προκαλεί οξίνιση, 

(7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία κατά 

τρόπο που να συνεισφέρει δεόντως στην 

επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της 

Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα, ο οποίος 

υποστηρίζεται από τις κατευθυντήριες 

γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης 

Υγείας, καθώς και των ενωσιακών στόχων 

για προστασία της βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων, με μείωση των επιπέδων 

και της εναπόθεσης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης που προκαλεί οξίνιση, 

ευτροφισμό και σχηματισμό όζοντος, ώστε 
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ευτροφισμό και σχηματισμό όζοντος, ώστε 

να μην υπερβαίνουν τα κρίσιμα φορτία και 

επίπεδα που καθορίζονται στη σύμβαση 

LRTAP. 

να μην υπερβαίνουν τα κρίσιμα φορτία και 

επίπεδα που καθορίζονται στη σύμβαση 

LRTAP. 

Or. it 

 

Τροπολογία  61 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να 

συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων για 

την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που 

καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία, 

στον μετριασμό των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής, μέσω της μείωσης 

των εκπομπών βραχύβιων κλιματικών 

ρύπων, καθώς και στη βελτίωση της 

ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα 

παγκοσμίως. 

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να 

συνεισφέρει, με αποδοτικό τρόπο, στην 

επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα που καθορίζονται 

στην ενωσιακή νομοθεσία, στον μετριασμό 

των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, 

μέσω της μείωσης των εκπομπών 

βραχύβιων κλιματικών ρύπων, καθώς και 

στη βελτίωση της ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού αέρα παγκοσμίως. 

Or. pl 

 

Τροπολογία  62 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να 

συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων για 

την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που 

καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία, 

στον μετριασμό των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής, μέσω της μείωσης 

των εκπομπών βραχύβιων κλιματικών 

ρύπων, καθώς και στη βελτίωση της 

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να 

συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων για 

την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που 

καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία, 

στον μετριασμό των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής, μέσω της μείωσης 

των εκπομπών βραχύβιων κλιματικών 

ρύπων, καθώς επίσης και στη βελτίωση 
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ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα 

παγκοσμίως. 

της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα 

παγκοσμίως. 

Or. it 

 

Τροπολογία  63 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών 

υδραργύρου στην ΕΕ, όπως απαιτείται 

δυνάμει της κοινοτικής στρατηγικής του 

2005 για τον υδράργυρο και της 

Σύμβασης της Μιναμάτα για τον 

υδράργυρο, της οποίας τα κράτη μέλη και 

η Ένωση αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  64 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών 

υδραργύρου στην ΕΕ, όπως απαιτείται 

δυνάμει της κοινοτικής στρατηγικής του 

2005 για τον υδράργυρο και της 

Σύμβασης της Μιναμάτα για τον 

υδράργυρο, της οποίας τα κράτη μέλη και 

η Ένωση αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη. 

Or. en 



 

AM\1058775EL.doc 13/103 PE554.952v01-00 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Ο υδράργυρος είναι ένα πολύ τοξικό μέταλλο, ιδίως όταν μετατρέπεται σε μεθυλικό υδράργυρο 

(MeHg). Η έκθεση σε MeHg μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το νευρικό σύστημα και να βλάψει το 

ανοσοποιητικό και το αναπαραγωγικό σύστημα. 

 

Τροπολογία  65 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Προκειμένου να μειωθούν οι 

εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές, 

πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης και 

έγκαιρη εφαρμογή των ορίων που 

καθορίζονται στο πλαίσιο του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού, καθώς και η 

αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ 

για το θείο. Είναι επίσης αναγκαία η 

ανάληψη περαιτέρω δράσης για τον 

έλεγχο των εκπομπών της ναυτιλίας. Η 

ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξετάσουν τον καθορισμό νέων περιοχών 

ελέγχου των εκπομπών και θα πρέπει να 

συνεχίσουν να εργάζονται στο πλαίσιο του 

ΔΝΟ για περαιτέρω μείωση των 

εκπομπών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Οι μόνιμοι και οι προσωρινοί 

λειμώνες σε ολόκληρη την Ένωση – οι 

οποίοι διατηρούνται με τις προσπάθειες 
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της αγροτικής κοινότητας και τα ζώα 

βοσκής τους - διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής, με δεδομένο ότι οι λειμώνες 

είναι κύριοι παράγοντες παγίδευσης 

άνθρακα1α. 

 __________________ 

 1α Βλ. 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.) 

(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, 10, 20ff. (Τεχνική έκθεση 

που καταρτίστηκε για το τμήμα φυτικής 

παραγωγής και προστασίας του 

Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του 

ΟΗΕ (FAO).)  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

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

άνθρακα» στην επικράτεια της Ένωσης. Οι λειμώνες εξυπηρετούν τις ανάγκες των 

μηρυκαστικών και των (εντερικών) εκπομπών μεθανίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη από την 

αλλαγή του κλίματος και την οικολογική αξία των χορτολιβαδικών εκτάσεων, η συμπερίληψη 

του μεθανίου στην πρόταση είναι αντιπαραγωγική. 

 

Τροπολογία  67 

Nicola Caputo, Seb Dance 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης 

να συμβάλει στη μείωση των δαπανών 
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για την υγεία που σχετίζονται με την 

ατμοσφαιρική ρύπανση για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών, 

καθώς και την ενθάρρυνση της 

μετάβασης σε πράσινη οικονομία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι ευρωπαίοι αγρότες και οι αγροτικές 

εκτάσεις συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό 

στην επίτευξη των στόχων για το 

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. 

Or. en 

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  69 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 
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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) Προκειμένου να περιοριστούν οι 

ατμοσφαιρικές εκπομπές αέριων ρύπων 

και να συμβάλουν αποτελεσματικά στην 

υλοποίηση του στόχου της Ένωσης για 

επίτευξη ποιότητας του αέρα που δεν θα 

προκαλεί σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις και κινδύνους για την υγεία 

και να μειώσουν τα επίπεδα εναπόθεσης 

ρύπων που συμβάλλουν στην οξίνιση και 

τον ευτροφισμό κάτω από τα κρίσιμα 

φορτία και επίπεδα, καθορίζονται στην 

παρούσα οδηγία εθνικές δεσμευτικές 

υποχρεώσεις για μείωση των εκπομπών 

για το 2020, το 2025 και το 2030. 

Or. en 

 

Τροπολογία  70 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

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 

(9) Τα κράτη μέλη τηρούν τις δεσμεύσεις 

για μείωση των εκπομπών που 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το 

2020, το 2025 και το 2030. 
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εκπομπών για το 2030, εκτός εάν αυτό 

συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος. Σε 

περίπτωση αδυναμίας περιορισμού των 

εκπομπών στα επίπεδα αυτά το 2025, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να εξηγούν τους 

σχετικούς λόγους στις εκθέσεις που 

υποβάλλουν βάσει της παρούσας οδηγίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

να εξασφαλιστεί γραμμική μείωση των εκπομπών μεταξύ 2020 και 2030 και να αποφευχθεί το 

απαγορευτικό κόστος για τα κράτη μέλη, προς το τέλος της περιόδου δέσμευσης. 

 

Τροπολογία  71 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

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, το 2025 και το 2030. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι εθνικοί στόχοι μείωσης των εθνικών εκπομπών για το 2025 θα πρέπει να είναι δεσμευτικοί, 

έτσι ώστε να βοηθήσουν στη συμμόρφωση με τους στόχους το 2030. Επιπλέον, η συμμόρφωση 

των κρατών μελών μέχρι το 2025 θα εξασφαλίσει ότι υπάρχουν πρόσθετα οφέλη για την υγεία 

και το περιβάλλον ως αποτέλεσμα των μειώσεων ρύπων. 

 

Τροπολογία  72 

Sirpa Pietikäinen 

 

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, το 2025 και το 2030.  

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 
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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. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Οι στόχοι μείωσης των εκπομπών ισχύουν για το 2020 και το 2030. Πρέπει να δοθεί η 

δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών έως το 2030 με 

τον περισσότερο αποτελεσματικό ως προς το κόστος τρόπο. Τα ενδιάμεσα επίπεδα των 

εκπομπών που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025 δεν είναι απαραίτητα.  

 

Τροπολογία  74 

Kateřina Konečná 

 

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 

(9). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν 

τις δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών 

που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία 
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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. 

για το 2020 και το 2030. 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Ulrike Müller 

 

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 

(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. 
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υποβάλλουν βάσει της παρούσας οδηγίας. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Τα ενδιάμεσα επίπεδα που παρεμβάλλονται ανάμεσα στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του 

Γκέτεμποργκ και των νέων εφαρμοστέων στόχων μείωσης για το 2030 που πρέπει να 

καθοριστούν δεν χρειάζονται. 

 

Τροπολογία  76 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 να προσεγγίσουν, 

έως το 2025 και στο μέτρο των 

ιδιαίτερων, εθνικών τους διατάξεων και 

των δυνατοτήτων τους, ενδιάμεσα 

επίπεδα εκπομπών, τα οποία καθορίζονται 

με βάση γραμμική πορεία από τα επίπεδα 

των εκπομπών τους του 2020 προς εκείνα 

που απορρέουν από τις δεσμεύσεις 

μείωσης των εκπομπών για το 2030, εκτός 

εάν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος. 

Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού των 

εκπομπών στα επίπεδα αυτά το 2025, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να εξηγούν τους 

σχετικούς λόγους στις εκθέσεις που 

υποβάλλουν βάσει της παρούσας οδηγίας. 

Or. fr 
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Τροπολογία  77 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 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 για τα κράτη μέλη και 

για τους οικονομικούς παράγοντες. Σε 

περίπτωση αδυναμίας περιορισμού των 

εκπομπών στα επίπεδα αυτά το 2025, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να εξηγούν τους 

σχετικούς λόγους στις εκθέσεις που 

υποβάλλουν βάσει της παρούσας οδηγίας. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  78 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Μεταξύ 1990 και 2010 κατέστη 

δυνατή μείωση των εκπομπών NH3 στην 

Ένωση κατά 27,9%1 α. Κατά τον 

καθορισμό νέων δεσμεύσεων σχετικά με 

τις εκπομπές θα πρέπει να 

αναγνωρίζονται δεόντως τα μέτρα που 

έχουν ληφθεί προηγουμένως από τα 
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κράτη μέλη. Οι εκπομπές NH3 γεωργικής 

προέλευσης υπόκεινται σε βιολογικές 

διαδικασίες και μπορούν ως εκ τούτου 

μόνο να ελαχιστοποιηθούν και όχι να 

εξαλειφθούν εντελώς. 

 __________________ 

 1α Βλ. Eurostat (2013). «Agriculture, 

forestry and fishery statistics» 

(Στατιστικές γεωργίας, δασοκομίας και 

αλιείας). Λουξεμβούργο: Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ. 

119.  

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Ο τομέας της γεωργίας έχει ήδη προβεί σε παραχωρήσεις. Η μελλοντική πολιτική για την 

ποιότητα του αέρα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις μειώσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί 

 

Τροπολογία  79 

Jan Huitema 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Από το 1990, οι εκπομπές αμμωνίας 

(NH3) στην ΕΕ έχουν μειωθεί κατά 30% 

περίπου20α. Κατά τον καθορισμό των 

ανωτάτων ορίων εκπομπών για την 

αμμωνία (NH3), θα πρέπει να 

αναγνωρισθούν παλαιότερες προσπάθειες 

κρατών μελών για την μείωση της 

αμμωνίας στον γεωργικό τομέα. Θα 

πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι 

επιπτώσεις στην καλή διαβίωση των 

ζώων. 

 ––––––––––––––––––––––– 

 20α Βλέπε φυλλάδιο της Eurostat σχετικά 

με τις στατιστικές για την γεωργία, τη 

δασοκομία και την αλιεία του 2013, σ. 
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115-121. 

Or. en 

 

Τροπολογία  80 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Οι εθνικές δεσμεύσεις μείωσης των 

εκπομπών μεθανίου και αμμωνίας για το 

2030 πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 

ιδιαιτερότητα του τομέα της γεωργίας και 

τις περιορισμένες του δυνατότητες 

μετριασμού. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  81 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9β) Προκειμένου να εξασφαλισθούν ίδιες 

συνθήκες αγοράς στην ΕΕ θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι μειώσεις των 

ατμοσφαιρικών εκπομπών NH3 που 

επιτυγχάνονται μέσω διάφορων μέτρων 

στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 

ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σε 

αυτά συμπεριλαμβάνονται οι οδηγίες 

91/676/ΕΟΚ1a και 92/438/ΕΟΚ1β. 

 __________________ 

 1α Οδηγία 91/676/ΕOK του Συμβουλίου 

της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την 

προστασία των υδάτων από τη 

νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ 
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L 375, της 31.12.1991). 

 1β Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 59 

της 8.3.1996). 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ληφθούν υπόψη υπάρχουσες οδηγίες έτσι ώστε να 

επισημανθούν συνέργιες όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Τροπολογία  82 

Jan Huitema 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9β) Προκειμένου να εξασφαλισθούν 

ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 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/ΕΟΚ για τα νιτρικά 

άλατα και η εφαρμογή εθνικών πολιτικών 

για την μείωση της εναπόθεσης NH3 σε 

περιοχές Natura 2000, βάσει της οδηγίας 

του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των 

εθνικών προγραμμάτων ελέγχου που 

παρατίθενται στην εν λόγω οδηγία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  83 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Ορισμένα κράτη μέλη επέλεξαν, στο 

πλαίσιο της σύμβασης LRTAP, να θέσουν 

ανώτατα όρια εκπομπών βάσει του 

χρησιμοποιούμενου καυσίμου στον τομέα 

των μεταφορών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

την έλλειψη συνοχής σε σχέση με τη 

συνολική κατανάλωση ενέργειας και τα 

στατιστικά δεδομένα τους σε επίπεδο 

κράτους μέλους, αλλά και σε επίπεδο 

Ένωσης συνολικά. Επομένως, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί κοινή και συνεκτική βάση 

για όλα τα κράτη μέλη και την Ένωση 

συνολικά, η παρούσα οδηγία ορίζει 

απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και 

δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών με 

βάση την κατανάλωση ενέργειας και τις 

πωλήσεις καυσίμων σε εθνικό επίπεδο, 

γεγονός που εξασφαλίζει περαιτέρω 

συνέπεια με την ενωσιακή νομοθεσία για 

την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. 

(10) Ορισμένα κράτη μέλη επέλεξαν, στο 

πλαίσιο της σύμβασης LRTAP, να θέσουν 

ανώτατα όρια εκπομπών βάσει του 

χρησιμοποιούμενου καυσίμου στον τομέα 

των μεταφορών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

την έλλειψη συνοχής σε σχέση με τη 

συνολική κατανάλωση ενέργειας και τα 

στατιστικά δεδομένα τους σε επίπεδο 

κράτους μέλους, αλλά και σε επίπεδο 

Ένωσης συνολικά. Επομένως, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί κοινή και συνεκτική βάση 

για όλα τα κράτη μέλη και την Ένωση 

συνολικά, η παρούσα οδηγία ορίζει 

απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και 

δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών με 

βάση την κατανάλωση ενέργειας και τις 

πωλήσεις καυσίμων σε εθνικό επίπεδο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  84 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 

των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 

μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 

στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 

ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 

τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 

διαγράφεται 
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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. 

__________________  

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 της 11.5.1999, σ. 13). 

 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 

περί των προσπαθειών των κρατών 

μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν 

οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση 

των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 

(ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136). 

 



 

PE554.952v01-00 28/103 AM\1058775EL.doc 

EL 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο προτεινόμενος μηχανισμός ευελιξίας για τις θαλάσσιες εκπομπές είναι υπερβολικά 

περίπλοκος και θα πρέπει να διαγραφεί καθώς δεν είναι όλα τα κράτη μέλη σε θέση να 

επωφεληθούν από αυτή την ευελιξία και, επιπλέον, θα μπορούσε να υπονομεύσει τα 

αναμενόμενα για την υγεία οφέλη της πρότασης της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  85 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 

των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 

μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 

στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 

ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 

τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 

εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της 

ενωσιακής νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ορίων 

περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο 

που επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 

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 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να τηρούν από 

κοινού τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά το 

μεθάνιο (CH4) και να εφαρμόζουν την 

απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό22. Η 

Επιτροπή μπορεί να προβάλλει αντίρρηση 

ως προς τη χρήση αυτής της ευελιξίας από 

κράτος μέλος, εάν δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. 
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αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους 

απογραφές εκπομπών καθώς θα 

βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση 

και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά 

τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να 

προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση 

οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις 
ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας 

οδηγίας. 

__________________ __________________ 

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 της 11.5.1999, σ. 13). 

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 της 11.5.1999, σ. 13). 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 

των προσπαθειών των κρατών μελών να 

μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 

εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 

της 5.6.2009, σ. 136). 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 

των προσπαθειών των κρατών μελών να 

μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 

εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 

της 5.6.2009, σ. 136). 

Or. en 

 

Τροπολογία  86 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 

των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 

μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 

στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να τηρούν από 

κοινού τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά το 

μεθάνιο (CH4) και να εφαρμόζουν την 

απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
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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. 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό22.  

__________________ __________________ 

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 της 11.5.1999, σ. 13). 

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 της 11.5.1999, σ. 13). 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 

των προσπαθειών των κρατών μελών να 

μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 

εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 

των προσπαθειών των κρατών μελών να 

μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 

εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 



 

AM\1058775EL.doc 31/103 PE554.952v01-00 

 EL 

της 5.6.2009, σ. 136). της 5.6.2009, σ. 136). 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 

των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 

μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 

στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 

ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 

τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 

εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της 

ενωσιακής νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ορίων 

περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 

επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 

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 

Συμβουλίου22 για τον σκοπό αυτό. 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 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 

των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 

μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 

στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 

ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 

τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 

εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της 

ενωσιακής νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ορίων 

περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 

επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 

Συμβουλίου21. 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. 
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προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση 

οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις 

ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας 

οδηγίας. 

__________________ __________________ 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 

των προσπαθειών των κρατών μελών να 

μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 

εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 

της 5.6.2009, σ. 136). 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 

των προσπαθειών των κρατών μελών να 

μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 

εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 

της 5.6.2009, σ. 136). 

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 της 11.5.1999, σ. 13). 

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 της 11.5.1999, σ. 13). 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Το μεθάνιο εντάσσεται στο σύστημα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών στο πλαίσιο του 

επιμερισμού των προσπαθειών και στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπών. Η προσθήκη του μεθανίου στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα εθνικά όρια 

εκπομπών (NEC) θα οδηγούσε σε διπλή ρύθμιση, κάτι που πρέπει να αποφεύγεται σύμφωνα με 

τις προσπάθειες για τη βελτίωση της νομοθεσίας και το πρόγραμμα βελτίωσης της 

καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT). 

 

Τροπολογία  88 

Jadwiga Wiśniewska 

 

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 



 

AM\1058775EL.doc 33/103 PE554.952v01-00 

 EL 

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 μελών να 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 

των προσπαθειών των κρατών μελών να 
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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). 

μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 

εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 

της 5.6.2009, σ. 136). 

Or. pl 

 

Τροπολογία  89 

Ulrike Müller 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 

των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 

μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 

στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 

ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 

τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 

εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της 

ενωσιακής νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ορίων 

περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 

επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 

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 

Συμβουλίου22 για τον σκοπό αυτό. 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 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 

των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 

μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 

στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 

ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 

τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 

εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της 

ενωσιακής νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ορίων 

περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 

επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 

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 
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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. 

οδηγίας. 

__________________ __________________ 

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 της 11.5.1999, σ. 13). 

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 της 11.5.1999, σ. 13). 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 

περί των προσπαθειών των κρατών 

μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν 

οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση 

των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 

(ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136). 

 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Το μεθάνιο είναι ένα αέριο του θερμοκηπίου, το οποίο ήδη καλύπτεται από την απόφαση 

επιμερισμού των προσπαθειών (Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ) στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων 

της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Η εισαγωγή δεσμεύσεων για τη μείωση του μεθανίου στην 

οδηγία για τα εθνικά όρια εκπομπών (NEC) θα οδηγήσει σε υπερβολική ρύθμιση. 

 

Τροπολογία  90 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η (11) Προκειμένου να προαχθεί η 
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οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 

μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 

στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 

ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 

τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 

εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της 

ενωσιακής νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ορίων 

περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 

επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 

Συμβουλίου21. 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. 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 

μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 

στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 

ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 

τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 

εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της 

ενωσιακής νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ορίων 

περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 

επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 

Συμβουλίου21. 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. Τα κράτη μέλη θα 

μπορούσαν να υπολογίσουν τον εθνικό 

μέσο όρο των ετήσιων εκπομπών τους για 

ένα συγκεκριμένο έτος, το έτος που 

προηγείται και το έτος που έπεται, με την 

προϋπόθεση ότι αυτός ο μέσος όρος δεν 

υπερβαίνει τη δέσμευσή τους, για 

απρόβλεπτες καιρικές ή οικονομικές 

συνθήκες που επηρεάζουν την παροχή 

ενέργειας. 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. 

__________________ __________________ 



 

AM\1058775EL.doc 37/103 PE554.952v01-00 

 EL 

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 της 11.5.1999, σ. 13). 

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 της 11.5.1999, σ. 13). 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 

των προσπαθειών των κρατών μελών να 

μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 

εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 

της 5.6.2009, σ. 136). 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 

των προσπαθειών των κρατών μελών να 

μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 

εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 

της 5.6.2009, σ. 136). 

Or. en 

 

Τροπολογία  91 

Jan Huitema 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 

των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 

μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 

στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 

ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 

τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 

εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της 

ενωσιακής νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ορίων 

περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 

επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 

Συμβουλίου21. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

επίσης να έχουν τη δυνατότητα να τηρούν 

από κοινού τις δεσμεύσεις τους και τα 

(11) Προκειμένου να προαχθεί η 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των 

εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων 

των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις 

μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται 

στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας 

ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω 

τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα 

εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της 

ενωσιακής νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ορίων 

περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που 

επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του 

Συμβουλίου21. Για τον έλεγχο της τήρησης 

των εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών, 

των δεσμεύσεων για μείωση των 
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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 μπορούν να 

αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους 

απογραφές εκπομπών καθώς θα 

βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση 

και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά 

τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να 

προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση 

οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις 

ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας 

οδηγίας. 

__________________ __________________ 

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 της 11.5.1999, σ. 13). 

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 121 της 11.5.1999, σ. 13). 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 

των προσπαθειών των κρατών μελών να 

μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 

εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 

της 5.6.2009, σ. 136). 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί 

των προσπαθειών των κρατών μελών να 

μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 

εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 

της 5.6.2009, σ. 136). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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 

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

μεθανίου θα είχε επίπτωση στην καλή διαβίωση των ζώων. 

 

Τροπολογία  92 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Για τον έλεγχο της τήρησης των 

εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών και 

των δεσμεύσεων για μείωση 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. Σε περίπτωση που τα 

κράτη μέλη δεν μπορούν σε ένα δεδομένο 

έτος να εκπληρώσουν τους στόχους τους 

για μείωση των εκπομπών, θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τον 

μέσο όρο τριών ετών, τουτέστιν του 

συγκεκριμένου έτους και των δύο 

προηγούμενων ετών, υπό τον όρο αυτή η 

μέση τιμή να μην υπερβαίνει εκείνη του 

στόχου τους για μείωση των εκπομπών. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Αυτό το μέσο ευελιξίας συνάδει με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρωτόκολλο του 

Γκέτεμποργκ. 

 

Τροπολογία  93 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων και των 

ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών 

τους, καθώς και για την αποτελεσματική 

συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών 

σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται 

από υπέρμετρες συγκεντρώσεις 

ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν 

σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων 

και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης θα πρέπει επομένως να 

συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των 

σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που 

εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων, καθώς και για 

την αποτελεσματική συνεισφορά στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον 

αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 

αέρα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει, σε διαβούλευση με τις τοπικές 

ή περιφερειακές αρχές, να λαμβάνουν 

υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών 

σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται 

από υπέρμετρες συγκεντρώσεις 

ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν 

σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων 

και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης θα πρέπει επομένως να 

συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των 

σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που 

εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

__________________ __________________ 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών για το 2025 θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διαβουλεύονται με την αρμόδια τοπική ή περιφερειακή αρχή, 

κατά την κατάρτιση των ΕΠΕΑΡ τους. 
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Τροπολογία  94 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων και των 

ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών 

τους, καθώς και για την αποτελεσματική 

συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών 

σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται 

από υπέρμετρες συγκεντρώσεις 

ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν 

σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων 

και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης θα πρέπει επομένως να 

συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των 

σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που 

εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων, καθώς και για 

την αποτελεσματική συνεισφορά στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον 

αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 

αέρα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 

ανάγκη μείωσης των εκπομπών σε ζώνες 

και οικισμούς που πλήττονται από 

υπέρμετρες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών 

ρύπων και/ή συντελούν σημαντικά στη 

ρύπανση της ατμόσφαιρας άλλων ζωνών 

και οικισμών, μεταξύ άλλων και σε 

γειτονικές χώρες. Τα εθνικά προγράμματα 

ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα 

πρέπει επομένως να συνεισφέρουν στην 

επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων για την 

ποιότητα του αέρα που εγκρίνονται 

δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

__________________ __________________ 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν τους εκάστοτε στόχους μείωσης 
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για το 2030 με διαφορετικούς τρόπους. Για τον λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται η ευελιξία, 

να μπορούν ακολουθούν τον πιο αποτελεσματικό από άποψη κόστους για εκείνα τρόπο. 

 

Τροπολογία  95 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων και των 

ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών 

τους, καθώς και για την αποτελεσματική 

συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών 

σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται 

από υπέρμετρες συγκεντρώσεις 

ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν 

σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων 

και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης θα πρέπει επομένως να 

συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των 

σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που 

εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων, καθώς και για 

την αποτελεσματική συνεισφορά στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον 

αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 

αέρα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 

ανάγκη μείωσης των εκπομπών σε ζώνες 

και οικισμούς που πλήττονται από 

υπέρμετρες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών 

ρύπων και/ή συντελούν σημαντικά στη 

ρύπανση της ατμόσφαιρας άλλων ζωνών 

και οικισμών, μεταξύ άλλων και σε 

γειτονικές χώρες. Τα εθνικά προγράμματα 

ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα 

πρέπει επομένως να συνεισφέρουν στην 

επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων για την 

ποιότητα του αέρα που εγκρίνονται 

δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

__________________ __________________ 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

Or. en 
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Τροπολογία  96 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων και των 

ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών 

τους, καθώς και για την αποτελεσματική 

συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών 

σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται 

από υπέρμετρες συγκεντρώσεις 

ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν 

σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων 

και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης θα πρέπει επομένως να 

συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των 

σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που 

εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων, καθώς και για 

την αποτελεσματική συνεισφορά στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον 

αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 

αέρα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 

ανάγκη μείωσης των εκπομπών σε ζώνες 

και οικισμούς που πλήττονται από 

υπέρμετρες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών 

ρύπων και/ή συντελούν σημαντικά στη 

ρύπανση της ατμόσφαιρας άλλων ζωνών 

και οικισμών, μεταξύ άλλων και σε 

γειτονικές χώρες. Τα εθνικά προγράμματα 

ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα 

πρέπει επομένως να συνεισφέρουν στην 

επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων για την 

ποιότητα του αέρα που εγκρίνονται 

δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

__________________ __________________ 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

Or. en 
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Τροπολογία  97 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων και των 

ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών τους, 

καθώς και για την αποτελεσματική 

συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών 

σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται 

από υπέρμετρες συγκεντρώσεις 

ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν 

σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων 

και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης θα πρέπει επομένως να 

συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των 

σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που 

εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την προσέγγιση των 

απαιτούμενων μειώσεων και των 

ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών τους, 

καθώς και για την αποτελεσματική 

συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών 

σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται 

από υπέρμετρες συγκεντρώσεις 

ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν 

σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων 

και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης θα πρέπει επομένως να 

συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των 

σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που 

εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

__________________ __________________ 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  98 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων και των 

ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών τους, 

καθώς και για την αποτελεσματική 

συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών 

σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται 

από υπέρμετρες συγκεντρώσεις 

ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν 

σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων 

και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης θα πρέπει επομένως να 

συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των 

σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που 

εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων 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 υψηλές συγκεντρώσεις 

ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν 

σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων 

και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης θα πρέπει επομένως να 

συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των 

σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που 

εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

__________________ __________________ 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  99 

Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων και των 

ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών τους, 

καθώς και για την αποτελεσματική 

συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών 

σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται 

από υπέρμετρες συγκεντρώσεις 

ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν 

σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων 

και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης θα πρέπει επομένως να 

συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των 

σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που 

εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την επίτευξη των 

απαιτούμενων μειώσεων 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 ιδίως των 

γειτονικών σχολείων, βρεφονηπιακών 

σταθμών, κέντρων υπερηλίκων και 

νοσοκομείων και/ή συντελούν σημαντικά 

στη ρύπανση της ατμόσφαιρας άλλων 

ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων και σε 

γειτονικές χώρες. Τα εθνικά προγράμματα 

ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα 

πρέπει επομένως να συνεισφέρουν στην 

επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων για την 

ποιότητα του αέρα που εγκρίνονται 

δυνάμει του άρθρου 23 της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. 

__________________ __________________ 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 

της 11.6.2008, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  100 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Για να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα της παρούσας 

οδηγίας και των μέτρων που θεσπίζονται 

για την επίτευξη των στόχων της, είναι 

αναγκαίο να υπάρξουν περιβαλλοντικές 

επιθεωρήσεις και εποπτεία της αγοράς. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι διατίθενται επαρκείς 

πόροι για την αποτελεσματική διενέργεια 

ελέγχων και την εποπτεία της αγοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  101 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Pavel Poc 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με 

τις δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών 

που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία 

για το 2020, το 2025 και το 2030, τα 

κράτη μέλη δεν μπορούν να μετακυλίσουν 

το βάρος της συμμόρφωσης σε αρχές οι 

οποίες δεν έχουν τις στρατηγικές 

ικανότητες και τις εξουσίες για να 

συμμορφωθούν. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε μια τέτοια περίπτωση όπου ένα κράτος μέλος έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από 

την οδηγία για τα ΕΑΟΕ, είναι σημαντικό να προστατευθούν οι τοπικές αρχές, πολλές από τις 

οποίες λειτουργούν με περιορισμένους προϋπολογισμούς, από το να επιβαρυνθούν με πρόστιμα, 

ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επί παραβάσει. 
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Τροπολογία  102 

Ulrike Müller 

 

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 αποδοτικά ως 

προς το κόστος μέτρα για εφαρμογή στον 

γεωργικό τομέα. Ορισμένα από αυτά τα 

μέτρα συνδέονται με σημαντικό πρόσθετο 

κόστος, το οποίο δεν πρέπει να βαρύνει 

τις μικρές και μεσαίες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις. Οι γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις που δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2010/75/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 

περί βιομηχανικών εκπομπών μπορούν να 

εξαιρεθούν. 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. 

 Η βελτίωση της ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού αέρα χωρίς να 

διακυβευθεί το μέλλον των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο μέσω αναλογικών μέτρων. Οι 

προσπάθειες του γεωργικού τομέα όσον 

αφορά την εξέλιξη των διαδικασιών 

κτηνοτροφίας δεν πρέπει να 

υποσκάπτονται από τις απαιτήσεις για 

μείωση των εκπομπών ρύπων. Τα 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης πρέπει να καθιστούν δυνατή 

την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στις 

πολιτικά και κοινωνικά επιθυμητές 

κτηνοτροφικές μεθόδους και στη μείωση 
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των εκπομπών. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Στον τομέα της γεωργίας υπάρχουν συγκρούσεις όσον αφορά τους στόχους ανάμεσα σε 

διάφορους πολιτικούς τομείς. Η διατήρηση γεωργικών δομών στη γεωργική διαχείριση δεν 

πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο μέσω του ορισμού στόχων που είναι αδύνατο να εφαρμοστούν. 

Μέσω της σύνδεσης με την οδηγία περί βιομηχανικών ρύπων επιτυγχάνεται η βελτίωση της 

νομοθεσίας. 

 

Τροπολογία  103 

Jan Huitema 

 

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 πρέπει να βασίζονται σε ειδικές 

πληροφορίες και δεδομένα, λαμβάνοντας 

υπόψη την επιστημονική πρόοδο και 

προηγούμενα μέτρα που ελήφθησαν από 

τα κράτη μέλη, και θα πρέπει να είναι 

αποδοτικά από οικονομική άποψη. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα 

να εφαρμόζουν μέτρα διαφορετικά από 

αυτά που παρατίθενται στην παρούσα 

οδηγία, ισοδύναμου όμως επιπέδου 

περιβαλλοντικών επιδόσεων, λόγω ειδικών 

εθνικών περιστάσεων. 

Or. en 

 



 

PE554.952v01-00 50/103 AM\1058775EL.doc 

EL 

Τροπολογία  104 

Elisabeth Köstinger 

 

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 οικονομικώς 

αποδοτικά μέτρα για εφαρμογή στον 

γεωργικό τομέα. Οι επενδύσεις για τη 

μείωση των εκπομπών στον τομέα της 

γεωργίας έχουν μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις που διαφέρουν σε σχέση με τα 

μεγέθη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

Κατά συνέπεια, αυτό πρέπει να ληφθεί 

υπόψη προκειμένου να προωθηθεί με 

επιτυχία η υιοθέτηση των μέτρων 

μετριασμού. 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. 

Βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω 

αναλογικών μέτρων, χωρίς να τεθεί σε 

κίνδυνο το μέλλον των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων. Οι προσπάθειες του 

γεωργικού τομέα στις αναπτυσσόμενες 

κτηνοτροφικές διαδικασίες δεν πρέπει να 

υπονομευθούν από τις δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών 

ρύπων. Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα πρέπει 

να εξασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ της 

πολιτικά και κοινωνικά επιθυμητής 

κτηνοτροφίας και του ελέγχου της 

ρύπανσης. 

Or. en 

 



 

AM\1058775EL.doc 51/103 PE554.952v01-00 

 EL 

Τροπολογία  105 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 στην ατμόσφαιρα από τις κύριες 

πηγές ρύπανσης, στα εθνικά προγράμματα 

ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα για 

εφαρμογή στον γεωργικό τομέα χωρίς να 

τίθεται σε κίνδυνο η καλή διαβίωση των 

ζώων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να εφαρμόζουν μέτρα 

διαφορετικά από αυτά που παρατίθενται 

στην παρούσα οδηγία, ισοδύναμου όμως 

επιπέδου περιβαλλοντικών επιδόσεων, 

λόγω ειδικών εθνικών περιστάσεων. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  106 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

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, CH4 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. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να προωθηθούν σε εθνικό επίπεδο μέτρα για τη μείωση του μεθανίου έτσι ώστε 

να μειωθεί το όζον σε επίπεδο εδάφους, το οποίο προκύπτει από το μεθάνιο και άλλους ρύπους. 

Αρκετά από τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με την οικονομική υποστήριξη των 

προγραμμάτων της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη και μερικά μέτρα μπορούν ακόμη να 

εφαρμοστούν με μηδενικό κόστος (π.χ. τα συστήματα βιοαερίου παράγουν πιθανές πρόσθετες 

πηγές εσόδων από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας). 

 

Τροπολογία  107 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

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, CH4 και PM2,5 στην 

ατμόσφαιρα από τις κύριες πηγές 

ρύπανσης, στα εθνικά προγράμματα 

ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα για 

εφαρμογή στον γεωργικό τομέα. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να 

εφαρμόζουν μέτρα διαφορετικά από αυτά 

που παρατίθενται στην παρούσα οδηγία, 

ισοδύναμου όμως επιπέδου 

περιβαλλοντικών επιδόσεων, λόγω ειδικών 

εθνικών περιστάσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  108 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 



 

AM\1058775EL.doc 53/103 PE554.952v01-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Προκειμένου να μειωθούν οι 

εκπομπές από τους βασικούς 

συντελεστές, τα εθνικά προγράμματα 

καταπολέμησης της ρύπανσης του αέρα 

πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα που 

εφαρμόζονται σε όλους τους σχετικούς 

τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 

γεωργίας, της βιομηχανίας, των οδικών 

μεταφορών, των μη οδικών κινητών 

μηχανημάτων, των εσωτερικών και 

εθνικών θαλασσίων μεταφορών, της 

οικιακής θέρμανσης και των διαλυτών. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να εφαρμόζουν μέτρα 

διαφορετικά από αυτά που παρατίθενται 

στην παρούσα οδηγία, ισοδύναμου όμως 

επιπέδου περιβαλλοντικών επιδόσεων, 

λόγω ειδικών εθνικών περιστάσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  109 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Οι διπλές ρυθμίσεις με την οδηγία 

91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης 

Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των 

υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 

προέλευσης πρέπει να αποτραπούν κατά 

την μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 

εθνικό δίκαιο. Η οδηγία 91/676/ΕΟΚ 

περιλαμβάνει ήδη ευρείες και διεξοδικές 

ρυθμίσεις για την αύξηση της 

αποδοτικότητας των λιπασμάτων, για την 

αποθήκευση και εφαρμογή των 

λιπασμάτων, και κατά συνέπεια την 

αποφυγή διαρροών αζώτου, οι οποίες 

έχουν έμμεση θετική επίδραση στην 
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ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία για τη νιτρορύπανση προβλέπει ήδη ευρείες ρυθμίσεις για την πρόληψη της διαρροής 

αζώτου. Το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στην οδηγία για τα εθνικά όρια εκπομπών 

(NEC) έτσι ώστε να αποτραπούν οι διπλές ρυθμίσεις. 

 

Τροπολογία  110 

Ulrike Müller 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Οι διπλές ρυθμίσεις με την οδηγία 

91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης 

Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των 

υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 

προέλευσης πρέπει να αποτραπούν στο 

πλαίσιο της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. 

Η οδηγία 91/676/ΕΟΚ περιλαμβάνει ήδη 

ευρείες και διεξοδικές ρυθμίσεις για την 

αύξηση της αποδοτικότητας των 

λιπασμάτων, για την αποθήκευση και 

εφαρμογή των λιπασμάτων, και κατά 

συνέπεια την αποφυγή διαρροών αζώτου, 

οι οποίες έχουν έμμεση θετική επίδραση 

στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.  

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Ενώ η οδηγία για τη νιτρορύπανση προβλέπει ήδη εκτενείς διατάξεις για την αποφυγή διαρροών 

αζώτου, η πρόταση της Επιτροπής για την οδηγία για τα εθνικά όρια εκπομπών (NEC) αγνοεί 

το θέμα αυτό και ορίζει τη δημιουργία νέων προγραμμάτων δράσης. Στο πλαίσιο της μείωσης 

της γραφειοκρατίας πρέπει να αποφεύγονται οι διπλές ρυθμίσεις. 
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Τροπολογία  111 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13β) Τα προγράμματα ελέγχου της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν είναι 

δυνατόν να προβλέπουν για τον 

βιομηχανικό κλάδο μέτρα, τα οποία να 

υπερβαίνουν τις βέλτιστες διαθέσιμες 

τεχνικές (ΒΔΤ) που ορίζονται στην 

οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α.  

 __________________ 

 1α 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 της 

17.12.2010). 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η βιομηχανία δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί να λάβει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών στις 

μονάδες της, τα οποία να υπερβαίνουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που κατοχυρώνονται 

στην οδηγία περί βιομηχανικών ρύπων. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για τα μέτρα που δεν είναι 

δυνατόν να εφαρμοστούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. 

 

Τροπολογία  112 

Seb Dance, Paul Brannen, Nicola Caputo, Jo Leinen, Jytte Guteland, Pavel Poc, 

Guillaume Balas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Προκειμένου να βελτιωθεί η 

ποιότητα του αέρα, ιδιαίτερα στις 

αστικές περιοχές, τα εθνικά προγράμματα 
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καταπολέμησης της ρύπανσης του αέρα 

πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη 

μείωση των εκπομπών οξειδίων του 

αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων σε 

αστικές περιοχές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εκτός από την εισαγωγή των τεχνικών λύσεων σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. ευρωπαϊκά πρότυπα), τα 

κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν, να υιοθετούν και να εφαρμόζουν μη τεχνικά μέτρα που 

μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ατμοσφαιρική ρύπανση των οχημάτων και τη βελτίωση 

της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. 

 

Τροπολογία  113 

Ulrike Müller 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Προκειμένου να καταρτίζονται άρτια 

τεκμηριωμένα εθνικά προγράμματα 

ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 

τυχόν σημαντικές επικαιροποιήσεις τους, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 

τα εν λόγω προγράμματα και τις 

επικαιροποιήσεις τους για διαβούλευση με 

το κοινό και τις αρμόδιες αρχές σε όλα τα 

επίπεδα, όταν εξακολουθούν να είναι 

ανοικτές όλες οι επιλογές που αφορούν τις 

πολιτικές και τα μέτρα. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να διεξάγουν διασυνοριακές 

διαβουλεύσεις σε περίπτωση που η 

εφαρμογή του προγράμματός τους 

ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα σε άλλη χώρα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις της ενωσιακής και 

διεθνούς νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης για 

την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο 

(Espoo, 1991) και του πρωτοκόλλου της 

(15) Προκειμένου να καταρτίζονται άρτια 

τεκμηριωμένα εθνικά προγράμματα 

ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 

τυχόν σημαντικές επικαιροποιήσεις τους 

με βάση μετρήσεις και ευρήματα που να 

μπορούν να αναπαραχθούν, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τα εν λόγω 

προγράμματα και τις επικαιροποιήσεις 

τους για διαβούλευση με το κοινό και τις 

αρμόδιες αρχές σε όλα τα επίπεδα, όταν 

εξακολουθούν να είναι ανοικτές όλες οι 

επιλογές που αφορούν τις πολιτικές και τα 

μέτρα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διεξάγουν διασυνοριακές διαβουλεύσεις σε 

περίπτωση που η εφαρμογή του 

προγράμματός τους ενδέχεται να 

επηρεάσει την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα σε άλλη χώρα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις της ενωσιακής και 

διεθνούς νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης για 

την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 



 

AM\1058775EL.doc 57/103 PE554.952v01-00 

 EL 

για την στρατηγική περιβαλλοντική 

αξιολόγηση (Κίεβο, 2003)24, όπως έχουν 

εγκριθεί από το Συμβούλιο. 

επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο 

(Espoo, 1991) και του πρωτοκόλλου της 

για την στρατηγική περιβαλλοντική 

αξιολόγηση (Κίεβο, 2003)24, όπως έχουν 

εγκριθεί από το Συμβούλιο. 

__________________ __________________ 

24 Απόφαση 2008/871/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 20ής Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την 

έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, του πρωτοκόλλου για τη 

στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση της 

σύμβασης της ΟΕΕ/ΗΕ για την εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 

διασυνοριακό πλαίσιο η οποία υπογράφηκε 

στο Espoo το 1991 (ΕΕ L 308 

της 19.11.2008, σ. 33) 

24 Απόφαση 2008/871/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 20ής Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την 

έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, του πρωτοκόλλου για τη 

στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση της 

σύμβασης της ΟΕΕ/ΗΕ για την εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 

διασυνοριακό πλαίσιο η οποία υπογράφηκε 

στο Espoo το 1991 (ΕΕ L 308 

της 19.11.2008, σ. 33) 

Or. de 

 

Τροπολογία  114 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Προκειμένου να καταρτίζονται άρτια 

τεκμηριωμένα εθνικά προγράμματα 

ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 

τυχόν σημαντικές επικαιροποιήσεις τους, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 

τα εν λόγω προγράμματα και τις 

επικαιροποιήσεις τους για διαβούλευση με 

το κοινό και τις αρμόδιες αρχές σε όλα τα 

επίπεδα, όταν εξακολουθούν να είναι 

ανοικτές όλες οι επιλογές που αφορούν τις 

πολιτικές και τα μέτρα. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να διεξάγουν διασυνοριακές 

διαβουλεύσεις σε περίπτωση που η 

εφαρμογή του προγράμματός τους 

ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα σε άλλη χώρα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις της ενωσιακής και 

διεθνούς νομοθεσίας, 

(15) Προκειμένου να καταρτίζονται άρτια 

επιστημονικά τεκμηριωμένα εθνικά 

προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και τυχόν σημαντικές 

επικαιροποιήσεις τους, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να υποβάλλουν τα εν λόγω 

προγράμματα και τις επικαιροποιήσεις 

τους για διαβούλευση με το κοινό και τις 

αρμόδιες αρχές σε όλα τα επίπεδα, όταν 

εξακολουθούν να είναι ανοικτές όλες οι 

επιλογές που αφορούν τις πολιτικές και τα 

μέτρα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διεξάγουν διασυνοριακές διαβουλεύσεις σε 

περίπτωση που η εφαρμογή του 

προγράμματός τους ενδέχεται να 

επηρεάσει την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα σε άλλη χώρα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις της ενωσιακής και 
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συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης για 

την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο 

(Espoo, 1991) και του πρωτοκόλλου της 

για την στρατηγική περιβαλλοντική 

αξιολόγηση (Κίεβο, 2003)24, όπως έχουν 

εγκριθεί από το Συμβούλιο. 

διεθνούς νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης για 

την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο 

(Espoo, 1991) και του πρωτοκόλλου της 

για την στρατηγική περιβαλλοντική 

αξιολόγηση (Κίεβο, 2003)24, όπως έχουν 

εγκριθεί από το Συμβούλιο. 

__________________ __________________ 

24 Απόφαση 2008/871/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 20ής Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την 

έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, του πρωτοκόλλου για τη 

στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση της 

σύμβασης της ΟΕΕ/ΗΕ για την εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 

διασυνοριακό πλαίσιο η οποία υπογράφηκε 

στο Espoo το 1991 (ΕΕ L 308 

της 19.11.2008, σ. 33) 

24 Απόφαση 2008/871/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 20ής Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την 

έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, του πρωτοκόλλου για τη 

στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση της 

σύμβασης της ΟΕΕ/ΗΕ για την εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 

διασυνοριακό πλαίσιο η οποία υπογράφηκε 

στο Espoo το 1991 (ΕΕ L 308 

της 19.11.2008, σ. 33) 

Or. de 

 

Τροπολογία  115 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Σύμφωνα με τη σύμβαση του 

Aarhus σχετικά με την πρόσβαση σε 

πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 

στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 

στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 

θέματα και τη νομολογία του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, το κοινό θα πρέπει να έχει 

ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματική εφαρμογή και εκτέλεση 

της παρούσας οδηγίας και να 

προστατευθεί το δικαίωμα διαβίωσης σε 

ένα περιβάλλον κατάλληλο για την 
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προσωπική υγεία και ευημερία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  116 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Pavel Poc 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15β) Απαιτούνται περιβαλλοντικές 

επιθεωρήσεις και εποπτεία της αγοράς 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα της παρούσας 

οδηγίας και των μέτρων που θεσπίζονται 

σύμφωνα με την επίτευξη των στόχων 

της. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αποτυχία των προτύπων Euro για τα οχήματα πετρελαίου να αποδώσουν τις αναμενόμενες 

μειώσεις NOx απέδειξε ότι τα τεχνικά μέτρα δεν είναι πάντα αποτελεσματικά υπό πραγματικές 

συνθήκες λειτουργίας. Η τροπολογία αυτή θα εξασφαλίσει ότι παρόμοια προβλήματα 

εντοπίστηκαν από τα κράτη μέλη και τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται για να 

εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών. Θα ασκήσει επίσης 

πίεση στους κατασκευαστές να εξασφαλίσουν ότι τα οχήματα και ο εξοπλισμός θα λειτουργούν 

υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. 

 

Τροπολογία  117 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15γ) Κατά την αξιολόγηση των 

συνεργιών μεταξύ της πολιτικής για την 

ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 
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του κλίματος και της ενεργειακής 

πολιτικής, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 

τη συμπληρωματική αξιολόγηση των 

επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σχετικά με τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ της πολιτικής 

για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 

αέρα και του κλίματος και της 

ενεργειακής πολιτικής για τον σκοπό 

αυτό. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  118 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

καταρτίζουν και να υποβάλλουν 

απογραφές και προβλέψεις εκπομπών, 

καθώς και ενημερωτικές εκθέσεις 

απογραφής, για το σύνολο των 

ατμοσφαιρικών ρύπων που καλύπτονται 

από την παρούσα οδηγία, στοιχεία που στη 

συνέχεια θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

Ένωση να ανταποκρίνεται στις 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που 

υπέχει δυνάμει της σύμβασης LRTAP και 

των πρωτοκόλλων της. 

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

καταρτίζουν και να υποβάλλουν 

απογραφές και προβλέψεις εκπομπών, 

καθώς και ενημερωτικές εκθέσεις 

απογραφής, για το σύνολο των 

ατμοσφαιρικών ρύπων που καλύπτονται 

από την παρούσα οδηγία, στοιχεία που εν 

συνεχεία πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα 

στην Ένωση να ανταποκρίνεται στις 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που 

υπέχει δυνάμει της σύμβασης LRTAP και 

των πρωτοκόλλων της. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι απογραφές, οι προβλέψεις εκπομπών και οι εκθέσεις απογραφής που καθιερώνονται πρέπει 

οπωσδήποτε να δίνουν τη δυνατότητα στην Ένωση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις 

υποβολής εκθέσεων που υπέχει δυνάμει της σύμβασης LRTAP και των πρωτοκόλλων της. 
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Τροπολογία  119 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Σύμφωνα με τη σύμβαση του 

Aarhus σχετικά με την πρόσβαση σε 

πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 

στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 

στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 

θέματα και τη νομολογία του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, το κοινό θα πρέπει να έχει 

ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη 

προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή 

της παρούσας οδηγίας και να 

προστατευτεί το δικαίωμα διαβίωσης σε 

ένα περιβάλλον κατάλληλο για την 

ανθρώπινη υγεία και ευεξία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  120 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

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. 

(21) Οι πράξεις που αφορούν 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 

πρέπει να υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 
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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. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  121 

Ulrike Müller 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

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 με τις 

ενδιαφερόμενες ομάδες συμφερόντων 
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 
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και το Συμβούλιο. 

Or. de 

 

Τροπολογία  122 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Προκειμένου να διασφαλιστούν 

ενιαίοι όροι εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν στην 

Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 

εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 

ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27. 

διαγράφεται 

__________________  

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία  123 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22α) Η παρούσα οδηγία υποχρεώνει τα 

κράτη μέλη να τηρούν τις δεσμεύσεις που 

προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ της 
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παρούσας οδηγίας για τη μείωση των 

εκπομπών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

ωστόσο να μπορούν να επιλέγουν τον 

τρόπο με τον οποίο θα τηρούν τις 

δεσμεύσεις τους έτσι ώστε να 

εξασφαλίζουν τη μέγιστη οικονομική 

απόδοση. Ως εκ τούτου, τα μέτρα που 

προτείνονται στο παράρτημα III της 

παρούσας οδηγίας θα πρέπει να γίνονται 

αντιληπτά ως κατευθυντήριες γραμμές. 

Or. de 

 

Τροπολογία  124 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που 

θα επιβάλλονται για παραβάσεις των 

εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας και να 

διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι εν 

λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 

Or. it 

 

Τροπολογία  125 

Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26α) καλεί τις υποψήφιες και τις εν 

δυνάμει υποψήφιες χώρες να 

ευθυγραμμίσουν, κατά το δυνατόν, τους 
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εθνικούς κανόνες τους με την παρούσα 

οδηγία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  126 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 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 όρια στις 

ατμοσφαιρικές εκπομπές ρύπων που 

προκαλούν οξίνιση και ευτροφισμό, 

ορισμένων 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. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν αναφέρονται όλες οι πρόδρομες ουσίες του όζοντος στην παρούσα πρόταση ή στην οδηγία 

2003/35/ΕΚ που ισχύει επί του παρόντος. Δεν πρέπει να περιλαμβάνεται το μεθάνιο. 

 

Τροπολογία  127 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano, Younous Omarjee 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στον 

περιορισμό των ατμοσφαιρικών 

εκπομπών που προκαλούν οξίνιση και 

ευτροφισμό, των προδρόμων ουσιών του 

όζοντος, των πρωτογενών σωματιδίων 

και των προδρόμων δευτερογενών 

σωματιδίων και άλλων αέριων ρύπων, 

συμβάλλοντας έτσι: 

 α) στον μακροπρόθεσμο στόχο της 

Ένωσης για επίτευξη επιπέδων ποιότητας 

του αέρα που δεν θα έχουν ουσιαστικές 

αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για 

την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον· 

 β) στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ 

στον τομέα της βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων μέσω της μείωσης των 

επιπέδων και της εναπόθεσης των 

προξενούντων οξίνιση και ευτροφισμό 

αλλά και άλλων ρύπων, καθώς και του 

όζοντος στο επίπεδο του εδάφους, κάτω 

από τα κρίσιμα φορτία και επίπεδα· 

 γ) στην επίτευξη των στόχων ποιότητας 

του αέρα που ορίζονται στη νομοθεσία 

της Ένωσης· 

 δ) στον μετριασμό των επιπτώσεων της 

αλλαγής του κλίματος με μείωση των 

εκπομπών των βραχύβιων κλιματικών 

ρύπων· 

 ε) στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα 

σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  128 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 

εκπομπές των ρύπων που αναφέρονται στο 

παράρτημα Ι από όλες τις πηγές στην 

επικράτεια των κρατών μελών, στις 

αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες και 

στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης. 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 

εκπομπές των ρύπων που αναφέρονται στο 

παράρτημα Ι από όλες τις ανθρωπογενείς 

πηγές στην επικράτεια των κρατών μελών, 

στις αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες 

και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

4. 

 

Τροπολογία  129 

Nils Torvalds 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 

εκπομπές των ρύπων που αναφέρονται στο 

παράρτημα Ι από όλες τις πηγές στην 

επικράτεια των κρατών μελών, στις 

αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες και 

στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης. 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 

εκπομπές των ρύπων που αναφέρονται στο 

παράρτημα Ι από όλες τις ανθρωπογενείς 

πηγές στην επικράτεια των κρατών μελών, 

στις αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες 

και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

4. 

 

Τροπολογία  130 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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· 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Οι στόχοι μείωσης για το μεθάνιο δεν πρέπει να περιληφθούν στην οδηγία για τα εθνικά όρια 

εκπομπών (NEC). Για τον λόγο αυτό διαγράφεται από αυτήν την παράγραφο το μεθάνιο, καθώς 

και το μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της οδηγίας. 

 

Τροπολογία  131 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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, πτητικές οργανικές 

ενώσεις εκτός του μεθανίου, και 

μονοξείδιο του άνθρακα· 

Or. en 

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. 
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Τροπολογία  132 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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, πτητικές οργανικές 

ενώσεις, μεθάνιο και μονοξείδιο του 

άνθρακα· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  133 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 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, 

εκτός αν ορίζονται διαφορετικά, εκτός 

από το μεθάνιο, που είναι ικανές να 

παράγουν φωτοχημικά οξειδωτικά μέσα 

αντιδρώντας με οξείδια του αζώτου 

παρουσία ηλιακού φωτός· 

Or. it 

 

Τροπολογία  134 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. «εθνική δέσμευση για μείωση των 

εκπομπών»: η μείωση των εκπομπών 

7. «εθνική δέσμευση για μείωση των 

εκπομπών»: η μείωση των εκπομπών 
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συγκεκριμένης ουσίας, εκφραζόμενη ως 

ποσοστό μείωσης των εκπομπών μεταξύ 

του συνόλου των εκπομπών κατά το έτος 

αναφοράς (2005) και του συνόλου των 

εκπομπών κατά το ημερολογιακό έτος-

στόχο, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει 

το κράτος μέλος· 

συγκεκριμένης ουσίας, εκφραζόμενη ως 

ποσοστό μείωσης των εκπομπών μεταξύ 

του συνόλου των εκπομπών κατά το έτος 

αναφοράς (2005) και του συνόλου των 

εκπομπών κατά το ημερολογιακό έτος-

στόχο, το οποίο το κράτος μέλος πρέπει να 

προσεγγίσει· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  135 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. «διεθνής θαλάσσια ναυσιπλοΐα»: 

διαδρομές στη θάλασσα και στα 

παράκτια ύδατα, εκτελούμενες με πλωτά 

οχήματα ανεξαρτήτως σημαίας, εκτός 

από τα αλιευτικά σκάφη, που αναχωρούν 

από την επικράτεια μίας χώρας και 

αφικνούνται στην επικράτεια άλλης 

χώρας· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  136 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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 
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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: 

 - τον κανονισμό 94/63· 

 - τον κανονισμό 97/68· 

 - τον κανονισμό 98/70· 

 - τον κανονισμό 32/1999, 

 - τον κανονισμό 2009/126· 

 - τον κανονισμό 2004/42· 

 - τον κανονισμό 2007/46/ΕΚ, 

συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας 

15/2007, της οδηγίας 79/2009, της 

οδηγίας 595/2009 και της οδηγίας 

661/2009· 

 - τον κανονισμό 2010/75· 

 - την οδηγία 167/2013· 

 - την οδηγία 168/2013· 

 - τον κανονισμό 2014/94· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στο πλαίσιο των φιλοδοξιών της νέας Επιτροπής για βελτίωση της νομοθεσίας, προστίθενται 

στην οδηγία «οι πολιτικές της ρύπανσης του αέρα» που βασίζονται σε πηγές της ΕΕ. Η πολιτική 

για την ποιότητα του αέρα θα πρέπει να λαμβάνει πλέον υπόψη και να αξιολογεί την εφαρμογή 

της πολιτικής της ΕΕ για τη ρύπανση του αέρα, προκειμένου να αποφευχθούν οι επικαλύψεις, 

να ενισχυθούν οι συνεργίες και να κατανοηθεί η επιτυχία ή η αποτυχία εκ μέρους ορισμένων 

κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  137 

Kateřina Konečná 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 12α. «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές»: το 

πλέον αποτελεσματικό και προηγμένο 

στάδιο εξέλιξης των δραστηριοτήτων και 

των μεθόδων άσκησής τους, που 

αποδεικνύει την πρακτική 

καταλληλότητα συγκεκριμένων τεχνικών 

να συνιστούν τη βάση των οριακών τιμών 

εκπομπών και άλλων όρων αδειοδότησης 

για την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι 

πρακτικά εφικτό, τη μείωση των 

εκπομπών και των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον στο σύνολό του: 

 α) «τεχνικές»: περιλαμβάνουν τόσο την 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται όσο και 

τον τρόπο με τον οποίο η μονάδα 

σχεδιάζεται, κατασκευάζεται, 

συντηρείται, λειτουργεί και τίθεται εκτός 

λειτουργίας· 

 β) «διαθέσιμες τεχνικές»: οι τεχνικές που 

αναπτύχθηκαν σε κλίμακα που επιτρέπει 

την εφαρμογή τους εντός του οικείου 

βιομηχανικού κλάδου, υπό οικονομικώς 

και τεχνικώς βιώσιμες συνθήκες, 

λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα 

πλεονεκτήματα, έστω και αν οι ως άνω 

τεχνικές χρησιμοποιούνται ή παράγονται 

εντός του οικείου κράτους μέλους, εφόσον 

αυτά είναι ευλόγως προσβάσιμα στον 

φορέα εκμετάλλευσης· 

 γ) «βέλτιστες»: οι πλέον αποτελεσματικές 

όσον αφορά την επίτευξη υψηλού γενικού 

επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος 

συνολικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  138 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 12α. «ενδιαφερόμενο κοινό»: το κοινό 

που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του 

οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη 

ρύπανση του αέρα στην ατμόσφαιρα· για 

τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, 

θεωρούνται ότι έχουν συμφέροντα οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 

την προστασία του περιβάλλοντος, οι 

οργανώσεις καταναλωτών, οι οργανώσεις 

που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 

ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και 

άλλοι αρμόδιοι φορείς του τομέα της 

υγείας που πληρούν τις απαιτήσεις 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε νέο άρθρο 12 για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ο ορισμός αυτός απαιτείται για να 

εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη δίνουν ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη κατά τρόπο σύμφωνο 

με τη σύμβαση του Aarhus και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  139 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 

σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

και σωματιδίων (PM2,5) σύμφωνα με τις 

εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των 

εκπομπών που ισχύουν από το 2020, όπως 
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2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ και 

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα που 

δεν συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος για 

τον περιορισμό των 2.030 ανθρωπογενών 

εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), 

οξειδίων του αζώτου (NOx), πτητικών 

οργανικών ενώσεων πλην του μεθανίου 

(NMVOC), αμμωνίας (ΝΗ3) και 

αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ2,5), 

σύμφωνα με τους ενδεικτικούς στόχους 

μείωσης στο παράρτημα ΙΙ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

ευελιξία που προσφέρουν στην απόφαση περί επιμερισμού της προσπάθειας (απόφαση 

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

υπερβολικές ρυθμίσεις. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στις προβλέψεις για τις 

εκπομπές ρύπων από συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, η πιθανή 

μείωση αυτή δεν μπορεί να προσδιοριστεί με την κατάλληλη ακρίβεια. Επίσης, οι αναφερόμενες 

τιμές προκαλούν πάρα πολύ υψηλή επιβάρυνση στον γεωργικό τομέα. 

 

Τροπολογία  140 

Andrzej Grzyb 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 

σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 

2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3) και 

σωματιδίων (PM2,5) σύμφωνα με τις 

εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των 

εκπομπών που ισχύουν από το 2020 και το 

2029, όπως προβλέπεται στο παράρτημα 

II. 

Or. en 
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Τροπολογία  141 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 

σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 

2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3) 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, ενώ για το μεθάνιο (CH4) 

θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μελέτη 

επιπτώσεων πριν από τον καθορισμό 

εθνικής δέσμευσης για μείωση των 

εκπομπών. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι η εισαγωγή στόχου μείωσης για το μεθάνιο αποτελεί καινοτομία, είναι 

απαραίτητο να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων μελέτη των επιπτώσεων. 

 

Τροπολογία  142 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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



 

PE554.952v01-00 76/103 AM\1058775EL.doc 

EL 

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 

σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 

2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3) και 

σωματιδίων (PM2,5) σύμφωνα με τις 

εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των 

εκπομπών που ισχύουν από το 2020 και το 

2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Το μεθάνιο εντάσσεται στο σύστημα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών στο πλαίσιο του 

επιμερισμού των προσπαθειών και στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπών. Η προσθήκη του μεθανίου στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα εθνικά όρια 

εκπομπών (NEC) θα οδηγούσε σε διπλή ρύθμιση, κάτι που πρέπει να αποφεύγεται σύμφωνα με 

τις προσπάθειες για τη βελτίωση της νομοθεσίας και το πρόγραμμα βελτίωσης της 

καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT). 

 

Τροπολογία  143 

Jan Huitema 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 

σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 

2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3) και 

σωματιδίων (PM2,5) σύμφωνα με τις 

εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των 

εκπομπών που ισχύουν από το 2020 και το 

2030, όπως προβλέπεται στο παράρτημα 

II. 

Or. en 

 

Τροπολογία  144 

Ulrike Müller 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 

σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 

2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3) και 

σωματιδίων (PM2,5) σύμφωνα με τις 

εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των 

εκπομπών που ισχύουν από το 2020 και το 

2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής της ΕΕ να εισάγει διπλή ρύθμιση για το μεθάνιο, παράλληλη προς 

εκείνη της πολιτικής για το κλίμα, με τη μορφή εθνικού ανωτάτου ορίου δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτή. Προκειμένου να αποφευχθούν οι διπλές ρυθμίσεις και η μετατόπιση της παραγωγής, 

πρέπει το μεθάνιο να διαγραφεί από την οδηγία για τα εθνικά όρια εκπομπών (NEC).  

 

Τροπολογία  145 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 

σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 

2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3) 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. 
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Or. pl 

 

Amendment  146 

Valentinas Mazuronis 

 

Proposal for a directive 

Article 4 – paragraph 1 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 

σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 

2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3) και 

σωματιδίων (PM2,5) σύμφωνα με τις 

εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των 

εκπομπών που ισχύουν από το 2020 και το 

2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

Or. lt 

 

Τροπολογία  147 

Nils Torvalds 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 

σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 

2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3) 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. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο μετριασμός του μεθανίου επιβάλλεται ήδη μέσω των διεθνών δεσμεύσεων για το κλίμα, 

σύμφωνα με τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο έως το 2020 και της 

νέας σύμβασης που πρόκειται να τεθεί προς διαπραγμάτευση στο Παρίσι φέτος. Το μεθάνιο 

περιλαμβάνεται επίσης στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, και μολονότι οι άμεσες υποχρεώσεις αφορούν το 

διοξείδιο του άνθρακα και το υποξείδιο του αζώτου, είναι δυνατόν να τεθούν νέες υποχρεώσεις. 

Δεσμεύσεις μετριασμού για το μεθάνιο στην παρούσα οδηγία θα αποτελέσουν λοιπόν περιττή 

διπλή ρύθμιση. 

 

Τροπολογία  148 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas, Pavel Poc 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 

σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 

2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) , μεθανίου (CH4) και 

υδραργύρου (Hg) σύμφωνα με τις εθνικές 

δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 

ισχύουν από το 2020, το 2025 και το 2030, 

όπως προβλέπεται στο παράρτημα II. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο υδράργυρος είναι ένα πολύ τοξικό μέταλλο, ιδίως όταν μετατρέπεται σε μεθυλικό υδράργυρο 

(MeHg). Η έκθεση σε MeHg μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το νευρικό σύστημα και να βλάψει το 

ανοσοποιητικό και το αναπαραγωγικό σύστημα. 

 

Τροπολογία  149 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 
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Dario Tamburrano 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 

σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 

2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) , μεθανίου (CH4) και 

υδραργύρου (Hg) σύμφωνα με τις εθνικές 

δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 

ισχύουν από το 2020, το 2025 και το 2030, 

όπως προβλέπεται στο παράρτημα II. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Τροπολογία  150 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 

σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) , μεθανίου (CH4) και 

υδραργύρου (Hg) σύμφωνα με τις εθνικές 

δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 
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2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

ισχύουν από το 2020, το 2025 και το 2030, 

όπως προβλέπεται στο παράρτημα II. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ως συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Minamata, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι η οδηγία NEC συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών υδραργύρου, που έχουν 

σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, οι στόχοι του 2025 πρέπει να 

είναι νομικά δεσμευτικοί για αύξηση των υγειονομικών και περιβαλλοντικών οφελών της 

μείωσης των ρύπων το συντομότερο δυνατόν. 

 

Τροπολογία  151 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) 

σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για 

μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 

2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο 

παράρτημα II. 

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη 

περιορίζουν τις οικείες ετήσιες 

ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του 

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

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), 

σωματιδίων (PM2,5) , μεθανίου (CH4) και 

υδραργύρου (Hg) σύμφωνα με τις εθνικές 

δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που 

ισχύουν από το 2020, το 2025 και το 2030, 

όπως προβλέπεται στο παράρτημα II. 

Or. en 

 

Τροπολογία  152 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 
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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. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 

Or. it 

 

Τροπολογία  153 

Andrzej Grzyb 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι δεσμεύσεις για μείωση των 

εκπομπών για κάθε έτος από το 2030 

είναι ενδεικτικές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The inclusion of methane reduction commitments in the NEC directive should not be 

introduced, as it would go beyond present international commitments. This can cause 

overregulation, taking into account that methane is a greenhouse gas of which emissions are 

already covered by Decision 406/2009/EC in the framework of European climate and energy 

policy. Therefore, the emission reduction commitments for any year from 2030 should be 

indicative. There is great uncertainty in the pollutant emission forecasts of certain sectors and 

activities. Therefore, the reduction potential may not be determined with proper accuracy. 

Also, the indicated values place too high burden on the agricultural sector. 
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Τροπολογία  154 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να περιοριστούν 

ανθρωπογενείς εκπομπές του CH4 μέχρι 

το 2020. Τα επίπεδα των εκπομπών 

αυτών θα πρέπει να καθορίζονται από 

γραμμική πορεία μείωσης μεταξύ των 

επιπέδων εκπομπών του 2005 και τα 

επίπεδα εκπομπών που ορίζονται από τις 

δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών 

μέχρι το 2025. 

Or. en 

 

Τροπολογία  155 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Οι εθνικές εκπομπές SO2, NOx, VOC 

και NH3 από το 2020 και μετά δεν θα 

υπερβαίνουν τα εθνικά ανώτατα όρια 

εκπομπών που καθορίζονται στην οδηγία 

2001/81/ΕΚ για το 2010. 

Or. en 

 

Τροπολογία  156 

Ulrike Müller 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Η Επιτροπή υποβάλει το αργότερο 

στις Δεκεμβρίου 2016 νέα πρόταση 

επιμερισμού της επιβάρυνσης εντός της 

Ένωσης, η οποία περιλαμβάνει τις 

αναθεωρημένες δεσμεύσεις για μείωση 

των εκπομπών NH 3 για το 2030, με 

στόχο οι εκπομπές αμμωνίας στην 

Ένωση να μειωθούν κατά 18% συνολικά 

έως το 2030. Ο μηχανισμός για την 

επίτευξη αυτού του καταμερισμού της 

επιβάρυνσης πρέπει να πληροί τα 

κριτήρια της οικονομικής 

αποδοτικότητας, της αναλογικότητας και 

της ισορροπίας μεταξύ των κρατών 

μελών. Με την πρότασή της, η Επιτροπή 

μεριμνά ώστε να επιτευχθούν α) ισότιμοι 

όροι ανταγωνισμού στην αγορά της 

Ένωσης, και β) περαιτέρω εναρμόνιση 

των επιπέδων μείωσης εντός της 

Ένωσης. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αμμωνίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα μέτρα που 

έχουν ήδη ληφθεί από τα κράτη μέλη.  

 

Τροπολογία  157 

Peter Jahr 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Προκειμένου να μειωθούν οι 

εκπομπές αμμωνίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση κατά 20% έως το 2030, η 

Επιτροπή υποβάλλει, έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2016, πρόταση για τον 

επιμερισμό των επιβαρύνσεων μεταξύ 
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των κρατών μελών με αναθεωρημένες 

εθνικές δεσμεύσεις για τη μείωση των 

εκπομπών αμμωνίας για το 2030, η οποία 

πληροί τα κριτήρια της αναλογικότητας, 

της οικονομικής αποδοτικότητας και της 

ισορροπίας. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η ευρεία διασπορά των στόχων μείωσης της αμμωνίας για τα επιμέρους κράτη μέλη δεν είναι 

εύλογη. Πρέπει να αναζητηθεί ένας δίκαιος μηχανισμός για τον επιμερισμό της επιβάρυνσης 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σημαντικές υποχωρήσεις ορισμένων κρατών μελών 

πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. 

 

Τροπολογία  158 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Norbert Lins 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η Επιτροπή πρέπει το αργότερο στις 

31 Δεκεμβρίου 2016 να υποβάλει νέα 

πρόταση με αναθεωρημένες δεσμεύσεις 

για μείωση των εκπομπών NH 3 για το 

2030. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή 

μεριμνά ώστε: 

 α) να ισχύουν στην Ένωση ισότιμες 

συνθήκες στην αγορά, 

 β) να επιτευχθεί περαιτέρω σύγκλιση των 

επιπέδων μείωσης εντός της Ένωσης. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τη μείωση των 

εκπομπών αμμωνίας. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να δημιουργηθεί ένας δίκαιος μηχανισμός για 

τον επιμερισμό των επιβαρύνσεων εντός της Ένωσης και πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως 

οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών του εκάστοτε μέλους.  
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Τροπολογία  159 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 

τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 

δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 

τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 

NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 

PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα 

των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 

βάση τις πωλήσεις καυσίμων και 

σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 

από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 

2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 

δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 

2030. 

διαγράφεται 

Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού 

των εκπομπών του 2025 σύμφωνα με την 

καθορισμένη πορεία, τα κράτη μέλη 

εξηγούν τους σχετικούς λόγους στις 

εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 9. 

 

Or. en 

(Συνδέεται με τα προτεινόμενα εθνικά ERC, για το 2025.) 

Αιτιολόγηση 

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

και να καθορίζονται βάσει του σεναρίου MTFR της πρότασης της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  160 

Andrzej Grzyb 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 

τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 

δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 

τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 

NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 

PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα 

των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 

βάση τις πωλήσεις καυσίμων και 

σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 

από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 

2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 

δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 

2030. 

διαγράφεται 

Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού 

των εκπομπών του 2025 σύμφωνα με την 

καθορισμένη πορεία, τα κράτη μέλη 

εξηγούν τους σχετικούς λόγους στις 

εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 9. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διάταξη της παραγράφου δεν είναι σύμφωνη με το παράρτημα ΙΙ. Τα επίπεδα μείωσης των 

εκπομπών για κάθε έτος από την περίοδο 2020-2029 που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ 

προέρχονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 και, συνεπώς, ο ορισμός υποχρεωτικής γραμμικής 

πορείας μείωσης για το 2025 δεν δικαιολογείται. 

 

Τροπολογία  161 

Ulrike Müller 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 

τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

διαγράφεται 
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απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 

δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 

τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 

NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 

PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα 

των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 

βάση τις πωλήσεις καυσίμων και 

σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 

από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 

2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 

δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 

2030. 

Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού 

των εκπομπών του 2025 σύμφωνα με την 

καθορισμένη πορεία, τα κράτη μέλη 

εξηγούν τους σχετικούς λόγους στις 

εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 9. 

 

Or. de 

(διαφορετική αρίθμηση των παραγράφων στο γερμανικό και αγγλικό κείμενο της πρότασης της 

Επιτροπής, η αρίθμηση ακολουθεί την αγγλική έκδοση) 

Αιτιολόγηση 

Η ΕΕ επιδιώκει μέσω της οδηγίας για τα εθνικά όρια εκπομπών (NEC) την εφαρμογή των 

δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Γκέτεμποργκ. Το πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ ισχύει έως 

το 2020. Συνεπώς, οι ενδιάμεσοι στόχοι που πρέπει να εκπληρωθούν έως το 2025 είναι 

περιττοί. 

 

Τροπολογία  162 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Herbert 

Dorfmann 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 

δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 

τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 

διαγράφεται 
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NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 

PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα 

των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 

βάση τις πωλήσεις καυσίμων και 

σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 

από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 

2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 

δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 

2030. 

Or. de 

(διαφορετική αρίθμηση των παραγράφων στο γερμανικό και αγγλικό κείμενο της πρότασης της 

Επιτροπής, η αρίθμηση ακολουθεί την αγγλική έκδοση) 

Αιτιολόγηση 

Οι στόχοι μείωσης των εκπομπών ισχύουν για το 2020 και το 2030. Πρέπει να δοθεί η 

δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών έως το 2030 με 

τον περισσότερο αποτελεσματικό ως προς το κόστος τρόπο. Τα ενδιάμεσα επίπεδα των 

εκπομπών που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025 δεν είναι απαραίτητα.  

 

Τροπολογία  163 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 

δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 

τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 

NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 

PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα 

των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 

βάση τις πωλήσεις καυσίμων και 

σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 

από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 

2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 

δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 

2030. 

διαγράφεται 
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Or. en 

 

Τροπολογία  164 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 

δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 

τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 

NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 

PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα 

των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 

βάση τις πωλήσεις καυσίμων και 

σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 

από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 

2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 

δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 

2030. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  165 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 

δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 

τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 

NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 

PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα 

των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 

διαγράφεται 
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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. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών μέχρι το 2025 θα πρέπει να είναι δεσμευτικές. 

 

Τροπολογία  166 

Nils Torvalds 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 

δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 

τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 

NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 

PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα 

των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 

βάση τις πωλήσεις καυσίμων και 

σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 

από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 

2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 

δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 

2030. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

By this article, the year 2025 could be considered a required emission reduction commitment, 

cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-introduce a 2025 target, 

undermining the positive effects with the framework for climate and energy policies in 2030. 

It cannot be expected that cost-effective emission reductions will follow a linear path for all 
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sectors and countries, and enforcing this could increase compliance costs to an unnecessary 

extent. This could also have a detrimental effect on the individual country and sector 

strategies for the decarbonisation objectives in 2030. The national emission reduction 

commitments laid down in Annex II are binding for any year from 2020 to 2029. Also the 

2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol continue to be binding 

beyond 2020. The reporting requirements for Member States are sufficient to give confidence 

about the delivery of 2030 commitments. 

 

Τροπολογία  167 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria  

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 

δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 

τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 

NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 

PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα 

των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 

βάση τις πωλήσεις καυσίμων και 

σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 

από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 

2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 

δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 

2030. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι στόχοι μείωσης των εκπομπών μέχρι το 2025 πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικές. 

 

Τροπολογία  168 

Elisabetta Gardini 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 

δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν 

τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, 

NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, 

PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα 

των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με 

βάση τις πωλήσεις καυσίμων και 

σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 

από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 

2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 

δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 

2030. 

Στο τέλος της περιόδου 2020-2029, η 

Επιτροπή θα εκπονήσει τεχνική-

οικονομική μελέτη σκοπιμότητας σχετικά 

με τις εθνικές δεσμεύσεις για τη μείωση 

των εκπομπών που ισχύουν από το 2030, 

όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ και, 

εάν είναι απαραίτητο, θα επανεξετάσει 

την ποσοτικοποίησή τους, λαμβάνοντας 

υπόψη τα μεταβαλλόμενα σενάρια και την 

επίτευξη των εθνικών στόχων μείωσης 

των εκπομπών από το έτος 2020 έως το 

2029. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The amendment is aimedat setting a specific mechanism for reconsideration of the 2030 

reductioncommitments, in case of deviation from the considered baseline and policyscenarios, 

in order to prevent excessive compliance costs or non-delivery ofthe environmental outcome. 

The 2020-2029 targets establishedby the European Commission are already very ambitious. 

Therefore, the intermediate 2025 target setting a linearreduction to 2030 would entail 

excessive compliance costs because it would notallow flexibility for investment decisions to 

reach the long-term 2030 target. Moreoverthe targets proposed for 2030 and beyond result 

very tightened. Recognizing theimportance of setting long term regulatory framework, 

possible deviation fromthe initially considered scenario should be taken in due account, e.g. 

derivingfrom synergies with the climate and energy framework. Therefore a specificprovision 

should be introduced in order to guarantee that the reductioncommitments are reconsidered 

in case of changing assumptions. 

 

Τροπολογία  169 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
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μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 

κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 

ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 

εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 και 

CH4 του 2025. Τα επίπεδα των εκπομπών 

αυτών προσδιορίζονται με βάση τις 

πωλήσεις καυσίμων και σύμφωνα με 

γραμμική πορεία μείωσης από τα επίπεδα 

των εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα 

που απορρέουν από τις δεσμεύσεις 

μείωσης των εκπομπών για το 2030. 

μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 

κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 

ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 

εκτός από το μεθάνιο, NH3 και PM2,5 του 

2025. Τα επίπεδα των εκπομπών αυτών 

προσδιορίζονται με βάση τις πωλήσεις 

καυσίμων και σύμφωνα με γραμμική 

πορεία μείωσης από τα επίπεδα των 

εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα που 

απορρέουν από τις ενδεικτικές δεσμεύσεις 

μείωσης των εκπομπών για το 2030. 

Or. en 

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 

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  170 

Jan Huitema 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 

κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 

ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 

εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 και 

CH4 του 2025. Τα επίπεδα των εκπομπών 

αυτών προσδιορίζονται με βάση τις 

πωλήσεις καυσίμων και σύμφωνα με 

γραμμική πορεία μείωσης από τα επίπεδα 

των εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα 

που απορρέουν από τις δεσμεύσεις 

μείωσης των εκπομπών για το 2030. 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 

κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 

ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 

εκτός από το μεθάνιο, NH3 και PM2,5 του 

2025. Τα επίπεδα των εκπομπών αυτών 

προσδιορίζονται με βάση τις πωλήσεις 

καυσίμων και σύμφωνα με γραμμική 

πορεία μείωσης από τα επίπεδα των 

εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα που 

απορρέουν από τις δεσμεύσεις μείωσης 

των εκπομπών για το 2030. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 

κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 

ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 

εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 και 

CH4 του 2025. Τα επίπεδα των εκπομπών 

αυτών προσδιορίζονται με βάση τις 

πωλήσεις καυσίμων και σύμφωνα με 

γραμμική πορεία μείωσης από τα επίπεδα 

των εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα 

που απορρέουν από τις δεσμεύσεις 

μείωσης των εκπομπών για το 2030. 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 

κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 

ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 

εκτός από το μεθάνιο, NH3 και PM2,5 του 

2025. Τα επίπεδα των εκπομπών αυτών 

προσδιορίζονται με βάση τις πωλήσεις ή 

την κατανάλωση καυσίμων και σύμφωνα 

με γραμμική πορεία μείωσης από τα 

επίπεδα των εκπομπών τους του 2020 σε 

εκείνα που απορρέουν από τις δεσμεύσεις 

μείωσης των εκπομπών για το 2030. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για ορισμένα κράτη μέλη, τα καύσιμα που πωλούνται στην Ένωση δεν αποτελούν αξιόπιστη 

ένδειξη για τα επίπεδα εκπομπών. Στον ολλανδικό λιμένα του Ρότερνταμ τα καύσιμα που 

πωλούνται δεν παρέχουν ρεαλιστική ένδειξη για τα επίπεδα εκπομπών. Αντ’ αυτού θα πρέπει να 

δοθεί η δυνατότητα τα επίπεδα εκπομπών να προσδιορίζονται με βάση τα καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται. Στο Συμβούλιο η δυνατότητα αυτή παρέχεται στην Αυστρία, το Βέλγιο, την 

Ιρλανδία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Τροπολογία  172 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
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κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 

κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 

ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 

εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 και 

CH4 του 2025. Τα επίπεδα των εκπομπών 

αυτών προσδιορίζονται με βάση τις 

πωλήσεις καυσίμων και σύμφωνα με 

γραμμική πορεία μείωσης από τα επίπεδα 

των εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα 

που απορρέουν από τις δεσμεύσεις 

μείωσης των εκπομπών για το 2030. 

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 και PM2,5 του 

2025. Τα επίπεδα των εκπομπών αυτών 

προσδιορίζονται με βάση τις πωλήσεις 

καυσίμων και σύμφωνα με γραμμική 

πορεία μείωσης από τα επίπεδα των 

εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα που 

απορρέουν από τις δεσμεύσεις μείωσης 

των εκπομπών για το 2030. 

Or. pl 

Τροπολογία  173 

Peter van Dalen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 

κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 

ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 

εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 και 

CH4 του 2025. Τα επίπεδα των εκπομπών 

αυτών προσδιορίζονται με βάση τις 

πωλήσεις καυσίμων και σύμφωνα με 

γραμμική πορεία μείωσης από τα επίπεδα 

των εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα 

που απορρέουν από τις δεσμεύσεις 

μείωσης των εκπομπών για το 2030. 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 

κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 

ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 

εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 και 

CH4 του 2025. Τα επίπεδα των εκπομπών 

αυτών προσδιορίζονται με βάση τις 

πωλήσεις ή την κατανάλωση καυσίμων 

και σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης 

από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 

2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις 

δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 

2030. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για ορισμένα κράτη μέλη τα «καύσιμα που πωλούνται» δεν είναι αντιπροσωπευτικός δείκτης 

για το επίπεδο των εκπομπών, για παράδειγμα λόγω των λιμένων αποθήκευσης. Αντ 'αυτού θα 

πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να προσδιορίζονται τα επίπεδα των εκπομπών για τα καύσιμα 

που χρησιμοποιούνται, επειδή αυτή είναι μια πιο ρεαλιστική ένδειξη για τα επίπεδα εκπομπών. 
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Τροπολογία  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 

κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες 

ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC 

εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 και 

CH4 του 2025. Τα επίπεδα των εκπομπών 

αυτών προσδιορίζονται με βάση τις 

πωλήσεις καυσίμων και σύμφωνα με 

γραμμική πορεία μείωσης από τα επίπεδα 

των εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα 

που απορρέουν από τις δεσμεύσεις 

μείωσης των εκπομπών για το 2030. 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 

κόστος για τα κράτη μέλη και τους 

οικονομικούς παράγοντες, ώστε να 

περιορίσουν τις οικείες ανθρωπογενείς 

εκπομπές SO2, NOx, VOC εκτός από το 

μεθάνιο, NH3, PM2,5 και CH4 του 2025. 

Τα επίπεδα των εκπομπών αυτών 

προσδιορίζονται με βάση τις πωλήσεις 

καυσίμων και σύμφωνα με γραμμική 

πορεία μείωσης από τα επίπεδα των 

εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα που 

απορρέουν από τις δεσμεύσεις μείωσης 

των εκπομπών για το 2030. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  175 

Elisabetta Gardini 

 

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 

Or. en 
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Τροπολογία  176 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

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 

Or. de 

(διαφορετική αρίθμηση των παραγράφων στο γερμανικό και αγγλικό κείμενο της πρότασης της 

Επιτροπής, η αρίθμηση ακολουθεί την αγγλική έκδοση) 

Αιτιολόγηση 

Οι στόχοι μείωσης των εκπομπών ισχύουν για το 2020 και το 2030. Πρέπει να δοθεί η 

δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών έως το 2030 με 

τον περισσότερο αποτελεσματικό ως προς το κόστος τρόπο. Τα ενδιάμεσα επίπεδα των 

εκπομπών που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025 δεν είναι απαραίτητα.  

 

Τροπολογία  177 

Kateřina Konečná 

 

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 

Or. en 
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Τροπολογία  178 

Sirpa Pietikäinen 

 

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 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

Nils Torvalds 

 

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 

Or. en 

 

Τροπολογία  180 

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley  

 

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 

διαγράφεται 
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καθορισμένη πορεία, τα κράτη μέλη 

εξηγούν τους σχετικούς λόγους στις 

εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι στόχοι μείωσης των εκπομπών για το 2025 θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικές. 

 

Τροπολογία  181 

Annie Schreijer-Pierik 

 

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. 

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. 

 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. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Προτάθηκαν να προστεθούν στην οδηγία πολιτικές της ΕΕ για τη ρύπανση του αέρα. Η πολιτική 

για την ποιότητα του αέρα θα πρέπει να λαμβάνει πλέον υπόψη και να αξιολογεί την εφαρμογή 

της ΕΕ που βασίζεται σε πηγές για τις πολιτικές της ρύπανσης του αέρα, προκειμένου να 

αποφευχθούν οι επικαλύψεις, να ενισχυθούν οι συνεργίες και να συνειδητοποιηθεί η αποτυχία 

εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών. Εάν αποδειχθεί αναγκαίο, η Επιτροπή, σε περίπτωση 

αποτυχίας, θα υποβάλει προσαρμοσμένες δεσμεύσεις μείωσης για ένα κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  182 

Aldo Patriciello 

 

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. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 

Or. it 

Τροπολογία  183 

Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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, στις Αζόρες και στις 

μειονεκτούσες ορεινές περιοχές· 

Or. de 

(διαφορετική αρίθμηση των παραγράφων στο γερμανικό και αγγλικό κείμενο της πρότασης της 

Επιτροπής, η αρίθμηση ακολουθεί την αγγλική έκδοση) 
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Τροπολογία  184 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 και περιφέρειες 

της Γαλλίας, στη Μαδέρα και στις Αζόρες· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  185 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) οι εκπομπές από τη διεθνή θαλάσσια 

ναυσιπλοΐα, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 5 παράγραφος 1. 

δ) τις εκπομπές από τη διεθνή θαλάσσια 

ναυσιπλοΐα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  186 

Herbert Dorfmann, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δα) οι εκπομπές μικρών και πολύ μικρών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων του 

κτηνοτροφικού τομέα με έως και 50 

μονάδες ζωικού κεφαλαίου· 

(διαφορετική αρίθμηση των παραγράφων στο γερμανικό και αγγλικό κείμενο της πρότασης της 

Επιτροπής, η αρίθμηση ακολουθεί την αγγλική έκδοση) 
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Or. de 

Τροπολογία  187 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δα) οι εκπομπές εντερικού μεθανίου, που 

παράγονται κατά φυσικό τρόπο από την 

εκτροφή μηρυκαστικών.  

Or. fr 

Τροπολογία  188 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 

Δεκεμβρίου το 2021, πρόταση με 

αναθεωρημένες δεσμεύσεις για μείωση 

μέχρι το 2030 με βάση την επισκόπηση 

της εθνικής εφαρμογής των δεσμεύσεων 

μείωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στις προβλέψεις για τις εκπομπές ρύπων από συγκεκριμένους 

τομείς και δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, αυτή η πιθανή μείωση δεν μπορεί να προσδιοριστεί με 

τη δέουσα ακρίβεια. Επίσης, οι αναφερόμενες τιμές επιφέρουν πάρα πολύ υψηλή επιβάρυνση 

στον γεωργικό τομέα. Η πρόταση της Επιτροπής θέτει υψηλότερους στόχους μείωσης για τα 

κράτη μέλη με χαμηλότερο ΑΕΠ από τον μέσο όρο του στόχο υμείωσης των εκπομπών της ΕΕ. 

Αυτό δημιουργεί δυσανάλογη επιβάρυνση για τα εν λόγω κράτη μέλη 

 

 


