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Τροπολογία 1
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. τονίζει ότι η ατμοσφαιρική 
ρύπανση είναι μια από τις βασικές αιτίες 
πρόωρου θανάτου, δεδομένου ότι ο ΕΟΠ 
έχει εκτιμήσει ότι ο αριθμός ετήσιων 
θανάτων σε επίπεδο ΕΕ έχει υπερβεί τους 
400.000, είναι δηλαδή περίπου 
δεκαπλάσιος των θανάτων που 
σχετίζονται με τροχαία δυστυχήματα, και 
αντιστοιχεί σε σχεδόν 5 εκατομμύρια 
χαμένα έτη ζωής·

Or. en

Τροπολογία 2
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. επισημαίνει ότι υπάρχουν 
επιστημονικές αποδείξεις των αρνητικών 
επιπτώσεων από τις εκπομπές των 
οδικών μεταφορών στις νόσους του 
αναπνευστικού συστήματος και άλλα 
σημαντικά προβλήματα υγείας· 
επισημαίνει τις πρόσφατες δικαστικές 
αποφάσεις με τις οποίες διαπιστώνεται η 
άμεση αιτιότητα μεταξύ της 
μακροχρόνιας έκθεσης στην οδική 
κυκλοφορία και των νόσων του 
αναπνευστικού συστήματος που 
ενδέχεται να προκαλέσουν τον θάνατο, 
και με τις οποίες κρίνονται οι επιπτώσεις 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που 
σχετίζονται με την επιδείνωση των 
συνθηκών της υγείας στη χώρα 
καταγωγής ως λόγος περιορισμού των 
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απελάσεων·

Or. en

Τροπολογία 3
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1β. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την 
έκθεση του ΕΟΠ, του 2018, για την 
ποιότητα του αέρα, ποσοστό άνω του 50 
% του πληθυσμού ήταν εκτεθειμένο στους 
περισσότερους από τους βασικούς 
ρύπους·

Or. en

Τροπολογία 4
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1γ. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
μακροχρόνια έκθεση σε υψηλά επίπεδα 
ατμοσφαιρικών ρύπων καθιστά τον 
πληθυσμό πιο ευάλωτο στις επιπτώσεις 
της νόσου COVID-19 και παρόμοιων ιών, 
λόγω της εξασθένησης του 
αναπνευστικού και του ανοσοποιητικού 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 5
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Caroline 
Nagtegaal
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι οι εκπομπές των 
περισσότερων ρύπων που σχετίζονται με 
τις μεταφορές έχουν μεν μειωθεί 
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην ΕΕ μέρη 
στα οποία τα επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης είναι πολύ υψηλά, ιδίως στις 
αστικές περιοχές·

1. επισημαίνει ότι οι εκπομπές των 
περισσότερων ρύπων που σχετίζονται με 
τις μεταφορές έχουν μεν μειωθεί 
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην ΕΕ μέρη 
στα οποία τα επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης είναι πολύ υψηλά, ιδίως στις 
αστικές περιοχές, λόγω της συμφόρησης, 
της αυξημένης χρήσης ιδιωτικών 
οχημάτων, της ανεπάρκειας των μέτρων 
ελέγχου των εκπομπών, των λίγων χώρων 
πρασίνου και άλλων παραγόντων· 
υπογραμμίζει ότι τα υπερβολικά επίπεδα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης που 
σχετίζονται με τις μεταφορές αποτελούν 
κίνδυνο για την υγεία των πολιτών που 
ζουν σε αστικές περιοχές και κοντά σε 
κόμβους μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 6
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι οι εκπομπές των 
περισσότερων ρύπων που σχετίζονται με 
τις μεταφορές έχουν μεν μειωθεί 
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην ΕΕ μέρη 
στα οποία τα επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης είναι πολύ υψηλά, ιδίως στις 
αστικές περιοχές·

1. επισημαίνει ότι οι εκπομπές των 
περισσότερων ρύπων που σχετίζονται με 
τις μεταφορές έχουν μεν μειωθεί 
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην ΕΕ μέρη 
στα οποία τα επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης είναι πολύ υψηλά, ιδίως στις 
αστικές περιοχές, ενώ περισσότεροι από 
ένας στους έξι κατοίκους τους 
εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένοι σε 
συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
που υπερβαίνουν τα πρότυπα της ΕΕ για 
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την ποιότητα της ατμόσφαιρας· ανησυχεί 
ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι το 2016 
τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του αστικού 
πληθυσμού της ΕΕ ήταν εκτεθειμένα σε 
συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων 
που υπερέβαιναν τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΠΟΥ·

Or. en

Τροπολογία 7
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι οι εκπομπές των 
περισσότερων ρύπων που σχετίζονται με 
τις μεταφορές έχουν μεν μειωθεί 
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην ΕΕ μέρη 
στα οποία τα επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης είναι πολύ υψηλά, ιδίως στις 
αστικές περιοχές·

1. επισημαίνει ότι οι εκπομπές των 
περισσότερων ρύπων που σχετίζονται με 
τις μεταφορές έχουν μεν μειωθεί 
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην ΕΕ μέρη 
στα οποία τα επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης είναι πολύ υψηλά, ιδίως στις 
αστικές περιοχές· επισημαίνει ότι 
περισσότεροι από ένας στους έξι 
κατοίκους των αστικών περιοχών της ΕΕ 
είναι εκτεθειμένοι σε συγκεντρώσεις 
ατμοσφαιρικών ρύπων που υπερβαίνουν 
τα πρότυπα της ΕΕ για την ποιότητα του 
αέρα·

Or. en

Τροπολογία 8
Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι οι εκπομπές των 1. επισημαίνει ότι οι εκπομπές των 
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περισσότερων ρύπων που σχετίζονται με 
τις μεταφορές έχουν μεν μειωθεί 
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην ΕΕ μέρη 
στα οποία τα επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης είναι πολύ υψηλά, ιδίως στις 
αστικές περιοχές·

περισσότερων ρύπων που σχετίζονται με 
τις μεταφορές έχουν μεν μειωθεί 
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην ΕΕ μέρη 
στα οποία τα επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης είναι πολύ υψηλά, ιδίως στις 
αστικές περιοχές· υπενθυμίζει ότι η 
ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να 
αποτελεί τον βασικό περιβαλλοντικό 
παράγοντα ασθένειας καθώς εκτιμάται 
ότι 450.000 άτομα πεθαίνουν πρόωρα 
κάθε χρόνο λόγω της έκθεσης στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση·

Or. en

Τροπολογία 9
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι οι εκπομπές των 
περισσότερων ρύπων που σχετίζονται με 
τις μεταφορές έχουν μεν μειωθεί 
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην ΕΕ μέρη 
στα οποία τα επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης είναι πολύ υψηλά, ιδίως στις 
αστικές περιοχές·

1. επισημαίνει ότι οι εκπομπές των 
περισσότερων ρύπων που σχετίζονται με 
τις μεταφορές έχουν μεν μειωθεί 
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην ΕΕ μέρη 
στα οποία τα επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης είναι πολύ υψηλά, ιδίως στις 
αστικές περιοχές, σε περιοχές με μεγάλη 
συμφόρηση και σε βιομηχανοποιημένες 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 10
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον 
ΠΟΥ, η ατμοσφαιρική ρύπανση θέτει τον 
μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο για 
την ανθρώπινη υγεία· αυξάνει την 
εμφάνιση αναπνευστικών και 
καρδιαγγειακών νόσων, καθώς και τον 
κίνδυνο καρδιακής προσβολής, καρκίνου, 
διαβήτη, παχυσαρκίας και άνοιας·

Or. en

Τροπολογία 11
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει τις τεράστιες 
διαφορές στον τρόπο και τον τόπο 
μέτρησης και παρακολούθησης της 
ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα στην 
ΕΕ· θεωρεί ότι αυτό είναι σοβαρό 
πρόβλημα και ζητεί ομοιόμορφα κριτήρια 
στον τρόπο με τον οποίο μετριέται η 
ατμοσφαιρική ρύπανση και στα σημεία 
στα οποία είναι εγκατεστημένοι οι 
σταθμοί δειγματοληψίας·

Or. en

Τροπολογία 12
Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. χαιρετίζει τη θέσπιση της 
στρατηγικής της Επιτροπής για τη 
μηδενική ρύπανση και επισημαίνει την 
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ανάγκη για σαφείς στόχους ως προς την 
επίτευξη πραγματικής αλλαγής, οι οποίοι 
θα συνοδεύονται από συγκεκριμένους 
στόχους για τα διαφορετικά κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες·

Or. pt

Τροπολογία 13
Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι οι οδικές 
μεταφορές εξακολουθούν να αποτελούν 
τη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών οξειδίων 
του αζώτου και τη δεύτερη πηγή 
εκπομπών σωματιδίων στην Ένωση· 
τονίζει ότι πρέπει επίσης να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα των εκπομπών 
από τη φθορά των ελαστικών και των 
φρένων·

Or. en

Τροπολογία 14
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι ορισμένα πρότυπα της ΕΕ 
σχετικά με την ποιότητα του αέρα δεν 
ευθυγραμμίζονται πλήρως με πάγιες 
συστάσεις για την υγεία· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις τιμές 
αναφοράς για τα πάρα πολύ λεπτά 
σωματίδια, το μεθάνιο και τον μαύρο 
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άνθρακα, σύμφωνα με τις επικείμενες 
συστάσεις του ΠΟΥ·

Or. en

Τροπολογία 15
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. επιδοκιμάζει τη φιλοδοξία για 
μηδενική ρύπανση της Επιτροπής και 
τονίζει την ανάγκη να καθοριστεί ένα 
χρονοδιάγραμμα και δεσμευτικοί στόχοι 
για να επιτευχθεί πραγματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 16
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα σε αυτά τα 
μέρη υψηλής ρύπανσης, είναι ζωτικής 
σημασίας η μετάβαση προς ένα πιο 
βιώσιμο και λιγότερο ρυπογόνο σύστημα 
μεταφορών, ιδίως στις αστικές περιοχές, με 
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
μέσων κατά τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο και με συνεκτίμηση των πιο 
πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων·

2. εκτιμά ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, είναι 
ζωτικής σημασίας η μετάβαση προς ένα 
πιο βιώσιμο και λιγότερο ρυπογόνο 
σύστημα μεταφορών και σχεδιασμό 
υποδομών κινητικότητας, ιδίως στις 
αστικές περιοχές και τις αγροτικές 
περιοχές με ελλιπείς ή ανεπαρκώς 
ανεπτυγμένες υποδομές δημόσιων 
μεταφορών, με την αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιμων μέσων κατά τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο και με συνεκτίμηση 
των πιο πρόσφατων επιστημονικών 
στοιχείων· καλεί την Επιτροπή να 
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παράσχει βοήθεια στα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη διενέργεια τακτικών ελέγχων 
ποιότητας των υποδομών μεταφορών, 
προκειμένου να εντοπιστούν οι περιοχές 
που χρειάζονται αποσυμφόρηση και 
βελτιστοποίηση των υποδομών, και να 
ληφθούν κατάλληλα μέτρα στις περιοχές 
αυτές, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων χρηματοδότησης από 
την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα σε αυτά τα 
μέρη υψηλής ρύπανσης, είναι ζωτικής 
σημασίας η μετάβαση προς ένα πιο 
βιώσιμο και λιγότερο ρυπογόνο σύστημα 
μεταφορών, ιδίως στις αστικές περιοχές, με 
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
μέσων κατά τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο και με συνεκτίμηση των πιο 
πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων·

2. εκτιμά ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα σε αυτά τα 
μέρη υψηλής ρύπανσης, είναι ζωτικής 
σημασίας η μετάβαση προς ένα πιο 
βιώσιμο και λιγότερο ρυπογόνο σύστημα 
μεταφορών, ιδίως στις αστικές περιοχές, με 
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
μέσων κατά τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του 
συνδυασμού κοινοχρησίας αυτοκινήτων 
και συστήματος δημόσιων μεταφορών, 
και με συνεκτίμηση των πιο πρόσφατων 
επιστημονικών ερευνών σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα της προσέγγισης της 
κινητικότητας ως υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 18
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα σε αυτά τα 
μέρη υψηλής ρύπανσης, είναι ζωτικής 
σημασίας η μετάβαση προς ένα πιο 
βιώσιμο και λιγότερο ρυπογόνο σύστημα 
μεταφορών, ιδίως στις αστικές περιοχές, με 
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
μέσων κατά τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο και με συνεκτίμηση των πιο 
πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων·

2. εκτιμά ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα σε αυτά τα 
μέρη υψηλής ρύπανσης, είναι ζωτικής 
σημασίας η μετάβαση προς ένα πιο 
βιώσιμο και λιγότερο ρυπογόνο σύστημα 
μεταφορών, ιδίως στις αστικές περιοχές, 
ενθαρρύνοντας την τεχνολογική 
καινοτομία για την ανάπτυξη υλικών και 
άυλων υποδομών, με την αξιοποίηση όλων 
των διαθέσιμων μέσων κατά τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο και με συνεκτίμηση 
των πιο πρόσφατων επιστημονικών 
στοιχείων·

Or. it

Τροπολογία 19
Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα σε αυτά τα 
μέρη υψηλής ρύπανσης, είναι ζωτικής 
σημασίας η μετάβαση προς ένα πιο 
βιώσιμο και λιγότερο ρυπογόνο σύστημα 
μεταφορών, ιδίως στις αστικές περιοχές, με 
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
μέσων κατά τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο και με συνεκτίμηση των πιο 
πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων·

2. εκτιμά ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα σε αυτά τα 
μέρη υψηλής ρύπανσης, είναι ζωτικής 
σημασίας η μετάβαση προς ένα πιο 
βιώσιμο και λιγότερο ρυπογόνο σύστημα 
μεταφορών, ιδίως στις αστικές περιοχές, το 
οποίο θα βασίζεται στην ενεργητική 
κινητικότητα και τις δημόσιες 
μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 20
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα σε αυτά τα 
μέρη υψηλής ρύπανσης, είναι ζωτικής 
σημασίας η μετάβαση προς ένα πιο 
βιώσιμο και λιγότερο ρυπογόνο σύστημα 
μεταφορών, ιδίως στις αστικές περιοχές, με 
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
μέσων κατά τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο και με συνεκτίμηση των πιο 
πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων·

2. εκτιμά ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα σε αυτά τα 
μέρη υψηλής ρύπανσης, είναι ζωτικής 
σημασίας η μετάβαση προς ένα βιώσιμο 
σύστημα μεταφορών μηδενικών 
εκπομπών, ιδίως στις αστικές περιοχές, με 
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
μέσων κατά τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο και με συνεκτίμηση των πιο 
πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 21
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα σε αυτά τα 
μέρη υψηλής ρύπανσης, είναι ζωτικής 
σημασίας η μετάβαση προς ένα πιο 
βιώσιμο και λιγότερο ρυπογόνο σύστημα 
μεταφορών, ιδίως στις αστικές περιοχές, με 
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
μέσων κατά τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο και με συνεκτίμηση των πιο 
πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων·

2. εκτιμά ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα σε μέρη 
υψηλής ρύπανσης, είναι ζωτικής σημασίας 
η μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο και 
λιγότερο ρυπογόνο σύστημα μεταφορών, 
ιδίως στις αστικές περιοχές, με την 
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων 
κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και 
με συνεκτίμηση των πιο πρόσφατων 
επιστημονικών στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 22
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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2α. τονίζει ότι ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος μείωσης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης από τις οδικές μεταφορές είναι 
η απομάκρυνση από τα οχήματα ορυκτών 
καυσίμων και η επιτάχυνση της 
ηλεκτροκίνησης· ζητεί πλήρη σταδιακή 
κατάργηση των οχημάτων που 
λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα στην ΕΕ 
έως το 2030·

Or. en

Τροπολογία 23
Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι οι τρέχουσες 
νομοθεσίες για την καθαρή ατμόσφαιρα 
βασίζονται σε παρωχημένα επιστημονικά 
δεδομένα υγείας και πρέπει να 
αναθεωρηθούν· καλεί την Ένωση να 
ευθυγραμμίσει τα πρότυπά της με αυτό 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ)·

Or. en

Τροπολογία 24
Georg Mayer, Roman Haider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι 
δεν πρέπει να εστιάζουμε στην 
απαγόρευση μεμονωμένων τρόπων 
μεταφοράς, αλλά στις απαιτήσεις όλων 
των χρηστών του οδικού δικτύου·
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Or. de

Τροπολογία 25
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι τα 
πετρελαιοκίνητα και ιδίως τα 
ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα έχουν τις 
σημαντικότερες επιβαρυντικές 
επιπτώσεις για την ποιότητα του αέρα, 
ιδίως στις αστικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 26
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. ζητεί την έγκριση μιας 
ημερομηνίας τερματισμού της πώλησης 
νέων πετρελαιοκίνητων και 
ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο της επερχόμενης 
αναθεώρησης του κανονισμού για τον 
καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις 
εκπομπές από καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα και από καινούργια ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα1a· τονίζει ότι η εν 
λόγω ημερομηνία τερματισμού για τους 
κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν θα 
πρέπει να είναι μεταγενέστερη του 2030·
_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2019/631 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, 
σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις 
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εκπομπές CO2 από τα καινούργια 
επιβατικά αυτοκίνητα και από τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα και με την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και 
(ΕΕ) αριθ. 510/2011

Or. en

Τροπολογία 27
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης 
των προτύπων επιδόσεων για τις 
εκπομπές CO2 από αυτοκίνητα και μικρά 
φορτηγά, ώστε να επιταχυνθεί σημαντικά 
η καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης· 
επισημαίνει ότι αυτή η αναθεώρηση θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
έγκριση μια πλήρους σταδιακής 
κατάργησης το 2030 των οχημάτων που 
κινούνται με ορυκτά καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 28
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα επερχόμενα πρότυπα 
εκπομπών που θα ακολουθήσουν το 
πρότυπο Euro 6/VI, για αυτοκίνητα, 
μικρά φορτηγά, φορτηγά και λεωφορεία, 
ώστε να αυξηθούν σημαντικά τα πρότυπα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από όλα τα 
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οχήματα και να καθοριστεί μια πορεία 
προς την κινητικότητα μηδενικής 
ρύπανσης·

Or. en

Τροπολογία 29
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. τονίζει ότι η εξέλιξη των 
προτύπων Euro και η χρήση φίλτρων 
σωματιδίων εξακολουθεί να είναι 
ανεπαρκής για τη μείωση της έκθεσης 
του αστικού πληθυσμού στους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαίο να μειωθεί η κίνηση που 
βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα στις πιο 
κεντρικές αστικές περιοχές, μέσω της 
προώθησης των ζωνών μηδενικών και 
χαμηλών εκπομπών, της εισαγωγής 
συστημάτων φόρτισης οχημάτων και της 
ενθάρρυνσης της μετάβασης σε δημόσιες 
και ενεργητικές μορφές μεταφοράς μέσω 
της επένδυσης σε υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 30
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. παροτρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικά σχέδια βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας, βάσει 

3. παροτρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικά σχέδια βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας, βάσει 
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τεκμηριωμένων στοιχείων, τα οποία να 
αποβλέπουν στον συντονισμένο σχεδιασμό 
πολιτικών, κινήτρων και επιδοτήσεων 
επικεντρωμένων στους διάφορους τομείς 
και τρόπους μεταφοράς, όπως μέτρα για 
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σημείων 
ηλεκτρονικής φόρτισης και άλλων 
εναλλακτικών καυσίμων, επενδύσεις σε 
βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, υποδομές 
για ενεργητικούς, κοινόχρηστους και 
μηδενικών εκπομπών τρόπους μεταφοράς 
και μέτρα που σχετίζονται με τη ζήτηση·

τεκμηριωμένων στοιχείων, τα οποία να 
αποβλέπουν στον συντονισμένο σχεδιασμό 
πολιτικών, κινήτρων και επιδοτήσεων 
επικεντρωμένων στους διάφορους τομείς 
και τρόπους μεταφοράς, όπως μέτρα για 
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σημείων 
ηλεκτρονικής φόρτισης και άλλων 
εναλλακτικών καυσίμων, επενδύσεις σε 
βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, υποδομές 
για ενεργητικούς, κοινόχρηστους και 
μηδενικών εκπομπών τρόπους μεταφοράς 
και μέτρα που σχετίζονται με τη ζήτηση, 
στο σύστημα του μετρό, τους 
ποδηλατοδρόμους και σε τεχνολογίες που 
σχετίζονται με καθαρούς τρόπους 
μεταφοράς, π.χ. ηλεκτρικά σκούτερ ή 
ηλεκτρικά ποδήλατα· ενθαρρύνει μια 
προσέγγιση που βασίζεται στη μετάβαση 
από την ιδιοκτησία ιδιωτικών 
αυτοκινήτων προς μια πιο βιώσιμη 
προσέγγιση της κινητικότητας ως 
υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 31
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. παροτρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικά σχέδια βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας, βάσει 
τεκμηριωμένων στοιχείων, τα οποία να 
αποβλέπουν στον συντονισμένο σχεδιασμό 
πολιτικών, κινήτρων και επιδοτήσεων 
επικεντρωμένων στους διάφορους τομείς 
και τρόπους μεταφοράς, όπως μέτρα για 
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σημείων 
ηλεκτρονικής φόρτισης και άλλων 
εναλλακτικών καυσίμων, επενδύσεις σε 
βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, υποδομές 

3. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν ενεργά τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές ώστε να αναπτύξουν 
και να εφαρμόσουν στρατηγικά σχέδια 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας, βάσει 
τεκμηριωμένων στοιχείων, τα οποία να 
αποβλέπουν στον συντονισμένο σχεδιασμό 
πολιτικών, κινήτρων και επιδοτήσεων 
επικεντρωμένων στους διάφορους τομείς 
και τρόπους μεταφοράς, όπως μέτρα για 
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σημείων 
ηλεκτρονικής φόρτισης και άλλων 
εναλλακτικών καυσίμων, επενδύσεις σε 
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για ενεργητικούς, κοινόχρηστους και 
μηδενικών εκπομπών τρόπους μεταφοράς 
και μέτρα που σχετίζονται με τη ζήτηση·

βιώσιμες και προσβάσιμες δημόσιες 
συγκοινωνίες, υποδομές για ενεργητικούς, 
κοινόχρηστους και μηδενικών εκπομπών 
τρόπους μεταφοράς και μέτρα που 
σχετίζονται με τη ζήτηση, καθώς και 
μέτρα ενημέρωσης του κοινού και 
δραστηριότητες επικοινωνίας σχετικά με 
τον ρόλο της ΕΕ στην αντιμετώπιση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

Or. en

Τροπολογία 32
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. παροτρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικά σχέδια βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας, βάσει 
τεκμηριωμένων στοιχείων, τα οποία να 
αποβλέπουν στον συντονισμένο σχεδιασμό 
πολιτικών, κινήτρων και επιδοτήσεων 
επικεντρωμένων στους διάφορους τομείς 
και τρόπους μεταφοράς, όπως μέτρα για 
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σημείων 
ηλεκτρονικής φόρτισης και άλλων 
εναλλακτικών καυσίμων, επενδύσεις σε 
βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, υποδομές 
για ενεργητικούς, κοινόχρηστους και 
μηδενικών εκπομπών τρόπους μεταφοράς 
και μέτρα που σχετίζονται με τη ζήτηση·

3. παροτρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικά σχέδια βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας, βάσει 
τεκμηριωμένων στοιχείων, τα οποία να 
αποβλέπουν στον συντονισμένο σχεδιασμό 
πολιτικών, κινήτρων και επιδοτήσεων 
επικεντρωμένων στους διάφορους τομείς 
και τρόπους μεταφοράς, όπως μέτρα για 
την ανανέωση του στόλου, την 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης σημείων 
ηλεκτρονικής φόρτισης και άλλων 
εναλλακτικών καυσίμων, ή εναλλακτικών 
συστημάτων πρόωσης - όπως το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το 
συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), οι 
μπαταρίες ιόντων λιθίου, το υδρογόνο, οι 
κυψέλες καυσίμων και το επίγειο 
ηλεκτρικό δίκτυο -, επενδύσεις σε 
βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, υποδομές 
για ενεργητικούς, κοινόχρηστους και 
μηδενικών εκπομπών τρόπους μεταφοράς 
και μέτρα που σχετίζονται με τη ζήτηση·

Or. it
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Τροπολογία 33
Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. παροτρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικά σχέδια βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας, βάσει 
τεκμηριωμένων στοιχείων, τα οποία να 
αποβλέπουν στον συντονισμένο σχεδιασμό 
πολιτικών, κινήτρων και επιδοτήσεων 
επικεντρωμένων στους διάφορους τομείς 
και τρόπους μεταφοράς, όπως μέτρα για 
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σημείων 
ηλεκτρονικής φόρτισης και άλλων 
εναλλακτικών καυσίμων, επενδύσεις σε 
βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, υποδομές 
για ενεργητικούς, κοινόχρηστους και 
μηδενικών εκπομπών τρόπους μεταφοράς 
και μέτρα που σχετίζονται με τη ζήτηση·

3. παροτρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικά σχέδια βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας, τα οποία να 
αποβλέπουν στον συντονισμένο σχεδιασμό 
πολιτικών, κινήτρων και επιδοτήσεων 
επικεντρωμένων στους διάφορους τομείς 
και τρόπους μεταφοράς, ζωνών χαμηλών 
εκπομπών, επενδύσεων σε βιώσιμες 
δημόσιες συγκοινωνίες, υποδομές για 
ενεργητικούς, κοινόχρηστους και 
μηδενικών εκπομπών τρόπους μεταφοράς 
και μέτρων που σχετίζονται με τη ζήτηση, 
λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών 
επιπτώσεών τους· πιστεύει ότι, 
παράλληλα, η Ένωση θα πρέπει να 
καθορίσει έναν πανευρωπαϊκό στόχο 
σταδιακής κατάργησης των οχημάτων 
που κινούνται με ορυκτά καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 34
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. παροτρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικά σχέδια βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας, βάσει 
τεκμηριωμένων στοιχείων, τα οποία να 
αποβλέπουν στον συντονισμένο σχεδιασμό 
πολιτικών, κινήτρων και επιδοτήσεων 
επικεντρωμένων στους διάφορους τομείς 
και τρόπους μεταφοράς, όπως μέτρα για 

3. παροτρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικά σχέδια βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας, βάσει 
τεκμηριωμένων στοιχείων, τα οποία να 
αποβλέπουν στον συντονισμένο σχεδιασμό 
πολιτικών, κινήτρων και επιδοτήσεων 
επικεντρωμένων στους διάφορους 
βιώσιμους τομείς και τρόπους μεταφοράς, 
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την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σημείων 
ηλεκτρονικής φόρτισης και άλλων 
εναλλακτικών καυσίμων, επενδύσεις σε 
βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, υποδομές 
για ενεργητικούς, κοινόχρηστους και 
μηδενικών εκπομπών τρόπους μεταφοράς 
και μέτρα που σχετίζονται με τη ζήτηση·

όπως μέτρα για την ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης σημείων ηλεκτρονικής 
φόρτισης και άλλων πλήρως 
επιπρόσθετων εναλλακτικών καυσίμων 
που βασίζονται σε ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, μέτρα που ενθαρρύνουν τη 
χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς και 
αποθαρρύνουν τις μετακινήσεις με το 
αυτοκίνητο, αυξημένες επενδύσεις σε 
βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, υποδομές 
για ενεργητικούς, κοινόχρηστους και 
μηδενικών εκπομπών τρόπους μεταφοράς 
και μέτρα που σχετίζονται με τη ζήτηση·

Or. en

Τροπολογία 35
Marianne Vind, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. παροτρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικά σχέδια βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας, βάσει 
τεκμηριωμένων στοιχείων, τα οποία να 
αποβλέπουν στον συντονισμένο σχεδιασμό 
πολιτικών, κινήτρων και επιδοτήσεων 
επικεντρωμένων στους διάφορους τομείς 
και τρόπους μεταφοράς, όπως μέτρα για 
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σημείων 
ηλεκτρονικής φόρτισης και άλλων 
εναλλακτικών καυσίμων, επενδύσεις σε 
βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, υποδομές 
για ενεργητικούς, κοινόχρηστους και 
μηδενικών εκπομπών τρόπους μεταφοράς 
και μέτρα που σχετίζονται με τη ζήτηση·

3. παροτρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικά σχέδια βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας, βάσει 
τεκμηριωμένων στοιχείων, τα οποία να 
σέβονται την αρχή του μη βλάπτειν, να 
αποβλέπουν στον συντονισμένο σχεδιασμό 
πολιτικών, κινήτρων και επιδοτήσεων 
επικεντρωμένων στους διάφορους τομείς 
και τρόπους μεταφοράς, όπως μέτρα για 
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σημείων 
ηλεκτρονικής φόρτισης και άλλων 
εναλλακτικών καυσίμων, επενδύσεις σε 
βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, υποδομές 
για ενεργητικούς, κοινόχρηστους και 
μηδενικών εκπομπών τρόπους μεταφοράς 
και μέτρα που σχετίζονται με τη ζήτηση·

Or. en
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Τροπολογία 36
Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει την ανάγκη να 
ληφθούν υπόψη οι διαρθρωτικοί 
περιορισμοί οι οποίοι ενδέχεται να 
επηρεάσουν την εισαγωγή εναλλακτικών 
τρόπων μεταφοράς σε εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και νησιά· ζητεί να καταρτιστεί 
σχέδιο δράσης από την Επιτροπή και τις 
κυβερνήσεις των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών με στόχο την παροχή κινήτρων 
και ειδικής χρηματοδότησης για τις 
μεταφορές στις περιοχές αυτές·

Or. pt

Τροπολογία 37
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Massimiliano Salini, 
Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
υπάρχει επαρκής εμπειρογνωμοσύνη και 
να διατίθενται πόροι σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο για την κατάρτιση 
σχεδίων για την ποιότητα του αέρα και 
την επεξεργασία της επιλογής, 
υλοποίησης και αξιολόγησης μέτρων 
βελτίωσης της ποιότητας του αέρα· 
υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό την 
ανάγκη ενημέρωσης σχετικά με τη 
διαθέσιμη χρηματοδότηση, τους 
τεχνικούς πόρους και τις ευέλικτες 
επιλογές που προσαρμόζονται στις 
τοπικές και περιφερειακές συνθήκες·

Or. en
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Τροπολογία 38
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η πρόσφατη 
στρατηγική βιώσιμης και έξυπνης 
κινητικότητας της Επιτροπής στηρίζει 
την αύξηση των κατανομών 
συγκοινωνίας των συλλογικών 
μεταφορών, της πεζοπορίας και της 
ποδηλασίας, καθώς και της 
αυτοματοποιημένης, διασυνδεδεμένης 
και πολυτροπικής κινητικότητας, 
προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η 
ρύπανση και η συμφόρηση από τις 
μεταφορές, ιδίως στις πόλεις, και να 
βελτιωθεί η υγεία και η ευεξία των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 39
Roman Haider, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. υπενθυμίζει σχετικά ότι οι 
δημόσιες συγκοινωνίες, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές, χαρακτηρίζονται 
συχνά από έλλειψη ελκυστικότητας, ενώ 
είναι επίσης αραιές και πολύ ακριβές·

Or. de

Τροπολογία 40
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Massimiliano Salini, 
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Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει τη σημασία της 
χρηματοδότησης από την ΕΕ και της 
γνώσης των σωστών διαδικασιών και 
κριτηρίων επιλεξιμότητας· θεωρεί ότι η 
διαδικασία της χρηματοδότησης έργων 
που αφορούν την καθαρή ατμόσφαιρα 
από πόρους της ΕΕ είναι υπερβολικά 
δύσκολη· τονίζει ότι στα επιχειρησιακά 
προγράμματα για τους μεγάλους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς (π.χ. 
ΕΤΠΑ και Ταμεία Συνοχής), η ποιότητα 
του αέρα τείνει να θεωρείται ως επί το 
πλείστον μέτρο που εντάσσεται σε άλλους 
τομείς προτεραιότητας (π.χ. ενέργεια, 
απόβλητα, φύση) και να μην εξετάζεται 
ως αυτόνομη παράμετρος στο πλαίσιο 
των προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα και την επίτευξη της 
συμμόρφωσης σχετικά με την ποιότητα 
του αέρα·

Or. en

Τροπολογία 41
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. ζητεί ειδικότερα την υλοποίηση 
των απαραίτητων επενδύσεων σε εκτενείς 
ποδηλατικές υποδομές, ιδίως σε αστικές 
περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια όλων των ευάλωτων χρηστών 
του οδικού δικτύου και να αυξηθεί η 
ελκυστικότητα της ποδηλασίας ως 
αποτελεσματικού και υγιεινού τρόπου 
μετακίνησης· τονίζει ότι είναι σημαντικό 



AM\1222480EL.docx 25/49 PE663.275v01-00

EL

να διασφαλιστεί η ομαλή διατροπικότητα 
μεταξύ των σιδηροδρόμων και της 
ποδηλασίας, προκειμένου να 
επιτυγχάνονται βιώσιμες μετακινήσεις 
μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών· 
στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει επίσης την 
επέκταση του δικτύου EuroVélo·

Or. en

Τροπολογία 42
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. τονίζει ότι οι απαιτήσεις της 
οδηγίας για τα καθαρά οχήματα1a πρέπει 
να μεταφερθούν σε εθνικό επίπεδο το 
αργότερο έως τις 2 Αυγούστου 2021· 
θεωρεί ότι οι απαιτήσεις των δημόσιων 
προμηθειών για αγορές οχημάτων 
μηδενικών εκπομπών που απαιτούνται 
μόνο μετά το 2025 θα πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω, με στόχο τη 
διασφάλιση στόλων οχημάτων μηδενικών 
εκπομπών κατά 100 % το αργότερο έως 
το 2030·
_________________
1a Οδηγία (ΕΕ) 2019/1161 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 για 
την τροποποίηση της οδηγίας 
2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση 
καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών 
οχημάτων οδικών μεταφορών

Or. en

Τροπολογία 43
Pär Holmgren
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. επικροτεί πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο, όπως 
οι Ζώνες Χαμηλών Εκπομπών, οι οποίες 
θα πρέπει να διευρυνθούν σε όλες τις 
περιοχές με ορισμένη πυκνότητα 
πληθυσμού, και να εξελιχθούν περαιτέρω 
σε Ζώνες Μηδενικών Εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 44
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ε. υπενθυμίζει ωστόσο ότι οι 
εκπομπές οχημάτων δεν περιορίζονται 
στα καυσαέρια που περιέχουν οξείδιο του 
αζώτου και αιωρούμενα σωματίδια, 
εκτός του CO2, αλλά περιλαμβάνουν και 
αιωρούμενα σωματίδια από τη φθορά 
των ελαστικών και των φρένων, καθώς 
και από τη φθορά του οδοστρώματος·

Or. en

Τροπολογία 45
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3στ. τονίζει ότι τα αιωρούμενα 
σωματίδια PM2.5 είναι οι ρύποι με το 
μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας, 
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καθώς ευθύνονται κυρίως για 
εγκεφαλικά, ενώ τα αιωρούμενα 
σωματίδια γενικά προκαλούν επίσης 
καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνο του 
πνεύμονα και άλλες παθήσεις του 
πνεύμονα και του αναπνευστικού 
συστήματος, ενώ το διοξείδιο του αζώτου 
προκαλεί ιδίως παθήσεις του ήπατος και 
του αίματος, εκτός από τις παθήσεις του 
αναπνευστικού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 46
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ζ. υπογραμμίζει ότι στη διάρκεια 
των περιοριστικών μέτρων λόγω της 
νόσου COVID η ποιότητα του αέρα 
βελτιώθηκε σημαντικά στις πόλεις με τη 
μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση, λόγω 
της μείωσης της οδικής κυκλοφορίας, η 
οποία έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο 
στην ηχορύπανση·

Or. en

Τροπολογία 47
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3η. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 
δεσμεύτηκε σχετικά με την εκπόνηση 
σχεδίου δράσης μηδενικής ρύπανσης στο 
πλαίσιο της ανακοίνωσής της για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· θεωρεί 
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ότι η επικαιροποίηση και η διασφάλιση 
της έγκαιρης υλοποίησης της τρέχουσας 
νομοθεσίας της ΕΕ για την ποιότητα του 
αέρα είναι τεράστιας σημασίας 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής 
αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης·

Or. en

Τροπολογία 48
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3θ. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
ένα ημερήσιο όριο αιωρούμενων 
σωματιδίων σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει ότι 
αυτό το ημερήσιο όριο, καθώς και οι 
άλλες οριακές τιμές, θα πρέπει να 
συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για 
την ποιότητα του αέρα·

Or. en

Τροπολογία 49
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ι. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι έχει 
ιδιαίτερη σημασία η έγκριση μιας 
ημερήσιας οριακής τιμής για τα 
αιωρούμενα σωματίδια PM2.5, καθώς 
αυτά τα σωματίδια προκαλούν τις πιο 
σοβαρές επιπτώσεις την υγεία, σύμφωνα 
με τον ΠΟΥ·
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Or. en

Τροπολογία 50
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
ουσιαστικής στροφής από τις οδικές 
μεταφορές προς λιγότερο ρυπογόνους 
μορφές μεταφορών· υπογραμμίζει, εν 
προκειμένω, την επείγουσα ανάγκη για 
βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών, 
ιδίως στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών, και για περαιτέρω 
διευκόλυνση και προώθηση της 
διατροπικότητας·

4. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
ουσιαστικής στροφής από τις οδικές 
μεταφορές προς λιγότερο ρυπογόνους 
μορφές μεταφορών· υπογραμμίζει, εν 
προκειμένω, την επείγουσα ανάγκη για 
βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών, 
ιδίως στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών, και για περαιτέρω 
διευκόλυνση και προώθηση της 
διατροπικότητας και της 
πολυτροπικότητας· όλα αυτά με την 
προϋπόθεση ότι οι εμπορευματικές 
μεταφορές δεν θα κατορθώσουν ποτέ να 
ανεξαρτητοποιηθούν από τις οδικές 
μεταφορές, οι οποίες παραμένουν 
αναντικατάστατες, ιδίως για μικρές 
(τελευταίο χιλιόμετρο) και μεσαίες 
αποστάσεις· ως εκ τούτου, η πραγματικά 
βιώσιμη διατροπικότητα συνδέεται με 
την ανάγκη υποστήριξης των οδικών 
μεταφορών με μέτρα προκειμένου να 
καταστούν πιο αποτελεσματικές και άρα 
οικολογικά βιώσιμες·

Or. it

Τροπολογία 51
Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 4. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
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ουσιαστικής στροφής από τις οδικές 
μεταφορές προς λιγότερο ρυπογόνους 
μορφές μεταφορών· υπογραμμίζει, εν 
προκειμένω, την επείγουσα ανάγκη για 
βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών, 
ιδίως στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών, και για περαιτέρω 
διευκόλυνση και προώθηση της 
διατροπικότητας·

ουσιαστικής στροφής από τις οδικές 
μεταφορές προς λιγότερο ρυπογόνους 
μορφές μεταφορών, όπως οι ενεργητικές 
μορφές μετακίνησης, οι δημόσιες και οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές· 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την 
επείγουσα ανάγκη για βελτίωση των 
σιδηροδρομικών υποδομών, ιδίως στις 
αστικές περιοχές και στο πλαίσιο του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και για 
περαιτέρω διευκόλυνση και προώθηση της 
διατροπικότητας· τονίζει την ανάγκη να 
καταργηθεί ο συντελεστής συμμόρφωσης, 
ούτως ώστε οι εκπομπές που μετρώνται 
σύμφωνα με τις δοκιμές έγκρισης τύπου 
να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις 
πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

Or. en

Τροπολογία 52
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
ουσιαστικής στροφής από τις οδικές 
μεταφορές προς λιγότερο ρυπογόνους 
μορφές μεταφορών· υπογραμμίζει, εν 
προκειμένω, την επείγουσα ανάγκη για 
βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών, 
ιδίως στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών, και για περαιτέρω 
διευκόλυνση και προώθηση της 
διατροπικότητας·

4. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
ουσιαστικής στροφής από τις οδικές 
μεταφορές προς λιγότερο ρυπογόνους 
μορφές μεταφορών· υπογραμμίζει, εν 
προκειμένω, την επείγουσα ανάγκη για 
βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών, 
ιδίως στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών, και για περαιτέρω 
διευκόλυνση και προώθηση της 
διατροπικότητας· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να βελτιωθούν οι συνθήκες 
εργασίας των εργαζομένων στις δημόσιες 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων για την επανεκπαίδευση, την 
αναβάθμιση των ικανοτήτων και την 
κατάρτισή τους·

Or. en
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Τροπολογία 53
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
ουσιαστικής στροφής από τις οδικές 
μεταφορές προς λιγότερο ρυπογόνους 
μορφές μεταφορών· υπογραμμίζει, εν 
προκειμένω, την επείγουσα ανάγκη για 
βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών, 
ιδίως στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών, και για περαιτέρω 
διευκόλυνση και προώθηση της 
διατροπικότητας·

4. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
ουσιαστικής στροφής από τις οδικές 
μεταφορές προς μορφές μεταφορών 
μηδενικών εκπομπών, ιδίως τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές, οι οποίες 
επωφελούνται του έτους 2021 ως 
Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων· 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την 
επείγουσα ανάγκη για βελτίωση των 
σιδηροδρομικών υποδομών, μέσω της 
πλήρους υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), 
της εξάλειψης των σημείων συμφόρησης 
και της συμπλήρωσης των ελλιπών 
ζεύξεων, ιδίως στο πλαίσιο του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και για 
περαιτέρω διευκόλυνση και προώθηση της 
διατροπικότητας·

Or. en

Τροπολογία 54
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
ουσιαστικής στροφής από τις οδικές 
μεταφορές προς λιγότερο ρυπογόνους 
μορφές μεταφορών· υπογραμμίζει, εν 
προκειμένω, την επείγουσα ανάγκη για 
βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών, 
ιδίως στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού 

4. επαναλαμβάνει τη σημασία μιας 
ουσιαστικής στροφής από τις οδικές 
μεταφορές προς λιγότερο ρυπογόνους 
μορφές μεταφορών, όπως οι 
συνδυασμένες και οι σιδηροδρομικές 
μεταφορές· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, 
την επείγουσα ανάγκη για βελτίωση και 
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δικτύου μεταφορών, και για περαιτέρω 
διευκόλυνση και προώθηση της 
διατροπικότητας·

εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών 
υποδομών, ιδίως στο πλαίσιο του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και για 
περαιτέρω διευκόλυνση και προώθηση της 
διατροπικότητας·

Or. en

Τροπολογία 55
Roman Haider, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
ουσιαστικής στροφής από τις οδικές 
μεταφορές προς λιγότερο ρυπογόνους 
μορφές μεταφορών· υπογραμμίζει, εν 
προκειμένω, την επείγουσα ανάγκη για 
βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών, 
ιδίως στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών, και για περαιτέρω 
διευκόλυνση και προώθηση της 
διατροπικότητας·

4. υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη 
σημασία του σιδηροδρόμου· αναγνωρίζει 
την επείγουσα ανάγκη για βελτίωση και 
επέκταση των σιδηροδρομικών υποδομών, 
ιδίως στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών, και για περαιτέρω 
διευκόλυνση και προώθηση της 
διατροπικότητας·

Or. de

Τροπολογία 56
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρότεινε πρόσφατα το 2022 
ως Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες 
πόλεις, προκειμένου να δημιουργηθεί μια 
κουλτούρα εκτίμησης των χώρων 
πρασίνου και της καθαρής ατμόσφαιρας 
ως μιας σημαντικής, αν και συχνά 
υποτιμημένης, πτυχής της ποιότητας 
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ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες, ιδίως 
όσον αφορά τις επιπτώσεις για όσους 
πάσχουν από άσθμα και άλλες παθήσεις 
της αναπνευστικής οδού, μεταξύ άλλων, 
καθώς και προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αστική ανάπτυξη στο πλαίσιο αυτό, 
κυρίως για την ενίσχυση πρωτοβουλιών 
μείωσης της αστικής οδικής 
κυκλοφορίας, και την προώθηση και 
επένδυση σε δημόσιες μεταφορές· 
υπενθυμίζει ότι κατά μέσο όρο το 60 % 
του δημόσιου χώρου καταλαμβάνεται 
μόνο από ιδιωτικά αυτοκίνητα, παρότι 
αυτά είναι στο 95 % του χρόνου αδρανή, 
και ως εκ τούτου το μεγαλύτερο μέρος 
αυτού του μη χρησιμοποιούμενου χώρου 
θα μπορούσε να γίνει χώρος πρασίνου και 
να εξυπηρετεί άλλους κοινωνικούς 
σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 57
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει τη σημασία της 
προστασίας των εργαζομένων του τομέα 
των μεταφορών, οι οποίοι εκτίθενται σε 
καθημερινή βάση σε υψηλά επίπεδα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως οι 
εργαζόμενοι σε αεροδρόμια και στον 
κατασκευαστικό τομέα, οι οποίοι 
εργάζονται κοντά σε τοξικά αέρια·

Or. en

Τροπολογία 58
Vlad Gheorghe, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, 
Dominique Riquet
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν την επιβολή 
οικολογικών προτύπων για τα 
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καθώς και 
να διερευνήσουν το χάσμα υλοποίησης 
στη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με 
την έγκριση τύπου·

Or. en

Τροπολογία 59
Marianne Vind, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Kathleen Van 
Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει ότι τα πολυτελή 
κρουαζιερόπλοια εξακολουθούν να 
συμβάλλουν σημαντικά στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση στις ευρωπαϊκές 
ακτές και πόλεις· καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση της 
οδηγίας για τις υποδομές εναλλακτικών 
καυσίμων ώστε να επεκτείνει τις 
απαιτήσεις της χερσαίας ηλεκτρικής 
ενέργειας (SSE) στους λιμένες και να 
χρησιμοποιεί πρότυπα αγκυροβολίας 
μηδενικών εκπομπών με σκοπό την 
προώθηση της χρήσης τεχνολογίας SSE·

Or. en

Τροπολογία 60
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι 
μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα δεν 
είναι αξιόπιστες ή δεν μπορούν να 
ληφθούν λόγω ελλείψεων στο δίκτυο 
αισθητήρων· υπογραμμίζει ότι πρέπει σε 
όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζονται 
κατάλληλες, εναρμονισμένες και 
τυποποιημένες μέθοδοι και διαδικασίες 
αναφοράς και παρακολούθησης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που 
συλλέγονται είναι ακριβή, ανόθευτα και 
συγκρίσιμα·

Or. en

Τροπολογία 61
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. επισημαίνει τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της αεροπορίας, οι οποίες δεν 
περιορίζονται στις υψηλές της εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τις 
αρνητικές της επιπτώσεις για την υγεία 
των Ευρωπαίων πολιτών που 
προκαλούνται από την ηχορύπανση των 
αεροδρομίων· ζητεί όλα τα 
προγραμματισμένα συλλογικά ταξίδια 
εντός της ΕΕ κάτω των 1.000 km να 
έχουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 
2030·

Or. en
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Τροπολογία 62
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. επισημαίνει τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των θαλάσσιων μεταφορών, 
ιδίως τις εκπομπές διοξειδίου του θείου, 
και τις επιπτώσεις που έχουν στις 
παράκτιες κοινότητες, τόσο όσον αφορά 
τα οικοσυστήματα όσο και τη δημόσια 
υγεία· ζητεί ολοκληρωμένη 
ηλεκτροδότηση των θαλάσσιων 
μεταφορών μικρών αποστάσεων και των 
αστικών θαλάσσιων μεταφορών, εκτός 
από τις απαιτήσεις για μηδενικές 
εκπομπές και τις υποδομές αγκυροβολίας 
μηδενικών εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 63
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διευρύνει τα πρότυπα των περιοχών 
ελέγχου εκπομπών οξειδίου του αζώτου 
(NECA) και των περιοχών ελέγχου 
εκπομπών οξειδίου του θείου (SECA) σε 
όλες τις θάλασσες τις ΕΕ και να κάνει πιο 
αυστηρό το πρότυπο για το θείο θέτοντάς 
το στα 10ppm, ώστε να ευθυγραμμίζεται 
με τα πρότυπα που ισχύουν επί του 
παρόντος στις οδικές μεταφορές·

Or. en
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Τροπολογία 64
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. σημειώνει ότι η φωτορύπανση, η 
οποία προκαλείται συχνά από τις 
υποδομές μεταφορών, έχει επίσης 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του 
ανθρώπου και διαταράσσει τα 
οικοσυστήματα· καλεί επειγόντως τις 
αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν 
καλύτερα το ζήτημα και να προβούν σε 
ενέργειες για τον περιορισμό των 
επιπτώσεών του·

Or. en

Τροπολογία 65
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή 
και η επιβολή των οδηγιών για την 
ποιότητα του αέρα1 έχουν αποδειχθεί 
δύσκολες· ζητεί, ως εκ τούτου, την ορθή 
εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ και κάθε άλλης ισχύουσας 
νομοθετικής διάταξης περί εκπομπών που 
προέρχονται από τον τομέα των 
μεταφορών, προτού προταθεί η λήψη 
νέων μέτρων.

5. επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή 
και η επιβολή των οδηγιών για την 
ποιότητα του αέρα1 έχουν αποδειχθεί 
δύσκολες· ζητεί, ως εκ τούτου, την ορθή 
και έγκαιρη εφαρμογή και την επιβολή της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ και κάθε άλλης 
ισχύουσας νομοθετικής διάταξης περί 
εκπομπών που προέρχονται από τον τομέα 
των μεταφορών· ενθαρρύνει την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν 
περαιτέρω με τον ΠΟΥ σχετικά με την 
επικαιροποίηση των παγκόσμιων 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
ποιότητα του αέρα, σύμφωνα με τα 
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ούτως 
ώστε να ξεκινήσει η επακόλουθη 
αναθεώρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας 
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της ΕΕ στον τομέα της ποιότητας του 
αέρα, εφόσον χρειαστεί και κατόπιν 
εκτίμησης επιπτώσεων·

_________________ _________________
1 Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με το 
αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον 
ατμοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 023 της 
26.1.2005, σ. 3), και 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).

1 Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με το 
αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον 
ατμοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 023 της 
26.1.2005, σ. 3), και 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 66
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή 
και η επιβολή των οδηγιών για την 
ποιότητα του αέρα1 έχουν αποδειχθεί 
δύσκολες· ζητεί, ως εκ τούτου, την ορθή 
εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ και κάθε άλλης ισχύουσας 
νομοθετικής διάταξης περί εκπομπών που 
προέρχονται από τον τομέα των 
μεταφορών, προτού προταθεί η λήψη 
νέων μέτρων.

5. επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή 
και η επιβολή των οδηγιών για την 
ποιότητα του αέρα1 έχουν αποδειχθεί 
δύσκολες· ζητεί, ως εκ τούτου, την ορθή 
εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ και κάθε άλλης ισχύουσας 
νομοθετικής διάταξης περί εκπομπών που 
προέρχονται από τον τομέα των 
μεταφορών· τονίζει ότι η διασφάλιση της 
συμμόρφωσης δεν θα πρέπει να εμποδίζει 
τη λήψη νέων μέτρων και αναθεωρήσεων 
όπου είναι απαραίτητο.

_________________ _________________
1 Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με το 

1 Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με το 
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αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον 
ατμοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 023 της 
26.1.2005, σ. 3), και 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).

αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον 
ατμοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 023 της 
26.1.2005, σ. 3), και 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 67
Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή 
και η επιβολή των οδηγιών για την 
ποιότητα του αέρα1 έχουν αποδειχθεί 
δύσκολες· ζητεί, ως εκ τούτου, την ορθή 
εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ και κάθε άλλης ισχύουσας 
νομοθετικής διάταξης περί εκπομπών που 
προέρχονται από τον τομέα των 
μεταφορών, προτού προταθεί η λήψη 
νέων μέτρων.

5. επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή 
και η επιβολή των οδηγιών για την 
ποιότητα του αέρα1 έχουν αποδειχθεί 
δύσκολες· ζητεί, ως εκ τούτου, την ορθή 
εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ και κάθε άλλης ισχύουσας 
νομοθετικής διάταξης περί εκπομπών που 
προέρχονται από τον τομέα των 
μεταφορών· τονίζει την ανάγκη να 
συντομευθούν οι διαδικασίες επί 
παραβάσει προκειμένου να πιεστούν τα 
κράτη μέλη να προβαίνουν σε ενέργειες 
χωρίς καθυστερήσεις.

_________________ _________________
1 Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με το 
αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον 
ατμοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 023 της 
26.1.2005, σ. 3), και οδηγία 2008/50/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 

1 Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με το 
αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον 
ατμοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 023 της 
26.1.2005, σ. 3), και οδηγία 2008/50/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 
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καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 
152 της 11.6.2008, σ. 1).

καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 
152 της 11.6.2008, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 68
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή 
και η επιβολή των οδηγιών για την 
ποιότητα του αέρα1 έχουν αποδειχθεί 
δύσκολες· ζητεί, ως εκ τούτου, την ορθή 
εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ και κάθε άλλης ισχύουσας 
νομοθετικής διάταξης περί εκπομπών που 
προέρχονται από τον τομέα των 
μεταφορών, προτού προταθεί η λήψη 
νέων μέτρων.

5. επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή 
και η επιβολή των οδηγιών για την 
ποιότητα του αέρα1 έχουν αποδειχθεί 
δύσκολες· ζητεί, ως εκ τούτου, την ορθή 
εφαρμογή και την άμεση επιβολή της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ και κάθε άλλης 
ισχύουσας νομοθετικής διάταξης περί 
εκπομπών που προέρχονται από τον τομέα 
των μεταφορών, παράλληλα με περαιτέρω 
νομοθετικές εξελίξεις που 
ευθυγραμμίζουν πλήρως τα κατώτατα 
όρια της ΕΕ για την ατμοσφαιρική 
ρύπανση με τα τελευταία πρότυπα του 
ΠΟΥ·

_________________ _________________
1 Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με το 
αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον 
ατμοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 023 της 
26.1.2005, σ. 3), και 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).

1 Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με το 
αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον 
ατμοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 023 της 
26.1.2005, σ. 3), και 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 69
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επικροτεί τον έλεγχο 
καταλληλότητας των οδηγιών για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, τον 
οποίο διενήργησε η Επιτροπή το 
περασμένο έτος· επιπλέον, καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τους τρόπους 
που επιτρέπουν την άμεση και πιο 
αποτελεσματική συνεργασία με εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές ώστε να 
ενισχυθεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
για την ποιότητα του αέρα, μεταξύ άλλων 
με τη χρήση της χρηματοδότησης της 
ΕΕ, στο πλαίσιο του αστικού 
θεματολογίου της ΕΕ, μέσω των 
Διαλόγων για τον καθαρό αέρα, και 
σύμφωνα με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· καλεί 
την Επιτροπή να παράσχει τεχνική 
βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη στις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 
επιβολή και την υλοποίηση της 
νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα·

Or. en

Τροπολογία 70
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Massimiliano Salini, 
Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι ενώ οι συνολικές 
εκπομπές σωματιδίων από τις οδικές 
μεταφορές μειώνονται, το ποσοστό που 
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εκπέμπεται από οχήματα λόγω της 
φθοράς των ελαστικών, των φρένων, του 
συμπλέκτη και του οδοστρώματος 
μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο· καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει, 
από κοινού με εμπειρογνώμονες της 
υγείας και της ποιότητας του αέρα που 
εξειδικεύονται στον τομέα, τον βαθμό 
στον οποίο ένας κανονισμός που αφορά 
αυτές τις εκπομπές θα μπορούσε να είναι 
απαραίτητος και κατάλληλος για την 
περαιτέρω μείωση των εκπομπών μη 
καυσαερίων και την αύξηση της 
συμβολής τους στη συνολική μείωση των 
εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων από 
τις οδικές μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 71
Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
μέτρα θετικών διακρίσεων όσον αφορά 
την αντιμετώπιση των περιορισμών που 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι εξόχως 
απόκεντρες, νησιωτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές κατά την 
επιβολή ενός ενδεχόμενου φόρου 
άνθρακα, καθώς και την ανάγκη 
κατάρτισης ειδικών σχεδίων από την 
Επιτροπή για την απαλλαγή των 
μεταφορών από τον άνθρακα σε εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, δεδομένης της 
σθεναρής εξάρτησής τους από εναέριες 
και θαλάσσιες μεταφορές συγκεκριμένα·

Or. pt

Τροπολογία 72
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Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι σύμφωνα με την 
έκθεση του ΕΟΠ, του 2019, για την 
ποιότητα του αέρα, οι πρόωροι θάνατοι 
θα μπορούσαν να μειωθούν σε ετήσια 
βάση κατά 100.000 έως 120.000, και 
ειδικότερα θα μπορούσαν να σωθούν 1 
εκατομμύριο έτη ζωής, μόνο και μόνο με 
την εφαρμογή, σε επίπεδο ΕΕ, του ορίου 
των αιωρούμενων σωματιδίων PM 2.5 
που τίθεται από τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΠΟΥ για την ποιότητα του 
αέρα·

Or. en

Τροπολογία 73
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιεί εκτελεστικές πράξεις στις 
τρέχουσες νομοθεσίες για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα, προκειμένου να 
βελτιωθεί η παρακολούθηση και η 
υλοποίηση, καθώς και να παρέχονται 
κατευθύνσεις στα κράτη μέλη όσον 
αφορά την κάλυψη των κενών·

Or. en

Τροπολογία 74
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπενθυμίζει ότι στην εκτίμηση 
επιπτώσεων του 2005 πριν από την 
πρόταση της τρέχουσας οδηγίας για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η 
Επιτροπή εκτίμησε ότι το άμεσο κόστος 
της συμμόρφωσης με την πρότασή της 
για την οδηγία κυμαίνεται από 5 έως 8 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η χρηματική 
αποτίμηση των ωφελειών για την υγεία 
κυμαίνεται από 37 έως 119 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για το 
2020, συμπεραίνοντας έτσι ότι τα οφέλη 
της πολιτικής για την ποιότητα του αέρα 
υπερέβαιναν κατά πολύ το κόστος 
υλοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 75
Vlad Gheorghe

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπογραμμίζει ότι οι οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, οι ακτιβιστές 
για το περιβάλλον και οι ερευνητές 
δημοσιογράφοι, λόγω της εγγύτητας και 
της άμεσης πρόσβασης στα δεδομένα 
επιτόπου, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο 
στην προώθηση και τον έλεγχο της 
υλοποίησης νομοθεσιών για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα, και ως εκ 
τούτου πρέπει να συμμετέχουν πλήρως 
στις διαδικασίες διαβουλεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 76
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Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπενθυμίζει ότι 31 διαδικασίες επί 
παραβάσει σε βάρος 18 κρατών μελών 
βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη για 
πλημμελή παρακολούθηση ή υπέρβαση 
των επιπέδων συγκέντρωσης 
αιωρούμενων σωματιδίων PM10, PM2.5, 
NO2 ή SO2· τονίζει την ανάγκη να 
επιταχυνθούν οι νομικές διαδικασίες σε 
βάρος κρατών μελών που δεν 
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς αυτές οι 
υποθέσεις διαρκούν σήμερα από 6 έως 8 
έτη·

Or. en

Τροπολογία 77
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Barbara 
Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. ζητεί την περαιτέρω ενσωμάτωση 
δορυφορικών δεδομένων από την 
υπηρεσία Copernicus για την 
παρακολούθηση της ατμόσφαιρας στην 
αξιολόγηση της υλοποίησης των 
ευρωπαϊκών και παγκόσμιων κανόνων 
για την ποιότητα του αέρα·

Or. en

Τροπολογία 78
Pär Holmgren
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την 
Ειδική Έκθεση 23/2018 του ΕΕΣ, ο 
μεγάλος αριθμός διαδικασιών επί 
παραβάσει που σχετίζονται με τα όρια για 
την ποιότητα του αέρα αποτελούν 
ενδείξεις ενός ευρέως χάσματος στην 
υλοποίηση της νομοθεσίας για την 
ποιότητα του αέρα στην Ένωση· 
επισημαίνει το γεγονός ότι αυτό το χάσμα 
υλοποίησης διαιωνίζεται με τον χρόνο, 
ιδίως λόγω των επαναλαμβανόμενων 
μακροχρόνιων καθυστερήσεων κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών επί 
παραβάσει, που συνήθως διαρκούν 6 έως 
8 έτη· θεωρεί ότι η περίοδος των 2 ετών 
που προηγείται μιας ανακοίνωσης της 
Επιτροπής σχετικά με υπέρβαση οριακών 
τιμών είναι υπερβολικά μακρά όσον 
αφορά τη διασφάλιση της έγκαιρης 
επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 79
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Barbara 
Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εστιάζουν στην καινοτομία και 
σε επενδύσεις για βελτίωση της 
συνδεσιμότητας και της κλιμακούμενης 
παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα 
μέσω αισθητήρων ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης χαμηλού κόστους, μεθόδων 
τεχνητής νοημοσύνης και συστηματικής 
ανάπτυξης υποδομών 5G και Gigabit 
κατά μήκος αστικών και αγροτικών 



AM\1222480EL.docx 47/49 PE663.275v01-00

EL

διαδρόμων μεταφοράς μεγάλης κλίμακας 
σύμφωνα με τους στόχους 
συνδεσιμότητας 5G και Gigabit της ΕΕ 
για το 2025·

Or. en

Τροπολογία 80
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι 
πολιτικές στον τομέα της ποιότητας του 
αέρα υπηρετούν τις φιλοδοξίες για 
μηδενικές εκπομπές, σύμφωνα με τους 
στόχους της Πράσινης Συμφωνίας· 
επιπλέον, τονίζει τη σημασία των σχεδίων 
ανάκαμψης που στηρίζουν την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
στους σχετικούς τομείς·

Or. en

Τροπολογία 81
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. σημειώνει με ανησυχία τις 
παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα σχέδια για 
την ποιότητα του αέρα που στοχεύουν 
στη διόρθωση της υπέρβασης των 
οριακών τιμών συχνά δεν είναι 
αποτελεσματικά, ιδίως λόγω έλλειψης 
στοχευμένων μέτρων για μείωση των 
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εκπομπών στην πηγή·

Or. en

Τροπολογία 82
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. αναμένει ότι ο επικείμενος 
κανονισμός EURO 7 για νέα έγκριση 
τύπου οχημάτων θα θέσει φιλόδοξους 
στόχους, κυρίως επειδή προβλέπει πιο 
αυστηρά όρια εκπομπών που βασίζονται 
σε πραγματικές εκπομπές οδήγησης και 
περιλαμβάνει πρότυπα που καλύπτουν τις 
εκπομπές από τα ελαστικά και τα φρένα·

Or. en

Τροπολογία 83
Pär Holmgren

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. επαναλαμβάνει την έκκλησή του, 
του 2019, για υποχρεωτική μετασκευή 
των πιο ρυπογόνων οχημάτων που 
κυκλοφορούν ακόμα, και ιδίως των 
οχημάτων με κινητήρες ντίζελ, δεδομένου 
ότι υπερβαίνουν κατά πολύ τις εξαιρετικά 
ρυπογόνες εκπομπές NO2, όπως 
αποκαλύφθηκε με το σκάνδαλο 
«Dieselgate»·

Or. en
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