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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

(5a) εφόσον είναι εφικτό, πρέπει να 
καταστρώνονται μοντέλα της εξάπλωσης 
της ρύπανσης, προκειμένου να δίνεται η 
δυνατότητα ερμηνείας των στοιχείων του 
εκάστοτε σημείου ως προς τη γεωγραφική 
κατανομή της συγκέντρωσης. Αυτό θα 
μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για τον 
υπολογισμό της συλλογικής έκθεσης του 
πληθυσμού που ζει στην περιοχή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 2 της πρώτης ανάγνωσης.
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Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

(17a) όσον αφορά τις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν σε πλήρη 
συμμόρφωση με άδεια όπως απαιτείται 
από με την οδηγία 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη 
και έλεγχο της ρύπανσης, η παρούσα 
οδηγία δεν πρέπει να περιλαμβάνει 
επιπλέον μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά των ιδεών της τροπολογίας 10 από την πρώτη ανάγνωση. 

Η επιβολή αυστηρότερων προϋποθέσεων από εκείνες που μπορούν να επιτευχθούν με χρήση 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, επιτρέπεται ήδη από το άρθρο 10 της οδηγίας IPPC. 
Κατά συνέπεια, μια έγκυρη άδεια IPPC θεωρεί δεδομένο ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας εκείνης 
λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαδικασία εξουσιοδότησης. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις που 
συμμορφώνονται με την οδηγία IPPC πρέπει να έχουν μια βεβαιότητα για τον προγραμματισμό 
των επενδύσεών τους και είναι αδιανόητη μια ατέρμονη επαναληπτική διαδικασία με συχνές 
τροποποιήσεις των προϋποθέσεων της άδειας.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 24
Άρθρο 15 παράγραφος  1

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα που δεν συνεπάγονται 
υπερβολικό κόστος, για να μειώσουν την 
έκθεση στα σωματίδια ΑΣ2,5 με σκοπό να 
επιτύχουν τον εθνικό στόχο μείωσης που 
προβλέπεται στο Τμήμα B του 
Παραρτήματος XIV εντός του έτους που 
ορίζεται σ'αυτό.

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα που αντιπροσωπεύουν 
αισθητή βελτίωση για την ανθρώπινη υγεία 
και δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος, 
για να μειώσουν την έκθεση στα σωματίδια 
ΑΣ2,5 με σκοπό να επιτύχουν τον εθνικό 
στόχο μείωσης που προβλέπεται στο Τμήμα 
B του Παραρτήματος XIV εντός του έτους 
που ορίζεται σ'αυτό.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει τον σκοπό των ληπτέων μέτρων. Το Συμβούλιο εισήγαγε νέα 
διατύπωση στην παρούσα παράγραφο, γεγονός που δικαιολογεί την αποσαφήνιση της 
τροπολογίας.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 25
Άρθρο 16 παράγραφος 1

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα χωρίς υπερβολικό κόστος 
προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι 
συγκεντρώσεις ΑΣ2,5 στον ατμοσφαιρικό 
αέρα δεν υπερβαίνουν την τιμή στόχο που 
καθορίζεται στο Τμήμα Γ του 
Παραρτήματος XIV, από την προβλεπόμενη 
σε αυτό ημερομηνία.

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα αντιπροσωπεύουν αισθητή 
βελτίωση για την ανθρώπινη υγεία χωρίς 
υπερβολικό κόστος προκειμένου να 
διασφαλίζουν ότι οι συγκεντρώσεις ΑΣ2,5 
στον ατμοσφαιρικό αέρα δεν υπερβαίνουν 
την τιμή στόχο που καθορίζεται στο Τμήμα 
Γ του Παραρτήματος XIV, από την 
προβλεπόμενη σε αυτό ημερομηνία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει τον σκοπό των ληπτέων μέτρων. Το Συμβούλιο εισήγαγε νέα 
διατύπωση στην παρούσα παράγραφο, γεγονός που δικαιολογεί την αποσαφήνιση της 
τροπολογίας.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 26
Άρθρο 20 παράγραφος 3

1. Έως τις …..∗, η Επιτροπή δημοσιεύει 
κατευθυντήριες γραμμές για την απόδειξη 
και τον μη συνυπολογισμό των 
υπερβάσεων που οφείλονται σε φυσικές 
πηγές. 

διαγράφεται

_______________

* ΕΕ: Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής οδηγούν σε υπερβολική γραφειοκρατία και θα 
αποτελέσουν εμπόδιο στην ευελιξία την οποία θα χρειαστούν τα κράτη μέλη κατά τη μεταφορά 
της οδηγίας.

Πρόκειται για νέα παράγραφο, την οποία εισήγαγε το Συμβούλιο και η οποία δεν υπήρχε στην 
πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Τροπολογία 27
Άρθρο 22, παράγραφος 2

2. Όταν, σε συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό, 
είναι αδύνατον να επιτευχθεί συμμόρφωση 
προς τις οριακές τιμές για τα σωματίδια 
ΑΣ10 όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα 
ΧΙ, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
διασποράς που προσιδιάζουν στη 
συγκεκριμένη τοποθεσία, αντίξοων 
κλιματικών συνθηκών ή διαμεθοριακών 
συμβολών, τα κράτη μέλη απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση να τηρούν τις εν λόγω 
οριακές τιμές έως τις ….*, εφόσον 
τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 
1.

2. Όταν, σε συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό, 
είναι αδύνατον να επιτευχθεί συμμόρφωση 
προς τις οριακές τιμές για τα σωματίδια 
ΑΣ10 όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα 
ΧΙ, ή προς την τιμή στόχο για τη 
συγκέντρωση ΑΣ2,5 όπως προσδιορίζεται 
στο Παράρτημα ΧΙV ή προς τις οριακές
τιμές για τα ΝΟ2 λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών διασποράς που 
προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη τοποθεσία, 
αντίξοων κλιματικών συνθηκών ή 
διαμεθοριακών συμβολών, τα κράτη μέλη 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση να 
τηρούν τις εν λόγω οριακές τιμές έως τις 
….*, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1.

_____________

* ΕΕ: Τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

_____________

* ΕΕ: Τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 81 από την πρώτη ανάγνωση. 

Επίσης, όσον αφορά το NO2, σε ορισμένες περιοχές είναι προβληματικό να επιτευχθούν 
εγκαίρως τα πρότυπα. Για το λόγο αυτό, θα ήταν λογικό να δοθεί η δυνατότητα αναβολής της 
επίτευξης των οριακών τιμών για το NO2 μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας.
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Τροπολογία: Henrik Lax

Τροπολογία 28
Άρθρο 22, παράγραφος 2

2. Όταν, σε συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό, 
είναι αδύνατον να επιτευχθεί συμμόρφωση 
προς τις οριακές τιμές για τα σωματίδια 
ΑΣ10 όπως προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα ΧΙ, λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών διασποράς που 
προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη τοποθεσία, 
αντίξοων κλιματικών συνθηκών ή 
διαμεθοριακών συμβολών, τα κράτη μέλη 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση να 
τηρούν τις εν λόγω οριακές τιμές έως τις 
….*, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1.

2. Όταν, σε συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό, 
είναι αδύνατον να επιτευχθεί συμμόρφωση 
προς τις οριακές τιμές για τα σωματίδια 
ΑΣ10 όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα 
ΧΙ, ή προς την τιμή στόχο για τη 
συγκέντρωση ΑΣ2,5 όπως προσδιορίζεται 
στο Παράρτημα ΧΙV λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών διασποράς που 
προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη τοποθεσία, 
αντίξοων κλιματικών συνθηκών ή 
διαμεθοριακών συμβολών, τα κράτη μέλη 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση να 
τηρούν τις εν λόγω οριακές τιμές έως τις 
….*, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1.

_____________

* ΕΕ: Τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

_____________

* ΕΕ: Τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί αναφορά στη συγκέντρωση ΑΣ2,5 για να εκφραστεί η επέκταση του πεδίου 
της οδηγίας. Επαναφορά της ιδέας της τροπολογίας 81 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 29
Άρθρο 22, παράγραφος 2

2. Όταν, σε συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό, 
είναι αδύνατον να επιτευχθεί συμμόρφωση 
προς τις οριακές τιμές για τα σωματίδια 
ΑΣ10 όπως προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα ΧΙ, λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών διασποράς που 
προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη τοποθεσία, 
αντίξοων κλιματικών συνθηκών ή 
διαμεθοριακών συμβολών, τα κράτη μέλη 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση να 
τηρούν τις εν λόγω οριακές τιμές έως τις 
….*, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της 

2. Όταν, σε συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό, 
είναι αδύνατον να επιτευχθεί συμμόρφωση 
προς τις οριακές τιμές για τα σωματίδια 
ΑΣ10 όπως προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα ΧΙ, λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών διασποράς που 
προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη τοποθεσία, 
αντίξοων κλιματικών συνθηκών ή 
διαμεθοριακών συμβολών, τα κράτη μέλη 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση να 
τηρούν τις εν λόγω οριακές τιμές έως τις 
….*, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της 
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παραγράφου 1. παραγράφου 1.
_____________

* ΕΕ: Τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

_____________

* ΕΕ: Τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

** Έξι χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας οδηγίας για τη Δημοκρατία της 
Πολωνίας

Or. en

Αιτιολόγηση

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date  because of  adverse climatic conditions, transboundary 
contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable time 
considering very high  economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 30
Άρθρο 22, παράγραφοι 2 και 2 α (νέα)

2. Όταν, σε συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό, 
είναι αδύνατον να επιτευχθεί συμμόρφωση 
προς τις οριακές τιμές για τα σωματίδια 
ΑΣ10 όπως προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα ΧΙ, λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών διασποράς που 
προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη τοποθεσία, 
αντίξοων κλιματικών συνθηκών ή 
διαμεθοριακών συμβολών, τα κράτη μέλη 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση να 
τηρούν τις εν λόγω οριακές τιμές έως τις 
….*, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1.

2. Όταν, σε συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό, 
είναι αδύνατον να επιτευχθεί συμμόρφωση 
προς τις οριακές τιμές για τα σωματίδια 
ΑΣ10 όπως προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα ΧΙ, λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών διασποράς που 
προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη τοποθεσία, 
αντίξοων κλιματικών συνθηκών ή 
διαμεθοριακών συμβολών, τα κράτη μέλη 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση να 
τηρούν τις εν λόγω οριακές τιμές έως τις 
….*, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1.
2a. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αναβάλλουν την τήρηση των προθεσμιών 
για τις οριακές τιμές για τα σωματίδια 
ΑΣ10 και ΑΣ2,5 για επιπλέον περίοδο δύο 
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ετών για μια συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό, 
όταν από το σχέδιο για την ποιότητα του 
αέρα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
αποδεικνύεται ότι δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν οι οριακές τιμές, εφόσον το 
κράτος μέλος αποδείξει ότι έχουν ληφθεί 
όλα τα κατάλληλα μέτρα σε εθνικό, τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να 
τηρηθούν οι προαναφερόμενες προθεσμίες,
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των 
οδηγιών και των κανονισμών που 
αναφέρονται  στο τμήμα Β του 
παραρτήματος XV εντός των προθεσμιών 
που ορίζονται στις εν λόγω πράξεις. 

_____________

* ΕΕ: Τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

_____________

* ΕΕ: Τέσσερα έτη από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την ιδέα της τροπολογίας 81 από την πρώτη ανάγνωση. 

Σε ορισμένες περιοχές, παρ' όλες τις προσπάθειες, δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
συμμόρφωση με τις οριακές τιμές για τα σωματίδια μέσα στις τεθείσες προθεσμίες, και θα 
απαιτηθεί μεγαλύτερη προθεσμία προκειμένου να έχουν αντίκτυπο τα ευρωπαϊκά, εθνικά και 
τοπικά μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
συμμόρφωση με τις οριακές τιμές. Ωστόσο, η παράταση της προθεσμίας πρέπει να γίνεται δεκτή 
μόνο αν έχουν προηγουμένως ληφθεί σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο όλα τα κατάλληλα 
μέτρα.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Τροπολογία 31
Άρθρο 22, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αναβάλλουν την τήρηση των προθεσμιών 
για τις οριακές τιμές για τα σωματίδια 
ΑΣ10 την τιμή στόχο για τα  ΑΣ2,5 και τις 
οριακές τιμές για το NO2 για επιπλέον 
περίοδο κατά μέγιστο δύο ετών για μια 
συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό, όταν από το 
σχέδιο ή πρόγραμμα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 αποδεικνύεται ότι δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν οι οριακές τιμές ή 
τιμές στόχοι, και εφόσον το κράτος μέλος 
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αποδείξει ότι έχουν ληφθεί όλα τα 
κατάλληλα μέτρα σε εθνικό, τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να 
τηρηθούν οι προαναφερόμενες προθεσμίες, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των 
οδηγιών που αναφέρονται  στο τμήμα Β 
του παραρτήματος XV εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται στις εν λόγω 
νομικές πράξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 81 από την πρώτη ανάγνωση.

Και για το το NO2, σε ορισμένες περιοχές είναι προβληματικό να επιτευχθούν εγκαίρως τα 
πρότυπα. Για το λόγο αυτό, θα ήταν λογικό να δοθεί η δυνατότητα αναβολής της επίτευξης των 
οριακών τιμών για το NO2 μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 32
Άρθρο 22 παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο 1

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή όταν, κατά την άποψή τους, 
επιβάλλεται να εφαρμοσθούν οι παράγραφοι 
1 ή 2, και κοινοποιούν το σχέδιο για την 
ποιότητα του αέρα της παραγράφου 1, 
καθώς και όλες τις σχετικές πληροφορίες 
που είναι απαραίτητες για να εκτιμήσει η 
Επιτροπή κατά πόσον πληρούνται οι 
αντίστοιχες προϋποθέσεις. Στην εκτίμησή 
της η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
υπολογιζόμενες επιπτώσεις των μέτρων που 
έχουν λάβει τα κράτη μέλη καθώς και τις 
υπολογιζόμενες επιπτώσεις των κοινοτικών 
μέτρων.

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή όταν, κατά την άποψή τους, 
επιβάλλεται να εφαρμοσθούν οι παράγραφοι 
1 ή 2, και κοινοποιούν το σχέδιο για την 
ποιότητα του αέρα της παραγράφου 1, 
καθώς και όλες τις σχετικές πληροφορίες 
που είναι απαραίτητες για να εκτιμήσει η 
Επιτροπή κατά πόσον πληρούνται οι 
αντίστοιχες προϋποθέσεις. Στην εκτίμησή 
της η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
υπολογιζόμενες επιπτώσεις των μέτρων που 
έχουν λάβει τα κράτη μέλη καθώς και τις 
υπολογιζόμενες επιπτώσεις των κοινοτικών 
μέτρων τα οποία πρέπει να ληφθούν στην 
πηγή από την Επιτροπή σύμφωνα με το 
παράρτημα XVIa. Στην εκτίμησή της, η 
Επιτροπή πρέπει να επισημάνει ποιον 
αντίκτυπο έχουν ήδη τα κοινοτικά μέτρα 
σύμφωνα με το παράρτημα XVIa στην 
ποιότητα του αέρα στο εν λόγω κράτος 
μέλος ή ποιον αντίκτυπο θα έχουν στο 
μέλλον.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναφορά των τροπολογιών 81 και 83 από την πρώτη ανάγνωση.

Τα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα πρέπει να εστιάζονται σε 
μέτρα σχετικά με τις εκπομπές. Επιπλέον, απαιτούνται κοινοτικά μέτρα που θα καταπολεμούν 
τις εκπομπές ρύπων στο σημείο όπου αυτές συμβαίνουν. Αν δεν τεθούν εγκαίρως σε ίσχύ αυτά 
τα κοινοτικά μέτρα, ή αν τεθούν σε ισχύ με καθυστέρηση, δεν θα συμβάλουν στη βελτίωση της 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Τούτο πρέπει να ληφθεί υπόψη στην απόφαση να επιτραπεί 
εξαίρεση από την απαίτηση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές.

Τροπολογία: Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Τροπολογία 33
Άρθρο 23, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

Σε περίπτωση υπερβάσεων αυτών των 
οριακών τιμών, για τις οποίες έχει ήδη 
παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία, το 
σχέδιο για την ποιότητα του αέρα θα 
θεσπίζει κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος 
υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν 
συντομότερη.

Σε περίπτωση υπερβάσεων αυτών των 
οριακών τιμών, για τις οποίες έχει ήδη 
παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία, το 
σχέδιο για την ποιότητα του αέρα θα 
θεσπίζει κατάλληλα μέτρα, και μπορεί 
επιπλέον να περιλαμβάνει μέτρα ειδικά για 
την προστασία της υγείας των παιδιών, 
ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το 
δυνατόν συντομότερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την στιγμή της πρώτης ανάγνωσης, έχουν έρθει στο φως πολλά νέα επιστημονικά στοιχεία 
που τονίζουν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των παιδιών. Νέες μελέτες 
διεξήχθησαν στις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και την Καλιφόρνια (Brauer et al 2007, Annesi-
Maesano et al 2007, Islam et al 2007). Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι νέα στοιχεία για 
μειωμένη πνευμονική λειτουργία των πνευμόνων και αύξηση των περιστατικών άσθματος, 
πνευστίασης, και ωτορινολαρυγγικών λοιμώξεων λόγω της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 34
Άρθρο 23, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

Σε περίπτωση υπερβάσεων αυτών των 
οριακών τιμών, για τις οποίες έχει ήδη 
παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία, το 
σχέδιο για την ποιότητα του αέρα θα 
θεσπίζει κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος 

Σε περίπτωση υπερβάσεων αυτών των 
οριακών τιμών, για τις οποίες έχει ήδη 
παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία, το 
σχέδιο για την ποιότητα του αέρα θα 
θεσπίζει κατάλληλα μέτρα, 
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υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν 
συντομότερη.

συμπεριλαμβανομένων ειδικών μέτρων για 
την προστασία της υγείας των παιδιών, 
ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το 
δυνατόν συντομότερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την στιγμή της πρώτης ανάγνωσης, έχουν έρθει στο φως πολλά νέα επιστημονικά στοιχεία 
που τονίζουν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των παιδιών.  Τα 
σημαντικότερα ευρήματα είναι νέα στοιχεία για μειωμένη πνευμονική λειτουργία των 
πνευμόνων και αύξηση των περιστατικών άσθματος, πνευστίασης, και ωτορινολαρυγγικών 
λοιμώξεων λόγω της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 35
Άρθρο 23 παράγραφος 1 Unterabsatz 4 a (neu)

 Τα σχέδια και προγράμματα συντάσσονται 
με την πρόνοια ότι, στην περίπτωση 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων για τις 
οποίες έχει εκδοθεί άδεια σύμφωνα με την 
οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης 
Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης, δεν είναι ανάγκη να ληφθούν 
επιπλέον μέτρα από την παρούσα οδηγία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading. 

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst 
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
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gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 36
Άρθρο 24 παράγραφος 1

1. Εάν, σε μια ζώνη ή έναν οικισμό, υπάρχει 
κίνδυνος τα επίπεδα των ρύπων να 
υπερβαίνουν ένα ή περισσότερα από τα όρια 
συναγερμού που ορίζονται στο Παράρτημα 
VII, τα κράτη μέλη εκπονούν σχέδια δράσης 
στα οποία αναφέρονται τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν βραχυπρόθεσμα για να 
μειωθούν οι κίνδυνοι από αυτή την 
υπέρβαση ή να περιοριστεί η διάρκειά της. 
Εφόσον ο εν λόγω κίνδυνος υπάρχει για μία 
ή για περισσότερες από τις οριακές τιμές ή 
τις τιμές στόχους που ορίζονται στα 
Παραρτήματα VII, XI και XIV, τα κράτη 
δύνανται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να 
εκπονούν σχέδια βραχυπρόθεσμης δράσης.

1. Εάν, σε μια ζώνη ή έναν οικισμό, υπάρχει 
κίνδυνος τα επίπεδα των ρύπων να 
υπερβαίνουν ένα ή περισσότερα από τα όρια 
συναγερμού που ορίζονται στο Παράρτημα 
VII, τα κράτη μέλη, όπου αυτό είναι 
σκόπιμο και επιθυμητό, εκπονούν σχέδια 
δράσης στα οποία αναφέρονται τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα για 
να μειωθούν οι κίνδυνοι από αυτή την 
υπέρβαση ή να περιοριστεί η διάρκειά της. 
Εφόσον ο εν λόγω κίνδυνος υπάρχει για μία 
ή για περισσότερες από τις οριακές τιμές ή 
τις τιμές στόχους που ορίζονται στα 
Παραρτήματα VII, XI και XIV, τα κράτη 
δύνανται, όπου αυτό είναι σκόπιμο και 
επιθυμητό, να εκπονούν σχέδια 
βραχυπρόθεσμης δράσης.

Ωστόσο, εάν υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης 
του ορίου συναγερμού για το όζον που
ορίζεται στο Τμήμα Β του Παραρτήματος 
XII, τα κράτη μέλη εκπονούν ανάλογα 
σχέδια βραχυπρόθεσμης δράσης μόνο εάν, 
κατά τη γνώμη τους, υπάρχουν σοβαρές 
δυνατότητες, λαμβανομένων υπόψη των 
εθνικών γεωγραφικών, μετεωρολογικών και 
οικονομικών συνθηκών, για μείωση του 
κινδύνου, της διάρκειας ή της σοβαρότητας 
των υπερβάσεων αυτών. Κατά την 
εκπόνηση κάθε σχετικού σχεδίου 
βραχυπρόθεσμης δράσης, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη την 
απόφαση 2004/279/ΕΚ.

Τα κράτη μέλη εκπονούν ανάλογα σχέδια 
βραχυπρόθεσμης δράσης μόνο εάν, κατά τη 
γνώμη τους, υπάρχουν σοβαρές 
δυνατότητες, λαμβανομένων υπόψη των 
εθνικών γεωγραφικών, μετεωρολογικών και 
οικονομικών συνθηκών, για μείωση του 
κινδύνου, της διάρκειας ή της σοβαρότητας 
των υπερβάσεων αυτών. Κατά την 
εκπόνηση κάθε σχετικού σχεδίου 
βραχυπρόθεσμης δράσης, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη την 
απόφαση 2004/279/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναφορά των ιδεών της τροπολογίας 35 από την πρώτη ανάγνωση. 

Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα έχουν μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις το δυναμικό να μειώσουν το 
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επίπεδο των ρύπων σε μια περιοχή τόσο ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις οριακές τιμές. 
Επομένως, σχέδια βραχυπρόθεσμης δράσης για όλους τους ρύπους πρέπει να λαμβάνονται μόνο 
υπό τον όρο ότι τα σχετικά μέτρα μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 37
Άρθρο 24, παράγραφος 2

2. Τα σχέδια βραχυπρόθεσμης δράσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν, 
ανάλογα με την περίπτωση, να προβλέπουν 
τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο και, εφόσον 
απαιτείται, τη διακοπή δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας 
μηχανοκίνητων οχημάτων, οι οποίες 
συμβάλλουν στον κίνδυνο υπέρβασης των 
αντίστοιχων οριακών τιμών ή τιμών στόχων 
ή ορίων συναγερμού. Τα εν λόγω σχέδια 
δράσης μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα για τη 
χρήση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή 
προϊόντων.

2. Τα σχέδια βραχυπρόθεσμης δράσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν, 
ανάλογα με την περίπτωση, να προβλέπουν 
τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο και, εφόσον 
απαιτείται, τη διακοπή δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας 
μηχανοκίνητων οχημάτων, οι οποίες 
συμβάλλουν στον κίνδυνο υπέρβασης των 
αντίστοιχων οριακών τιμών ή τιμών στόχων 
ή ορίων συναγερμού. Τα εν λόγω σχέδια 
δράσης μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα για τη 
χρήση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή 
προϊόντων. Τα εν λόγω σχέδια δράσης 
μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν ειδικές 
δράσεις για την προστασία των 
ευαίσθητων πληθυσμών, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την στιγμή της πρώτης ανάγνωσης, έχουν έρθει στο φως πολλά νέα επιστημονικά στοιχεία 
που τονίζουν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των παιδιών. Τα 
σημαντικότερα ευρήματα είναι νέα στοιχεία για μειωμένη πνευμονική λειτουργία των 
πνευμόνων και αύξηση των περιστατικών άσθματος, πνευστίασης, και ωτορινολαρυγγικών 
λοιμώξεων λόγω της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα.

Τροπολογία: Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Τροπολογία 38
Άρθρο 24, παράγραφος 2

2. Τα σχέδια βραχυπρόθεσμης δράσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν, 
ανάλογα με την περίπτωση, να προβλέπουν 
τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο και, εφόσον 
απαιτείται, τη διακοπή δραστηριοτήτων, 

2. Τα σχέδια βραχυπρόθεσμης δράσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν, 
ανάλογα με την περίπτωση, να προβλέπουν 
τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο και, εφόσον 
απαιτείται, τη διακοπή δραστηριοτήτων, 
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συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας 
μηχανοκίνητων οχημάτων, οι οποίες 
συμβάλλουν στον κίνδυνο υπέρβασης των 
αντίστοιχων οριακών τιμών ή τιμών στόχων 
ή ορίων συναγερμού. Τα εν λόγω σχέδια 
δράσης μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα για τη 
χρήση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή 
προϊόντων.

συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας 
μηχανοκίνητων οχημάτων, οι οποίες 
συμβάλλουν στον κίνδυνο υπέρβασης των 
αντίστοιχων οριακών τιμών ή τιμών στόχων 
ή ορίων συναγερμού. Τα εν λόγω σχέδια 
δράσης μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα για τη 
χρήση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή 
προϊόντων. Τα εν λόγω σχέδια δράσης 
μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν ειδικές 
δράσεις για την προστασία των 
ευαίσθητων πληθυσμών, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την στιγμή της πρώτης ανάγνωσης, έχουν έρθει στο φως πολλά νέα επιστημονικά στοιχεία 
που τονίζουν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των παιδιών. Νέες μελέτες 
διεξήχθησαν στις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και την Καλιφόρνια (Brauer et al 2007, Annesi-
Maesano et al 2007, Islam et al 2007). Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι νέα στοιχεία για 
μειωμένη πνευμονική λειτουργία των πνευμόνων και αύξηση των περιστατικών άσθματος, 
πνευστίασης, και ωτορινολαρυγγικών λοιμώξεων λόγω της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα.  

Τροπολογία: Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Τροπολογία 39
Άρθρο 24, παράγραφος 4

4. Για πρώτη φορά πριν από τις ….∗, και σε 
τακτά χρονικά διαστήματα στη συνέχεια, η 
Επιτροπή δημοσιεύει παραδείγματα 
βελτίστων πρακτικών για την εκπόνηση 
σχεδίων βραχυπρόθεσμης δράσης. 

4. Για πρώτη φορά πριν από τις ….∗, και σε 
τακτά χρονικά διαστήματα στη συνέχεια, η 
Επιτροπή δημοσιεύει παραδείγματα 
βελτίστων πρακτικών για την εκπόνηση 
σχεδίων βραχυπρόθεσμης δράσης. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει συγκεκριμένα 

παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για 
την προστασία των ευαίσθητων 
πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένου των 
παιδιών, σε αυτά τα σχέδια δράσης.

∗ ΕΕ: Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

∗ ΕΕ: Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

  
∗ ΕΕ: Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
∗ ΕΕ: Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Από την στιγμή της πρώτης ανάγνωσης, έχουν έρθει στο φως πολλά νέα επιστημονικά στοιχεία 
που τονίζουν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των παιδιών. Νέες μελέτες 
διεξήχθησαν στις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και την Καλιφόρνια (Brauer et al 2007, Annesi-
Maesano et al 2007, Islam et al 2007). Τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για την 
προστασία των παιδιών θα αφορούν ειδικά τη μείωση της έκθεσης σε μέρη όπου τα παιδιά 
περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους, όπως σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, νοσοκομεία 
παίδων.

Τροπολογία: Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Τροπολογία 40
Άρθρο 26, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Οι εκθέσεις μπορούν να περιλαμβάνουν, 
ανάλογα με την περίπτωση, περαιτέρω 
πληροφορίες και εκτιμήσεις για την 
προστασία των δασών καθώς και 
πληροφορίες για άλλους ρύπους για τους 
οποίους θεσπίζονται διατάξεις 
παρακολούθησης στην παρούσα οδηγία, 
όπως, μεταξύ άλλων, για επιλεγμένες 
πρόδρομες ουσίες του όζοντος που δεν 
αποτελούν αντικείμενο κανονιστικών 
ρυθμίσεων και παρατίθενται στο Τμήμα Β 
του Παραρτήματος Χ.

Οι εκθέσεις μπορούν να περιλαμβάνουν, 
ανάλογα με την περίπτωση, περαιτέρω 
πληροφορίες και εκτιμήσεις για την 
προστασία των δασών και σχετικά με την 
εκτίμηση των μέτρων που έχουν ληφθεί για 
να μειωθεί η έκθεση των παιδιών σε 
αερίους ρύπους, καθώς και πληροφορίες για 
άλλους ρύπους για τους οποίους θεσπίζονται 
διατάξεις παρακολούθησης στην παρούσα 
οδηγία, όπως, μεταξύ άλλων, για 
επιλεγμένες πρόδρομες ουσίες του όζοντος 
που δεν αποτελούν αντικείμενο 
κανονιστικών ρυθμίσεων και παρατίθενται 
στο Τμήμα Β του Παραρτήματος Χ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την στιγμή της πρώτης ανάγνωσης, έχουν έρθει στο φως πολλά νέα επιστημονικά στοιχεία 
που τονίζουν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των παιδιών. Νέες μελέτες 
διεξήχθησαν στις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και την Καλιφόρνια (Brauer et al 2007, Annesi-
Maesano et al 2007, Islam et al 2007).  

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 41
Άρθρο 26, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Οι εκθέσεις μπορούν να περιλαμβάνουν, Οι εκθέσεις μπορούν να περιλαμβάνουν, 
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ανάλογα με την περίπτωση, περαιτέρω 
πληροφορίες και εκτιμήσεις για την 
προστασία των δασών καθώς και 
πληροφορίες για άλλους ρύπους για τους 
οποίους θεσπίζονται διατάξεις 
παρακολούθησης στην παρούσα οδηγία, 
όπως, μεταξύ άλλων, για επιλεγμένες 
πρόδρομες ουσίες του όζοντος που δεν 
αποτελούν αντικείμενο κανονιστικών 
ρυθμίσεων και παρατίθενται στο Τμήμα Β 
του Παραρτήματος Χ.

ανάλογα με την περίπτωση, περαιτέρω 
πληροφορίες και εκτιμήσεις για την 
προστασία των δασών και σχετικά με μέτρα 
που έχουν ληφθεί για να μειωθεί η έκθεση 
των παιδιών σε αερίους ρύπους, καθώς και 
πληροφορίες για άλλους ρύπους για τους 
οποίους θεσπίζονται διατάξεις 
παρακολούθησης στην παρούσα οδηγία, 
όπως, μεταξύ άλλων, για επιλεγμένες 
πρόδρομες ουσίες του όζοντος που δεν 
αποτελούν αντικείμενο κανονιστικών 
ρυθμίσεων και παρατίθενται στο Τμήμα Β 
του Παραρτήματος Χ..

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την στιγμή της πρώτης ανάγνωσης, έχουν έρθει στο φως πολλά νέα επιστημονικά στοιχεία 
που τονίζουν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των παιδιών.  Τα 
σημαντικότερα ευρήματα είναι νέα στοιχεία για μειωμένη πνευμονική λειτουργία των 
πνευμόνων και αύξηση των περιστατικών άσθματος, πνευστίασης, και ωτορινολαρυγγικών 
λοιμώξεων λόγω της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα.  

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 42
Παράρτημα V, Τμήμα A, σημείο 1, πρώτη υποσημείωση 1 

(1) Για το διοξείδιο του αζώτου, τα σωματίδια, 
το βενζόλιο και το διοξείδιο του άνθρακα: 
περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας μη 
εκτεθειμένος αστικός σταθμός 
παρακολούθησης και ένας σταθμός για την 
κυκλοφορία, εφόσον δεν αυξάνεται ο 
αριθμός των σημείων δειγματοληψίας. Για 
τους ρύπους αυτούς, ο συνολικός αριθμός 
των μη εκτεθειμένων αστικών σταθμών και 
ο συνολικός αριθμός των σταθμών 
κυκλοφορίας σε ένα κράτος μέλος οι οποίοι 
απαιτούνται δυνάμει του Τμήματος Α 
σημείο (1) δεν πρέπει να διαφέρουν κατά 
παράγοντα μεγαλύτερο του 2. Τα σημεία 
δειγματοληψίας όπου παρατηρούνται 
υπερβάσεις των οριακών τιμών για τα ΑΣ10
εντός της τελευταίας τριετίας, 
διατηρούνται.

(1) Για το διοξείδιο του αζώτου, τα σωματίδια, 
το βενζόλιο και το διοξείδιο του άνθρακα: 
περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας μη 
εκτεθειμένος αστικός σταθμός 
παρακολούθησης και ένας σταθμός για την 
κυκλοφορία, εφόσον δεν αυξάνεται ο 
αριθμός των σημείων δειγματοληψίας. Για 
τους ρύπους αυτούς, ο συνολικός αριθμός 
των μη εκτεθειμένων αστικών σταθμών και 
ο συνολικός αριθμός των σταθμών 
κυκλοφορίας σε ένα κράτος μέλος δεν 
πρέπει να διαφέρουν κατά παράγοντα 
μεγαλύτερο του 2. 
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Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της διατύπωσης της πρότασης της Επιτροπής.

Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν ένα πλήρες δίκτυο σημείων παρακολούθησης, το οποίο 
πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει αρκετούς σταθμούς παρακολούθησης για την 
κυκλοφορία.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Τροπολογία 43
Παράρτημα XI, Τμήμα B, πίνακας, μέρος "ΑΣ10"

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Περίοδος 
μέσου όρου

Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής Ημερομηνία 
κατά την 

οποία πρέπει 
να έχει 

επιτευχθεί η 
οριακή τιμή

ΑΣ10

1 ημέρα 50 µg/m³, δεν πρέπει 
να υπερβαίνεται 

περισσότερο από 35 
φορές ανά 

ημερολογιακό έτος

50 %

Ημερολογιακό 
έτος

40 µg/m3 20 %

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Περίοδος 
μέσου όρου

Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής Ημερομηνία 
κατά την 

οποία πρέπει 
να έχει 

επιτευχθεί η 
οριακή τιμή

ΑΣ10
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1 ημέρα 50 µg/m³, δεν πρέπει να 
υπερβαίνεται 

περισσότερο από 35 
φορές ανά 

ημερολογιακό έτος

50 %

Ημερολογιακό 
έτος

40 µg/m3 20 % Μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 

2009

Ημερολογιακό 
έτος 30 µg/m3 20% 1 Ιανουαρίου 

2010

* Εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί λόγω ειδικών για τη συγκεκριμένη θέση χαρακτηριστικών 
διασποράς, δυσμενών μετεωρολογικών ή γεωγραφικών συνθηκών ή σημαντικών διαμεθοριακών 
συνεισφορών. Τα κράτη μέλη ορίζουν τον ακριβή αριθμό των ημερών κατά τις οποίες επιτρέπεται υπέρβαση 
των οριακών τιμών, έως τις 55 ημέρες κατά μέγιστο, και κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο 
της διάταξης.. 

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is a reintroduction of Parliament's adopted amendment on Annex XI, table, 
section on PM10. Sometimes the target set in Annex XI cannot be achieved because of site-
specific dispersion of characteristics, adverse meteorological or geographical conditions or 
significant transboundary contributions. These areas feature relatively high concentration of 
emissions without clear direct possibilities to limit these. It would be indispensable for these 
areas to get the opportunity for an extra number of days during which the limit value can be 
exceeded. The reintroduction of this amendment would reinforce the capacity of the areas to 
comply with the directive.

Τροπολογία: Dorette Corbey, Anders Wijkman

Τροπολογία 44
Παράρτημα XI, Τμήμα B, πίνακας, μέρος "ΑΣ10"

ΑΣ10  Ημερολογιακό έτος ΑΣ10  Ημερολογιακό έτος

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 82 από την πρώτη ανάγνωση.
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Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 45
Παράρτημα XI, Τμήμα B, πίνακας, μέρος "ΑΣ10"

ΑΣ10  1 ημέρα PM10 1 ημέρα

50 µg/m³, δεν πρέπει να υπερβαίνεται 
περισσότερο από 35 φορές ανά 
ημερολογιακό έτος

50 µg/m³, δεν πρέπει να υπερβαίνεται 
περισσότερο από 35 φορές ανά 
ημερολογιακό έτος

(*) Εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό να 
επιτευχθεί λόγω ειδικών για τη 
συγκεκριμένη θέση χαρακτηριστικών 
διασποράς, δυσμενών μετεωρολογικών ή 
γεωγραφικών συνθηκών ή σημαντικών 
διαμεθοριακών συνεισφορών. Τα κράτη 
μέλη ορίζουν τον ακριβή αριθμό των 
ημερών κατά τις οποίες επιτρέπεται 
υπέρβαση των οριακών τιμών, έως τις 55 
ημέρες κατά μέγιστο, και κοινοποιούν
πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο της 
διάταξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της ιδέας της τροπολογίας 82 από την πρώτη ανάγνωση:

Τροπολογία: Jens Holm

Τροπολογία 46
Παράρτημα XIV, Τμήμα B, πίνακας 

Κοινή θέση του Συμβουλίου

ΔΜΕ το 2010 Στόχος μείωσης της έκθεσης σε σχέση 
με το 2010

Έτος κατά το οποίο 
πρέπει να επιτευχθεί 

ο εθνικός στόχος 
μείωσης της έκθεσης

Άνω των 13 
µg/m3

20 τοις εκατό

7 - 13 µg/m3 (ΔΜΕ x 1,5) %

2020
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

ΔΜΕ το 2010 Στόχος μείωσης της έκθεσης σε σχέση 
με το 2010

Έτος κατά το οποίο 
θα επιτευχθεί ο 
εθνικός στόχος 

μείωσης της έκθεσης

Άνω των 13 
µg/m3

25 τοις εκατό

7 - 13 µg/m3 (ΔΜΕ x 1,9) %

2020

Or. en

Αιτιολόγηση

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör målet 
ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 47
Παράρτημα XIV, Τμήμα B, πίνακας 

Κοινή θέση του Συμβουλίου

ΔΜΕ το 
2010

Στόχος μείωσης της έκθεσης σε σχέση με 
το 2010

Έτος κατά το οποίο 
πρέπει να επιτευχθεί ο 

εθνικός στόχος 
μείωσης της έκθεσης

Άνω των 13 
µg/m3

20 τοις εκατό 2020
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7 - 13 µg/m3 (ΔΜΕ x 1,5) %

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

ΔΜΕ το 
2010

Στόχος μείωσης της έκθεσης σε σχέση με 
το 2010

Έτος κατά το οποίο θα
επιτευχθεί ο εθνικός 
στόχος μείωσης της 

έκθεσης

Άνω των 13 
µg/m3

20 τοις εκατό

7 - 13 µg/m3 (ΔΜΕ x 1,5) %

2020

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2007 να ορίσει στόχο μείωσης 20-30% 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την ΕΕ έως το 2020, αποτελεί μια σημαντική νέα 
κατάσταση που αλλάζει ουσιαστικά τις αναλογίες κόστους-οφέλους υπέρ πιο φιλόδοξων
οριακών τιμών για την προστασία της υγείας των πολιτών. Ο στόχος μείωσης της έκθεσης είναι 
σημαντικό συμπλήρωμα των οριακών τιμών, και επομένως σοβαρό στοιχείο της στρατηγικής 
για τη μείωση των επιπτώσεων της μόλυνσης από σωματίδια στην υγεία. Ωστόσο, για να 
εξασφαλιστεί ότι όντως λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των απαιτούμενων 
μειώσεων της έκθεσης, πρέπει να γίνει νομικά δεσμευτικός.

Τροπολογία: Jens Holm

Τροπολογία 48
Παράρτημα XIV, Τμήμα Γ

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Γ:  ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Περίοδος μέσου 
όρου

Τιμή στόχος Ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει 
επιτευχθεί η τιμή στόχος

Ημερολογιακό έτος 25 µg/m3 1η Ιανουαρίου 2010

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Γ.  ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
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Περίοδος μέσου 
όρου

Τιμή στόχος Ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει 
επιτευχθεί η τιμή στόχος

Ημερολογιακό έτος 10 µg/m3 1η Ιανουαρίου 2010

Or. en

(Rule 62(2(d))

Αιτιολόγηση

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 49
Παράρτημα XIV, Τμήμα Γ

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Γ. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Περίοδος μέσου όρου Τιμή στόχος Ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει 
επιτευχθεί η τιμή στόχος

Ημερολογιακό έτος 25 µg/m3 1η Ιανουαρίου 2010

Τροπολογία του Κοινοβουλίου 

Γ. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Περίοδος μέσου όρου Τιμή στόχος Ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει 
επιτευχθεί η τιμή στόχος



PE 394.128v01-00 22/37 AM\685498EL.doc

EL

Ημερολογιακό έτος 12 µg/m3 1η Ιανουαρίου 2010

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2007 να ορίσει στόχο μείωσης 20-30% 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την ΕΕ έως το 2020, αποτελεί μια σημαντική νέα 
κατάσταση που αλλάζει ουσιαστικά τις αναλογίες κόστους-οφέλους υπέρ πιο φιλόδοξων 
οριακών τιμών για την προστασία της υγείας των πολιτών. Πρόσφατες αναλύσεις της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος δείχνουν ότι εξαιτίας των ενισχυμένων πολιτικών για 
το κλίμα, θα σημειωθούν σημαντικές βελτιώσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις 
πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των θερμών σημείων. Το κόστος της εφαρμογής της τρέχουσας 
νομοθεσίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση αναμένεται να μειωθεί περίπου κατά 12 δισεκ. ευρώ 
ετησίως βάσει ενός σεναρίου μείωσης κατά 40% των αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030.

Τροπολογία: Henrik Lax

Τροπολογία 50
Παράρτημα XIV, Τμήμα Γ

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Γ. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Περίοδος μέσου όρου Τιμή στόχος Ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει 
επιτευχθεί η τιμή στόχος

Ημερολογιακό έτος 25 µg/m3 1η Ιανουαρίου 2010

Τροπολογία του Κοινοβουλίου 

Γ. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Περίοδος μέσου όρου Τιμή στόχος Ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει 
επιτευχθεί η τιμή στόχος

Ημερολογιακό έτος 12 µg/m3 1η Ιανουαρίου 2010

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια χαμηλότερη τιμή στόχος είναι απαραίτητη για την επαρκή προστασία της δημόσιας, υγείας, 
αν λάβουμε υπόψη ότι η ρύπανση από σωματίδια ενοχοποιείται για τις ασθένειες εκατομμυρίων 
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ανθρώπων στην ΕΕ από αναπνευστικές και καρδιακές παθήσεις, θρόμβωση και εγκεφαλικό, 
και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, για 350.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο. Πρόσφατη 
έκθεση (έκθεση του ΠΟΥ "WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen 
dioxide and sulfer dioxide global update 2005", που δημοσιεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου 2006) 
προτείνει μείωση της τιμής στα 10 µg/m3.

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 51
Παράρτημα XIV, Τμήμα Γ

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Γ. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Περίοδος μέσου όρου Τιμή στόχος Ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει 
επιτευχθεί η τιμή στόχος

Ημερολογιακό έτος 25 µg/m3 1η Ιανουαρίου 2010

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Γ. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Περίοδος μέσου όρου Τιμή στόχος Ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει 
επιτευχθεί η τιμή στόχος

Ημερολογιακό έτος 25 µg/m3 1η Ιανουαρίου 2010

* Ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να επιτευχθεί η οριακή τιμή από τη Δημοκρατία της 
Πολωνίας - 1 Ιανουαρίου 2015.

Or. en

Αιτιολόγηση

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.



PE 394.128v01-00 24/37 AM\685498EL.doc

EL

Τροπολογία: Jens Holm

Τροπολογία 52
Παράρτημα XIV, Τμήμα Δ

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής Ημερομηνία κατά 

την οποία πρέπει 

να έχει επιτευχθεί 

η οριακή τιμή

Ημερολογιακό έτος 25 µg/m3 20 % κατά τις *…, 

μειούμενο έως την 1η του 

επόμενου Ιανουαρίου και 

εν συνεχεία ανά εφεξής 

δωδεκάμηνο κατά ίσα 

ετήσια ποσοστά ώστε να 

καταλήξει σε 0% έως την 

1 Ιανουαρίου 2015

1η Ιανουαρίου 2015

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής1 Ημερομηνία κατά 

την οποία πρέπει 

να έχει επιτευχθεί 

η οριακή τιμή

Ημερολογιακό έτος 10 µg/m3 20 % κατά τις *…, 

μειούμενο έως την 1η του 

επόμενου Ιανουαρίου και 

εν συνεχεία ανά εφεξής 

δωδεκάμηνο κατά ίσα 

ετήσια ποσοστά ώστε να 

1η Ιανουαρίου 2015
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καταλήξει σε 0% έως την 

1 Ιανουαρίου 2015

1 Το μέγιστο περιθώριο ανοχής ισχύει επίσης σύμφωνα με το άρθρο 15(4).

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 53
Παράρτημα XIV, Τμήμα Δ

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Δ. ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής Ημερομηνία κατά 

την οποία πρέπει 

να έχει επιτευχθεί 

η οριακή τιμή

Ημερολογιακό έτος 25 µg/m3 20 % κατά τις *…, 

μειούμενο έως την 1η του 

επόμενου Ιανουαρίου και 

1η Ιανουαρίου 2015
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εν συνεχεία ανά εφεξής 

δωδεκάμηνο κατά ίσα 

ετήσια ποσοστά ώστε να 

καταλήξει σε 0% έως την 

1 Ιανουαρίου 2015

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου 

Δ. ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής Ημερομηνία κατά 

την οποία πρέπει 

να έχει επιτευχθεί 

η οριακή τιμή

Ημερολογιακό έτος 12 µg/m3 20 % κατά τις *…, 

μειούμενο έως την 1η του 

επόμενου Ιανουαρίου και 

εν συνεχεία ανά εφεξής 

δωδεκάμηνο κατά ίσα 

ετήσια ποσοστά ώστε να 

καταλήξει σε 0% έως την 

1 Ιανουαρίου 2015

1η Ιανουαρίου 2015

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2007 να ορίσει στόχο μείωσης 20-30% 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την ΕΕ έως το 2020, αποτελεί μια σημαντική νέα 
κατάσταση που αλλάζει ουσιαστικά τις αναλογίες κόστους-οφέλους υπέρ πιο φιλόδοξων 
οριακών τιμών για την προστασία της υγείας των πολιτών. Ο στόχος μείωσης της έκθεσης είναι 
σημαντικό συμπλήρωμα των οριακών τιμών, και επομένως σοβαρό στοιχείο της στρατηγικής 
για τη μείωση των επιπτώσεων της μόλυνσης από σωματίδια στην υγεία. Ωστόσο, για να 
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εξασφαλιστεί ότι όντως λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των απαιτούμενων 
μειώσεων της έκθεσης, πρέπει να γίνει νομικά δεσμευτικός.

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 54
Παράρτημα XIV, Τμήμα Δ

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Δ. ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής Ημερομηνία κατά 

την οποία πρέπει 

να έχει επιτευχθεί 

η οριακή τιμή

Ημερολογιακό έτος 25 µg/m3 20 % κατά τις *…, 

μειούμενο έως την 1η του 

επόμενου Ιανουαρίου και 

εν συνεχεία ανά εφεξής 

δωδεκάμηνο κατά ίσα 

ετήσια ποσοστά ώστε να 

καταλήξει σε 0% έως την 

1 Ιανουαρίου 2015

1η Ιανουαρίου 2015

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου 

Δ. ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής Ημερομηνία κατά 

την οποία πρέπει 

να έχει επιτευχθεί 

η οριακή τιμή

Ημερολογιακό έτος 25 µg/m3 20 % κατά τις *…, 

μειούμενο έως την 1η του 

1η Ιανουαρίου 

2015**
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επόμενου Ιανουαρίου και 

εν συνεχεία ανά εφεξής 

δωδεκάμηνο κατά ίσα 

ετήσια ποσοστά ώστε να 

καταλήξει σε 0% έως την 

1 Ιανουαρίου 2015

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

** Ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να επιτευχθεί η οριακή τιμή από τη 

Δημοκρατία της Πολωνίας - 1 Ιανουαρίου 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However,  because of  adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the limit  value for new strict standard for PM 
2,5 within defined date will not realistic to achieve.  Hard and brown coal constitute the base 
source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification 
(gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to 
economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable 
time considering also very high  economic and social costs. It is justified to postpone the date 
for Poland to meet the limit  value for PM 2,5 until 1 January 2020.

Τροπολογία: Dorette Corbey, Anders Wijkman

Τροπολογία 55
Παράρτημα XIV, Τμήμα Δ

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Δ. ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής Ημερομηνία κατά 

την οποία πρέπει 

να έχει επιτευχθεί 

η οριακή τιμή

Ημερολογιακό έτος 25 µg/m3 20 % κατά τις *…, 1η Ιανουαρίου 2015
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μειούμενο έως την 1η του 

επόμενου Ιανουαρίου και 

εν συνεχεία ανά εφεξής 

δωδεκάμηνο κατά ίσα 

ετήσια ποσοστά ώστε να 

καταλήξει σε 0% έως την 

1 Ιανουαρίου 2015

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου 

Δ. ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής Ημερομηνία κατά 

την οποία πρέπει 

να έχει επιτευχθεί 

η οριακή τιμή

Ημερολογιακό έτος 15 µg/m3 20 % κατά τις *…, 

μειούμενο έως την 1η του 

επόμενου Ιανουαρίου και 

εν συνεχεία ανά εφεξής 

δωδεκάμηνο κατά ίσα 

ετήσια ποσοστά ώστε να 

καταλήξει σε 0% έως την 

1 Ιανουαρίου 2015

1η Ιανουαρίου 2015

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is admissible for two reasons:  

1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
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on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.

Τροπολογία: Henrik Lax

Τροπολογία 56
Παράρτημα XIV, Τμήμα Δ

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Δ. ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής Ημερομηνία κατά 

την οποία πρέπει 

να έχει επιτευχθεί 

η οριακή τιμή

Ημερολογιακό έτος 25 µg/m3 20 % κατά τις *…, 

μειούμενο έως την 1η του 

επόμενου Ιανουαρίου και 

εν συνεχεία ανά εφεξής 

δωδεκάμηνο κατά ίσα 

ετήσια ποσοστά ώστε να 

καταλήξει σε 0% έως την 

1 Ιανουαρίου 2015

1η Ιανουαρίου 2015

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου 

Δ. ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής Ημερομηνία κατά 

την οποία πρέπει 
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να έχει επιτευχθεί 

η οριακή τιμή

Ημερολογιακό έτος 12 µg/m3 20 % κατά τις *…, 

μειούμενο έως την 1η του 

επόμενου Ιανουαρίου και 

εν συνεχεία ανά εφεξής 

δωδεκάμηνο κατά ίσα 

ετήσια ποσοστά ώστε να 

καταλήξει σε 0% έως την 

1 Ιανουαρίου 2015

1η Ιανουαρίου 2015

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια χαμηλότερη τιμή στόχος είναι απαραίτητη για την επαρκή προστασία της δημόσιας, υγείας, 
αν λάβουμε υπόψη ότι η ρύπανση από σωματίδια ενοχοποιείται για τις ασθένειες εκατομμυρίων 
ανθρώπων στην ΕΕ από αναπνευστικές και καρδιακές παθήσεις, θρόμβωση και εγκεφαλικό, 
και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, για 350.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο. Πρόσφατη 
έκθεση (έκθεση του ΠΟΥ "WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen 
dioxide and sulfer dioxide global update 2005", που δημοσιεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου 2006) 
προτείνει μείωση της τιμής στα 10 µg/m3.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 57
Παράρτημα XV, Τμήμα A, παράγραφος 6(β)

(β) λεπτομέρειες για τα μέτρα που είναι 
δυνατόν να ληφθούν για τη βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα.

(β) λεπτομέρειες για τα μέτρα που είναι 
δυνατόν να ληφθούν για τη βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεχόμενων ειδικών μέτρων για την 
προστασία των παιδιών, εφόσον 
απαιτείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα για την προστασία της ποιότητας του αέρα των παιδιών πιθανώς να είναι ειδικότερα ή 
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διαφορετικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

Τροπολογία: Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Τροπολογία 58
Παράρτημα XV, Τμήμα A, παράγραφος 6(β)α (νέα)

(βa) Λεπτομέρειες ενδεχόμενων μέτρων για 
τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα των 
παιδιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση 
καλύπτονται αυτή τη στιγμή από το Παράρτημα XV, Μέρος A, παράγραφος 6(β) τα μέτρα για τη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα των παιδιών πιθανώς να είναι ειδικότερα ή διαφορετικά μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο. Από την στιγμή της πρώτης ανάγνωσης, έχουν έρθει στο φως πολλά νέα 
επιστημονικά στοιχεία που τονίζουν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των 
παιδιών. Νέες μελέτες διεξήχθησαν στις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και την Καλιφόρνια (Brauer et 
al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).  

Τροπολογία: Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Τροπολογία 59
Παράρτημα XV, Τμήμα A, παράγραφος 8, εισαγωγή

8.  Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ή τα 
σχέδια για τη μείωση της ρύπανσης τα οποία 
έχουν εγκριθεί μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας:

8. Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ή τα 
σχέδια για τη μείωση της ρύπανσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών μέτρων για 
τη μείωση της έκθεσης των παιδιών, τα 
οποία έχουν εγκριθεί μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση 
καλύπτονται αυτή τη στιγμή, τα μελλοντικά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα των 
παιδιών πιθανώς να είναι ειδικότερα ή και διαφορετικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Από την 
στιγμή της πρώτης ανάγνωσης, έχουν έρθει στο φως πολλά νέα επιστημονικά στοιχεία που 
τονίζουν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των παιδιών. Νέες μελέτες 
διεξήχθησαν στις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και την Καλιφόρνια (Brauer et al 2007, Annesi-
Maesano et al 2007, Islam et al 2007).
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Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 60
Παράρτημα XV, Τμήμα A, παράγραφος 8, εισαγωγή

8.  Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ή τα 
σχέδια για τη μείωση της ρύπανσης τα οποία 
έχουν εγκριθεί μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας:

8. Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ή τα 
σχέδια για τη μείωση της ρύπανσης, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου αρμόζει, 
ειδικών μέτρων για τη μείωση της έκθεσης 
των παιδιών, τα οποία έχουν εγκριθεί μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα των παιδιών πιθανώς να είναι ειδικότερα ή 
διαφορετικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 61
Παράρτημα XV, Τμήμα A, παράγραφος 9 

9. Πληροφορίες για τα μέτρα ή τα σχέδια 
που προβλέπονται ή σχεδιάζονται 
μακροπρόθεσμα.

9. Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης 
περιγραφής των διατεθέντων 
χρηματοδοτικών πόρων, για τα μέτρα ή τα 
σχέδια που προβλέπονται ή σχεδιάζονται 
μακροπρόθεσμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 51 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 62
Παράρτημα XV, Τμήμα Β, παράγραφος 3, εισαγωγή

3.  Πληροφορίες όσον αφορά τα μέτρα για 
τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των 
οποίων εξετάσθηκε η ενδεχόμενη εφαρμογή 
στο κατάλληλο τοπικό, περιφερειακό ή 
εθνικό επίπεδο σχετικά με την επίτευξη των 
στόχων για την ποιότητα του αέρα 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:

3. Πληροφορίες όσον αφορά τα μέτρα για τη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των 
οποίων σχεδιάζεται η εφαρμογή στο 
κατάλληλο τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό 
επίπεδο σχετικά με την επίτευξη των στόχων 
για την ποιότητα του αέρα 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της ιδέας της τροπολογίας 52 της πρώτης ανάγνωσης. Επιβάλλεται να 
καταδειχθούν ενέργειες που έγιναν· δεν αρκεί να έχουν εξεταστεί ενδεχόμενα μέτρα.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 63
Παράρτημα XV, Τμήμα Β, παράγραφος 3 (δ)

(δ)  μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών 
από τις μεταφορές μέσω του 
προγραμματισμού και της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένων τελών 
για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης, των διαφοροποιημένων τελών 
στάθμευσης ή άλλων οικονομικών κινήτρων 
και της καθιέρωσης «ζωνών χαμηλών 
εκπομπών»),

(δ)  μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών 
από τις μεταφορές μέσω του 
προγραμματισμού και της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένων τελών 
για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης, των διαφοροποιημένων τελών 
στάθμευσης ή άλλων οικονομικών κινήτρων 
και της καθιέρωσης «ζωνών χαμηλών 
εκπομπών» και της προώθησης των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και των μη 
μηχανοκίνητων τρόπων μεταφοράς, όπως 
είναι το ποδήλατο και το βάδισμα),

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποδείχτηκε πρόσφατα ότι 21 από τα 25 κράτη μέλη δεν έχουν τηρήσει τις υφιστάμενες οριακές 
τιμές, και στις περισσότερες περιπτώσεις ο λόγος ήταν ότι δεν γνώριζαν ποια μέτρα έπρεπε να 
λάβουν για να συμμορφωθούν με τις οριακές τιμές. Επίσης, για να εξασφαλιστεί ο δίκαιος 
χαρακτήρας των ενδεχόμενων παρεκκλίσεων, πρέπει να δοθούν στα κράτη μέλη ακριβείς 
κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 64
Παράρτημα XV, Τμήμα Β, παράγραφος 3(ζ)α (νέα)

(ζa) ειδικά μέτρα για τη μείωση της 
έκθεσης των παιδιών ή άλλων ευαίσθητων 
ομάδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ειδικά μέτρα μείωσης για την προστασία των παιδιών μπορεί να είναι ειδικά για τη θέση ή 
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τον τύπο έκθεσης.

Τροπολογία: Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Τροπολογία 65
Παράρτημα XV, Τμήμα Β, παράγραφος 3(ζ)α (νέα)

(ζa) μέτρα για την προστασία των παιδιών 
ή άλλων ευαίσθητων ομάδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ειδικά μέτρα μείωσης για την προστασία των παιδιών μπορεί να είναι ειδικά για τη θέση ή 
τον τύπο έκθεσης. Από την στιγμή της πρώτης ανάγνωσης, έχουν έρθει στο φως πολλά νέα 
επιστημονικά στοιχεία που τονίζουν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των 
παιδιών. Νέες μελέτες διεξήχθησαν στις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και την Καλιφόρνια (Brauer et 
al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). 

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Τροπολογία 66
Παράρτημα XVI α (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  XVI Α
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΑ 
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΣΑ 
ΣΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ.
- συμπερίληψη των μονάδων καύσης 
ισχύος 20 έως 50 Megawatt στην οδηγία 
IPPC  96/61/ΕΚ,
- EURO VI για βαρέα οχήματα,
- νέα πρότυπα για εγκαταστάσεις οικιακής 
θέρμανσης,
- συντονισμένα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ ώστε 
να ενθαρρυνθούν οι πλοιοκτήτες να 
μειώσουν τις εκπομπές και/ή να θεσπίσουν 
πρότυπα για τις εκπομπές από κινητήρες 
πλοίων της ΕΕ ή να συμφωνηθούν σε 
επίπεδο ΔΝΟ νέα πρότυπα για τις 
εκπομπές από κινητήρες πλοίων.
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Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 84 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Τροπολογία 67
Παράρτημα XVI α (νέο)

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΑ 
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΣΑ 
ΣΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1. Για να δώσει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να επιτύχουν τις οριακές τιμές 
ποιότητας του αέρα που τίθενται στην 
παρούσα οδηγία ενός των καθορισμένων
προθεσμιών, η Επιτροπή, μέσα σε δύο 
χρόνια από τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
οδηγίας, παρουσιάζει προτάσεις για 
δεσμευτικές νομικές διατάξεις της ΕΕ, οι 
οποίες να αφορούν τις πηγές ρύπανσης και 
να συνδέονται με αυστηρότερες οριακές 
τιμές εκπομπών. Στο ελάχιστο, οι 
προτάσεις αυτές ασχολούνται με τους 
ακόλουθους τομείς και εκπομπούς, όπου qq 
να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων:  

§ πρότυπα για όλες τις σχετικές, 
στάσιμες εγκαταστάσεις που 
εκπέμπουν ρύπους, για παράδειγμα 
συμπερίληψη των μονάδων καύσης 
μεταξύ 20 και 50 Megawatt στην 
οδηγία 96/61/EΚ· 

§ πρότυπα για μηχανοκίνητα οχήματα 
και σκάφη όλων των μεγεθών και 
τάξεων, που κινούνται στην ξηρά, 
τη θάλασσα ή τον αέρα, π.χ. EURO 
VI για τα βαρέα οχήματα ή 
συντονισμένα μέτρα μέτρα σε 
επίπεδο ΕΕ ώστε να ενθαρρυνθούν 
οι πλοιοκτήτες να μειώσουν τις 
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εκπομπές ή συμφωνίες για τις 
εκπομπές από κινητήρες πλοίων 
υπό την αιγίδα του ΔΝΟ·

§ νέα πρότυπα για εγκαταστάσεις 
οικιακής θέρμανσης·

§ κινητήρες και μηχανήματα 
εργοταξίου·

§ αγροτικός τομέας (μεταξύ άλλων 
λιπάσματα και κτηνοτροφία).

2. Η Επιτροπή παρουσιάζει κάθε πέντε 
χρόνια στο Συμβούλιο και στο 
Κοινοβούλιο έκθεση προόδου σχετικά 
με τα σημεία της παραγράφου 1 και την 
υλοποίησή τους από τα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τις ιδέες της τροπολογίας 84 της πρώτης ανάγνωσης. 

Τα μέτρα που συνδέονται με τις εκπομπές πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τα μέτρα 
προστασίας από την εισροή ρύπων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η προτεραιότητα για μια 
πολιτική περιβάλλοντος σχετικά με τα σωματίδια, πρέπει να καλυφθούν όλες οι πηγές 
εκπομπών. Η δράση από την πλευρά της εισροής ρύπων μπορεί τότε να λαμβάνεται ως 
συμπληρωματικό μέτρο, εάν και εφόσον δεν μπορεί να επιτευχθεί το ζητούμενο επίπεδο 
προστασίας με μέτρα σχετικά με τις εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον ή το μελλοντικό 
επίπεδο της τεχνολογίας ή αν τα μέτρα σχετικά με τις εκπομπές θα αποτελούσαν υπερβολική 
μακροπρόθεσμη επιβάρυνση για τον εκπομπό.


