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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/�./ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων

από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2

τη γνώµη της Επιτροπής των περιφερειών,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 EE C 300 της 29.9.1998, σ. 6.
2 ΕΕ C 101 της 12.4.1999, σ. 55.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C 219 της 30.7.1999, σ.

175), Κοινή θέση του Συµβουλίου της                (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της                (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία 88/609/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 1988 για τον περιορισµό των

εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης 1, που

συνέβαλε στον περιορισµό και τον έλεγχο των ατµοσφαιρικών εκποµπών των µεγάλων

εγκαταστάσεων καύσης, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας.

(2) Το πέµπτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον 2 θέτει ως στόχους να µην υπάρξει ποτέ

υπέρβαση των κρίσιµων φορτίων και επιπέδων ορισµένων ρύπων που προκαλούν την οξίνιση

του περιβάλλοντος, όπως το διοξείδιο του θείου (SO2) και τα οξείδια του αζώτου (NOx) και,

όσον αφορά τη ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα, να προστατευθεί το κοινό αποτελεσµατικά

από τους αναγνωρισµένους κινδύνους για την υγεία που προέρχονται από τη ρύπανση του αέρα.

(3) Όλα τα κράτη µέλη υπέγραψαν το Πρωτόκολλο του Γκέτεµποργκ της 1ης ∆εκεµβρίου 1999, της

Σύµβασης της Οικονοµικής Επιτροπής των ΗΕ για την Ευρώπη του 1979 για τη διαµεθοριακή

ρύπανση της ατµόσφαιρας σε µεγάλη απόσταση, το οποίο αποβλέπει στη µείωση της οξίνισης,

του ευτροφισµού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους και το οποίο περιλαµβάνει, µεταξύ

άλλων, δεσµεύσεις για τη µείωση της εκποµπής διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου.

(4) Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση περί της κοινοτικής στρατηγικής για την καταπολέµηση της

οξίνισης όπου η αναθεώρηση της οδηγίας 88/609/ΕΟΚ χαρακτηρίζεται ως αναπόσπαστος

συντελεστής της στρατηγικής αυτής· µε µακροπρόθεσµο στόχο να µειωθούν οι εκποµπές

διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου αρκούντως ώστε οι αποθέσεις και οι

συγκεντρώσεις να κατέλθουν σε επίπεδα κάτω από τα κρίσιµα φορτία και επίπεδα.

                                                
1 ΕΕ L 336 της 7.12.1988, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/66/ΕΚ

(ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 83)
2 ΕΕ C 138 της 17.5.1993, σ. 1.
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(5) Ο στόχος της µείωσης των εκποµπών ρύπων που προκαλούν οξίνιση από τις µεγάλες

εγκαταστάσεις καύσης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη µε

µονοµερή δράση ενώ µια ασυντόνιστη δράση δεν παρέχει εχέγγυα επίτευξης του επιδιωκόµενου

στόχου. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι εκποµπές υπεύθυνων για την οξίνιση ρύπων είναι αναγκαίο να

µειωθούν σε όλη την έκταση της Κοινότητας, η δράση στο κοινοτικό επίπεδο θα είναι

αποτελεσµατικότερη σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5

της συνθήκης.

(6) Οι υφιστάµενες µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης συµβάλλουν σηµαντικά στις εκποµπές διοξειδίου

του θείου και οξειδίων του αζώτου στην Κοινότητα, οι οποίες πρέπει να µειωθούν· συνεπώς,

πρέπει να προσαρµοστεί η προσέγγιση αναλόγως των διαφορετικών χαρακτηριστικών των

µεγάλων εγκαταστάσεων καύσης στα κράτη µέλη.

(7) Η οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 , σχετικά µε την

ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 1 θεσπίζει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για

την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, κατά την οποία εξετάζονται σφαιρικά όλες οι

συνιστώσες της περιβαλλοντικής επίδοσης των εγκαταστάσεων· οι εγκαταστάσεις καύσης, των

οποίων η ονοµαστική θερµική ισχύς υπερβαίνει τα 50 MW, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της

ανωτέρω οδηγίας · σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας αυτής, ανά τριετία και

βάσει των στοιχείων που διαβιβάζουν τα κράτη µέλη, η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των

κυριοτέρων εκποµπών και των πηγών τους· σύµφωνα µε το άρθρο 18 της ιδίας οδηγίας,

προτάσει της Επιτροπής, το Συµβούλιο θα ορίσει, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που

καθορίζονται στη συνθήκη, τις οριακές τιµές εκποµπής για τις οποίες έχει διαπιστωθεί η ανάγκη

κοινοτικής δράσης, µε βάση, ειδικότερα, την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπεται στο

άρθρο 16 της ανωτέρω οδηγίας .

                                                
1 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26.
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(8) Η τήρηση των οριακών τιµών εκποµπών που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να

θεωρείται ως αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της

οδηγίας 96/61/ΕΚ που σχετίζονται µε τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών· η

συµµόρφωση αυτή ενδέχεται να απαιτεί αυστηρότερες οριακές τιµές εκποµπών, οριακές τιµές

για τις εκποµπές άλλων ουσιών και για άλλα στοιχεία του περιβάλλοντος και άλλους

κατάλληλους όρους.

(9) Η βιοµηχανία έχει πείρα 15 ετών στην εφαρµογή τεχνικών µείωσης των ρυπογόνων εκποµπών

από τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης.

(10) Το Πρωτόκολλο για τα βαρέα µέταλλα της Σύµβασης της ΟΕΕ/ΟΗΕ σχετικά µε τη

διαµεθοριακή ρύπανση της ατµόσφαιρας σε µεγάλη απόσταση συνιστά τη λήψη µέτρων για τη

µείωση των εκποµπών βαρέων µετάλλων από ορισµένες εγκαταστάσεις· είναι γνωστό ότι η

µείωση των εκποµπών κονιορτού µέσω εξοπλισµού µείωσης του κονιορτού θα βοηθήσει και τη

µείωση των σωµατιδιακών εκποµπών βαρέων µετάλλων.

(11) Οι σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής αντιπροσωπεύουν σηµαντικό τµήµα του κλάδου των µεγάλων

εγκαταστάσεων καύσης.

(12) Η οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου

1996 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 1

επιδιώκει, µεταξύ άλλων, την κατανοµή νέας παραγωγικής ικανότητας µεταξύ νεοεισερχόµενων

στον κλάδο επιχειρήσεων.

                                                
1 ΕΕ L 27 της 30.1.1997, σ. 20.
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(13) Η Κοινότητα έχει δεσµευθεί να µειώσει τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα· όπου είναι

εφικτή, η συνδυασµένη παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού παρέχει λαµπρές προοπτικές για

την ουσιαστική βελτίωση της συνολικής αποδοτικής χρήσης των καυσίµων.

(14) Παρατηρείται ήδη σηµαντική αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρισµού,

η οποία µάλλον θα συνεχιστεί, ιδίως µέσω της χρήσης αεριοστροβίλων.

(15) Λόγω της αυξανοµένης παραγωγής ενέργειας από τη βιοµάζα, χρειάζονται συγκεκριµένες

προδιαγραφές εκποµπής για το καύσιµο αυτό.

(16) Το Συµβούλιο, στο ψήφισµά του της 24ης Φεβρουαρίου 1997 για την κοινοτική στρατηγική

διαχείρισης αποβλήτων 1 εµµένει στην ανάγκη προώθησης της ανάκτησης αποβλήτων και είναι

της γνώµης ότι θα πρέπει να εφαρµόζονται κατάλληλες προδιαγραφές εκποµπών στη λειτουργία

των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας

του περιβάλλοντος.

(17) Η βιοµηχανία έχει αποκτήσει πείρα στις τεχνικές και τον εξοπλισµό µέτρησης των κυριότερων

ρύπων που εκπέµπονται από τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τυποποίησης (CEN) έχει αρχίσει εργασίες µε σκοπό τη δηµιουργία πλαισίου που θα

εξασφαλίζει συγκρίσιµα αποτελέσµατα µετρήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας και θα

εγγυάται ένα υψηλό ποιοτικό επίπεδο των µετρήσεων αυτών.

                                                
1 ΕΕ C 76 της 11.3.1997, σ. 1.
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(18) Απαιτείται ακριβέστερη γνώση των εκποµπών των κυριότερων ρύπων από µεγάλες

εγκαταστάσεις καύσης· τα σχετικά στοιχεία, για να είναι πράγµατι αντιπροσωπευτικά των

επιπέδων της ρύπανσης από τις εγκαταστάσεις αυτές, θα πρέπει να συνδυαστούν και µε στοιχεία

για την ενεργειακή τους κατανάλωση.

(19) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα χρονικά όρια εντός των οποίων τα κράτη µέλη οφείλουν να

µεταφέρουν στην εθνική τους νοµοθεσία και να εφαρµόσουν την οδηγία 88/609/ΕΟΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία αφορά τις εγκαταστάσεις καύσης µε ονοµαστική θερµική ισχύ τουλάχιστον ίση

προς 50 MW, ασχέτως του είδους του χρησιµοποιούµενου καυσίµου (στερεό, υγρό ή αέριο).

Άρθρο 2

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοούνται ως :

(1) «εκποµπή»: η απόρριψη στην ατµόσφαιρα ουσιών από εγκατάσταση καύσης,

(2) «καυσαέρια» : τα αέρια απόβλητα που περιλαµβάνουν στερεές, υγρές ή αέριες εκποµπές· η
κατ' όγκον παροχή τους εκφράζεται σε κυβικά µέτρα ανά ώρα υπό κανονικές συνθήκες
θερµοκρασίας (273 K) και πίεσης (101,3 kPa), µετά τη διόρθωση για τους περιεχόµενους
υδρατµούς, στο εξής αναφερόµενα ως «Nm3/h»,
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(3) «οριακή τιµή εκποµπής» : η επιτρεπόµενη ποσότητα µιας ουσίας που περιέχεται στα
καυσαέρια της εγκατάστασης καύσης και η οποία µπορεί να απορρίπτεται στην ατµόσφαιρα
κατά τη διάρκεια µιας δεδοµένης περιόδου· η τιµή αυτή υπολογίζεται ως µάζα ανά όγκο
καυσαερίων και εκφράζεται σε mg/Nm3, µε κατ' όγκον περιεκτικότητα σε οξυγόνο 3% για τα
υγρά και αέρια καύσιµα, 6% για τα στερεά καύσιµα και 15% για τους αεριοστροβίλους,

(4) «ποσοστό αποθείωσης» : ο λόγος της ποσότητας θείου που δεν εκπέµπεται στην ατµόσφαιρα
στον τόπο της εγκατάστασης καύσης σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα, προς την ποσότητα θείου
που περιέχεται στο καύσιµο το οποίο εισέρχεται στην εγκατάσταση καύσης και
χρησιµοποιείται κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα,

(5) «εκµεταλλευόµενος φορέας» : κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκµεταλλεύεται την
εγκατάσταση καύσης ή διαθέτει, είτε ιδίω δικαιώµατι είτε κατ' εξουσιοδότηση, καθοριστική
εξουσία οικονοµικού ελέγχου επ' αυτής,

(6) «καύσιµο» : κάθε στερεά, υγρή ή αέρια καύσιµη ύλη που τροφοδοτεί την εγκατάσταση
καύσης, εκτός των αποβλήτων που καλύπτονται από τις οδηγίες του Συµβουλίου 89/369/ΕΟΚ
της 8ης Ioυvίoυ 1989 σχετικά µε τηv πρόληψη της ατµoσφαιρικής ρύπαvσης πoυ πρoκαλείται
από τις vέες εγκαταστάσεις καύσης αστικώv απoρριµµάτωv 1, 89/429/ΕΟΚ της 21ης Ioυvίoυ
1989 σχετικά µε τη µείωση της ατµoσφαιρικής ρύπαvσης πoυ πρoκαλείται από τις υφιστάµενες
εγκαταστάσεις καύσης αστικώv απoρριµµάτωv2 και 94/67/ΕΚ της 16ης ∆εκεµβρίoυ 1994, για
τηv απoτέφρωση τωv επικιvδύvωv απoβλήτωv3 ή από οποιαδήποτε µεταγενέστερη κοινοτική
πράξη η οποία ακυρώνει και αντικαθιστά µία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές,

                                                
1 ΕΕ L 163 της 14.6.1989, σ. 32.
2 ΕΕ L 203 της 15.7.1989, σ. 50.
3 ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 34.
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(7) «εγκατάσταση καύσης» : κάθε τεχνική εγκατάσταση στην οποία οξειδώνονται καύσιµα µε
σκοπό τη χρησιµοποίηση της παραγόµενης θερµότητας.

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µόνο στις εγκαταστάσεις καύσης που προορίζονται για την

παραγωγή ενέργειας, εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν απευθείας τα

προϊόντα καύσης σε κάποια διαδικασία παραγωγής. Ειδικότερα , η παρούσα οδηγία δεν

εφαρµόζεται στις ακόλουθες εγκαταστάσεις καύσης:

(α) τις εγκαταστάσεις όπου τα προϊόντα καύσης χρησιµοποιούνται για την απευθείας
θέρµανση, την ξήρανση ή οποιαδήποτε άλλη κατεργασία αντικειµένων ή υλικών π.χ.
κάµινοι αναθέρµανσης, κάµινοι θερµικής κατεργασίας,

(β) τις εγκαταστάσεις µετάκαυσης, δηλαδή κάθε τεχνική συσκευή που προορίζεται για τον
καθαρισµό των καυσαερίων µε καύση και δεν λειτουργεί ως αυτόνοµη εγκατάσταση
καύσης,

(γ) τις εγκαταστάσεις αναγέννησης των καταλυτών που χρησιµοποιούνται στην
καταλυτική πυρόλυση,

(δ) τις εγκαταστάσεις µετατροπής του υδροθείου σε θείο,
(ε) τους αντιδραστήρες που χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία,
(στ) τις συστοιχίες καµίνων κοκ,
(ζ) τους προθερµαντήρες αέρος υψικαµίνων,
(η) οποιαδήποτε τεχνική συσκευή που χρησιµοποιείται για την προώθηση οχήµατος, πλοίου ή

αεροσκάφους,
(θ) τους αεριοστροβίλους που χρησιµοποιούνται σε εξέδρες ανοικτής θάλασσας,
(ι) τους αεριοστροβίλους που έχουν λάβει άδεια πριν από * ή για τους οποίους, κατά την

αρµόδια αρχή, υποβάλλεται πλήρης αίτηση για χορήγηση αδείας πριν από * εφόσον η εν
λόγω εγκατάσταση τεθεί σε λειτουργία το αργότερο **, µε την επιφύλαξη του άρθρου 8
παράγραφος 1 και του Παραρτήµατος ΙΧ µέρη (Α) και (Β),

___________________
* 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας
** 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας
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∆εν εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία οι ντιζελοκίνητες, βενζινοκίνητες ή αεριοκίνητες

εγκαταστάσεις.

Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες ξεχωριστές νέες εγκαταστάσεις κατασκευάζονται

κατά τρόπο ώστε, κατά την κρίση των αρµόδιων αρχών, να είναι δυνατόν, λαµβανοµένων

υπόψη των τεχνικών και οικονοµικών παραγόντων, τα καυσαέριά τους να απορρίπτονται από

κοινή καπνοδόχο, το σύνολο των εγκαταστάσεων αυτών θεωρείται ως µια ενιαία µονάδα,

(8) «µικτή εστία» : κάθε εγκατάσταση καύσης που µπορεί να τροφοδοτείται ταυτόχρονα ή

εναλλάξ µε δύο ή περισσότερα είδη καυσίµων,

(9) «νέα εγκατάσταση» : κάθε εγκατάσταση καύσης στην οποία η αρχική άδεια κατασκευής ή,

ελλείψει της σχετικής διαδικασίας, η αρχική άδεια λειτουργίας χορηγήθηκε την 1η Ιουλίου

1987 ή µεταγενέστερα,

(10) «υφιστάµενη εγκατάσταση» : κάθε εγκατάσταση καύσης στην οποία η αρχική άδεια

κατασκευής ή, ελλείψει της σχετικής διαδικασίας, η αρχική άδεια λειτουργίας χορηγήθηκε

πριν από την 1η Ιουλίου 1987,

(11) «βιοµάζα» : τα προϊόντα που αποτελούνται από οποιαδήποτε φυτική ύλη, εν όλω ή εν µέρει,

από τη γεωργία ή τη δασοκοµία, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο προκειµένου να

αντληθεί το ενεργειακό της περιεχόµενο, καθώς και τα ακόλουθα απόβλητα που

χρησιµοποιούνται ως καύσιµο :

(α) φυτικά απόβλητα της γεωργίας ή της δασοκοµίας,
(β) φυτικά απόβλητα της βιοµηχανίας τροφίµων,
(γ) φυτικά απόβλητα από την παραγωγή παρθένου χαρτοπολτού και την παραγωγή χαρτιού

από χαρτοπολτό,
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(δ) απόβλητα φελλού,
(ε) απόβλητα ξύλου εκτός από τα απόβλητα ξύλου που ενδέχεται να περιέχουν αλογονούχες

οργανικές ενώσεις ή βαρέα µέταλλα ως αποτέλεσµα επεξεργασίας µε συντηρητικά ξύλου ή
ως αποτέλεσµα επίστρωσης, και τα οποία περιλαµβάνουν ιδίως απόβλητα ξύλου
προερχόµενα από οικοδοµές και κατεδαφίσεις,

(12) «αεριοστρόβιλος» : κάθε περιστρεφόµενη µηχανή που µετατρέπει θερµική ενέργεια σε µηχανικό

έργο και η οποία αποτελείται κυρίως από συµπιεστή, θερµική διάταξη, όπου το καύσιµο

οξειδώνεται για να θερµάνει το φέρον ρευστό, και στρόβιλο.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 1990, κατάλληλα προγράµµατα

για την προοδευτική µείωση των συνολικών ετήσιων εκποµπών που προέρχονται από τις

υφιστάµενες εγκαταστάσεις. Στα προγράµµατα αυτά καθορίζονται τα σχετικά χρονοδιαγράµµατα

και η διαδικασία της εφαρµογής τους.

2. Σύµφωνα µε τα προγράµµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη µέλη συνεχίζουν

να συµµορφώνονται µε τα ανώτατα όρια εκποµπών και τα αντίστοιχα ποσοστά µείωσης που

καθορίζονται για το διοξείδιο του θείου στο παράρτηµα Ι, στήλες 1 έως 6 και για τα οξείδια του

αζώτου στο παράρτηµα ΙΙ, στήλες 1 έως 4, κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζουν τα παραρτήµατα

αυτά, και µέχρι να εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 4 οι οποίες ισχύουν επί των υφισταµένων

εγκαταστάσεων.

3. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των προγραµµάτων, τα κράτη µέλη καθορίζουν επίσης τις

συνολικές ετήσιες εκποµπές, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΧ µέρος Γ.
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4. Αν, λόγω απροσδόκητης και ουσιαστικής µεταβολής της ζήτησης ενέργειας ή της

διαθεσιµότητας ορισµένων καυσίµων ή ορισµένων γεννητριών, δηµιουργηθεί σε κάποιο κράτος

µέλος σοβαρή δυσκολία εφαρµογής του προγράµµατος που έχει καταρτίσει δυνάµει της

παραγράφου 1, η Επιτροπή, µετά από αίτηση του οικείου κράτους µέλους και βάσει του

περιεχοµένου αυτής της αίτησης, αποφασίζει την τροποποίηση, γι' αυτό το κράτος µέλος, των

οριζόµενων στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ ανωτάτων ορίων εκποµπής ή/και ηµεροµηνιών και

κοινοποιεί την απόφασή της στο Συµβούλιο και στα κράτη µέλη. Εντός τριών µηνών, τα κράτη

µέλη µπορούν να προσφύγουν στο Συµβούλιο κατά της απόφασης της Επιτροπής. Το Συµβούλιο,

αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, δύναται να λάβει διαφορετική απόφαση εντός τριών µηνών.

Άρθρο 4

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι κάθε άδεια

κατασκευής ή, ελλείψει της σχετικής διαδικασίας, κάθε άδεια λειτουργίας µιας νέας εγκατάστασης

για την οποία, κατά την αρµόδια αρχή, υποβάλλεται πλήρης αίτηση για χορήγηση αδείας πριν από*

και εφόσον η εν λόγω εγκατάσταση τεθεί σε λειτουργία το αργότερο ** περιλαµβάνει όρους σχετικά

µε την τήρηση των οριακών τιµών εκποµπής που καθορίζονται στο µέρος Α των Παραρτηµάτων ΙΙΙ

έως VII για το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου και τον κονιορτό.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι κάθε άδεια για την

κατασκευή ή, ελλείψει σχετικής διαδικασίας, για τη λειτουργία νέας εγκατάστασης εκτός των

καλυπτοµένων από την παράγραφο 1, περιλαµβάνει όρους σχετικά µε την τήρηση των οριακών τιµών

εκποµπής που καθορίζονται στο µέρος Β των Παραρτηµάτων ΙΙΙ έως VII για το διοξείδιο του θείου,

τα οξείδια του αζώτου και τον κονιορτό.

____________________

* 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

** 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 96/61/ΕΚ και της οδηγίας 96/62/ΕΚ του Συµβoυλίoυ της

27ης Σεπτεµβρίoυ 1996 σχετικά µε τηv εκτίµηση και τηv διαχείριση της πoιότητας τoυ αέρα τoυ

περιβάλλovτoς 1, τα κράτη µέλη, το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, οφείλουν να επιτύχουν

σηµαντικές µειώσεις των εκποµπών, είτε :

(α) λαµβάνοντας κατάλληλα µέτρα ώστε κάθε άδεια λειτουργίας υφιστάµενης εγκατάστασης να

περιλαµβάνει όρους σχετικά µε την τήρηση των οριακών τιµών εκποµπής που καθορίζονται για

τις νέες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είτε

(β) εξασφαλίζοντας ότι οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις υπόκεινται στο εθνικό σχέδιο µείωσης των
εκποµπών που αναφέρεται στην παράγραφο 6,

και εφαρµόζοντας, όπου πρέπει, τα άρθρα 5, 6, 8 και 9.

4. Με την επιφύλαξη των οδηγιών 96/61/ΕΚ και 96/62/ΕΚ οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις µπορούν

να εξαιρούνται από την υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τις αναφερόµενες στην παράγραφο 3

οριακές τιµές εκποµπών και από την ένταξή τους στο εθνικό σχέδιο µείωσης των εκποµπών υπό τις

ακόλουθες προϋποθέσεις :

(α) ο φορέας εκµετάλλευσης υφιστάµενης εγκατάστασης, µε έγγραφη δήλωσή του υποβαλλοµένη
µέχρι την 30ή Ιουνίου 2004 το αργότερο στην αρµόδια αρχή, αναλαµβάνει την υποχρέωση να
µην λειτουργήσει την εγκατάσταση περισσότερο από 20.000 ώρες από την 1η Ιανουαρίου 2008
και εφεξής,

(β) ο φορέας εκµετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στην αρµόδια αρχή στοιχεία για
τον µέχρι τότε χρόνο λειτουργίας και για τον µη χρησιµοποιηθέντα χρόνο λειτουργίας που
αποµένει µέχρι το τέλος της λειτουργικής ζωής της εγκατάστασης.

                                                
1 ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55.
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5. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν την τήρηση οριακών τιµών εκποµπής και προθεσµιών

εφαρµογής αυστηρότερων από εκείνες που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 και στο

άρθρο 11. Μπορούν επίσης να περιλαµβάνουν και άλλους ρύπους καθώς και να επιβάλλουν

συµπληρωµατικές απαιτήσεις ή την προσαρµογή των εγκαταστάσεων στην τεχνική πρόοδο.

6. Τα κράτη µέλη µπορούν, µε την επιφύλαξη της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 96/61/ΕΚ, και

λαµβάνοντας υπόψη το κόστος/ωφέλεια καθώς και τις υποχρεώσεις τους δυνάµει της οδηγίας ΕΚ/

/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της [   ] για τα εθνικά ανώτατα όρια

εκποµπών 1 και της οδηγίας 96/62/ΕΚ, να καθορίζουν και να εφαρµόζουν εθνικό σχέδιο µείωσης των

εκποµπών για υφιστάµενες εγκαταστάσεις, λαµβάνοντας µεταξύ άλλων υπόψη τη συµµόρφωση µε τα

ανώτατα όρια που περιέχονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ.

Το εθνικό σχέδιο µείωσης των εκποµπών θα µειώνει τις ολικές ετήσιες εκποµπές ΝΟx, SO2 και

κονιορτού των υφισταµένων εγκαταστάσεων στα επίπεδα που θα είχαν επιτευχθεί δια της εφαρµογής

των οριακών τιµών εκποµπής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις εν

λειτουργία το 2000, (στις οποίες περιλαµβάνονται οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις που υποβάλλονται σε

πρόγραµµα αποκατάστασης το 2000 εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή, για την τήρηση της µείωσης

εκποµπών που επιβάλλεται από την εθνική νοµοθεσία), και µε βάση τον πραγµατικό ετήσιο χρόνο

λειτουργίας κάθε εγκατάστασης, το χρησιµοποιούµενο καύσιµο και τη θερµική ισχύ της, των οποίων

λαµβάνεται ο µέσος όρος κατά την τελευταία πενταετία λειτουργίας µέχρι και το 2000.

Η παύση λειτουργίας µιας εγκατάστασης στα πλαίσια του εθνικού σχεδίου µείωσης εκποµπών δεν

οδηγεί στην αύξηση των συνολικών ετήσιων εκποµπών από τις εναποµένουσες εγκαταστάσεις που

καλύπτονται από το σχέδιο.

                                                
1 Βλ. σελ. ........ της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Σε καµιά περίπτωση, το εθνικό σχέδιο µείωσης εκποµπών δεν πρέπει να εξαιρεί µια εγκατάσταση από
τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας, µεταξύ άλλων, της οδηγίας 96/61/ΕΚ.

Για τα εθνικά σχέδια µείωσης των εκποµπών εφαρµόζονται οι ακόλουθοι όροι :

(α) το σχέδιο για τη µείωση των εκποµπών περιλαµβάνει γενικούς και επί µέρους στόχους, µέτρα
και χρονοδιαγράµµατα για την επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς και µηχανισµό
παρακολούθησης,

(β) τα κράτη µέλη ανακοινώνουν το εθνικό τους σχέδιο για τη µείωση των εκποµπών στην
Επιτροπή το αργότερο *,

(γ) εντός εξαµήνου από την ανακοίνωση που αναφέρεται στο σηµείο (β), η Επιτροπή εκτιµά εάν το
σχέδιο πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι αυτό δεν
συµβαίνει, ενηµερώνει το κράτος µέλος και, εντός περαιτέρω τριµήνου, το κράτος µέλος
ανακοινώνει τα τυχόν µέτρα που έχει λάβει για να εξασφαλίσει την τήρηση των απαιτήσεων της
παρούσας παραγράφου,

(δ) η Επιτροπή, το αργότερο ** εκπονεί κατευθυντήριες γραµµές προς υποβοήθηση των κρατών
µελών κατά την κατάρτιση των σχεδίων τους.

7. Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και ανάλογα µε την επιτευχθείσα πρόοδο ως προς την

προστασία της ανθρώπινης υγείας και ως προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της

Κοινότητας σχετικά µε την οξίνιση και την ποιότητα του αέρα σύµφωνα µε την οδηγία 96/62/ΕΚ, η

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, στην οποία εκτιµάται :

(α) η ανάγκη για περαιτέρω µέτρα,

____________________

* 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας

** 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας
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(β) η σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας και κόστους/ωφελείας των περαιτέρω µειώσεων των

εκποµπών στον τοµέα των µεγάλων εγκαταστάσεων καύσης στα κράτη µέλη σε σύγκριση µε

άλλους τοµείς,

(γ) το τεχνικώς και οικονοµικώς εφικτό παρόµοιων µειώσεων των εκποµπών,

(δ) οι επιδράσεις στο περιβάλλον και την εσωτερική αγορά , αφενός των προδιαγραφών που

τίθενται για τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, περιλαµβανοµένων και των διατάξεων που

αφορούν τα εγχώρια στερεά καύσιµα, και αφετέρου της κατάστασης του ανταγωνισµού στην

ενεργειακή αγορά,

(ε) οποιαδήποτε εθνικά σχέδια µείωσης των εκποµπών, τα οποία εκπονούν τα κράτη µέλη δυνάµει

της παραγράφου 6.

8. Η έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 7 συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, από

σχετικές προτάσεις, σύµφωνα µε την οδηγία 96/61/ΕΚ.

Άρθρο 5

Κατά παρέκκλιση από το Παράρτηµα ΙΙΙ :

(1) Για τις εγκαταστάσεις ονοµαστικής θερµικής ισχύος τουλάχιστον 400 MW των οποίων η

ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 2200 ώρες (κινητός µέσος όρος ανά πενταετία) ισχύει,

για τις εκποµπές διοξειδίου του θείου, οριακή τιµή 800 mg/Nm3.
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Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις νέες εγκαταστάσεις οι οποίες λαµβάνουν άδεια σύµφωνα µε

το άρθρο 4 παράγραφος 2.

(2) Στις εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιµοποιούν εγχώρια στερεά καύσιµα µπορεί να γίνεται

υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπής που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ , όταν οι

οριακές τιµές για τις εκποµπές διοξειδίου του θείου που καθορίζονται για τις εγκαταστάσεις

αυτές δεν µπορούν να τηρηθούν, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των καυσίµων, χωρίς

τη χρήση ιδιαίτερα δαπανηρής τεχνολογίας. Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει

τουλάχιστον να συµµορφώνονται µε το Παράρτηµα VIII.

(3) Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1999, το Βασίλειο της Ισπανίας µπορεί να χορηγεί άδεια για νέες
εγκαταστάσεις µε ονοµαστική θερµική ισχύ τουλάχιστον 500 MW που θα χρησιµοποιούν
εγχώρια ή εισαγόµενα στερεά καύσιµα, θα αρχίσουν να λειτουργούν πριν από το τέλος του
2005 και θα ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις :

(α) για τα εισαγόµενα στερεά καύσιµα, οριακή τιµή 800 mg/Nm3 για το εκπεµπόµενο
διοξείδιο του θείου,

(β) για τα εγχώρια στερεά καύσιµα, ποσοστό αποθείωσης τουλάχιστον 60 %,

υπό τον όρο ότι η ολική επιτρεπόµενη ισχύς των εγκαταστάσεων αυτών, στις οποίες

εφαρµόζεται η παρέκκλιση αυτή, δεν υπερβαίνει :

- 2000 ΜWe για τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν εγχώρια στερεά καύσιµα,

- για τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν εισαγόµενα στερεά καύσιµα, 7500 MWe ή το
50% του συνόλου της νέας ισχύος όλων των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν
στερεά καύσιµα και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1999,
όποιο είναι χαµηλότερο.
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Άρθρο 6

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν υπέρβαση των καθοριζοµένων κατά το άρθρο 4 οριακών

τιµών εκποµπής στις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν εγχώριο λιγνίτη εφόσον,

παρά την εφαρµογή της καλύτερης διαθέσιµης τεχνολογίας που δεν απαιτεί υπερβολικά έξοδα,

αυτό επιβάλλεται εξαιτίας σοβαρών δυσχερειών που συνδέονται µε τη φύση αυτού του καυσίµου

και εφόσον ο λιγνίτης αποτελεί βασική πηγή καυσίµου για τις εγκαταστάσεις αυτές.

Οι περιπτώσεις αυτές γνωστοποιούνται αµέσως στην Επιτροπή και αποτελούν αντικείµενο

συνεννόησης µε αυτήν όσον αφορά τα κατάλληλα µέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται σε νέες εγκαταστάσεις για τις οποίες η άδεια χορηγείται δυνάµει του

άρθρου 4 παρ. 2

Άρθρο 7

Στην περίπτωση νέων εγκαταστάσεων για τις οποίες η άδεια χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 4

παράγραφος 2 ή εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το άρθρο 11, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι

εξετάζεται η τεχνική και οικονοµική σκοπιµότητα της συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και

ενέργειας. Εφόσον η σκοπιµότητα αυτή επιβεβαιωθεί, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς

και της διανοµής, οι εγκαταστάσεις αναπτύσσονται αναλόγως.
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Άρθρο 8

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι άδειες που αναφέρονται στο άρθρο 4 προβλέπουν

διαδικασίες σχετικές µε την ελαττωµατική λειτουργία ή βλάβη του αντιρρυπαντικού εξοπλισµού .

Σε περίπτωση βλάβης, η αρµόδια αρχή απαιτεί ιδίως από τον εκµεταλλευόµενο φορέα να περιορίσει ή

να διακόψει εντελώς τη λειτουργία της εγκατάστασης εφόσον η κανονική λειτουργία δεν

αποκατασταθεί εντός 24 ωρών, ή να χρησιµοποιήσει καύσιµα χαµηλής ρύπανσης για τη λειτουργία

της εγκατάστασης. Εν πάση περιπτώσει, η αρµόδια αρχή πρέπει να ενηµερώνεται εντός 48 ωρών.

Ουδέποτε η σωρευτική διάρκεια της λειτουργίας χωρίς τον αντιρρυπαντικό εξοπλισµό σε κάθε

περίοδο 12 µηνών υπερβαίνει τις 120 ώρες. Η αρµόδια αρχή δύναται να επιτρέπει παρεκκλίσεις από

τα ανωτέρω όρια των 24 ωρών και των 120 ωρών σε περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση της :

(α) είναι απόλυτα απαραίτητο να διατηρηθεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ή

(β) η εγκατάσταση που έχει υποστεί βλάβη επρόκειτο να αντικατασταθεί για περιορισµένο χρονικό
διάστηµα από άλλη εγκατάσταση που θα προκαλούσε συνολική αύξηση των εκποµπών.

2. Η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέπει την αναστολή, για διάστηµα έξι µηνών το πολύ, της

υποχρέωσης τήρησης των οριακών τιµών εκποµπής που ορίζονται στο άρθρο 4 για το διοξείδιο του

θείου όσον αφορά τις εγκαταστάσεις οι οποίες, για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιούν κανονικά

καύσιµο χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο, όταν ο φορέας εκµετάλλευσης δεν είναι σε θέση να

τηρήσει τις εν λόγω οριακές τιµές λόγω διακοπής του εφοδιασµού σε καύσιµα χαµηλής

περιεκτικότητας σε θείο η οποία οφείλεται σε σοβαρή έλλειψη. Η Επιτροπή πρέπει να ενηµερώνεται

αµέσως για τις περιπτώσεις αυτές.



11070/1/00 REV 1 GA/mks 19
DG I   EL

3. Η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση τήρησης των οριακών

τιµών εκποµπής οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 4 σε περιπτώσεις που µια εγκατάσταση, η οποία

χρησιµοποιεί κανονικά αέριο καύσιµο και η οποία θα έπρεπε άλλως να είναι εξοπλισµένη µε

σύστηµα καθαρισµού καυσαερίων, αναγκάζεται, κατ' εξαίρεση και για χρονική περίοδο που δεν

υπερβαίνει τις 10 ηµέρες εκτός εάν είναι απόλυτα απαραίτητο να διατηρηθεί η παροχή ηλεκτρικής

ενέργειας, να χρησιµοποιεί άλλα καύσιµα λόγω αιφνίδιας διακοπής του εφοδιασµού της µε αέριο. Η

αρµόδια αρχή ενηµερώνεται αµέσως για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Τα κράτη µέλη

ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά µε τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα

παράγραφο.

Άρθρο 9

1. Για εγκαταστάσεις µε µικτή εστία, η οποία συνεπάγεται την ταυτόχρονη χρησιµοποίηση δύο ή

περισσοτέρων καυσίµων, κατά τη χορήγηση της αδείας κατ� άρθρο 4 παράγραφοι 1 ή 2, και για

τέτοιες εγκαταστάσεις καλυπτόµενες από το άρθρο 4 παράγραφοι 3 ή 11,οι αρµόδιες αρχές

καθορίζουν τις οριακές τιµές εκποµπής ως εξής :

(α) πρώτον, λαµβάνεται η οριακή τιµή εκποµπής για κάθε επί µέρους καύσιµο και ρύπο που

αντιστοιχεί στην ονοµαστική θερµική ισχύ της εγκατάστασης καύσης, όπως αναφέρεται στα

παραρτήµατα ΙΙΙ έως VII,

(β) δεύτερον, καθορίζονται οι σταθµισµένες ως προς το καύσιµο οριακές τιµές εκποµπής , οι

οποίες λαµβάνονται πολλαπλασιάζοντας καθεµία από τις προαναφερόµενες επιµέρους

οριακές τιµές επί την θερµική ισχύ κάθε καυσίµου και διαιρώντας το γινόµενο δια του

αθροίσµατος της θερµικής ισχύος όλων των καυσίµων,

(γ) τρίτον, προστίθενται οι σταθµισµένες ως προς το καύσιµο οριακές τιµές εκποµπής.
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2. Στις µεικτές εστίες που χρησιµοποιούν, αποκλειστικώς ή µε άλλα καύσιµα, τα κατάλοιπα

απόσταξης ή µετατροπής της διύλισης του αργού πετρελαίου για ίδια κατανάλωση εφαρµόζονται οι

διατάξεις για το καύσιµο που έχει την υψηλότερη οριακή τιµή εκποµπής (καθοριστικό καύσιµο),

παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης

καύσης η θερµότητα που παράγει το καύσιµο αυτό είναι τουλάχιστον το 50 % του αθροίσµατος της

θερµικής ισχύος που παράγουν όλα τα καύσιµα.

Αν η αναλογία του καθοριστικού καυσίµου είναι κατώτερη του 50 %, η οριακή τιµή εκποµπής

καθορίζεται ανάλογα µε τη θερµότητα που παράγει κάθε ένα από τα καύσιµα, σε σχέση µε το

άθροισµα της θερµικής ισχύος όλων των καυσίµων , ως εξής :

(α) πρώτον, λαµβάνεται η οριακή τιµή εκποµπής για κάθε επί µέρους καύσιµο και ρύπο, η οποία

αντιστοιχεί στην ονοµαστική θερµική ισχύ της εγκατάστασης καύσης, όπως αναφέρεται στα

παραρτήµατα ΙΙΙ έως VII,

(β) δεύτερον, υπολογίζεται η οριακή τιµή εκποµπής για το καθοριστικό καύσιµο (το καύσιµο µε

την υψηλότερη οριακή τιµή εκποµπής, βάσει των παραρτηµάτων ΙΙΙ έως VII ή, στην

περίπτωση δύο καυσίµων µε την ίδια οριακή τιµή εκποµπής, το καύσιµο µε τη µεγαλύτερη

θερµική ισχύ )· η τιµή αυτή λαµβάνεται πολλαπλασιάζοντας επί δύο την οριακή τιµή

εκποµπής που καθορίζεται στα παραρτήµατα III έως VII για το καύσιµο αυτό και αφαιρώντας

από το γινόµενο την οριακή τιµή εκποµπής του καυσίµου µε τη χαµηλότερη οριακή τιµή

εκποµπής,

(γ) τρίτον, καθορίζονται οι σταθµισµένες ως προς το καύσιµο οριακές τιµές εκποµπής · οι τιµές

αυτές λαµβάνονται πολλαπλασιάζοντας την υπολογιζόµενη οριακή τιµή εκποµπής του

καθοριστικού καυσίµου επί τη θερµική ισχύ του καθοριστικού καυσίµου και

πολλαπλασιάζοντας κάθε µία από τις άλλες επί µέρουςοριακές τιµές εκποµπής επί θερµική

ισχύ κάθε καυσίµου και διαιρώντας το γινόµενο του πολλαπλασιασµού δια του αθροίσµατος

της θερµικής ισχύος όλων των καυσίµων ,



11070/1/00 REV 1 GA/mks 21
DG I   EL

(δ) τέταρτον, προστίθενται οι σταθµισµένες ως προς το καύσιµο οριακές τιµές εκποµπής .

3. Εναλλακτικά, αντί της οριζόµενης στην παράγραφο 2 τιµής, µπορούν να εφαρµόζονται οι

ακόλουθες µέσες οριακές τιµές εκποµπής για το διοξείδιο του θείου (ανεξάρτητα από τον

χρησιµοποιούµενο συνδυασµό καυσίµων) :

(α) για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 : 1000mg/Nm3, ως
µέσος όρος για όλες αυτές τις εγκαταστάσεις εντός του διυλιστηρίου,

(β) για τις νέες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 : 600 mg/Nm3, ως
µέσος όρος για όλες αυτές τις εγκαταστάσεις εντός του διυλιστηρίου, εξαιρουµένων των
αεριοστροβίλων.

Οι αρµόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι η εφαρµογή της διάταξης αυτής δεν καταλήγει σε αύξηση των
εκποµπών των υφιστάµενων εγκαταστάσεων.

4. Για εγκαταστάσεις µε µικτή εστία, η οποία χρησιµοποιεί εναλλάξ δύο ή περισσότερα α καύσιµα ,

κατά τη χορήγηση της αδείας κατ�άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, και για εγκαταστάσεις καλυπτόµενες

από τα άρθρα 4 παράγραφοι 3 ή 11 εφαρµόζονται οι οριακές τιµές εκποµπής των παραρτηµάτων ΙΙΙ

έως VII οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε επί µέρους καύσιµο.

Άρθρο 10

Η απόρριψη των καυσαερίων των εγκαταστάσεων καύσης πραγµατοποιείται κατά ελεγχόµενο

τρόπο, µέσω καπνοδόχου. Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 4 και οι άδειες για εγκαταστάσεις

καύσης που καλύπτονται από το άρθρο 11, καθορίζουν τις συνθήκες απόρριψης. Η αρµόδια αρχή

εξασφαλίζει ιδίως ότι το ύψος της καπνοδόχου έχει υπολογιστεί κατά τρόπο ώστε να

διαφυλάσσεται η υγεία και το περιβάλλον.
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Άρθρο 11

Όταν µια εγκατάσταση καύσης αυξάνεται τουλάχιστον κατά 50 MW, οι οριακές τιµές εκποµπών,

όπως ορίζονται στο µέρος Β των Παραρτηµάτων ΙΙΙ έως VII, εφαρµόζονται για το νέο τµήµα της

εγκατάστασης και καθορίζονται σε σχέση µε τη θερµική ισχύ του συνόλου της εγκατάστασης. Η

διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3.

Σε περίπτωση που ο εκµεταλλευόµενος φορέας εγκατάστασης καύσης σχεδιάζει αλλαγή σύµφωνα µε

τα άρθρα 2 παράγραφος 10 στοιχείο β και 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 96/61/ΕΚ εφαρµόζονται τα

όρια εκποµπής που καθορίζονται στο µέρος Β των Παραρτηµάτων ΙΙΙ έως VII όσον αφορά το

διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου και του κονιορτού.

Άρθρο 12

Σε περίπτωση κατασκευής εγκαταστάσεων καύσης οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντικές

επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους µέλους, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι θα

πραγµατοποιηθεί κάθε κατάλληλη ενηµέρωση και διαβούλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της

οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίµηση των επιπτώσεων

ορισµένων σχεδίων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. 1

Άρθρο 13

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να διασφαλίζουν, σύµφωνα µε το

Παράρτηµα ΙΧ µέρος (Α), την παρακολούθηση των εκποµπών των εγκαταστάσεων καύσης οι

οποίες εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία , καθώς και κάθε άλλης τιµής η οποία απαιτείται για την

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν η παρακολούθηση αυτή να

γίνεται µε έξοδα του φορέα εκµετάλλευσης.

                                                
1 ΕΕ L 175 της 05.07.1985, σ. 40. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

97/11/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5).
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Άρθρο 14

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι ο φορέας

εκµετάλλευσης ενηµερώνει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, τις αρµόδιες αρχές για τα αποτελέσµατα

των συνεχών µετρήσεων, του ελέγχου του εξοπλισµού µέτρησης, των µεµονωµένων µετρήσεων,

καθώς και για κάθε άλλη µέτρηση που πραγµατοποιείται για να εκτιµηθεί κατά πόσο τηρείται η

παρούσα οδηγία.

Άρθρο 15

1. Στην περίπτωση συνεχών µετρήσεων, οι οριακές τιµές εκποµπών που ορίζονται στο µέρος Α

των Παραρτηµάτων ΙΙΙ έως VII λογίζονται τηρηθείσες εφόσον η εκτίµηση των αποτελεσµάτων

δείχνει ότι, για τις ώρες λειτουργίας εντός ενός ηµερολογιακού έτους :

(α) καµία µέση τιµή ανά ηµερολογιακό µήνα δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές εκποµπής, και

(β) στην περίπτωση :

(i) του διοξειδίου του θείου και του κονιορτού : το 97% όλων των 48ωρων µέσων τιµών

δεν υπερβαίνουν το 110% των οριακών τιµών εκποµπής,

(ii) των οξειδίων του αζώτου : το 95% όλων των 48ωρων µέσων τιµών δεν υπερβαίνουν το

110% των οριακών τιµών εκποµπής.

Οι περίοδοι που αναφέρονται στο άρθρο 8 καθώς και οι περίοδοι έναρξης και παύσης της

λειτουργίας δεν λαµβάνονται υπόψη.
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2. Σε περίπτωση που απαιτούνται µόνο ασυνεχείς µετρήσεις ή άλλες κατάλληλες διαδικασίες

προσδιορισµού, οι οριακές τιµές εκποµπής που ορίζονται στα Παραρτήµατα ΙΙΙ έως VII λογίζονται

τηρηθείσες εφόσον τα αποτελέσµατα καθεµίας από τις σειρές µετρήσεων ή των άλλων

διαδικασιών, που ορίζονται και καθορίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες που θεσπίζουν οι αρµόδιες

αρχές, δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιµές εκποµπής.

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3, τα ποσοστά αποθείωσης

λογίζονται τηρηθέντα εφόσον η εκτίµηση των µετρήσεων που γίνονται σύµφωνα µε το

Παράρτηµα ΙΧ σηµείο Α.3 δείχνει ότι όλες οι µέσες τιµές ανά ηµερολογιακό µήνα ή όλες οι

κυλιόµενες µέσες µηνιαίες τιµές επιτυγχάνουν τα απαιτούµενα ποσοστά αποθείωσης.

Οι περίοδοι που αναφέρονται στο άρθρο 8 καθώς και οι περίοδοι έναρξης και παύσης της

λειτουργίας δεν λαµβάνονται υπόψη.

4. Για τις νέες εγκαταστάσεις στις οποίες η άδεια χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 4

παράγραφος 2, οι οριακές τιµές εκποµπών για ώρες λειτουργίας εντός ενός ηµερολογιακού έτους

λογίζονται επιτευχθείσες εφόσον :

(α) καµία επικυρωµένη ηµερήσια µέση τιµή δεν υπερβαίνει τις σχετικές τιµές που ορίζονται στο

µέρος Β των Παραρτηµάτων ΙΙΙ έως VII, και

(β) το 95% όλων των επικυρωµένων ωριαίων µέσων τιµών εντός του έτους δεν υπερβαίνει το

200% των σχετικών τιµών του µέρους Β των παραρτηµάτων ΙΙΙ έως VII.

Οι "επικυρωµένες µέσες τιµές" καθορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΧ, µέρος Α,

παράγραφος 6.

Οι περίοδοι που αναφέρονται στο άρθρο 8 καθώς και οι περίοδοι έναρξης και παύσης της λειτουργίας

δεν λαµβάνονται υπόψη.
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Άρθρο 16

1. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1990 για τα

προγράµµατα που καταρτίζουν σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1.

Το αργότερο ένα έτος µετά το τέλος των διάφορων φάσεων µείωσης των εκποµπών των

υφισταµένων εγκαταστάσεων, τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή περιληπτική έκθεση για

τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των προγραµµάτων.

Επίσης, πρέπει να υποβάλλεται ενδιάµεση έκθεση στο µέσο κάθε φάσης.

2. Οι εκθέσεις της παραγράφου 1 παρέχουν µια γενική εικόνα :

(α) όλων των εγκαταστάσεων καύσης που εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία,

(β) των εκποµπών διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου, εκφρασµένων σε τόνους ανά

έτος, καθώς και ως συγκέντρωση των ουσιών αυτών στα καυσαέρια,

(γ) των µέτρων τα οποία έχουν ήδη ληφθεί ή των οποίων σχεδιάζεται η λήψη προκειµένου να

µειωθούν οι εκποµπές, καθώς και της τυχόν επιλογής άλλων καυσίµων,

(δ) των µεταβολών του λειτουργικού σχήµατος, οι οποίες έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί ή

σχεδιάζονται,

(ε) των περιπτώσεων οριστικής παύσης λειτουργίας εγκαταστάσεων καύσης οι οποίες έχουν ήδη

πραγµατοποιηθεί ή σχεδιάζονται,

(στ) και, ενδεχοµένως, των οριακών τιµών εκποµπής που έχουν επιβληθεί για τις υφιστάµενες

εγκαταστάσεις στα πλαίσια των προγραµµάτων.
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Για τον προσδιορισµό των ετήσιων εκποµπών και των συγκεντρώσεων των ρύπων στα καυσαέρια,

τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τα άρθρα 13, 14 και 15.

3. Τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν το άρθρο 5 υποβάλλουν στην Επιτροπή ετησίως σχετική

έκθεση.

Άρθρο 17

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις επιβαλλόµενες κυρώσεις για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που

θεσπίζονται κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Οι κυρώσεις πρέπει να έχουν αποτελεσµατικό,

αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 18

1. Η οδηγία 88/609/ΕΟΚ καταργείται µε ισχύ από την * µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των

κρατών µελών σχετικά µε τα χρονικά όρια για τη µεταφορά και την εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας, τα

οποία παρατίθενται στο Παράρτηµα Χ.

2. Οι αναφορές στην οδηγία 88/609/ΕΟΚ λογίζονται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία,

σύµφωνα µε τον πίνακα συσχετισµού του Παραρτήµατος ΧΙ.

_________________

* 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 19

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν *. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις

για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Για υφιστάµενη εγκατάσταση, ή για νέα εγκατάσταση για την οποία χορηγείται άδεια σύµφωνα

µε το άρθρο 4 παράγραφος 1, οι διατάξεις του Παραρτήµατος IX σηµείο Α.2 αρχίζουν να

εφαρµόζονται από την ............** .

3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτρoπή τα κείµενα των διατάξεων εσωτερικoύ δικαίoυ, τις

oπoίες θεσπίζoυν στoν τoµέα πoυ διέπεται από την παρoύσα oδηγία.

                                                
* 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 3 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας .
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Άρθρο 20

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 21

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στ

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ SO2 ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (1)(2)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ανώτατο όριο εκποµπών

(ktons/έτος)

% µείωση των εκποµπών

έναντι του 1980

% µείωση σε σύγκριση µε

τις προσαρµοσµένες

εκποµπές του 1980

Στάδιο

1

Στάδιο

2

Στάδιο

3

Στάδιο

1

Στάδιο

2

Στάδιο

3

Στάδιο

1

Στάδιο

2

Στάδιο

3

Κράτος µέλος

Εκποµπές
SO2

από ΜΕΚ το
1980 (ktons)

1993 1998 2003 1993 1998 2003 1993 1998 2003

Βέλγιο

∆ανία

Γερµανία

Ελλάς

Ισπανία

Γαλλία

Ιρλανδία

Ιταλία

Λουξεµβούργο

Κάτω Χώρες

Πορτογαλία

Ηνωµ. Βασίλειο

Αυστρία

Φινλανδία

Σουηδία

530

323

2225

303

2290

1910

99

2450

3

299

115

3883

90

171

112

318

213

1335

320

2290

1146

124

1800

1,8

180

232

3106

54

102

67

212

141

890

320

1730

764

124

1500

1,5

120

270

2330

36

68

45

159

106

668

320

1440

573

124

900

1,5

90

206

1553

27

51

34

- 40

- 34

- 40

+  6

0

- 40

+ 25

- 27

- 40

- 40

+ 102

- 20

- 40

- 40

- 40

- 60

- 56

- 60

+  6

- 24

- 60

+ 25

- 39

- 50

- 60

+ 135

- 40

- 60

- 60

- 60

- 70

- 67

- 70

+  6

- 37

- 70

+ 25

- 63

- 60

- 70

+ 79

- 60

- 70

- 70

- 70

- 40

- 40

- 40

- 45

- 21

- 40

- 29

- 40

- 40

- 40

- 25

- 20

- 40

- 40

- 40

- 60

- 60

- 60

- 45

- 40

- 60

- 29

- 50

- 50

- 60

- 13

- 40

- 60

- 60

- 60

- 70

- 70

- 70

- 45

- 50

- 70

- 29

- 70

- 50

- 70

- 34

- 60

- 70

- 70

- 70
(1) Πρόσθετες εκποµπές ενδέχεται να προκύψουν λόγω του δυναµικού που αδειοδοτήθηκε την 1η Ιουλίου 1987

ή µεταγενέστερα.
(2) Οι εκποµπές από εγκαταστάσεις καύσης στις οποίες χορηγήθηκε άδεια πριν από την 1η Ιουλίου 1987 αλλά

που δεν είχαν λειτουργήσει ακόµα µέχρι την ηµεροµηνία αυτή και οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη
θέσπιση των ορίων εκποµπής που περιλαµβάνονται στο παρόν παράρτηµα πρέπει να ανταποκρίνονται είτε
στις απαιτήσεις που καθορίζει η παρούσα οδηγία για τις νέες εγκαταστάσεις είτε να συµπεριλαµβάνονται στις
συνολικές εκποµπές από υφιστάµενες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια
που καθορίζονται στο παρόν Παράρτηµα.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ NOX ΑΠΟ ΤΙΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (1) (2)

0 1 2 3 4 5 6

Ανώτατα όρια εκποµπών

NOx

(ktons/έτος)

% µείωση των εκποµπών

έναντι του 1980

% µείωση σε σύγκριση µε

τις προσαρµοσµένες

εκποµπές

του 1980

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 1 Στάδιο 2

Κράτος µέλος

Εκποµπές
NOx

(ως NO2 των
ΜΕΚ 1980

(ktons)

1993 (3) 1998 1993 (3) 1998 1993 (3) 1998

Βέλγιο

∆ανία

Γερµανία

Ελλάς

Ισπανία

Γαλλία

Ιρλανδία

Ιταλία

Λουξεµβούργο

Κάτω Χώρες

Πορτογαλία

Ηνωµ. Βασίλειο

Αυστρία

Φινλανδία

Σουηδία

110

124

870

36

366

400

28

580

3

122

23

1016

19

81

31

88

121

696

70

368

320

50

570

2,4

98

 59

864

15

65

25

66

81

522

70

277

240

50

428

1,8

73

64

711

11

48

19

- 20

- 3

- 20

+  94

+ 1

- 20

+ 79

- 2

- 20

- 20

 + 157

- 15

- 20

- 20

- 20

- 40

- 35

- 40

+  94

- 24

- 40

+ 79

- 26

- 40

- 40

+ 178

- 30

- 40

- 40

- 40

- 20

- 10

- 20

   0

- 20

- 20

   0

- 20

- 20

- 20

-  8

- 15

- 20

- 20

- 20

- 40

- 40

- 40

   0

- 40

- 40

   0

- 40

- 40

- 40

   0

- 30

- 40

- 40

- 40
(1) Πρόσθετες εκποµπές ενδέχεται να προκύψουν λόγω του δυναµικού που αδειοδοτήθηκε την 1η Ιουλίου 1987

ή µεταγενέστερα.
(2) Οι εκποµπές από εγκαταστάσεις καύσης στις οποίες χορηγήθηκε άδεια πριν από την 1η Ιουλίου 1987 αλλά

που δεν είχαν λειτουργήσει ακόµα µέχρι την ηµεροµηνία αυτή και οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη
θέσπιση των ορίων εκποµπής που περιλαµβάνονται στο παρόν παράρτηµα πρέπει να ανταποκρίνονται είτε
στις απαιτήσεις που καθορίζει η παρούσα οδηγία για τις νέες εγκαταστάσεις είτε να συµπεριλαµβάνονται στις
συνολικές εκποµπές από υφιστάµενες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια
που καθορίζονται στο παρόν Παράρτηµα.

(3) Τα κράτη µέλη µπορούν για τεχνικούς λόγους να καθυστερήσουν µέχρι δύο έτη την εφαρµογή του σταδίου 1
για τη µείωση των εκποµπών NOx , γνωστοποιούν δε το γεγονός αυτό στην Επιτροπή εντός µηνός από την
κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ SO2

Στερεά καύσιµα

Α. Οριακές τιµές εκποµπής SO2 εκφρασµένες σε mg/Nm3 (περιεκτικότητα σε O2 : 6%) που θα
εφαρµόζονται σε νέες και σε υφισταµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 1
και 3 αντίστοιχα :

mg SO2/Nm3

2000

1500

1000

500
400

50 100 500 MWth

Β. Οριακές τιµές εκποµπής SO2 εκφρασµένες σε mg/Nm3 (περιεκτικότητα σε O2 : 6%) που
εφαρµόζονται σε νέες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2, εξαιρουµένων των
αεριοστροβίλων.

Τύπος καυσίµου 50 έως 100 MWth 100 έως 300 MWth > 300 MWth
Βιοµάζα 200 200 200
Γενική
περίπτωση

850 850 έως 200
 (γραµµική µείωση)

200

________________________



11070/1/00 REV 1 GA/mks 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG I   EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ SO2

Υγρά καύσιµα

Α. Οριακές τιµές εκποµπής SO2 εκφρασµένες σε mg/Nm3 (περιεκτικότητα σε O2 : 3%) που
εφαρµόζονται σε νέες και σε υφισταµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 1
και 3 αντίστοιχα :

mg SO2/Nm3

2000

1700

1500

1000

500
400

50 100 300 500 MWth

Β. Οριακές τιµές εκποµπής SO2 εκφρασµένες σε mg/Nm3 (περιεκτικότητα σε O2 : 3%) που
εφαρµόζονται σε νέες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2, εξαιρουµένων των
αεριοστροβίλων

50 έως 100 MWth 100 έως 300 MWth > 300 MWth
850 850 to 200

(γραµµική µείωση)
200

Στην περίπτωση δύο εγκαταστάσεων ονοµαστικής θερµικής ισχύος 250 MWth στην Κρήτη
και στη Ρόδο υπό αδειοδότηση πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, εφαρµόζεται οριακή τιµή
1700 mg/Nm3.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ SO2

Αέρια καύσιµα

Α. Οριακές τιµές εκποµπής SO2 εκφρασµένες σε mg/Nm3 (περιεκτικότητα σε O2 : 3%) που
εφαρµόζονται σε νέες και σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 1
και 3 αντίστοιχα :

Τύπος καυσίµου Οριακές τιµές
(mg/Nm3)

Αέρια καύσιµα εν γένει 35
Υγροποιηµένο αέριο 5
Αέρια χαµηλής θερµογόνου δύναµης προερχόµενα από
αεριοποίηση καταλοίπων διυλιστηρίων, αέρια
οπτανθρακοποιείων, αέρια υψικαµίνων

800

Αέρια από αεριοποίηση άνθρακα (1)

(1) Το Συµβούλιο θα καθορίσει µεταγενέστερα τις οριακές τιµές εκποµπής που θα ισχύουν γι' αυτά τα αέρια, βάσει
προτάσεων που θα καταρτίσει η Επιτροπή ανάλογα µε την περαιτέρω τεχνική εµπειρία.

Β. Οριακές τιµές εκποµπής SO2 εκφρασµένες σε mg/Nm3 (περιεκτικότητα σε O2 : 3%) που
εφαρµόζονται σε νέες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 :

Αέρια καύσιµα εν γένει 35
 Υγροποιηµένο αέριο 5
Αέρια χαµηλής θερµογόνου δύναµης από
κλιβάνους οπτανθρακοποιείων

400

Αέρια χαµηλής θερµογόνου δύναµης από
υψικαµίνους

200

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΝΟx (µετρούµενες ως ΝΟ2)

Α. Οριακές τιµές εκποµπής NOx εκφρασµένες σε mg/Nm3 (περιεκτικότητα σε O2 : 6% για τα
στερεά και 3% για τα υγρά και αέρια καύσιµα) που εφαρµόζονται στις νέες και τις υφιστάµενες
εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 αντίστοιχα :

Τύπος καυσίµου Οριακές τιµές
(mg/Nm3)

Στερεά εν γένει 650
Στερεά µε λιγότερο από 10% πτητικά συστατικά 1300
Υγρά 450
Αέρια 350

Β. Οριακές τιµές εκποµπής NOx εκφρασµένες σε mg/Nm3 που εφαρµόζονται στις νέες
εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2, εξαιρουµένων των αεριοστροβίλων

Στερεά καύσιµα (περιεκτικότητα σε O2 : 6%)

Τύπος καυσίµου 50 έως 100 MWth 100 έως 300 ΜWth >300 MWth
Γενική περίπτωση
και βιοµάζα

400 300 200

Υγρά καύσιµα (περιεκτικότητα σε O2 : 3%)

50 έως 100 MWth 100 έως 300 MWth >300 ΜWth

400 300 200

Στην περίπτωση δύο εγκαταστάσεων ονοµαστικής θερµικής ισχύος 250 MWth στην Κρήτη και
στη Ρόδο υπό αδειοδότηση πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, εφαρµόζεται οριακή τιµή
400 mg/Nm3.
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Αέρια καύσιµα (περιεκτικότητα σε O2 : 3%)

50 έως 300 MWth >300 ΜWth

Φυσικό αέριο (σηµείωση 1) 150 100

Άλλα αέρια 200 200

Αεριοστρόβιλοι

Οριακές τιµές εκποµπής ΝΟx εκφρασµένες σε mg/Nm3 (περιεκτικότητα σε Ο2 : 15%) εφαρµοστέες

αεριοστροβίλους ανοικτού κύκλου σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 (οι οριακές τιµές

εφαρµόζονται µόνο για λειτουργία µε φορτίο άνω του 70%) :

>50 MWth
(θερµική ισχύς σε συνθήκες ISO)

Φυσικό αέριο (Σηµείωση 1) 50(Σηµείωση 2)

Υγρά καύσιµα (Σηµείωση 3) 120
Αέρια καύσιµα (εκτός του
φυσικού αερίου) 120

Οι αεριοστρόβιλοι για έκτακτη ανάγκη που λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες ανά έτος εξαιρούνται

από τις ανωτέρω οριακές τιµές. Ο φορέας εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων αυτών υποχρεούται να

υποβάλλει κάθε χρόνο στην αρµόδια αρχή στοιχεία γι αυτόν τον χρησιµοποιηµένο χρόνο.

Σηµείωση 1: Το φυσικό αέριο είναι µεθάνιο που απαντάται στη φύση και περιέχει αδρανή και
άλλα συστατικά σε αναλογία 20% (κατ' όγκο) κατ' ανώτατο όριο.

Σηµείωση 2: 75 mg/Nm3 στις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου η απόδοση του περιοστροβίλου
καθορίζεται υπό συνθήκες βασικού φορτίου ISO :
- αεριοστρόβιλοι που χρησιµοποιούνται σε συστήµατα συνδυασµένης

παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού µε συνολική απόδοση άνω του 75%,
- αεριοστρόβιλοι που χρησιµοποιούνται σε εγκαταστάσεις συνδυασµένου

κύκλου µε µέση ετήσια συνολική ηλεκτρική απόδοση άνω του 55% ,
- αεριοστρόβιλοι που κινούν µηχανικά συστήµατα.
Για τους αεριοστροβίλους ανοικτού κύκλου που δεν ανήκουν σε καµία από τις
ανωτέρω κατηγορίες αλλά έχουν απόδοση άνω του 35% - προσδιοριζόµενη κατά
ISO υπό συνθήκες βασικού φορτίου - η οριακή τιµή εκποµπής είναι 50*η/35, όπου
η είναι η απόδοση του αεριοστροβίλου, εκφρασµένη σε ποσοστό επί τοις εκατό (και
προσδιοριζόµενη κατά ISO υπό συνθήκες βασικού φορτίου ).

Σηµείωση 3: Αυτή η οριακή τιµή εκποµπής εφαρµόζεται µόνο στους αεριοστροβίλους που καίνε
ελαφρά και µεσαία κλάσµατα.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΟΝΙΟΡΤΟΥ

Α. Οριακές τιµές εκποµπής κονιορτού εκφρασµένες σε mg/Nm3 (περιεκτικότητα σε Ο2 : 6% για
στερεά καύσιµα, 3% για υγρά και αέρια καύσιµα) που εφαρµόζονται στις νέες και τις
υφιστάµενες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 αντίστοιχα :

Τύπος καυσίµου Θερµική ισχύς
(MW)

Oριακή τιµή εκποµπής
(mg/Nm3)

Στερεά ≥ 500
< 500

50
100

Υγρά(1) οποιαδήποτε εγκατάσταση 50
Αέρια οποιαδήποτε εγκατάσταση 5 γενικά

10 για αέρια υψικαµίνων
50 για αέρια που παράγονται από

τη χαλυβουργία και µπορούν
να χρησιµοποιηθούν αλλού

(1) Οριακή τιµή εκποµπής 100 mg/Nm3 µπορεί να εφαρµοστεί σε εγκαταστάσεις ονοµαστικής
θερµικής ισχύος µικρότερης από 500 MWth οι οποίες καίνε υγρά καύσιµα µε περιεκτικότητα
τέφρας µεγαλύτερη από 0,06%.

Β. Οριακές τιµές εκποµπής κονιορτού εκφρασµένες σε mg//Nm3 που εφαρµόζονται στις νέες
εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος2, εξαιρουµένων των αεριοστροβίλων :

Στερεά καύσιµα (περιεκτικότητα σε Ο2 : 6%)

50 έως 100 MWth >100 MWth
50 30

Υγρά καύσιµα (περιεκτικότητα σε Ο2 : 3%)

50 έως 100 MWth >100 MWth
50 30
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Στην περίπτωση δύο εγκαταστάσεων ονοµαστικής θερµικής ισχύος 250 MWth στην Κρήτη και τη

Ρόδο υπό αδειοδότηση πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2007, εφαρµόζεται η οριακή τιµή εκποµπής 50

mg/Nm3.

Αέρια καύσιµα (περιεκτικότητα σε Ο2 : 3%)

Γενικός κανόνας 5
Αέρια υψικαµίνων 10
Αέρια που παράγονται από τη
χαλυβουργία και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν αλλού

30

____________________



11070/1/00 REV 1 GA/mks 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII DG I   EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ

(κατ' εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 2)

Α. Ποσοστό αποθείωσης για τις νέες και τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4

παράγραφοι 1 και 3 αντίστοιχα.

90 %

60 %

40 %

50 100 300 500 MWth

Β. Ποσοστό αποθείωσης για τις νέες εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 :

50 έως 100 MWth 100 έως 300 MWth > 300 MWth

92% 92% 92%
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι εγκαταστάσεις που επιτυγχάνουν 300 mg/Nm3

SO2 εξαιρούνται από την εφαρµογή του σχετικού ποσοστού
αποθείωσης .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Α. ∆ιαδικασίες µέτρησης και εκτίµησης των εκποµπών από εγκαταστάσεις καύσης.

1. Μέχρι την *

Οι συγκεντρώσεις SO2, κονιορτού και ΝΟx αποτελούν αντικείµενο συνεχών µετρήσεων στην
περίπτωση των νέων εγκαταστάσεων που λαµβάνουν άδεια κατ�άρθρο 4 παράγραφος 1, µε
ονοµαστική θερµική ισχύ µεγαλύτερη των 300 ΜW. Ωστόσο, η παρακολούθηση του SO2 και
του κονιορτού µπορεί να περιορίζεται σε ασυνεχείς µετρήσεις ή άλλες κατάλληλες
διαδικασίες προσδιορισµού, εφόσον µε αυτές τις µετρήσεις ή διαδικασίες, που πρέπει να
έχουν επαληθευθεί και εγκριθεί από την αρµόδια αρχή, είναι δυνατός ο προσδιορισµός των
συγκεντρώσεων.

Στην περίπτωση νέων εγκαταστάσεων που λαµβάνουν άδεια κατ�άρθρο 4 παράγραφος 1 και
που δεν καλύπτονται από το πρώτο εδάφιο, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να απαιτούν να
γίνονται συνεχείς µετρήσεις για τους τρεις αυτούς ρύπους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Αν
δεν απαιτούνται συνεχείς µετρήσεις, χρησιµοποιούνται τακτικά για τον προσδιορισµό της
ποσότητας των προαναφεροµένων ρύπων, που περιέχεται στις εκποµπές, ασυνεχείς µετρήσεις
ή κατάλληλες µέθοδοι προσδιορισµού, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές.

2. Από την ** και µε την επιφύλαξη  του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν συνεχείς µετρήσεις των συγκεντρώσεων SO2, NOx και κονιορτού
στα καυσαέρια που προέρχονται από όλες τις εγκαταστάσεις καύσης µε ονοµαστική θερµική
ισχύ 100 MW και άνω.

___________________
* 3 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, είναι δυνατό να µην απαιτούνται συνεχείς µετρήσεις

στις ακόλουθες περιπτώσεις :

− για τις εγκαταστάσεις καύσης µε υπολειπόµενη διάρκεια ζωής µικρότερη από 10.000 ώρες

λειτουργίας,

− για το SO2 και τον κονιορτό που προέρχονται από λέβητες που καίουν φυσικό αέριο ή

από αεριοστροβίλους που καίουν φυσικό αέριο.

− για το SO2 που προέρχεται από αεριοστροβίλους ή από λέβητες που καίουν πετρέλαιο

γνωστής περιεκτικότητας σε θείο σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εξοπλισµός

αποθείωσης,

− για το SO2 που προέρχεται από λέβητες που καίουν βιοµάζα, εάν ο εκµεταλλευόµενος

φορέας µπορεί να αποδείξει ότι οι εκποµπές SO2 δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να

υπερβούν τις ορισθείσες οριακές τιµές εκποµπής.

Στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτούνται συνεχείς µετρήσεις, εκτελούνται µεµονωµένες µετρήσεις

τουλάχιστον ανά εξάµηνο. Αντ' αυτών επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της

ποσότητας των προαναφερόµενων ρύπων που περιέχεται στις εκποµπές, κατάλληλες µέθοδοι

προσδιορισµού, οι οποίες πρέπει να έχουν επαληθευθεί και εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές.

Στις εν λόγω διαδικασίες εφαρµόζονται τα σχετικά πρότυπα CEN, µόλις είναι διαθέσιµα. Αν δεν

υπάρχουν διαθέσιµα πρότυπα CEN, εφαρµόζονται πρότυπα ISO, εθνικά ή διεθνή πρότυπα που

διασφαλίζουν την παροχή δεδοµένων ισοδύναµης επιστηµονικής ποιότητας.

3. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που πρέπει να συµµορφώνονται µε τα ποσοστά αποθείωσης

του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3, εφαρµόζονται οι απαιτήσεις σχετικά µε τις µετρήσεις των

εκποµπών SO2 της παραγράφου 2 του προκειµένου σηµείου. Πρέπει επίσης να

παρακολουθείται τακτικά η περιεκτικότητα σε θείο του καυσίµου που εισάγεται στην

εγκατάσταση καύσης.
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4. Στην περίπτωση ουσιωδών µεταβολών ως προς το χρησιµοποιούµενο καύσιµο ή τον τρόπο

λειτουργίας των εγκαταστάσεων, πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά οι αρµόδιες αρχές. Οι εν

λόγω αρχές αποφασίζουν αν οι απαιτήσεις σχετικά µε την παρακολούθηση που προβλέπονται

στην παράγραφο 2 εξακολουθούν να επαρκούν ή αν χρειάζεται να αναπροσαρµοστούν.

5. Οι συνεχείς µετρήσεις που εκτελούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 περιλαµβάνουν τις

λειτουργικές παραµέτρους της σχετικής διαδικασίας, όπως την περιεκτικότητα σε οξυγόνο, τη

θερµοκρασία, την πίεση και την περιεκτικότητα σε υδρατµούς. Η συνεχής µέτρηση της

περιεκτικότητας των καυσαερίων σε υδρατµούς δεν είναι απαραίτητη, εφόσον το δείγµα

καυσαερίων έχει ξηρανθεί πριν από την ανάλυση των εκποµπών.

Εκτελούνται αντιπροσωπευτικές µετρήσεις, δηλαδή δειγµατοληψία και ανάλυση, των σχετικών

ρύπων και των παραµέτρων της διεργασίας καθώς και των µεθόδων αναφοράς για τις

µετρήσεις, µε σκοπό τη βαθµονόµηση των αυτόµατων συστηµάτων µετρήσεων σύµφωνα µε τα

πρότυπα CEN, µόλις είναι διαθέσιµα. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιµα πρότυπα CEN, εφαρµόζονται

πρότυπα ISO, εθνικά ή διεθνή πρότυπα που διασφαλίζουν την παροχή δεδοµένων ισοδύναµης

επιστηµονικής ποιότητας.

Τα συστήµατα συνεχούς µέτρησης ελέγχονται τουλάχιστον ετησίως µε παράλληλες µετρήσεις µε

τις µεθόδους αναφοράς .

6. Οι τιµές των διαστηµάτων εµπιστοσύνης 95% του αποτελέσµατος µιας µεµονωµένης µέτρησης

δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά των οριακών τιµών εκποµπών :

∆ιοξείδιο του θείου 20%
Οξείδια του αζώτου 20%
Κονιορτός 30%
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Οι επικυρωµένες ωριαίες και ηµερήσιες µέσες τιµές προσδιορίζονται µε βάση τις µετρηµένες

έγκυρες ωριαίες µέσες τιµές , µετά την αφαίρεση της τιµής του διαστήµατος εµπιστοσύνης που

ορίζεται ανωτέρω.

Οι ηµέρες κατά τις οποίες περισσότερες από τρεις ωριαίες µέσες τιµές είναι άκυρες, λόγω

ελαττωµατικής λειτουργίας ή συντήρησης του συστήµατος συνεχούς µέτρησης, ακυρώνονται.

Εάν στη διάρκεια ενός έτους έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 10 ηµέρες για τέτοιους λόγους ,

η αρµόδια αρχή απαιτεί από το φορέα εκµετάλλευσης να λάβει κατάλληλα µέτρα για τη

βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήµατος συνεχούς παρακολούθησης.

Β. Προσδιορισµός των συνολικών ετήσιων εκποµπών των εγκαταστάσεων καύσης

Μέχρι και το 2003 το αποτέλεσµα του προσδιορισµού των συνολικών ετήσιων εκποµπών SO2

και ΝΟx από νέες εγκαταστάσεις καύσης γνωστοποιείται στις αρµόδιες αρχές. Όταν

χρησιµοποιείται η συνεχής παρακολούθηση, ο φορέας εκµετάλλευσης αθροίζει, χωριστά για

κάθε ρύπο, τη µάζα του καθηµερινώς εκπεµπόµενου ρύπου, µε βάση τις ογκοµετρικές

παροχές των καυσαερίων . Όταν δεν χρησιµοποιείται η συνεχής παρακολούθηση,

προσδιορίζονται εκ µέρους του εν λόγω φορέα , και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των

αρµόδιων αρχών µε βάση τις διατάξεις του σηµείου Α.1, εκτιµήσεις για τις συνολικές ετήσιες

εκποµπές.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις συνολικές ετήσιες εκποµπές SO2 και ΝΟx

των νέων εγκαταστάσεων ταυτόχρονα µε την ανακοίνωση που απαιτείται σύµφωνα µε το

σηµείο Γ.3 σχετικά µε τις συνολικές ετήσιες εκποµπές των υφιστάµενων εγκαταστάσεων

καύσης.

Από το 2004 και για κάθε επόµενο έτος, τα κράτη µέλη καθιερώνουν απογραφή των εκποµπών

SO2, ΝΟx και κονιορτού όλων των εγκαταστάσεων καύσης µε ονοµαστική θερµική ισχύ 50 MW

και άνω. Για κάθε εγκατάσταση που λειτουργεί σε δεδοµένη τοποθεσία υπό τον έλεγχο ενός

φορέα εκµετάλλευσης, η αρµόδια αρχή συγκεντρώνει τα ακόλουθα στοιχεία :
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− συνολικές ετήσιες εκποµπές SO2, NOx και κονιορτού (ως ολικά αιωρούµενα σωµατίδια)

− συνολικές ετήσιες εισροές ενέργειας σε σχέση µε την καθαρή θερµογόνο δύναµη,
κατανεµηµένες σε πέντε κατηγορίες καυσίµου : βιοµάζα, άλλα στερεά καύσιµα, υγρά
καύσιµα, φυσικό αέριο, άλλα αέρια.

Ανά τριετία και εντός δώδεκα µηνών από τη λήξη της τριετούς περιόδου αναφοράς,
κοινοποιείται στην Επιτροπή σύνοψη των αποτελεσµάτων αυτής της απογραφής, στην οποία
αναφέρονται χωριστά οι εκποµπές από διυλιστήρια. Τα ετήσια αναλυτικά στοιχεία ανά
εγκατάσταση τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής, εφόσον ζητηθούν. Η Επιτροπή διαθέτει στα
κράτη µέλη σύνοψη της σύγκρισης και της αξιολόγησης των εθνικών απογραφών εντός δώδεκα
µηνών από την παραλαβή τους.

Τα κράτη µέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2008
και στη συνέχεια ετησίως, σχετικά µε τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις που έχουν δηλωθεί ως
επιλέξιµες δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 4. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από στοιχεία
για τον µέχρι τότε χρόνο λειτουργίας και για τον µη χρησιµοποιηθέντα χρόνο λειτουργίας που
αποµένει µέχρι το τέλος της λειτουργικής ζωής της εγκατάστασης.

Γ. Προσδιορισµός των συνολικών ετήσιων εκποµπών από υφιστάµενες εγκαταστάσεις µέχρι και
το 2003.

1. Από το 1990 και για κάθε επόµενο έτος µέχρι και το 2003, τα κράτη µέλη διενεργούν πλήρη
απογραφή των εκποµπών SO2 και ΝΟx από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις :

− ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση άνω των 300 MWth και για τα διυλιστήρια,
− συνολικά για όλες τις άλλες εγκαταστάσεις καύσης στις οποίες εφαρµόζεται η παρούσα

οδηγία.

2. Η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί για τις απογραφές αυτές θα είναι σύµφωνη µε εκείνη
που χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό των εκποµπών SO2 και ΝΟx από εγκαταστάσεις
καύσης το 1980.
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3. Τα αποτελέσµατα της απογραφής αυτής κοινοποιούνται στην Επιτροπή σε κατάλληλα

ενοποιηµένη µορφή µέσα σε εννέα µήνες από το τέλος του έτους το οποίο αφορούν. Η

µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί για την πραγµατοποίηση αυτών των απογραφών

εκποµπών και οι αναλυτικές βασικές πληροφορίες διαβιβάζονται στην Επιτροπή εφόσον αυτή

το ζητήσει.

4. Η Επιτροπή οργανώνει συστηµατική σύγκριση αυτών των εθνικών απογραφών και υποβάλλει

ενδεχοµένως στο Συµβούλιο προτάσεις µε προοπτική την εναρµόνιση των µεθοδολογιών

απογραφής των εκποµπών, για τις ανάγκες της αποτελεσµατικής εφαρµογής της παρούσας

οδηγίας.

________________________



11070/1/00 REV 1 GA/mks 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X DG I   EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

Χρονικά όρια για τη µεταφορά και εφαρµογή της καταργηθείσας οδηγίας

(αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 1)

Οδηγία Χρονικά όρια για Χρονικά όρια

την µεταφορά για την εφαρµογή

88/609/ΕΟΚ (ΕΕ L 336, 7.12.1988, σ. 1) 30 Ιουνίου 1990 1 Ιουλίου 1990
31 ∆εκεµβρίου 1990
31 ∆εκεµβρίου 1993
31 ∆εκεµβρίου 1998
31 ∆εκεµβρίου 2003

94/66/ΕΚ (ΕΕ L 337, 24.12.1994, σ. 83) 24 Ιουνίου 1995

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

Πίνακας συσχετισµού
(αναφέρεται στο άρθρο 18 παρ. 2)

Παρούσα Οδηγία Οδηγία 88/609/ΕΟΚ
Άρθρο 1 Άρθρο 1
Άρθρο 2 Άρθρο 2
Άρθρο 3 Άρθρο 3
Άρθρο 4 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 1
Άρθρο 4 παρ. 2, 3 και 4
Άρθρο 4 παρ. 5 Άρθρο 4 παρ. 3
Άρθρο 4 παρ. 6, 7 και 8
Άρθρο 5 Άρθρο 5
Άρθρο 6 Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8 Άρθρο 8
Άρθρο 9 Άρθρο 9
Άρθρο 10 Άρθρο 10
Άρθρο 11 Άρθρο 11
Άρθρο 12 Άρθρο 12
Άρθρο 13 Άρθρο 13 παρ. 1
Άρθρο 14 Άρθρο 14
Άρθρο 15 Άρθρο 15
Άρθρο 16 παρ. 1, 2 και 3 Άρθρο 16 παρ. 1, 2 και 4
Άρθρο 17
Άρθρο 18
Άρθρο 19 παρ. 1 και 4 Άρθρο 17 παρ. 1 και 2
Άρθρο 19 παρ. 2 και 3 και άρθρο 20
Άρθρο 21 Άρθρο 18
Παραρτήµατα Ι έως ΙΧ Παραρτήµατα Ι έως ΙΧ
Παραρτήµατα Χ και ΧΙ --

________________________





11070/1/00 REV 1 ADD 1 ΑΒ/ξλ 1
DG I   EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 9 Νοεµβρίου 2000
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
1998/0225 (COD)

11070/1/00
REV 1  ADD 1

LIMITE

ENV 282
CODEC 632

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
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για την έκδοση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων
από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης

Σχέδιο σκεπτικού του Συµβουλίου
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Ι. Εισαγωγή

1. Στις 8 Ιουλίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο την πρότασή της για οδηγία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας

88/609/ΕΟΚ σχετικά µε τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων

από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης  1. Η πρόταση βασίζεται στο πρώην άρθρο 130Σ

παράγραφος 1, νυν 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 14 Απριλίου 1999 2.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 27 Ιανουαρίου 1999 3.

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε κατά τη σύνοδό της στις 28 Ιουνίου 1999 να µη

γνωµοδοτήσει.

3. Σε συνέχεια αυτών των γνωµοδοτήσεων, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο τροποποιηµένη

πρόταση 4 στις 25 Νοεµβρίου 1999.

4. Στις 9 Νοεµβρίου 2000, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή του θέση 5 σύµφωνα µε το άρθρο

251 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

                                                
1 ΕΕ αριθ. C 300, της 29.9.1998, σελ.   6.
2 ΕΕ αριθ. C 219, της 30.7.1999, σελ.   4.
3 ΕΕ αριθ. C 101, της 12.4.1999, σελ. 55.
4 ΕΕ αριθ. C 215, της 25.7.2000, σελ. 36.
5 ΕΕ C
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ΙΙ. Στόχος

Στόχος της οδηγίας είναι η προσαρµογή των οριακών τιµών εκποµπών για τις εγκαταστάσεις

στις οποίες θα χορηγηθεί άδεια µετά την έναρξη ισχύος της πρότασης καθώς και η επέκταση

του πεδίου της οδηγίας στους αεριοστροβίλους, από την ίδια ηµεροµηνία. Η κοινή θέση

περιλαµβάνει επίσης αυστηρότερες απαιτήσεις από τις ισχύουσες, για εγκαταστάσεις στις

οποίες έχει χορηγηθεί άδεια πριν από την 1η Ιουλίου 1987.

Η κοινή θέση τροποποιεί και αναµορφώνει την οδηγία 88/609/ΕΟΚ, σύµφωνα µε το σχέδιο

∆ιοργανικής Συµφωνίας για πιο διαρθρωµένη χρήση της αναµόρφωσης των νοµικών

πράξεων 6. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την κατάργηση της αρχικής οδηγίας και κάθε

υφιστάµενης τροποποιητικής νοµοθεσίας. Θα βοηθήσει επίσης στην εφαρµογή των νέων

τροπολογιών στις εθνικές νοµοθεσίες.

ΙΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης

1. Γενικά

Η κοινή θέση του Συµβουλίου επεκτείνει το πεδίο της πρότασης της Επιτροπής

εφαρµόζοντας οριακές τιµές εκποµπών ή άλλες διατάξεις και στις εγκαταστάσεις καύσης στις

οποίες έχει χορηγηθεί άδεια πριν από την 1η Ιουλίου 1987 («υφιστάµενες εγκαταστάσεις»).

Κατά συνέπεια, η νέα οδηγία θα καλύπτει τρεις τύπους εγκαταστάσεων:

− τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις,
− παλαιές «νέες» εγκαταστάσεις (στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια µετά την 1η Ιουλίου

1987 και πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσης οδηγίας),
− νέες «νέες» εγκαταστάσεις (στις οποίες θα χορηγηθεί άδεια µετά την έναρξη ισχύος της

παρούσης οδηγίας).

                                                
6 ΕΕ C
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Η τελευταία κατηγορία θα πρέπει να συµµορφώνεται µε αυστηρότερες οριακές τιµές

εκποµπών απ� ότι οι δύο πρώτες. Η επέκταση αυτή απηχεί ορισµένες από τις τροπολογίες που

πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι τροπολογίες αυτές δεν περιελήφθησαν στην

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής επειδή αυτή έκρινε ότι η συγκεκριµένη πρόταση

αποτελεί µέρος πακέτου µέτρων για την καταπολέµηση της οξίνισης και του όζοντος, κύριο

στοιχείο του οποίου είναι, κατά την άποψη της Επιτροπής, η πρόταση οδηγίας για τα εθνικά

ανώτατα όρια εκποµπών. ∆εδοµένου ότι τελικά το Συµβούλιο κατέληξε στις κοινές του

θέσεις και για τις δύο αυτές προτάσεις µαζί, η Επιτροπή µπόρεσε να δεχθεί την άποψη ότι οι

υφιστάµενες εγκαταστάσεις θα πρέπει να περιληφθούν στην παρούσα πρόταση.

2. Tροπολογίες του ΕΚ

Το Συµβούλιο ενέκρινε πλήρως ή εν µέρει  9 από τις 15 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου (1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15 και 20). ∆εν συµπεριέλαβε στην κοινή θέση τις

τροπολογίες 2, 4, 6, 7, 11 και 13 καθώς ακολούθησε τα επιχειρήµατα της Επιτροπής η οποία

δεν δέχθηκε τις τροπολογίες αυτές.

3. Σηµαντικότερες καινοτοµίες που εισήγαγε το Συµβούλιο

Το άρθρο 4 της κοινής θέσης επεκτείνει την εφαρµογή της πρότασης στις υφιστάµενες

εγκαταστάσεις και κατ� αυτόν τον τρόπο εφαρµόζει την αρχή των τροπολογιών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αριθ. 8, 10, 12, 14, και 20).

Το παρόν άρθρο παρέχει στα κράτη µέλη δύο εναλλακτικές λύσεις για την αντιµετώπιση των

υφιστάµενων εγκαταστάσεων, οι οποίες πρέπει να επιτευχθούν µέχρι την 1η

Ιανουαρίου 2008:

− συµµόρφωση µε τις οριακές τιµές εκποµπών και τους λοιπούς όρους που ισχύουν για
τις «παλαιές νέες εγκαταστάσεις», ή

− συµµόρφωση µε ένα εθνικό σχέδιο µείωσης εκποµπών, σε συµφωνία µε κατευθυντήριες
γραµµές που θα εκδώσει η Επιτροπή, το οποίο θα οδηγεί στο ίδιο επίπεδο εκποµπών
που θα είχε επιτευχθεί µε την εφαρµογή των προαναφερόµενων οριακών τιµών
εκποµπών στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις που έχουν τεθεί σε λειτουργία εντός του
2000.
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Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις µπορούν να εξαιρούνται από τις εν λόγω υποχρεώσεις, εφόσον

ο φορέας εκµετάλλευσης δηλώσει έως τις 30 Ιουνίου 2004, ότι η εγκατάσταση δεν θα

λειτουργεί περισσότερο από 20 000 ώρες από 1ης Ιανουαρίου 2008.

Το άρθρο 2 και το παράρτηµα VI τροποποιήθηκαν για να εξασφαλισθεί η συνοχή µε τη λοιπή

κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τη βιοµάζα. Το παράρτηµα τροποποιήθηκε επίσης και όσον

αφορά τους αεριοστροβίλους.

Τα άρθρα 5, 6, 8 και 9 τροποποιήθηκαν για να διασφαλισθεί ότι ισχύουν εξίσου τόσο για τις

υφιστάµενες εγκαταστάσεις όσο και για τις «παλαιές νέες εγκαταστάσεις».

Το άρθρο 7 τροποποιήθηκε για να διευκρινιστεί ότι η ευθύνη των κρατών µελών

συνίσταται στο να εξασφαλίζουν ότι εξετάζεται η τεχνική και οικονοµική σκοπιµότητα

της παραγωγής συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ενέργειας στην περίπτωση

νέων εγκαταστάσεων στις οποίες θα χορηγηθεί άδεια µετά την έναρξη ισχύος της παρούσης

οδηγίας και στην περίπτωση άλλων εγκαταστάσεων στις οποίες χορηγείται επέκταση

µεγαλύτερη των 50 ΜWth.

Το παράρτηµα ΙΧ τροποποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη η συµπερίληψη των υφιστάµενων

εγκαταστάσεων και να εξασφαλισθεί ότι δεν υπάρχουν κενά στις απαιτήσεις αναφοράς µετά

την κατάργηση της υφιστάµενης οδηγίας.

Το άρθρο 18, τα παραρτήµατα Χ και ΧΙ και οι αλλαγές στα αιτιολογικά 1 και 19 απαιτούνται

λόγω της διαδικασίας αναµόρφωσης.

________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 14.11.2000
SEC(2000) 1961τελικό

1998/0225 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκου
Κοινοβουλιού και του Συµβούλιο σχετικά µε τον περιορισµό των εκποµπών στην

ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκου
Κοινοβουλιού και του Συµβούλιο σχετικά µε τον περιορισµό των εκποµπών στην

ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

- Η πρόταση [COM(1998)415 τελικό - 1998/0225 (COD)]υποβλήθηκε στο

Συµβούλιο στις 8 Ιουλίου 1998 (ΕΕ C 300, 29.09.1998,σ. 6)

- Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της στις 27
Ιανουαρίου 1999,ΟΚΕ 1999/67).Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε
κατά τη συνεδρίασή της 30ής Ιουνίου 1999να µην εκδώσει γνώµη.

- Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε την γνώµη του (σε πρώτη ανάγνωση)
κατά τη σύνοδο της ολοµελείας του, στις 14Απριλίου 1999.

- Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποιηµένη πρότασή της στις 25Νοεµβρίου 1999
COM(1999)611τελικό.

- Κατά τη συνεδρίασή του της 22ας Ιουνίου 2000, το Συµβούλιο κατέληξε
οµόφωνα σε πολιτική συµφωνία στο θέµα της έγκρισης της κοινής θέσης.

- Tο Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση του στις 7 Νοεµβρίου 2000.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής ήταν η αναπροσαρµογή των οριακών τιµών εκποµπής
που ίσχυαν για τις µονάδες για τις οποίες είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας, πριν από την έναρξη

ισχύος της πρότασης και η επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 88/609, για να
συµπεριληφθούν οι αεροστρόβιλοι από την ίδια ηµεροµηνία. Στην κοινή θέση

περιλαµβάνονται επίσης αυστηρότερες απαιτήσεις από τις ισχύουσες σήµερα για τις µονάδες,
η άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 1987, τις αποκαλούµενες

"υφιστάµενες µονάδες".

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Παρατηρήσεις γενικής µορφής

Το κύριο στοιχείο που αποτέλεσε το επίκεντρο των διαπραγµατεύσεων ήταν κατά πόσο

όφειλε να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής της πρότασης της Επιτροπής, για να ισχύσουν
αυστηρότερες απαιτήσεις για τις υφιστάµενες µονάδες, από τις απαιτήσεις που εφαρµόζονται

σήµερα βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας και η µορφή που έπρεπε να λάβουν οι απαιτήσεις
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αυτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου επιδίωξε, κατά την πρώτη ανάγνωσή του, να
συµπεριλάβει τις υφιστάµενες µονάδες στο πεδίο εφαρµογής της πρότασης και πρότεινε τις

ανώτατες οριακές τιµές εκποµπών που θα πρέπει να εφαρµοστούν από την 1 Ιανουαρίου 2005
για τις µονάδες αυτές. Η Επιτροπή δεν συµµερίστηκε την άποψη που υποστήριζε το

Κοινοβούλιο την εποχή εκείνη. Όπως έκρινε η Επιτροπή η πρόταση τροποποίησης της
οδηγίας για τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης αποτελεί µέρος της συνολικής δέσµης µέτρων

για την καταπολέµηση της οξίνισης και του όζοντος, το κύριο στοιχείο της οποίας είναι η
πρόταση οδηγίας για τα εθνικά όρια εκποµπών (ΕΟΕ)1. H Επιτροπή έκρινε ότι η τελευταία

αυτή πρόταση θα αποτελούσε τον περιβαλλοντικά αποδοτικότερο και αποτελεσµατικότερο,
από την πλευρά του κόστους, τρόπο για να επιτευχθεί η απαιτούµενη µείωση των ρυπογόνων

εκποµπών, ούτως ώστε να εκπληρωθούν οι κοινοτικοί στόχοι για την οξίνιση και το όζον και
δεν συµπεριέλαβε, ως εκ τούτου, νέες διατάξεις για τις υφιστάµενες µονάδες, στο πεδίο

εφαρµογής της πρότασης για τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (ΜΕΚ).

Το Συµβούλιο αποφάσισε στην κοινή του θέση να επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής της

πρότασης της Επιτροπής, για να συµπεριληφθούν και οι ρυθµίσεις για τις υφιστάµενες
µονάδες. Καθώς το Συµβούλιο κατέληξε στην κοινή του θέση και για τις δύο προτάσεις που

αφορούσαν τα ΕΟΕ και τις ΜΕΚ, από κοινού, η Επιτροπή ήταν σε θέση να εκτιµήσει εάν και
µε τις δύο αυτές προτάσεις, λαµβανόµενες από κοινού, επιτυγχανόταν αποδεκτό επίπεδο

περιβαλλοντικής προστασίας. Σε συνάρτηση µε το σηµείο αυτό, η Επιτροπή θεώρησε ότι
ήταν σε θέση να αποδεχθεί την κοινή θέση επί της πρότασης για τις ΜΕΚ, η οποία

περιλάµβανε νέες διατάξεις για τις υφιστάµενες (πριν από το 1987) µονάδες. Παρά το
γεγονός ότι οι κοινές θέσεις επί των προτάσεων για τα ΕΟΕ και τις ΜΕΚ δεν είχαν ως

αποτέλεσµα να επικρατήσει το καλύτερο δυνατό σχήµα µείωσης των ρυπογόνων εκποµπών
µε κριτήριο την αποδοτικότητα από την πλευρά του κόστους, θα οδηγήσουν σε αξιοσηµείωτη

µείωση των εκποµπών. Η κοινή θέση για τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης θα έχει ως
αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στο χώρο των µεγάλων

εγκαταστάσεων καύσης. Επιπλέον, µε την κοινή θέση καθορίζονται σαφή περιβαλλοντικά
πρότυπα για τις υφιστάµενες µονάδες, που θα χρειαστεί να τηρηθούν στην εκκρεµή

διαδικασία διεύρυνσης της Κοινότητας.

Συνοψίζοντας, υπάρχει πλέον µία άποψη που συµµερίζονται τόσο το Κοινοβούλιο, όσο και το

Συµβούλιο, η οποία βασίζεται στη βασική αρχή ότι θα πρέπει να συµπεριληφθούν νέες και
αυστηρότερες διατάξεις για τις υφιστάµενες µονάδες, από τις ισχύουσες σήµερα στο πλαίσιο

των διατάξεων της οδηγίας 88/609.

3.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου οι οποίες έγιναν πλήρως ή εν µέρει αποδεκτές

από την Επιτροπή και οι οποίες ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Τροπολογίες 1, 3, 5, 15

Η Επιτροπή έκανε αποδεκτή την Τροπολογία 1, την Τροπολογία 3 εν µέρει και τις
Τροπολογίες 5 και 15 κατ΄αρχήν και οι τροπολογίες αυτές αντανακλώνται στην κοινή της

θέση. Η Τροπολογία 1, στην οποία επαναδιατυπώνεται ο στόχος της στρατηγικής της
Κοινότητας στα θέµατα της οξίνισης ενσωµατώνεται στην αιτιολογική σκέψη 4. Η βασική

αρχή της Τροπολογίας 5 σχετικά µε τις µελλοντικές αναπροσαρµογές των εφαρµοστέων
οριακών τιµών εκποµπών αντανακλάται στην αιτιολογική σκέψη 7 και στην προβλεπόµενη
στο άρθρο 4 διαδικασία της επανεξέτασης. Παροµοίως, η βασική αρχή στην οποία

θεµελιώνεται η Τροπολογία 3, στην οποία εξετάζονται οι δυνατότητες προσφυγής σε

1 COM(1999)125 1999/0067(COD)
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χρηµατοοικονοµικά µέσα αντιµετωπίζεται επίσης στο άρθρο 4. Η βασική αρχή της
Τροπολογίας 15 σχετικά µε τη διάθεση των πληροφοριών που αφορούν τις εκποµπές στο

κοινό και τους αρµόδιους οργανισµούς, στο βαθµό που αυτό συµβαδίζει µε την κατάρτιση
ενός µητρώου εκποµπής ρύπων, όπως προβλέπονται στην οδηγία σχετικά µε την

ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) αντικατοπτρίζεται επίσης στην
αιτιολογική σκέψη 7.

3.3. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή και

οι οποίες δεν έχουν συµπεριληφθεί στην κοινή θέση

Τροπολογίες 2, 4, 6, 7, 11, 13

Η Επιτροπή δεν έκανε αποδεκτή την Τροπολογία 2, δεδοµένου ότι σχετίζεται µε ένα µέρος

του Πρωτοκόλλου του Όσλο του 1994,που αναφέρεται στη σύµβαση της Γενεύης του 1979
για τη διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλες αποστάσεις και παραπέµπει στις

οριακές τιµές εκποµπών της οδηγίας 88/609.Οι τιµές αυτές υπόκεινται σε αναθεώρηση,
σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή δεν είναι επίσης δυνατόν να αποδεχθεί την Τροπολογία 4, που αποβλέπει στη
διεύρυνση του πεδίου της πρότασης, ώστε να συµπεριληφθούν οι αεριοστρόβιλοι που

λειτουργούν σε εξέδρες ανοικτής θάλασσας και κάθε τεχνική συσκευή που χρησιµοποιείται
για την προώθηση οχηµάτων, πλοίων και αεροσκαφών. Οι αεριοστρόβιλοι των εξεδρών

ανοικτής θάλασσας αποκλείονται από το πεδίο που καλύπτει η πρόταση, λόγω των
χαρακτηριστικών λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων. ∆εδοµένου ότι η εν λόγω πρόταση

αφορά εκποµπές από ακίνητες πηγές, δεν αρµόζει να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής, ώστε να
καλύπτει και τις συσκευές προώθησης.

Επίσης, δεν ήταν δυνατόν να γίνει αποδεκτή η Τροπολογία 6, που προτείνει τη διαγραφή της
παρέκκλισης για το Βασίλειο της Ισπανίας, στην οδηγία 88/609,δεδοµένου ότι οι σχετικές

εγκαταστάσεις πρέπει να τεθούν σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2005, ώστε να
εξακολουθήσουν να είναι επιλέξιµες για τη χορήγηση παρέκκλισης.

Οι Τροπολογίες 7, 11και 13 προτείνουν αυστηρότερες οριακές τιµές εκποµπών, από εκείνες
που προτείνει η Επιτροπή, για τα στερεά και αέρια καύσιµα για τις εγκαταστάσεις στις οποίες

χορηγείται άδεια λειτουργίας, µετά την 1η Ιανουαρίου 2000.Η πρόταση της Επιτροπής, η
οποία αναπτύχθηκε µε βάση την αξιολόγηση των τρεχουσών τεχνολογικών επιδόσεων,
αποβλέπει στον καθορισµό ελαχίστων προτύπων, τα οποία θα µπορούσαν να ισχύσουν σε
κοινοτικό επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή θα δώσει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να

εφαρµόσουν αυστηρότερες οριακές τιµές εκποµπών, εφόσον αυτές δικαιολογούνται από τις
τοπικές συνθήκες, ή να ανταποκριθούν στους στόχους των εκποµπών για το διοξείδιο του

θείου και τα οξείδια του αζώτου, οι οποίοι στόχοι προκύπτουν από την εκκρεµή πρόταση της
Επιτροπής αναφορικά µε τα ανώτατα όρια εκποµπών, σε εθνικό επίπεδο. Παροµοίως, δεν θα

πρέπει να έχει δυσµενή αντίκτυπο στις περιβαλλοντικές επιδόσεις των µεγάλων
εγκαταστάσεων καύσης, εφόσον η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε ολοκληρωµένη βάση. Η
Επιτροπή δεν θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να θεσπιστούν αυστηρότερες οριακές
τιµές εκποµπών και δεν ήταν, συνεπώς, σε θέση να αποδεχθεί τις τροπολογίες αυτές.
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3.4. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν αντικατοπτρίζονται στην πρόταση της
Επιτροπής αλλά αντικατοπτρίζονται εν µέρει στην κοινή θέση του Συµβουλίου

Τροπολογίες 8, 10, 12, 14και 20

Η κύρια διαφορά µεταξύ της πρότασης της Επιτροπής και της κοινής θέσης του Συµβουλίου

έγκειται στην ενσωµάτωση αυστηρότερων διατάξεων για τις υφιστάµενες µονάδες από τις
σήµερα ισχύουσες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε µε τις Τροπολογίες 8, 10, 12, 14
και 20 την αναθεώρηση των οριακών τιµών εκποµπών που ισχύουν για τις µεγάλες
εγκαταστάσεις καύσης, για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µεταξύ της 1ης
Ιουλίου 1987και της 1ης Ιανουαρίου 2000και την εφαρµογή, επίσης, των προαναφερόµενων
οριακών τιµών εκποµπών στις εγκαταστάσεις εκείνες για τις οποίες χορηγήθηκε άδεια

λειτουργίας, πριν από την 1η Ιουλίου 1987.Η Επιτροπή δεν έκανε αποδεκτές τις τροπολογίες
αυτές και δεν τις συµπεριέλαβε στην τροποποιηµένη πρότασή της.

Παρά το ότι δεν επέρχονται µεταβολές στην κοινή θέση στις απαιτήσεις για τις µονάδες για
τις οποίες η άδεια λειτουργίας έχει χορηγηθεί µετά την 1η Ιουλίου 1987και την ηµεροµηνία

έναρξης ισχύος της τρέχουσας πρότασης, συµπεριλαµβάνονται νέες ρυθµίσεις για τις
υφιστάµενες µονάδες, οι οποίες συµβαδίζουν σε αρκετά µεγάλο βαθµό µε τις προθέσεις των

Τροπολογιών 8, 10, 12, 14 και 20. Οι τροπολογίες αυτές αντικατοπτρίζονται πλέον σε
κάποιο βαθµό στην κοινή θέση, µέσω της διάταξης του άρθρου 4, µε την οποία αξιώνεται η

εφαρµογή των απαιτήσεων για τις νέες µονάδες, όπως αυτές καθορίζονται στην οδηγία
88/609,στις υφιστάµενες µονάδες, από την 1η Ιανουαρίου 2008.Η ανάγκη αναπροσαρµογής

της προσέγγισης αυτής, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών χαρακτηριστικών στοιχείων
που εµφανίζουν οι κλάδοι των µεγάλων εγκαταστάσεων καύσης στα κράτη µέλη

αναγνωρίζεται επίσης από τη διάταξη του άρθρου 4, µε την ενσωµάτωση της εναλλακτικής
επιλογής συµµόρφωσης µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές για τις υφιστάµενες µονάδες,
µέσω της εφαρµογής ενός εθνικού προγράµµατος, το οποίο θα οδηγήσει στην επίτευξη των
αυτών επιπέδων µείωσης των εκποµπών.

Στο κείµενο που ακολουθεί σηµειώνονται οι υπόλοιπες βασικές αλλαγές µεταξύ της
τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής και της κοινής θέσης.

∆ιατάξεις για τη βιοµάζα (Άρθρο 2.11και Παράρτηµα VI.B)

Ο ορισµός της βιοµάζας (Άρθρο 2.11) προσαρµόζεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η

συνοχή µε τις διατάξεις της εκκρεµούς οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την καύση των αποβλήτων. Με τις αλλαγές που επέρχονται στον ορισµό

εξασφαλίζεται ότι οι µη καλυπτόµενες από την πρόταση καύσης των αποβλήτων απαλλαγές
καλύπτονται από την πρόταση για τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. Επιπλέον, στην

περίπτωση της βιοµάζας, οι οριακές τιµές εκποµπής NOx που θα εφαρµόζονται στην
περίπτωση µονάδων, η άδεια λειτουργίας των οποίων εκδόθηκε έπειτα από την έναρξη ισχύος

της παρούσας πρότασης και των οποίων η θερµική ικανότητα ανέρχεται από 50 έως 100
MWth ισούται µε 400 mg/Nm3 και µε 200 mg/Nm3 για τις µονάδες εκείνες η θερµική

ικανότητα των οποίων είναι µεγαλύτερη των 300 MWth, σε σύγκριση µε αντίστοιχες τιµές
350 mg/Nm3 και 300 mg/Nm3 που είχαν προταθεί από την Επιτροπή

∆ιατάξεις για τη συνδυαζόµενη θερµότητα και ισχύ (Άρθρο 7)

Το κείµενο έχει τροποποιηθεί, για να αποσαφηνίζεται ότι αποτελεί ευθύνη των κρατών µελών
να εξασφαλίζουν ότι εξετάζεται η τεχνική και οικονοµική σκοπιµότητα της πρόβλεψης της

συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ενέργειας στις περιπτώσεις των νέων µονάδων, η
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άδεια λειτουργίας των οποίων εκδίδεται έπειτα από την έναρξη ισχύος της παρούσας
πρότασης καθώς και στην περίπτωση άλλων µονάδων, για τις οποίες πρόκειται να ισχύσει

επέκταση της ικανότητάς τους µεγαλύτερη των 50 MWth, επίσης µετά από την έναρξη ισχύος
της παρούσας πρότασης. Στις περιπτώσεις που η σκοπιµότητα αυτή επιβεβαιώνεται,
επιτρέπεται επίσης η ανάπτυξη των εγκαταστάσεων, λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης
που επικρατεί στην αγορά και στο κύκλωµα διανοµής.

∆ιατάξεις εκµετάλλευσης εγχώριων καυσίµων (Άρθρο 6)

Οι διατάξεις του άρθρου 6, σύµφωνα µε τις οποίες επιτρέπεται η υπέρβαση των

καθοριζοµένων οριακών τιµών εκποµπής στις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων, η άδεια
λειτουργίας των οποίων εκδόθηκε µετά την 1η Ιουλίου 1987, στις περιπτώσεις κατά τις

οποίες οι οριακές τιµές εκποµπών δεν είναι δυνατόν να γίνουν σεβαστές, λόγω της φύσης του
εγχώριου λιγνίτη, δεν θα επιτρέπεται να εφαρµόζονται πλέον για τις µονάδες εκείνες, η άδεια

λειτουργίας των οποίων εκδόθηκε έπειτα από την έναρξη ισχύος της παρούσας πρότασης.
Αλλά και τα ποσοστά αποθείωσης που ισχύουν για τις νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες

χρησιµοποιούν εγχώρια στερεά καύσιµα, σύµφωνα µε το παράρτηµα VIII.B, που
εφαρµόζονται βάσει του άρθρου 5.2, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνουν σεβαστές οι οριακές

τιµές εκποµπών του παραρτήµατος III.B, έχουν τροποποιηθεί. Το εφαρµοστέο ποσοστό
ανέρχεται σε 92%, στις περιπτώσεις µονάδων οι οποίες έχουν δυναµικό από 50 έως 100
MWth αλλά και για µονάδες το δυναµικό των οποίων είναι µεγαλύτερων των 300 MWth,σε
σύγκριση µε 90%και 95%,αντιστοίχως, στην πρόταση της Επιτροπής.

Ρυθµίσεις για τους αεριοστροβίλους (Παράρτηµα VI)

Οι ανώτατες οριακές τιµές εκποµπών που ανέρχονται σε 75 mg/Nm3, οι οποίες ισχύουν στην

περίπτωση της συνδυασµένης χρήσης θερµότητας και ισχύος, σε περιπτώσεις που η συνολική
αποδοτικότητα είναι ανώτερη του 75%, θα εφαρµόζονται επίσης και στην περίπτωση του

συνδυασµένου κύκλου εφαρµογών, όταν η αποδοτικότητα του κύκλου είναι µεγαλύτερη
από 55%.

Η Επιτροπή µπορεί να κάνει αποδεκτές τις µεταβολές αυτές, στο πλαίσιο του συνολικού
κειµένου της κοινής θέσης.

3.5. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν από το Συµβούλιο

Αναδιαµόρφωση

Αντί να προχωρήσει σε τροποποίηση της οδηγίας 88/609, το Συµβούλιο αποφάσισε να
προχωρήσει σε αναδιαµόρφωση της οδηγίας. Συνεπεία αυτού εντάχθηκαν πολλές πρόσθετες

αιτιολογικές σκέψεις και µεταβλήθηκε η αρίθµηση ορισµένων άρθρων. Η Επιτροπή κρίνει ότι η
·αναδιαµόρφωση της οδηγίας 88/609θα διευκολύνει τη µεταφορά των ρυθµίσεων στην εθνική

νοµοθεσία και την µεταγενέστερη εκτέλεσή τους και είναι, συνεπώς, σε θέση να την
υποστηρίξει.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο κατέληξε οµόφωνα στην αποδοχή της κοινής θέσης. Οι διατάξεις για τις

υφιστάµενες µονάδες και τα νέα εφαρµοστέα πρότυπα για τις µονάδες, η άδεια λειτουργίας των
οποίων εκδίδεται έπειτα από την έναρξη ισχύος της πρότασης θα έχουν ως συνέπεια τη

σηµαντική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στο χώρο των µεγάλων εγκαταστάσεων
καύσης. Οι διατάξεις για τους αεροστροβίλους αντικατοπτρίζουν τις τάσεις των τεχνολογικών

επιλογών που επικρατούν στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής. Το χρονοδιάγραµµα για την
θέσπιση των νέων διατάξεων αναφορικά µε τις υφιστάµενες µονάδες είναι ρεαλιστικό, στο

επίπεδο όλης της Κοινότητας, λαµβανοµένων υπόψη των µέτρων που θα χρειαστεί να τεθούν
σε εφαρµογή. Η Επιτροπή είναι, κατά συνέπεια, σε θέση να αποδεχθεί και να υποστηρίξει την

κοινή θέση.


