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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ιστορικό 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα πραγματικά διασυνοριακό πρόβλημα και πολλά κράτη 

μέλη εισάγουν ένα σημαντικό μέρος της ρύπανσης του αέρα από γειτονικές χώρες. Ως εκ 

τούτου, η δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός 

συνεκτικού και φιλόδοξου πλαισίου για την αντιμετώπιση των εκπομπών. 

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ισχύουσα 

νομοθεσία της ΕΕ. Οι μικρές νέες εγκαταστάσεις καύσης ρυθμίζονται ήδη από τις διατάξεις 

εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια. Εν τω μεταξύ, οι 

μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης καλύπτονται από την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τις βιομηχανικές 

εκπομπές και την οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα 

ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015). 

Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ των εκπομπών αερίων 

ρύπων από μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης (εγκαταστάσεις με ονομαστική θερμική 

ισχύ μεταξύ 1 και 50 MW) (MCP) και ο εισηγητής επικροτεί τον στόχο της πρότασης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάλυψη αυτού του κενού, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο 

συνεκτικό κανονιστικό περιβάλλον. 

Η πρόταση είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με την εκτίμηση 

επιπτώσεων της Επιτροπής, η ατμοσφαιρική ρύπανση εκτιμάται ότι θα επιφέρει 

περισσότερους από 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως και υγειονομικό κόστος έως 940 

δισεκατομμύρια ευρώ. Συμβάλλει, επίσης, σε σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος με 

το 62% της έκτασης της ΕΕ να εκτίθεται στον ευτροφισμό και οικονομικές ζημίες, όπως 15 

δισ. ευρώ από τις χαμένες ημέρες εργασίας, 4 δισ. ευρώ από το κόστος της υγειονομικής 

περίθαλψης, 3 δισ. ευρώ από απώλειες της απόδοσης των καλλιεργειών και 1 δισ. ζημιές σε 

κτίρια. Δεύτερον, η μείωση των εκπομπών από τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης 

μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, τη 

μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την 

προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αναλαμβάνοντας τώρα δράση και 

καλύπτοντας το σημερινό νομοθετικό κενό, μπορούμε να παράσχουμε σαφή μηνύματα για τις 

επενδύσεις και την παροχή περαιτέρω κινήτρων για την έρευνα και την καινοτομία σε 

πρωτοποριακές τεχνολογίες. Αυτό θα δημιουργήσει συνθήκες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

να οδηγήσουν στην πράσινη καινοτομία, με τεράστιες δυνατότητες στις εξαγωγικές αγορές. 

Για παράδειγμα, η ατμοσφαιρική ρύπανση και μόνο, κοστίζει κάθε χρόνο στην Κίνα το 12-

13% του ΑΕΠ. 

Διευκρινίσεις και αλλαγές που προτείνει ο εισηγητής 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν και να βελτιωθούν σε 

σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Ο εισηγητής εντόπισε τα ακόλουθα κύρια σημεία. 
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Σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία 

Το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να είναι συνεκτικό και θα πρέπει να αποφεύγονται οι κίνδυνοι 

της επικάλυψης των ρυθμίσεων. Ειδικότερα, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί η σχέση 

μεταξύ της παρούσας πρότασης και της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές που έχουν ήδη 

τεθεί σε ισχύ. 

Οπτική γωνία των ΜΜΕ 

Δεδομένου ότι περίπου το 75% των μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεων καύσης τελούν υπό τη 

διαχείριση ΜΜΕ, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην επιβληθεί υπερβολικός 

διοικητικός φόρτος. Οι ΜΜΕ δεν έχουν τη διοικητική ικανότητα των μεγαλύτερων εταιρειών 

και σε πολλά τμήματα τόσο της παρούσας πρότασης όσο και της θέσης του Συμβουλίου, η 

προοπτική αυτή είναι ανύπαρκτη.  

Σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. 

Υπάρχει σαφής ανάγκη να βρεθεί μια σωστή ισορροπία μεταξύ του κόστους για τις 

επιχειρήσεις και των οφελών για το περιβάλλον και την υγεία. Ενώ είναι σαφές ότι 

χρειαζόμαστε οριακές τιμές εκπομπών, αυτές πρέπει να είναι αναλογικές και να 

λειτουργήσουν στην πράξη. Ταυτόχρονα, ο εισηγητής πιστεύει ότι υπάρχουν σοβαρές 

προϋποθέσεις για ένα φιλόδοξο πλαίσιο. 

Ευελιξία 

Η πρόταση της Επιτροπής κάνει ήδη διάκριση μεταξύ των νέων και υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο να βελτιωθεί η ευελιξία για τις μικρότερες 

υφιστάμενες μονάδες έως 5 MW, για τις οποίες η επιβάρυνση θα μπορούσε να είναι σχετικά 

υψηλή. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

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

υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η καύση καυσίμων σε μικρού μεγέθους 

μονάδες και συσκευές καύσης μπορεί να 

καλυφθεί από νομοθετικές πράξεις για την 

εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του 

(5) Η καύση καυσίμων σε μικρού μεγέθους 

μονάδες και συσκευές καύσης μπορεί να 

καλυφθεί από νομοθετικές πράξεις για την 

εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για 

τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό 

απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον 

αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια 

προϊόντα15. Η καύση καυσίμων σε μεγάλου 

μεγέθους μονάδες καύσης καλύπτεται, από 

τις 7 Ιανουαρίου 2013, από την οδηγία 

2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, ενώ η 

οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 

εξακολουθεί να ισχύει, έως τις 

31 Δεκεμβρίου 2015, για τις μεγάλου 

μεγέθους μονάδες καύσης που 

καλύπτονται από το άρθρο 30 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου15. Ωστόσο απαιτούνται 

περισσότερα μέτρα βάσει της οδηγίας 

2009/125/ΕΚ ώστε να καλυφθεί το 

νομοθετικό κενό που απομένει. Η καύση 

καυσίμων σε μεγάλου μεγέθους μονάδες 

καύσης καλύπτεται, από τις 7 Ιανουαρίου 

2013, από την οδηγία 2010/75/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου16, ενώ η οδηγία 2001/80/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου17 εξακολουθεί να ισχύει, έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2015, για τις μεγάλου 

μεγέθους μονάδες καύσης που 

καλύπτονται από το άρθρο 30 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. 

__________________ __________________ 

15Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση 

πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα 

συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ 

L 285 της 31.10.2009, σ.10). 

15Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση 

πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα 

συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ 

L 285 της 31.10.2009, σ.10). 

16Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών 

εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και 

έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 

17.12.2010, σ.17). 

16Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών 

εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και 

έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 

17.12.2010, σ.17). 

17Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

23ης Οκτωβρίου 2001 για τον περιορισμό 

των εκπομπών στην ατμόσφαιρα 

ορισμένων ρύπων (ΕΕ L 309 της 

27.11.2001, σ. 1). 

17Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

23ης Οκτωβρίου 2001 για τον περιορισμό 

των εκπομπών στην ατμόσφαιρα 

ορισμένων ρύπων (ΕΕ L 309 της 

27.11.2001, σ. 1). 

Αιτιολόγηση 

Το νομοθετικό κενό μεταξύ της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού και της παρούσας οδηγίας θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί στην οδηγία οικολογικού σχεδιασμού, όπως προτείνεται στη θέση του 

Συμβουλίου. 

Τροπολογία  2 



 

PE546.728v03-00 6/24 AD\1058971EL.doc 

EL 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 

ισχύει για τα συνδεόμενα με την ενέργεια 

προϊόντα που καλύπτονται από 

εκτελεστικά μέτρα τα οποία θεσπίζονται 

σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ ή με 

το κεφάλαιο III ή IV της οδηγίας 
2010/75/ΕΕ. Ορισμένες άλλες μονάδες 

καύσης θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν 

από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας, βάσει των τεχνικών 

χαρακτηριστικών τους ή της χρήσης τους 

για συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

(9) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 

ισχύει για τις μονάδες καύσης που 

καλύπτονται από εκτελεστικά μέτρα τα 

οποία θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 

2009/125/ΕΚ ή με την οδηγία 2010/75/ΕΕ. 

Ορισμένες άλλες μονάδες καύσης θα 

πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από το πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, βάσει 

των τεχνικών χαρακτηριστικών τους ή της 

χρήσης τους για συγκεκριμένες 

δραστηριότητες. Καμία μονάδα καύσης 

δεν θα πρέπει να υπόκειται σε διπλή 

ρύθμιση. Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή θα 

πρέπει να υποβάλει διευκρινιστικές 

κατευθυντήριες γραμμές. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Λόγω της θέσης των εν λόγω 

μονάδων καύσης και των σχετικών 

τεχνικών και υλικοτεχνικών θεμάτων, 

είναι πιο πρόσφορο για την Ισπανία, όσον 

αφορά τις Καναρίους Νήσους, τη Γαλλία, 

όσον αφορά τα γαλλικά υπερπόντια 

διαμερίσματα, και την Πορτογαλία, όσον 

αφορά τη Μαδέρα και τις Αζόρες, να 

θέσουν οριακές τιμές εκπομπών για τις 

μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους που 

λειτουργούν σε αυτές τις περιοχές, χωρίς 

να τις υπαγάγουν στις ελάχιστες 

απαιτήσεις του συνόλου της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Προκειμένου να διασφαλισθεί ο 

έλεγχος των εκπομπών διοξειδίου του 

θείου, οξειδίων του αζώτου και 

αιωρούμενων σωματιδίων στην 

ατμόσφαιρα, κάθε μεσαίου μεγέθους 

μονάδα καύσης θα πρέπει να λειτουργεί 

μόνον εφόσον είναι τουλάχιστον 

εγγεγραμμένη σε μητρώο από την αρμόδια 

αρχή, βάσει κοινοποίησης από τον φορέα 

εκμετάλλευσης. 

(10) Προκειμένου να διασφαλισθεί ο 

έλεγχος των εκπομπών διοξειδίου του 

θείου, οξειδίων του αζώτου και 

αιωρούμενων σωματιδίων στην 

ατμόσφαιρα, κάθε μεσαίου μεγέθους 

μονάδα καύσης θα πρέπει να λειτουργεί 

μόνον εφόσον είναι τουλάχιστον 

εγγεγραμμένη σε μητρώο από την αρμόδια 

αρχή ή εφόσον της έχει χορηγηθεί άδεια 

από την εν λόγω αρχή, βάσει 

κοινοποίησης από τον φορέα 

εκμετάλλευσης. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) στις μονάδες καύσης που καλύπτονται 

από το κεφάλαιο III ή IV της οδηγίας 

2010/75/ΕΕ· 

(α) στις μονάδες καύσης που καλύπτονται 

από την οδηγία 2010/75/ΕΕ· 

Αιτιολόγηση 

Για να αποφευχθεί η διπλή ρύθμιση, οι μονάδες που καλύπτονται από την οδηγία 2010/75/ΕΕ 

δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) στα συνδεόμενα με την ενέργεια 

προϊόντα που καλύπτονται από 

εκτελεστικά μέτρα τα οποία θεσπίζονται 

σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ, στις 

περιπτώσεις όπου οι σχετικές εκτελεστικές 

πράξεις προβλέπουν οριακές τιμές 

εκπομπών για τους ρύπους που 

(β) στις μονάδες καύσης που καλύπτονται 

από εκτελεστικά μέτρα τα οποία 

θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 

2009/125/ΕΚ, στις περιπτώσεις όπου οι 

σχετικές εκτελεστικές πράξεις προβλέπουν 

οριακές τιμές εκπομπών για τους ρύπους 

που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της 
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παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας οδηγίας· 

παρούσας οδηγίας· 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) στις μονάδες καύσης στις οποίες τα 

αέρια προϊόντα καύσης χρησιμοποιούνται 

για την άμεση θέρμανση, ξήρανση ή άλλη 

κατεργασία αντικειμένων ή υλικών· 

(γ) στις μονάδες καύσης στις οποίες τα 

προϊόντα καύσης χρησιμοποιούνται για την 

άμεση θέρμανση, ξήρανση ή άλλη 

κατεργασία αντικειμένων ή υλικών όπως 

κάμινοι τήξεως, κάμινοι αναθέρμανσης, 

κάμινοι θερμικής κατεργασίας· 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διατύπωση ίδια με αυτή του 

άρθρου 28 α της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (στα) σε λέβητες ανάκτησης εντός 

εγκαταστάσεων για την παραγωγή 

χαρτοπολτού· 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (στβ)  σε μονάδες καύσης που 

τροφοδοτούνται μόνο με καύσιμα 

διυλιστηρίου ή με άλλα καύσιμα για την 

παραγωγή ενέργειας μέσα σε διυλιστήρια 

πετρελαίου και αερίου· 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 

στις δραστηριότητες έρευνας και 

ανάπτυξης ούτε στις δραστηριότητες 

δοκιμών που αφορούν μονάδες καύσης 

μεσαίου μεγέθους. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να ορίζουν συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις για την εφαρμογή της 

παρούσας παραγράφου. 

 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) «αιωρούμενα σωματίδια»: σωματίδια 

κάθε σχήματος, δομής ή πυκνότητας που 

διασπείρονται στην αέρια φάση στις 

συνθήκες του σημείου δειγματοληψίας και 

είναι δυνατόν να συλλεχθούν με διήθηση 

σε συγκεκριμένες συνθήκες, μετά από 

αντιπροσωπευτική δειγματοληψία του 

προς ανάλυση αερίου, και τα οποία 

παραμένουν στα ανάντη του φίλτρου και 

πάνω στο φίλτρο μετά από ξήρανση σε 

συγκεκριμένες συνθήκες· 

(4) «σκόνη»: σωματίδια κάθε σχήματος, 

δομής ή πυκνότητας που διασπείρονται 

στην αέρια φάση στις συνθήκες του 

σημείου δειγματοληψίας και είναι δυνατόν 

να συλλεχθούν με διήθηση σε 

συγκεκριμένες συνθήκες, μετά από 

αντιπροσωπευτική δειγματοληψία του 

προς ανάλυση αερίου, και τα οποία 

παραμένουν στα ανάντη του φίλτρου και 

πάνω στο φίλτρο μετά από ξήρανση σε 

συγκεκριμένες συνθήκες· 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 

προσαρμογές σε όλο το κείμενο.) 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) «υφιστάμενη μονάδα καύσης»: μονάδα 

καύσης που τέθηκε σε λειτουργία πριν από 

την/τις [1 έτος από την ημερομηνία 

μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]· 

(6) «υφιστάμενη μονάδα καύσης»: μονάδα 

καύσης που τέθηκε σε λειτουργία πριν από 

την/τις [1 έτος από την ημερομηνία 

μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο] ή για την 

οποία χορηγήθηκε άδεια πριν από την/τις 

[ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 

δίκαιο] σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η 

μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο 

την/τις [1 έτος μετά την ημερομηνία 

μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]· 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) «ώρες λειτουργίας»: ο χρόνος, 

εκφραζόμενος σε ώρες, κατά τη διάρκεια 

του οποίου σημειώνονται εκπομπές στην 

ατμόσφαιρα από μονάδα καύσης· 

(16) «ώρες λειτουργίας»: ο χρόνος, 

εκπεφρασμένος σε ώρες, κατά τη διάρκεια 

του οποίου μια μονάδα καύσης λειτουργεί 

και απορρίπτει εκπομπές στην 

ατμόσφαιρα, εξαιρουμένων των περιόδων 

έναρξης και παύσης λειτουργίας· 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 3α 

 Κανόνες συνυπολογισμού 

 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 

τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρούν την 

ένωση που αποτελείται από δύο ή 

περισσότερες μεσαίου μεγέθους μονάδες 

καύσης ως ενιαία μεσαίου μεγέθους 

μονάδα καύσης και να προσθέτουν την 

ονομαστική θερμική ισχύ τους με σκοπό 

τον υπολογισμό της συνολικής 

ονομαστικής θερμικής ισχύος της 
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μονάδας, όταν: 

 - τα απαέρια τέτοιων μονάδων καύσης 

μεσαίου μεγέθους απορρίπτονται μέσω 

κοινής καπνοδόχου· ή 

 - λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς και 

οικονομικούς παράγοντες, τα απαέρια 

τέτοιων μονάδων καύσης μεσαίου 

μεγέθους θα μπορούσαν να 

απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου. 

Αιτιολόγηση 

Στη θέση του Συμβουλίου προτείνονται υποχρεωτικοί κανόνες συνυπολογισμού. Το σκεπτικό με 

βάση το οποίο η Επιτροπή δεν προτείνει κανόνες συνυπολογισμού είναι η σημαντική διοικητική 

επιβάρυνση που αυτό μπορεί να σημαίνει. Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει 

κανόνες συνυπολογισμού. Η τροπολογία αυτή καθιστά προαιρετικούς τους κανόνες 

συνυπολογισμού, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να συνεχίσουν με τις αρχές του 

συνυπολογισμού, αλλά την ίδια στιγμή δεν υποχρεώνει κανένα κράτος μέλος να τις εισαγάγει.  

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι μεσαίου 

μεγέθους μονάδες καύσης λειτουργούν 

μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 

μητρώο από την αρμόδια αρχή. 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι καμία 

νέα μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης δεν 

θα λειτουργεί χωρίς άδεια ή καταχώριση. 

 1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 

ότι από 1ης Ιανουαρίου 2025 καμία 

υφιστάμενη μονάδα καύσης μεσαίου 

μεγέθους με ονομαστική θερμική ισχύ 

άνω των 5 MW δεν θα λειτουργεί χωρίς 

άδεια ή καταχώριση.  

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι από 1ης 

Ιανουαρίου 2030 καμία υφιστάμενη 

μονάδα καύσης μεσαίου μεγέθους με 

ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 5 MW 

δεν θα λειτουργεί χωρίς άδεια ή 

καταχώριση. 
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2. Η διαδικασία εγγραφής σε μητρώο 

περιλαμβάνει τουλάχιστον κοινοποίηση, 

από τον φορέα εκμετάλλευσης προς την 

αρμόδια αρχή, της λειτουργίας ή της 

σκοπούμενης λειτουργίας μονάδας καύσης 

μεσαίου μεγέθους. 

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις διαδικασίες 

αδειοδότησης και εγγραφής σε μητρώο, 

πράγμα που περιλαμβάνει τουλάχιστον 

υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να 

ενημερώνει την αρμόδια αρχή όσον αφορά 

τη λειτουργία ή τη σκοπούμενη 

λειτουργία μονάδας καύσης μεσαίου 

μεγέθους. 

3. Για κάθε μεσαίου μεγέθους μονάδα 

καύσης, η κοινοποίηση από τον φορέα 

εκμετάλλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον 

τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 

παράρτημα Ι. 

3. Για κάθε μεσαίου μεγέθους μονάδα 

καύσης, η κοινοποίηση από τον φορέα 

εκμετάλλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον 

τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 

παράρτημα Ι. 

4. Η αρμόδια αρχή εγγράφει σε μητρώο τη 

μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης εντός 

μηνός από την κοινοποίηση από τον φορέα 

εκμετάλλευσης και τον ενημερώνει 

σχετικά. 

4. Η αρμόδια αρχή εγγράφει σε μητρώο ή 

κινεί τη διαδικασία αδειοδότησης για τη 

μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης εντός 

μηνός από την κοινοποίηση από τον φορέα 

εκμετάλλευσης και τον ενημερώνει 

σχετικά. 

5. Οι υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους 

μονάδες καύσης επιτρέπεται να 

απαλλαγούν από την υποχρέωση 

κοινοποίησης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2, υπό την προϋπόθεση ότι 

όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3 έχουν τεθεί στη 

διάθεση των αρμόδιων αρχών. 

5. Οι υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους 

μονάδες καύσης επιτρέπεται να 

απαλλαγούν από την υποχρέωση 

κοινοποίησης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2, υπό την προϋπόθεση ότι 

όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3 έχουν τεθεί στη 

διάθεση των αρμόδιων αρχών. 

Οι εν λόγω μονάδες καύσης εγγράφονται 

σε μητρώο έως την/τις [δεκατρείς μήνες 

από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 

δίκαιο]. 

Οι εν λόγω μονάδες καύσης εγγράφονται 

σε μητρώο ή αδειοδοτούνται έως την/τις 

[δεκατρείς μήνες από την ημερομηνία 

μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]. 

6. Για κάθε μεσαίου μεγέθους μονάδα 

καύσης, το μητρώο που τηρούν οι 

αρμόδιες αρχές περιλαμβάνει τουλάχιστον 

τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα I, καθώς και κάθε πληροφορία 

που λαμβάνεται μέσω της επαλήθευσης 

των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης 

ή άλλων ελέγχων συμμόρφωσης που 

αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8. 

6. Για κάθε μεσαίου μεγέθους μονάδα 

καύσης, το μητρώο που τηρούν οι 

αρμόδιες αρχές περιλαμβάνει τουλάχιστον 

τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα I, καθώς και κάθε πληροφορία 

που λαμβάνεται μέσω της επαλήθευσης 

των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης 

ή άλλων ελέγχων συμμόρφωσης που 

αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

απαλλάσσουν μονάδες καύσης μεσαίου 

μεγέθους οι οποίες αποτελούν μέρος των 

εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το 

κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, από 

τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές 

εκπομπών που καθορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙ και τις διατάξεις του 

άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας για τους 

ρύπους για τους οποίους οι οριακές τιμές 

εκπομπών εφαρμόζονται σύμφωνα με τα 

άρθρα 13, παράγραφος 5 και 15, 

παράγραφος 3 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ 

για αυτές τις εγκαταστάσεις. 

Αιτιολόγηση 

Όπως προτείνεται από το Συμβούλιο, οι μονάδες που αποτελούν μέρος της εγκατάστασης που 

καλύπτεται από την οδηγία 2010/75 / ΕΕ μπορούν να εξαιρεθούν από τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Οι οριακές τιμές εκπομπών που 

καθορίζονται στο παράρτημα II δεν 

εφαρμόζονται σε μονάδες καύσης 

μεσαίου μεγέθους στις Καναρίους 

Νήσους, τα γαλλικά υπερπόντια 

διαμερίσματα, καθώς και τη Μαδέρα και 

τις Αζόρες. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις 

οριακές τιμές εκπομπών για τις εν λόγω 

μονάδες καύσης προκειμένου να 

μειώσουν τις ατμοσφαιρικές εκπομπές 

τους και τους πιθανούς κινδύνους που 

ενέχουν για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  18 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι 

εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων 

του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων 

στην ατμόσφαιρα από υφιστάμενη μεσαίου 

μεγέθους μονάδα καύσης με ονομαστική 

θερμική ισχύ άνω των 5 MW δεν 

υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών 

που καθορίζονται στο παράρτημα II 

μέρος 1. 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι 

εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων 

του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων 

στην ατμόσφαιρα από υφιστάμενη μεσαίου 

μεγέθους μονάδα καύσης με ονομαστική 

θερμική ισχύ άνω των 5 MW δεν 

υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών 

που καθορίζονται στο παράρτημα II 

μέρος 1.  

Από την 1η Ιανουαρίου 2030, οι εκπομπές 

διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου 

και αιωρούμενων σωματιδίων στην 

ατμόσφαιρα από υφιστάμενη μεσαίου 

μεγέθους μονάδα καύσης με ονομαστική 

θερμική ισχύ 5 MW ή μικρότερη δεν 

υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών 

που καθορίζονται στο παράρτημα II 

μέρος 1.  

Από την 1η Ιανουαρίου 2030, οι εκπομπές 

διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου 

και αιωρούμενων σωματιδίων στην 

ατμόσφαιρα από υφιστάμενη μεσαίου 

μεγέθους μονάδα καύσης με ονομαστική 

θερμική ισχύ 5 MW ή μικρότερη δεν 

υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών 

που καθορίζονται στο παράρτημα II 

μέρος 1. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν 

τις υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες 

καύσης που σημειώνουν έως 500 ώρες 

λειτουργίας ετησίως από την υποχρέωση 

συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές 

εκπομπών που καθορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙ μέρος 1. Στην περίπτωση 

αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται 

με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή 

εκπομπών αιωρούμενων 

σωματιδίων 200 mg/Nm³. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν 

τις υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες 

καύσης που σημειώνουν έως 1000 ώρες 

λειτουργίας ετησίως ως κυλιόμενο μέσο 

όρο πενταετίας από την υποχρέωση 

συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές 

εκπομπών που καθορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙ μέρος 1. Στην περίπτωση 

αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται 

με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή 

εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων 200 

mg/Nm³. 

 Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2030, οι 

υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες 

καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ άνω 

των 5 MW μπορούν να απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις 

οριακές τιμές εκπομπών που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο, υπό τον όρο ότι 

τουλάχιστον το 50% της παραγωγής 

χρήσιμης θερμότητας της μονάδας, ως 

κυλιόμενος μέσος όρος πενταετίας, 

διοχετεύεται ως ατμός ή θερμό ύδωρ σε 

δημόσιο δίκτυο με σκοπό την 
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τηλεθέρμανση, ή υπό τον όρο ότι ένα από 

τα κύρια καύσιμα, κατά κυλιόμενο μέσο 

όρο πενταετίας, είναι η στερεή βιομάζα. 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν 

τις νέες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης 

που σημειώνουν έως 500 ώρες λειτουργίας 

ετησίως από την υποχρέωση 

συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές 

εκπομπών που καθορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙ μέρος 2. Στην περίπτωση 

αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται 

με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή 

εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων 100 

mg/Nm³. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν 

τις νέες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης 

που σημειώνουν έως 1000 ώρες 

λειτουργίας ετησίως ως κυλιόμενο μέσο 

όρο πενταετίας από την υποχρέωση 

συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές 

εκπομπών που καθορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙ μέρος 2. Στην περίπτωση 

αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται 

με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή 

εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων 100 

mg/Nm³. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Σε ζώνες όπου δεν τηρούνται οι οριακές 

τιμές της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, οι 

οποίες προβλέπονται στην οδηγία 

2008/50/ΕΚ, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, 

για μεμονωμένες μεσαίου μεγέθους 

μονάδες καύσης στις εν λόγω ζώνες, 

οριακές τιμές εκπομπών που βασίζονται 

στις τιμές αναφοράς του παραρτήματος III 

ή σε αυστηρότερες τιμές που έχουν 

θεσπιστεί από τα κράτη μέλη, εκτός εάν 

καταδειχθεί στην Επιτροπή ότι η 

εφαρμογή των εν λόγω οριακών τιμών 

εκπομπών θα συνεπαγόταν δυσανάλογο 

κόστος και ότι στα σχέδια για την ποιότητα 

του αέρα που απαιτούνται βάσει του 

άρθρου 23 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ έχουν 

4. Σε ζώνες όπου δεν τηρούνται οι οριακές 

τιμές της Ένωσης για την ποιότητα του 

αέρα, οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία 

2008/50/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να 

εφαρμόζουν, για μεμονωμένες μεσαίου 

μεγέθους μονάδες καύσης στις εν λόγω 

ζώνες, οριακές τιμές εκπομπών που 

βασίζονται στις τιμές αναφοράς του 

παραρτήματος III ή σε αυστηρότερες τιμές 

που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη, 

εκτός εάν η εφαρμογή των εν λόγω 

οριακών τιμών εκπομπών θα συνεπαγόταν 

δυσανάλογο κόστος και ότι στα σχέδια για 

την ποιότητα του αέρα που απαιτούνται 

βάσει του άρθρου 23 της οδηγίας 

2008/50/ΕΚ έχουν συμπεριληφθεί άλλα 
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συμπεριληφθεί άλλα μέτρα που 

διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις 

οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα. 

μέτρα που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση 

με τις οριακές τιμές για την ποιότητα του 

αέρα. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5 α 

 Παρέκκλιση από τη λήξη της διάρκειας 

ζωής 

 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

απαλλάσσουν τις υφιστάμενες μονάδες 

καύσης μεσαίου μεγέθους από την 

υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές 

τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο 

μέρος 1α, 1β και 1γ του παραρτήματος II 

και τις απαιτήσεις παρακολούθησης που 

ορίζονται στο άρθρο 6 και στο 

παράρτημα IV για 5 χρόνια από τις 

σχετικές ημερομηνίες που ορίζονται στο 

άρθρο 5, παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι ο 

φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας 

καύσης μεσαίου μεγέθους δεσμεύεται, σε 

γραπτή δήλωση που υποβάλλει στην 

αρμόδια αρχή, ότι η συγκεκριμένη 

μονάδα καύσης δεν θα λειτουργήσει 

περισσότερο από 11.000 ώρες λειτουργίας 

κατά τη διάρκεια της εν λόγω πενταετούς 

περιόδου και ότι η λειτουργία της 

συγκεκριμένης μονάδας καύσης θα λήξει 

μετά την εν λόγω πενταετία.  

 - Για μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους 

με ονομαστική θερμική ισχύ 5 MW ή 

λιγότερο, η γραπτή δήλωση υποβάλλεται 

στην αρμόδια αρχή μέχρι την 1η 

Ιανουαρίου 2029 και η λειτουργία των εν 

λόγω μονάδων καύσης λήγει το αργότερο 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2034. 

 - Για μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους 

με ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 5 

MW, η γραπτή δήλωση υποβάλλεται στην 
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αρμόδια αρχή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 

2024 και η λειτουργία των εν λόγω 

μονάδων καύσης λήγει το αργότερο έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2029. 

 2. Κατά τη διάρκεια της πενταετούς 

περιόδου που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, ο φορέας εκμετάλλευσης 

υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στην 

αρμόδια αρχή στοιχεία που αφορούν τον 

αριθμό των ωρών λειτουργίας από τις 

ημερομηνίες που προβλέπονται στο 

άρθρο 5 παράγραφος 2. 

 3. Αν η μονάδα καύσης μεσαίου μεγέθους 

είναι ακόμα σε λειτουργία κατά τη λήξη 

της πενταετούς περιόδου που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1, θεωρείται ως νέα 

μονάδα καύσης μεσαίου μεγέθους. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5 β 

 Ενεργειακή απόδοση 

 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 

την προαγωγή της αύξησης της 

ενεργειακής απόδοσης των μονάδων 

καύσης μεσαίου μεγέθους. 

 2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 η 

Επιτροπή θα αξιολογήσει τα ελάχιστα 

πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για 

μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους 

σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες 

τεχνικές. 

 3. Η Επιτροπή υποβάλλει τα 

αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο μαζί με νομοθετική πρόταση, 

εφόσον απαιτείται, ορίζοντας επίπεδα 

επιδόσεων ενεργειακής απόδοσης για τις 

νέες μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους 
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τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή από 1ης 

Ιανουαρίου 2020. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες 

καύσης που χρησιμοποιούν δευτεροβάθμιο 

εξοπλισμό μείωσης των εκπομπών 

προκειμένου να συμμορφωθούν με τις 

οριακές τιμές εκπομπών, η 

αποτελεσματική λειτουργία του εν λόγω 

εξοπλισμού παρακολουθείται συνεχώς και 

τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 

καταγράφονται. 

4. Για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες 

καύσης που χρησιμοποιούν δευτεροβάθμιο 

εξοπλισμό μείωσης των εκπομπών 

προκειμένου να συμμορφωθούν με τις 

οριακές τιμές εκπομπών, η 

αποτελεσματική συνεχής λειτουργία του εν 

λόγω εξοπλισμού καταδεικνύεται και 

καταγράφεται. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 τίθενται στη διάθεση των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών του 

τόπου όπου βρίσκεται η μονάδα καύσης 

μεσαίου μεγέθους. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 12α 

 Επανεξέταση 

 Το 2025 επανεξετάζονται από την 

Επιτροπή οι οριακές τιμές εκπομπών για 
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νέες μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους, 

και το 2035 οι οριακές τιμές εκπομπών 

για νέες και υφιστάμενες μονάδες καύσης 

μεσαίου μεγέθους. Στη συνέχεια, 

επανεξέταση θα διενεργείται κάθε δέκα 

χρόνια. Η επανεξέταση αυτή λαμβάνει 

υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες 

τεχνολογίες και, κατά προτίμηση, 

διενεργείται σε συνάρτηση με την [οδηγία 

(ΕΕ) .../... *]. 

 _____________ 

 *ΕΕ: Να προστεθούν ο αριθμός, ο τίτλος 

και τα στοιχεία αναφοράς που 

περιέχονται στο COD 2013/0443 

Αιτιολόγηση 

Με τέτοια μεγάλα χρονικά περιθώρια, είναι σημαντικό να επανεξετάζεται τακτικά η οδηγία υπό 

το φως των νέων εξελίξεων της τεχνολογίας. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 

το αργότερο την/στις [ 1,5 έτη από την 

έναρξη ισχύος της].  Ανακοινώνουν 

αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 

λόγω διατάξεων. 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 

το αργότερο την/στις [ 18 μήνες από την 

έναρξη ισχύος της].  Ανακοινώνουν 

αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 

λόγω διατάξεων. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

1. Οριακές τιμές εκπομπών (mg/Nm³) για μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης εκτός 

των μηχανών και των αεριοστρόβιλων 
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Ρύπος Στερεή 

βιομάζα 

Άλλα στερεά 

καύσιμα 

Υγρά 

καύσιμα 

εκτός του 

βαρέος 

μαζούτ 

Βαρύ μαζούτ Φυσικό αέριο Αέρια 

καύσιμα 

εκτός του 

φυσικού 

αερίου 

SO2 200 400 170 350 - 35 

NOX 650 650 200 650 200 250 

Αιωρούμενα 

σωματίδια 

30(1) 30 30 30 - - 

__________________ 

(1) 45 mg/Nm³ για τις μονάδες ονομαστικής θερμικής ισχύος 5 MW ή μικρότερης 

 

Τροπολογία 

1. Οριακές τιμές εκπομπών (mg/Nm³) για τις υφιστάμενες μονάδες καύσης μεσαίου 

μεγέθους με ολική ονομαστική θερμική ισχύ μεταξύ 1 και 5 MW. Μονάδες εκτός από 

μηχανές και αεριοστρόβιλους 

Ρύπος  Στερεή 

βιομάζα  

Άλλα 

στερεά 

καύσιμα  

Πετρέλαιο 

εσωτερική

ς καύσης  

Υγρά 

καύσιμα 

εκτός από 

πετρέλαιο 

εσωτερική

ς καύσης  

Αέριο 

φυσικό  

Αέρια 

καύσιμ

α εκτός 

του 

φυσικο

ύ 

αερίου  

SO2  200(1)(2) 400 -  350 -  200(3)  

NOx  650  650  200  650  250  250  

Σκόνη  50(4)  50(4)  -  50  -  -  

__________________ 

(1) Η τιμή δεν ισχύει για μονάδες που τροφοδοτούνται αποκλειστικά με στερεή βιομάζα 

ξύλου 

(2) 300 mg/Nm³ μονάδες που τροφοδοτούνται με άχυρο  

(3) 400 mg/Nm³ σε περίπτωση αερίων χαμηλής θερμογόνου δύναμης από 

οπτανθρακοποιεία (βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα)  

(4) Έως την 01/01/2035, 150 mg/Nm³.  

1α. Οριακές τιμές εκπομπών (mg/Nm³) για τις υφιστάμενες μονάδες καύσης μεσαίου 

μεγέθους με ολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 5 MW. Μονάδες εκτός από 

μηχανές και αεριοστρόβιλους 

Ρύπος  Στερεή 

βιομάζα  

Άλλα 

στερεά 

καύσιμα  

Πετρέλαιο 

εσωτερική

ς καύσης  

Υγρά 

καύσιμα 

εκτός από 

Αέριο 

φυσικό  

Αέρια καύσιμα 

εκτός του 

φυσικού αερίου  
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πετρέλαιο 

εσωτερική

ς καύσης  

SO2  200 (2) (3)  400   350 -  35 (1) (4)  

NOX  650  650  200 650  250  250  

Σκόνη  30 (5)  30 (5)   30  -  -  

__________________ 

(1) 400 mg/Nm³ σε περίπτωση αερίων χαμηλής θερμογόνου δύναμης από 

οπτανθρακοποιεία και 200 mg/Nm³ σε περίπτωση αερίων χαμηλής θερμογόνου 

δύναμης από υψικαμίνους (βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα).  

(2) Η τιμή δεν ισχύει για μονάδες που τροφοδοτούνται αποκλειστικά με στερεή 

βιομάζα ξύλου 

(3) 300 mg/Nm³ μονάδες που τροφοδοτούνται με άχυρο  

(4) 170 mg/Nm³ σε περίπτωση βιοαερίου. 

(5) 50 mg/Nm³ για μονάδες με ολική ονομαστική θερμική ισχύ μεταξύ 5 και 20 MW. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα II – τμήμα 2 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

1. Οριακές τιμές εκπομπών (mg/Nm³) για μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης εκτός των μηχανών και 

των αεριοστρόβιλων 

 

Τροπολογία 

1. Οριακές τιμές εκπομπών (mg/Nm³) για τις νέες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης με ολική 

ονομαστική θερμική ισχύ μεταξύ 1 και 50 MW. Μονάδες εκτός από μηχανές και αεριοστρόβιλους. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IV – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι πρώτες μετρήσεις πραγματοποιούνται 

εντός τριών μηνών από την εγγραφή της 

μονάδας καύσης σε μητρώο. 

3. Οι πρώτες μετρήσεις πραγματοποιούνται 

εντός έξι μηνών από την έκδοση της 

άδειας ή την εγγραφή της μονάδας καύσης 

σε μητρώο ή από την ημερομηνία έναρξης 
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της λειτουργίας, ανάλογα ποια 

ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει πολύ μικρή προθεσμία για τον έλεγχο των εκπομπών των 

μονάδων μετά την καταχώριση. Αυτό θα οδηγήσει σε πολύ υψηλή ζήτηση για δοκιμές σε 

βασικές ημερομηνίες (π.χ., το 2025 και το 2030, όταν θα πρέπει να καταχωριστούν οι 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις και να αρχίσουν να συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές 

εκπομπών) και, επιπλέον, μία μονάδα δεν θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία εντός τριών μηνών 

από την καταχώριση εάν υπάρχουν καθυστερήσεις στην εγκατάσταση. Συνεπώς, θεωρούμε ότι 

απαιτείται επιπλέον ευελιξία όσον αφορά την ημερομηνία για την πρώτη δοκιμή. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IV – σημείο 5 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Εναλλακτικά προς τις περιοδικές 

μετρήσεις που αναφέρονται στο σημείο 1, 

τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν 

συνεχείς μετρήσεις.  

 Σε περίπτωση συνεχών μετρήσεων, τα 

αυτοματοποιημένα συστήματα μέτρησης 

υπόκεινται σε έλεγχο μέσω παράλληλων 

μετρήσεων με τις μεθόδους αναφοράς 

τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και ο 

φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την 

αρμόδια αρχή σχετικά με τα 

αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IV – Μέρος 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εκτίμηση της συμμόρφωσης 

 1. Σε περίπτωση περιοδικών μετρήσεων, 

οι οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται 

στο άρθρο 5 λογίζονται ως τηρηθείσες, 

εφόσον τα αποτελέσματα καθεμίας από 
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τις σειρές μετρήσεων ή των άλλων 

διαδικασιών που ορίζονται και 

καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες 

που θεσπίζουν οι αρμόδιες αρχές δεν 

υπερβαίνουν τη σχετική οριακή τιμή 

εκπομπών. 

 2. Σε περίπτωση συνεχών μετρήσεων, η 

τήρηση των οριακών τιμών εκπομπών 

που ορίζονται στο άρθρο 5 αξιολογείται 

σύμφωνα με το σημείο 1 του μέρους 4 του 

Παραρτήματος V της 

οδηγίας 2010/75/ΕΕ. 

 Οι επικυρωμένες μέσες τιμές 

καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στα σημεία 9 και 10 του μέρους 3 του 

Παραρτήματος V της οδηγίας 

2010/75/ΕΕ. 

 Για τον υπολογισμό των μέσων τιμών 

εκπομπών δεν λαμβάνονται υπόψη οι 

τιμές που μετρώνται κατά τις περιόδους 

που αναφέρονται στο άρθρο 5 

παράγραφοι 6 και 7, καθώς και κατά τις 

φάσεις εκκίνησης και διακοπής της 

λειτουργίας.  
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