
AM\743551EL.doc PE412.328v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2007/0286(COD)

25.09.2008

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
286 - 381 - Μέρος III

Σχέδιο έκθεσης
Holger Krahmer
(PE407.661v01-00)

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη 
και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση)

Πρόταση οδηγίας
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))



PE412.328v01-00 2/74 AM\743551EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\743551EL.doc 3/74 PE412.328v01-00

EL

AM\743551EL.doc

Τροπολογία 286
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) θέσπιση γενικών δεσμευτικών 
κανόνων όπως προβλέπεται στα άρθρα 7 
και 18.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Λόγω της απαιτήσεως για άδεια προκειμένου για κάθε εγκατάσταση ΟΠΕΡ και επειδή η 
συμμετοχή του κοινού συνδέεται με τη διαδικασία αδειοδότησης, το ενδιαφερόμενο κοινό 
εξακολουθεί να έχει δυνατότητες συμμετοχής, όταν οι γενικοί δεσμευτικοί κανόνες θα 
επιφέρουν αποτέλεσμα σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Το να καταστεί δυνατόν σε κάθε ιδιώτη 
να συμμετέχει στην έγκριση των γενικών δεσμευτικών κανόνων θα βλάψει σοβαρά την 
εφαρμογή του εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ.

Τροπολογία 287
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) έγκριση εξαιρέσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 16, παρ. 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του ενδιαφερόμενου κοινού πρέπει να εισαχθεί εκ νέου στη νομοθεσία, για να 
διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν υπόψη και οι ΜΚΟ στην άσκηση συμμετοχής του κοινού.
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Το κοινό και οι ΜΚΟ πρέπει να διατυπώνουν τις θέσεις τους κατά τη λήψη βασικών 
αποφάσεων σχετικά με το ενδεχόμενο εξαίρεσης από τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ, ώστε να 
διασφαλίζεται η αναγκαία διαφάνεια.

Τροπολογία 288
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
προάγουν την προστασία του 
περιβάλλοντος και ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από το 
εθνικό δίκαιο, θεωρούνται ότι έχουν 
συμφέροντα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του ενδιαφερόμενου κοινού πρέπει να εισαχθεί εκ νέου στη νομοθεσία, για να 
διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν υπόψη και οι ΜΚΟ στην άσκηση συμμετοχής του κοινού.

Το κοινό και οι ΜΚΟ πρέπει να διατυπώνουν τις θέσεις τους κατά τη λήψη βασικών 
αποφάσεων σχετικά με το ενδεχόμενο εξαίρεσης από τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ, ώστε να 
διασφαλίζεται η αναγκαία διαφάνεια.

Τροπολογία 289
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα στοιχεία (α) και (β) της 
παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στις 
περιπτώσεις που συντρέχουν όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται
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(α) η νέα εγκατάσταση ή η ουσιαστική 
μετατροπή εμπίπτει στην οδηγία 
85/337/ΕΟΚ,
(β) όλοι οι απαραίτητοι όροι 
αδειοδότησης καλύπτονται από γενικούς 
δεσμευτικούς κανόνες,
(γ) δεν απαιτείται η επιβολή 
αυστηρότερων απαιτήσεων για τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 19.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση δεν είναι σαφής και δεν θα ήταν εύκολα εφαρμόσιμη, καθώς σε πρώιμο στάδιο της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν θα διατυπωθούν ή όχι ειδικοί 
όροι.

Τροπολογία 290
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα στοιχεία (α) και (β) της 
παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στις 
περιπτώσεις που συντρέχουν όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

2. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι, εντός 
τριών εβδομάδων από τη λήψη τους, 
καθίστανται διαθέσιμες και προσβάσιμες 
στο κοινό διαδικτυακώς οι αιτήσεις 
άδειας επικυρωμένες, μέχρι την οριστική 
περάτωση των σχετικών 
δραστηριοτήτων.

(a) η νέα εγκατάσταση ή η ουσιαστική 
μετατροπή εμπίπτει στην οδηγία 
85/337/ΕΟΚ,
(β) όλοι οι απαραίτητοι όροι 
αδειοδότησης καλύπτονται από γενικούς 
δεσμευτικούς κανόνες,
(γ) δεν απαιτείται η επιβολή 
αυστηρότερων απαιτήσεων για τη 
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συμμόρφωση με το άρθρο 19.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης του Άαρχους, οι πληροφορίες σχετικά με τους όρους 
αδειοδότησης που αφορούν το περιβάλλον κοινοποιούνται σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία 291
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα στοιχεία (α) και (β) της 
παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στις 
περιπτώσεις που συντρέχουν όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

2. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι, εντός 
τριών εβδομάδων από τη λήψη τους, 
καθίστανται μόνιμα διαθέσιμες στο κοινό 
διαδικτυακώς οι αιτήσεις άδειας 
επικυρωμένες, μέχρι την οριστική 
περάτωση των σχετικών 
δραστηριοτήτων.

(a) η νέα εγκατάσταση ή η ουσιαστική 
μετατροπή εμπίπτει στην οδηγία 
85/337/ΕΟΚ,
(β) όλοι οι απαραίτητοι όροι 
αδειοδότησης καλύπτονται από γενικούς 
δεσμευτικούς κανόνες,
(γ) δεν απαιτείται η επιβολή 
αυστηρότερων απαιτήσεων για τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 19.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Σύμβασης του Άαρχους, πρέπει να δηλωθεί ρητώς ότι οι 
ΜΚΟ -τόσο οι τοπικές όσο και οι εθνικές- περιλαμβάνονται στο "ενδιαφερόμενο κοινό". Η 
πρόσβαση στη λογική λήψης αποφάσεων πριν από την αδειοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για 
την αποτελεσματική δημόσια συμμετοχή, γι’ αυτό οι επικυρωμένες αιτήσεις άδειας πρέπει να 
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καταστούν μόνιμα διαθέσιμες στο κοινό διαδικτυακώς εντός τριών εβδομάδων από τη λήψη 
τους.

Τροπολογία 292
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή 
άδειας ή για την θέσπιση ή επικαιροποίηση 
γενικών δεσμευτικών κανόνων  , η 
αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση του 
κοινού τις ακόλουθες πληροφορίες:

3. Όταν έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή 
άδειας ή για την θέσπιση ή επικαιροποίηση 
γενικών δεσμευτικών κανόνων  , η 
αρμόδια αρχή καθιστά διαδικτυακώς 
προσβάσιμες και θέτει στη διάθεση του 
κοινού χωρίς καθυστέρηση τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό και οι ΜΚΟ πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες μέσω του 
Διαδικτύου.

Τροπολογία 293
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή 
άδειας ή για την θέσπιση ή επικαιροποίηση 
γενικών δεσμευτικών κανόνων  , η 
αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση του 
κοινού τις ακόλουθες πληροφορίες:

3. Όταν έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή 
άδειας ή για την θέσπιση ή επικαιροποίηση 
γενικών δεσμευτικών κανόνων  , η 
αρμόδια αρχή θέτει μονίμως στη διάθεση 
του κοινού διαδικτυακώς τις ακόλουθες 
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πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΚΟ, τοπικές και εθνικές, το ενδιαφερόμενο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών 
που δουλεύουν τις ώρες γραφείου και έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα δημόσια αρχεία, είναι 
σημαντικό να έχουν τα αναγκαία μέσα και την διαδικτυακή πρόσβαση στις πληροφορίες, ώστε 
να παρέχουν πολύτιμη βοήθεια στις αρμόδιες αρχές ως προς την εκτίμηση της συμμόρφωσης 
και την πρόληψη ευρύτερων κινδύνων για την υγεία και περιβάλλον με έγκαιρες 
προειδοποιήσεις.

Τροπολογία 294
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τον τρόπο καθορισμού των οριακών 
τιμών εκπομπών που συμπεριελήφθησαν 
στην άδεια ή στους γενικούς δεσμευτικούς 
κανόνες σε σχέση με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές και τα συναφή επίπεδα 
εκπομπών, όπως περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς των ΒΔΤ,

ε) τον τρόπο καθορισμού των όρων της 
αδειοδότησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 15  ή στους γενικούς δεσμευτικούς 
κανόνες σε σχέση με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές και τα συναφή επίπεδα 
εκπομπών, όπως περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς των ΒΔΤ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λόγοι τους οποίους δημοσιοποιούν οι αρμόδιες αρχές δεν πρέπει να περιορίζονται στις 
οριακές τιμές αξιών αλλά σε όλους τους όρους αδειοδότησης.
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Τροπολογία 295
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) στις περιπτώσεις έγκρισης 
παρεκκλίσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 3, τους λόγους της 
παρέκκλισης και τους επιβληθέντες όρους,

στ) στις περιπτώσεις έγκρισης 
παρεκκλίσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 3,τους συγκεκριμένους 
λόγους της παρέκκλισης, βάσει των 
κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 16, 
παρ. 3, και τους επιβληθέντες όρους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αιτιολογείται λεπτομερώς στο κοινό η έγκριση παρεκκλίσεων.

Τροπολογία 296
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Ανταλλαγή πληροφοριών

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τους 
οικείους βιομηχανικούς κλάδους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 
την προστασία του περιβάλλοντος 
σχετικά με τα ακόλουθα:
(a) τις επιδόσεις των εγκαταστάσεων 
όσον αφορά τις εκπομπές, τη ρύπανση, 
την κατανάλωση και την φύση των 
πρώτων υλών, τη χρήση ενέργειας και 
την παραγωγή αποβλήτων,
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(β) τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται , η 
σχετική παρακολούθηση και τις εξελίξεις 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 14. Η συγχώνευση και προσαρμογή των άρθρων 14 και 29 
είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της υπάρχουσας διαδικασίας ανάπτυξης και έγκρισης 
εγγράφων BREF.

Τροπολογία 297
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Ανταλλαγή πληροφοριών

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τους 
οικείους βιομηχανικούς κλάδους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 
την προστασία του περιβάλλοντος 
σχετικά με τα ακόλουθα:
(a) τις επιδόσεις των εγκαταστάσεων 
όσον αφορά τις εκπομπές, τη ρύπανση, 
την κατανάλωση και την φύση των 
πρώτων υλών, τη χρήση ενέργειας και 
την παραγωγή αποβλήτων,
(β) τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται , η 
σχετική παρακολούθηση και τις εξελίξεις 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο ανεβαίνει στο άρθρο 14. Η παρούσα τροπολογία πρέπει να καταπέσει, αν δεν 
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εγκριθεί η τροπολογία επί του άρθρου 14.

Τροπολογία 298
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
αποστέλλουν στην Επιτροπή κάθε τρία 
χρόνια, και για πρώτη φορά εντός 18 
μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της οδηγίας, τα διαθέσιμα 
αντιπροσωπευτικά δεδομένα σχετικά με 
την ικανότητα των εγκαταστάσεων για 
κάθε χώρο, τις οριακές τιμές εκπομπών, 
τις εκπομπές, άλλες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και οριακές τιμές οριζόμενες 
ανά κατηγορία δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι καθώς και 
τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές από τις 
οποίες προέρχονται αυτές οι τιμές 
σύμφωνα, ιδίως, με το άρθρο 16. Στη 
συνέχεια τα δεδομένα συμπληρώνονται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
ορίζονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου και του άρθρου 67. Οι 
πληροφορίες αναπροσαρμόζονται και 
οργανώνονται κατάλληλα, λαμβανομένου 
υπόψη του εγγράφου προσανατολισμού 
σχετικά με τη βελτίωση της συλλογής και 
υποβολής δεδομένων για την εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων όσον αφορά 
τις ΒΔΤ, και τίθενται στη διάθεση της 
Επιτροπής και του κοινού σε ηλεκτρονική 
μορφή. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί σε 
ηλεκτρονική μορφή έκθεση αξιολόγησης 
στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ποιότητα των BREF εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και ποσότητα δεδομένων 
που ανταλλάσσονται κατά τη διαδικασία της Σεβίλλης, ώστε να διευκολυνθεί η εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων όσον αφορά τις ΒΔΤ. Επομένως είναι σημαντικό να μην 
περιορίζονται οι πληροφορίες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οριακών τιμών, ώστε να 
συμπεριληφθούν δεδομένα που αφορούν την ικανότητα των εγκαταστάσεων. Η δημοσιοποίηση 
των ευρωπαϊκών οριακών τιμών ανά χώρο εγκατάστασης θα διευκολύνει το ενδιαφερόμενο 
κοινό να ελέγξει αν οι προδιαγραφές εφαρμόζονται ευρέως στην ΕΕ πέραν της τοπικής τους 
εγκατάστασης.

Τροπολογία 299
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
αποστέλλουν στην Επιτροπή κάθε τρία 
χρόνια, και για πρώτη φορά εντός 18 
μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της οδηγίας, τα διαθέσιμα 
αντιπροσωπευτικά δεδομένα σχετικά με 
την ικανότητα των εγκαταστάσεων για 
κάθε χώρο, τις οριακές τιμές εκπομπών, 
τις εκπομπές, άλλες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και οριακές τιμές, οριζόμενες 
ανά κατηγορία δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι, καθώς και
τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές από τις 
οποίες προέρχονται αυτές οι τιμές 
σύμφωνα, ιδίως, με το άρθρο 16. Στη 
συνέχεια τα δεδομένα συμπληρώνονται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
ορίζονται στο άρθρο 67.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να έχουμε αντικειμενική ανάλυση της κατάστασης, οι συντάκτες των BREF πρέπει να 
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μπορούν να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά τις ευρωπαϊκές οριακές τιμές από 
αξιόπιστα και διαθέσιμα δεδομένα που απέκτησαν τα κράτη μέλη μέσω ελέγχων και τα 
κοινοποιούν. Το Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών ενέκρινε πρόσφατα «έγγραφο 
προσανατολισμού σχετικά με τη βελτίωση της συλλογής και υποβολής δεδομένων για την 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων όσον αφορά τις ΒΔΤ», το οποίο πρέπει να αποτελέσει τη 
βάση για τον καθορισμό της μορφής και του περιεχομένου των προς διαβίβαση δεδομένων.

Τροπολογία 300
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τους 
οικείους βιομηχανικούς κλάδους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 
την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά 
με τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τους 
οικείους βιομηχανικούς κλάδους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 
την προστασία του περιβάλλοντος επί τη 
βάσει ισότιμης εκπροσώπησης παρόχων 
βιομηχανικών συστημάτων, λειτουργών 
και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η 
Επιτροπή επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί 
κανόνες για τη συλλογή δεδομένων, τον 
καθορισμό των ΒΔΤ και των σχετικών 
τιμών εκπομπών που συνδέονται με τις 
ΒΔΤ. Η ανταλλαγή πληροφοριών αφορά:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισορροπία εκπροσώπησης στη διαδικασία της Σεβίλλης είναι εξαιρετικά αμφίβολη, καθώς η 
σύνθεση περιλαμβάνει κατά μέσο όρο 40% αντιπροσώπους των κρατών μελών, 49% 
αντιπροσώπους της βιομηχανίας και έναν μόνο εκπρόσωπο περιβαλλοντικής ΜΚΟ. Στην πράξη 
μάλιστα οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών αντικαθίστανται από αντιπροσώπους της 
βιομηχανίας.  Τα ιδιωτικά συμφέροντα τουλάχιστον πρέπει να ισορροπούνται μεταξύ 
λειτουργών και παρόχων των βιομηχανικών συστημάτων, καθώς οι τελευταίοι έχουν 
προφανέστερο συμφέρον από την αξιοποίηση των ΒΔΤ.
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Τροπολογία 301
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τους 
οικείους βιομηχανικούς κλάδους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 
την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά 
με τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τους 
οικείους βιομηχανικούς κλάδους, οι οποίοι 
εκπροσωπούνται εξίσου από παρόχους 
και λειτουργούς βιομηχανικών 
συστημάτων, και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις που προάγουν την προστασία 
του περιβάλλοντος. Η Επιτροπή 
επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί κανόνες 
για τη συλλογή δεδομένων, τον 
καθορισμό των ΒΔΤ και των σχετικών 
τιμών εκπομπών που συνδέονται με τις 
ΒΔΤ. Οργανώνεται ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία της Σεβίλλης προβλέπει τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπούν κατά 
μέσο όρο 40% κράτη μέλη, 49% βιομηχανικούς παράγοντες και μια μόνο περιβαλλοντική 
ΜΚΟ.  Για να ενθαρρυνθεί η δίκαιη εκπροσώπηση και συνεκτίμηση των λιγότερο ισχυρών 
παραγόντων, τα ιδιωτικά συμφέροντα τουλάχιστον πρέπει να εξισορροπούνται μεταξύ 
λειτουργών και παρόχων βιομηχανικών συστημάτων, ενώ, για να αποτραπεί η υπονόμευση των 
στόχων της διαδικασίας της Σεβίλλης, η ΕΚ θα επεξεργαστεί κανόνες για τον καθορισμό των 
ΒΔΤ και των σχετικών BATAEL.

Τροπολογία 302
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τους 

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη, 
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οικείους βιομηχανικούς κλάδους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 
την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά 
με τα ακόλουθα:

εκπροσώπους τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, τους οικείους 
βιομηχανικούς κλάδους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 
την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά 
με τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν είναι ενταγμένες στη διαδικασία της Σεβίλλης. Ως 
αρμόδιες για την αδειοδότηση αρχές ή/και φορείς που διενεργούν ελέγχους, οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές έχουν σημαντική γνώση σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, κατά 
συνέπεια η διαδικασία της Σεβίλλης μπορεί να βελτιωθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Τροπολογία 303
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τους 
οικείους βιομηχανικούς κλάδους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 
την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά 
με τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή
πληροφοριών με τα κράτη μέλη, 
εκπροσώπους τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, τους οικείους 
βιομηχανικούς κλάδους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 
την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά 
με τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν είναι ενταγμένες στη διαδικασία της Σεβίλλης. Ως 
αρμόδιες για την αδειοδότηση αρχές ή/και φορείς που διενεργούν ελέγχους, οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές έχουν σημαντική γνώση σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, κατά 
συνέπεια η διαδικασία της Σεβίλλης μπορεί να βελτιωθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
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τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Τροπολογία 304
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τους 
οικείους βιομηχανικούς κλάδους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 
την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά 
με τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, 
των οικείων βιομηχανικών κλάδων, της 
Επιτροπής και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που προάγουν την προστασία 
του περιβάλλοντος σχετικά με τα 
ακόλουθα:

Or. de

Αιτιολόγηση

Έπρεπε να καταστεί σαφές ότι η ανταλλαγή πληροφοριών για την επεξεργασία ή 
αναπροσαρμογή των εγγράφων αναφοράς είναι μια πολύπλευρη διαδικασία με συμμετοχή της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών με  τα κράτη μέλη, τους 
οικείους βιομηχανικούς κλάδους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 
την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά 
με τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, 
των οικείων βιομηχανικών κλάδων, της 
Επιτροπής  και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που προάγουν την προστασία 
του περιβάλλοντος σχετικά με τα 
ακόλουθα:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να γίνει απόλυτα σαφές τι εννοεί η Επιτροπή. Η διαδικασία της Σεβίλλης είναι πολυμερής 
διαδικασία που περιλαμβάνει την Επιτροπή.

Τροπολογία 306
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται , η 
σχετική παρακολούθηση και τις εξελίξεις 
τους.

(β) τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται , η 
σχετική παρακολούθηση, τις εξελίξεις τους 
καθώς και την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων και τη θετική τους επίδραση στο 
περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει πρωτίστως να καταδεικνύει ότι η εφαρμογή των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών  (ΒΔΤ) έχει θετική επίδραση στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου 
και να πείθει το κοινό για την αποτελεσματικότητά τους.

Τροπολογία 307
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – Εισαγωγικό τμήμα και παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου η 
Επιτροπή θεσπίζει μέτρα με τα οποία
καθορίζει τα εξής:

Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου η 
Επιτροπή θεσπίζει κατευθυντήριες 
γραμμές με τις οποίες καθορίζει τα εξής:

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, οι 
οποίες έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
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κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 69, παράγραφος 2.

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο, στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 69 παράγραφος 2.

Or. nl

Αιτιολόγηση

 Η λήψη μέτρων φαίνεται εξεζητημένη. Η θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών θα ήταν 
προτιμότερη σε αυτό το πλαίσιο.

Τροπολογία 308
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις 
μονάδες καύσης που προορίζονται για την 
παραγωγή ενέργειας  με ονομαστική 
θερμική ισχύ τουλάχιστον ίση προς 50 
MW, ασχέτως του είδους του 
χρησιμοποιούμενου καυσίμου .

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις 
μονάδες καύσης που προορίζονται για την 
παραγωγή ενέργειας  με ονομαστική 
θερμική ισχύ τουλάχιστον ίση προς 20 
MW, ασχέτως του είδους του 
χρησιμοποιούμενου καυσίμου .

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να μην καλύπτονται από τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ μονάδες καύσεως από 20 
έως 50 MW (βλ. τροπ. 54). Λαμβανομένης όμως υπόψη της ανάγκης να αντιμετωπιστούν οι 
εκπομπές τέτοιων εγκαταστάσεων στον αέρα, πρέπει να εμπίπτουν στο κεφάλαιο ΙΙΙ και πρέπει 
να οριστούν γι’ αυτές συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου εκπομπών. Τέτοια τροπολογία είναι 
παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 80α του Κανονισμού: Μικρότερες μονάδες καύσης 
καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ και όχι από το κεφάλαιο ΙΙ, όπως πρότεινε η Επιτροπή.
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Τροπολογία 309
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις 
μονάδες καύσης που προορίζονται για την 
παραγωγή ενέργειας  με ονομαστική 
θερμική ισχύ τουλάχιστον ίση προς 50 
MW, ασχέτως του είδους του 
χρησιμοποιούμενου καυσίμου .

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις 
μονάδες καύσης που προορίζονται για την 
παραγωγή ενέργειας  με ονομαστική 
θερμική ισχύ τουλάχιστον ίση προς 20 
MW, ασχέτως του είδους του 
χρησιμοποιούμενου καυσίμου .

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με το παράρτημα Ι, το όριο για τις μεγάλες μονάδες καύσης πρέπει να 
είναι επίσης 20 ΜW στο άρθρο 31.

Τροπολογία 310
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιπτώσεις που τα απαέρια δύο η 
περισσότερων χωριστών μονάδων καύσης 
απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου, ο 
συνδυασμός των εν λόγω μονάδων 
θεωρείται ως ενιαία μονάδα καύσης και οι 
δυναμικότητές τους αθροίζονται.

1. Στις περιπτώσεις που τα απαέρια δύο η 
περισσότερων χωριστών μονάδων καύσης, 
λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών και 
οικονομικών παραγόντων, μπορούν να 
απορρίπτονται μέσω κοινού καπναγωγού, 
ο συνδυασμός των εν λόγω μονάδων 
θεωρείται ως ενιαία μονάδα καύσης, 
λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών και 
οικονομικών παραγόντων, και οι 
δυναμικότητές τους αθροίζονται.

Or. fi
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Τροπολογία 311
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 - παράγραφος 2 - στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) μονάδες που χρησιμοποιούν ως καύσιμο 
οιοδήποτε στερεό ή υγρό απόβλητο εκτός 
των αποβλήτων που αναφέρονται στο 
στοιχείο (α) του άρθρου 38 παράγραφος 2

(ι) μονάδες καλυπτόμενες από το 
κεφάλαιο ΙV που χρησιμοποιούν ως 
καύσιμο οιοδήποτε στερεό ή υγρό 
απόβλητο εκτός των αποβλήτων που 
αναφέρονται στο στοιχείο (α) του άρθρου 
38 παράγραφος 2

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ό,τι αφορά την υπάρχουσα οδηγία για τις μεγάλες μονάδες καύσης, η αποτέφρωση 
αποβλήτων πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο της. Λόγω αυτής της ευρύτερης οδηγίας, ο ορισμός 
των καυσίμων δεν μπορεί να περιορίζεται στα καύσιμα που εξετάζονται στο παρόν κεφάλαιο 
ΙΙΙ. Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει αυτό, είναι να εξαιρεθούν οι εγκαταστάσεις που 
καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙV σχετικά με την αποτέφρωση και τη συναποτέφρωση. 

Τροπολογία 312
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) μονάδες αποκλειστικές για 
αποτέφρωση ή συναποτέφρωση 
καυσίμων που προέρχονται από 
απόβλητα θεωρούνται μονάδες 
αποτέφρωσης αποβλήτων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διευκρίνιση είναι αναγκαία για να αποφευχθεί η νομική αβεβαιότητα όσον αφορά 
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την ταξινόμηση των μονάδων "συναποτέφρωσης" (με κύρια λειτουργία την παραγωγή ενέργειας 
…) ή των μονάδων "αποτέφρωσης αποβλήτων" (με αποκλειστικό προορισμό τη θερμική 
επεξεργασία αποβλήτων). Είναι μια αναγκαία διάταξη όσον αφορά τον αυξανόμενο αριθμό 
μονάδων που χρησιμοποιούν αποκλειστικώς καύσιμα από απόβλητα (RDF ή SDF) που έχουν 
την ίδια (σχεδόν) σύνθεση και ρυπαντικό περιεχόμενο όπως τα δημοτικά απόβλητα. 

Τροπολογία 313
Glenis Willmott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι a) μονάδες με ονομαστική θερμική ισχύ 
που δεν ξεπερνά τα 500 ΜW, στις οποίες 
χορηγήθηκε άδεια πριν από τις 27 
Νοεμβρίου 2002 και οι οποίες δεν 
λειτουργούν περισσότερο από 1.500 ώρες 
ανά έτος κατά κινητό μέσο όρο 
πενταετίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο θα επεξέτεινε τις παρεκκλίσεις για τις μονάδες στερεών καυσίμων που ήδη προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία για τις μεγάλες μονάδες καύσης και περιλαμβάνονται στο παράρτημα V 
μέρος Ι της πρότασης για όλες τις μονάδες, ανεξαρτήτως τύπου καυσίμων. Κάτι τέτοιο είναι 
αναγκαίο διότι υπάρχουν και μονάδες αέριων ή υγρών καυσίμων οι οποίες χρησιμοποιούνται 
παραμένοντας σε κατάσταση ετοιμότητας ή για την παροχή υποστήριξης, περιπτώσεις τις οποίες 
καλύπτουν οι εν λόγω παρεκκλίσεις.  Θα υπόκεινται ασφαλώς στις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ 
της πρότασης, επομένως και στις οριακές τιμές εκπομπών που βασίζονται στις ΒΔΤ.
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Τροπολογία 314
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες 
χωριστές μονάδες καύσης, που έχουν λάβει 
άδεια ή που έχουν υποβάλλει πλήρη 
αίτηση μετά την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2,
εγκαθίστανται κατά τρόπο ώστε, 
λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών και 
οικονομικών παραγόντων, τα απαέριά τους 
να είναι δυνατόν να απορρίπτονται από 
κοινή καπνοδόχο, το σύνολο των εν λόγω 
μονάδων θεωρείται ως μια ενιαία μονάδα 
καύσης και οι δυναμικότητές τους 
αθροίζονται.

2. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες 
χωριστές μονάδες καύσης, που έχουν λάβει 
άδεια ή που έχουν υποβάλλει πλήρη 
αίτηση μετά την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2,
εγκαθίστανται κατά τρόπο ώστε, 
λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών και 
οικονομικών παραγόντων, τα απαέριά τους 
να είναι δυνατόν να απορρίπτονται από 
κοινή καπνοδόχο, κατά την κρίση των 
αρμόδιων αρχών, το σύνολο των εν λόγω 
μονάδων θεωρείται ως μια ενιαία μονάδα 
καύσης και οι δυναμικότητές τους 
αθροίζονται.

Or. fi

Τροπολογία 315
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος μονάδων 
καύσης, μεμονωμένες μονάδες με 
ονομαστική θερμική ισχύ κάτω των 20 
MW δεν λαμβάνονται υπόψη στον εν 
λόγω υπολογισμό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με δεδομένους τους κανόνες συνυπολογισμού, πρέπει να διευκρινιστεί ότι μόνο μεμονωμένες 
μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 20 ΜW πρέπει να 
καλύπτεται από τους κανόνες συνυπολογισμού. Μια τέτοια τροπολογία είναι παραδεκτή 
σύμφωνα με το άρθρο 80α του Κανονισμού, καθώς η προτεινόμενη παράγραφος 3 συνδέεται 
στενά με την παράγραφο 1.

Τροπολογία 316
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32a
Συγκεκριμένα μέτρα για μικρότερες 

μονάδες καύσης
1. Μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, το 
παράρτημα V δεν εφαρμόζεται σε 
μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική 
ισχύ κάτω των 50 ΜW. 
2. Η Επιτροπή θα προτείνει εντός λογικού 
χρονικού πλαισίου, πάντως όχι αργότερα 
από το 2012, τροπολογίες επί του 
παραρτήματος V που θα καλύπτουν 
οριακές τιμές εκπομπών, απαιτήσεις 
παρακολούθησης και κανόνες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης για 
μονάδες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Αυτή η  πρόταση, αν κριθεί 
σκόπιμο, περιλαμβάνει συγκεκριμένες 
απαιτήσεις για τις υφιστάμενες μονάδες 
καύσης, προβλέποντας επαρκή 
μεταβατική περίοδο για τη συμμόρφωση 
με τις τροποποιημένες διατάξεις. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο 2 καλύπτει επίσης μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω των 50 ΜW. 
Για τέτοιες μονάδες θα οριστούν συγκεκριμένες διατάξεις, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, στο παράρτημα V με τη διαδικασία της συναπόφασης. Τέτοια τροπολογία είναι 
παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 80α του Κανονισμού: Μικρότερες μονάδες καύσης 
καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ και όχι από το κεφάλαιο ΙΙ, όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Τροπολογία 317
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όλες οι άδειες για εγκαταστάσεις με 
μονάδες καύσης, στις οποίες έχει 
χορηγηθεί άδεια ή οι οποίες έχουν 
υποβάλει πλήρη αίτηση πριν από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 72 
παράγραφος 2, υπό την προϋπόθεση ότι η 
υπόψη μονάδα έχει τεθεί σε λειτουργία το 
αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία 
αυτή, περιλαμβάνουν όρους που 
εξασφαλίζουν ότι οι εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα από τις εν λόγω μονάδες δεν 
υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών 
που καθορίζονται στο μέρος 1 του 
παραρτήματος V .

2. Όλες οι άδειες για εγκαταστάσεις με 
μονάδες καύσης, στις οποίες έχει 
χορηγηθεί άδεια ή οι οποίες έχουν 
υποβάλει πλήρη αίτηση πριν από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 72 
παράγραφος 2, υπό την προϋπόθεση ότι η 
υπόψη μονάδα έχει τεθεί σε λειτουργία το 
αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία 
αυτή, περιλαμβάνουν όρους που 
εξασφαλίζουν ότι, λαμβανομένων υπόψη 
των τεχνικών και οικονομικών 
παραγόντων, οι εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα από τις εν λόγω μονάδες δεν 
υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών 
που καθορίζονται στο μέρος 1 του 
παραρτήματος V .

Or. fi
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Τροπολογία 318
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Στις άδειες για μονάδες καύσης που 
καλύπτονται από την παράγραφο 2 και 
λειτουργούσαν επί 20 χρόνια, οι εκπομπές 
πρέπει να μειωθούν εντός 25 ετών 
λειτουργίας, διασφαλιζομένου ότι οι 
εκπομπές στον αέρα από αυτές τις 
μονάδες δεν ξεπερνούν τις οριακές τιμές 
εκπομπών που ορίζονται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος V. Η μείωση των 
εκπομπών δεν είναι αναγκαία, αν η 
μονάδα καύσης διακόψει τις λειτουργίες 
της μετά από 20 χρόνια και 10.000 ώρες 
λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις η περίοδος λειτουργίας με υψηλότερα όρια εκπομπών από τα 
όρια για νέες εγκαταστάσεις πρέπει να περιορίζεται σε 20 χρόνια. Πέντε χρόνια μετά από αυτή 
την περίοδο τα όρια εκπομπών για νέες εγκαταστάσεις πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτή την ήδη 
υπάρχουσα μονάδα. Με την παρούσα τροπολογία μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική μείωση 
εκπομπών εντός της Ευρώπης.

Τροπολογία 319
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι υφιστάμενες μονάδες, όπως 
ορίζονται από το άρθρο 2, παρ. 10, της 
οδηγίας 2001/80/ΕΚ, οι οποίες 
συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις 



PE412.328v01-00 26/74 AM\743551EL.doc

EL

που προβλέπονται στο άρθρο 4, παρ. 3, 
της οδηγίας 2001/80/ΕΚ, εξακολουθούν 
να υπόκεινται σε αυτές τις απαιτήσεις και 
δεν υπόκεινται στα όρια εκπομπών που 
ορίζονται στο παράρτημα V.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2001/80/EΚ ορίζει δύο φάσεις μείωσης εκπομπών, μία για το 2008 και μία για το 
2016. Για να δοθεί σταθερότητα και βεβαιότητα στο επενδυτικό πλαίσιο, οι υφιστάμενες 
μονάδες (με την αρχική τους άδεια να έχει χορηγηθεί πριν από την 01.07.1987) που 
συμμορφώνονται ήδη με τις ευρωπαϊκές οριακές τιμές των παραρτημάτων από ΙΙΙ ώς VΙΙ της 
ίδιας οδηγίας πρέπει να λειτουργούν εντός του πλαισίου αυτών των τιμών και μετά το 2016.

Τροπολογία 320
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν μια μονάδα καύσης επεκτείνεται , 
οι οριακές τιμές εκπομπών, που 
καθορίζονται  στο μέρος 2 του 
παραρτήματος V, εφαρμόζονται στο τμήμα 
της μονάδας που επηρεάζεται από τη 
μεταβολή  και ορίζονται  σε σχέση με την 
ονομαστική  θερμική ισχύ του συνόλου της 
μονάδας καύσης  .

6. Όταν μια μονάδα καύσης επεκτείνεται 
κατά τουλάχιστον 20 ΜW, οι οριακές 
τιμές εκπομπών, που καθορίζονται  στο 
μέρος 2 του παραρτήματος V, 
εφαρμόζονται στο τμήμα της μονάδας που 
επηρεάζεται από τη μεταβολή  και 
ορίζονται  σε σχέση με την ονομαστική
θερμική ισχύ του συνόλου της μονάδας 
καύσης  .

Or. en

Αιτιολόγηση

Ελάσσονες επεκτάσεις μιας μονάδας καύσης δεν πρέπει να καλύπτονται από αυτή τη διάταξη.
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Τροπολογία 321
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Μονάδες καύσης μπορεί να 
εξαιρούνται από τη συμμόρφωση με τις 
οριακές τιμές εκπομπών για τα οξείδια 
του αζώτου (NOx) και το διοξείδιο του 
θείου (SO2), βάσει των άρθρων 15 και 16, 
εφόσον οι μονάδες καύσης υπόκεινται 
στο εθνικό σχέδιο μείωσης εκπομπών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 8 και 
εφόσον τηρούνται οι ειδικές διατάξεις 
στα παραρτήματα V και VΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στηρίζεται η πρωτοβουλία της Επιτροπής να συντάξει ευρωπαϊκούς κανόνες για την εμπορία 
εκπομπών προκειμένου για ουσίες άλλες από τα αέρια θερμοκηπίου. Αυτή η πρωτοβουλία 
πρέπει μάλλον να τύχει τέτοιας επεξεργασίας ώστε οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την εμπορία 
εκπομπών να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα με την οδηγία ΟΠΕΡ. Αν τούτο δεν είναι δυνατόν, 
μπορεί να ενταχθεί τέτοια διάταξη στην οδηγία ΟΠΕΡ. Τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα 
εμπορίας θα μπορούν τότε να διατηρηθούν ως πιλοτικά ή πειραματικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την εμπορία εκπομπών προκειμένου για ουσίες 
άλλες από τα αέρια θερμοκηπίου.

Τροπολογία 322
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6b. Τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των 
ειδικών διατάξεων για τις εγκαταστάσεις 
καύσης που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ 
και λαμβανομένων υπόψη των δαπανών 
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και οφελών καθώς και των υποχρεώσεών 
τους με βάση την οδηγία 2001/81/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, 
για τον περιορισμό των εκπομπών στην 
ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων και την 
οδηγία 96/62/ΕΚ, καθορίζουν και 
εφαρμόζουν εθνικό σχέδιο μείωσης 
εκπομπών για τις μονάδες καύσης.
Το εθνικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών 
θα μειώνει τις ολικές ετήσιες εκπομπές 
οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και 
διοξειδίου του θείου (SO2) από τις 
μονάδες καύσης στα επίπεδα που θα 
είχαν επιτευχθεί διά της εφαρμογής των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών επί τη 
βάσει του πραγματικού χρόνου ετήσιας 
λειτουργίας της μονάδας, των καυσίμων 
που χρησιμοποιεί και της θερμικής της 
ισχύος κατά μέσο όρο τα πέντε τελευταία 
χρόνια λειτουργίας της.
Η παύση λειτουργίας μιας εγκατάστασης 
ενταγμένης στο εθνικό σχέδιο μείωσης 
εκπομπών δεν οδηγεί στην αύξηση των 
συνολικών ετήσιων εκπομπών από τις 
εναπομένουσες εγκαταστάσεις που 
καλύπτονται από το σχέδιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στηρίζεται η πρωτοβουλία της Επιτροπής να συντάξει ευρωπαϊκούς κανόνες για την εμπορία 
εκπομπών προκειμένου για ουσίες άλλες από τα αέρια θερμοκηπίου. Αυτή η πρωτοβουλία 
πρέπει μάλλον να τύχει τέτοιας επεξεργασίας ώστε οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την εμπορία 
εκπομπών να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα με την οδηγία ΟΠΕΡ. Αν τούτο δεν είναι δυνατόν, 
μπορεί να ενταχθεί τέτοια διάταξη στην οδηγία ΟΠΕΡ. Τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα 
εμπορίας θα μπορούν τότε να διατηρηθούν ως πιλοτικά ή πειραματικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την εμπορία εκπομπών προκειμένου για ουσίες 
άλλες από τα αέρια θερμοκηπίου.
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Τροπολογία 323
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα εθνικά σχέδια μείωσης εκπομπών 
εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι:
(a) το σχέδιο 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 
κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 71, παρ. 1·
(γ) εντός εξαμήνου από την ανακοίνωση 
που αναφέρεται στο στοιχείο 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 του επομένου τριμήνου, το 
κράτος μέλος ανακοινώνει τα τυχόν 
μέτρα που έχει λάβει για να εξασφαλίσει 
την τήρηση των απαιτήσεων της 
παρούσας παραγράφου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στηρίζεται η πρωτοβουλία της Επιτροπής να συντάξει ευρωπαϊκούς κανόνες για την εμπορία 
εκπομπών προκειμένου για ουσίες άλλες από τα αέρια θερμοκηπίου. Αυτή η πρωτοβουλία 
πρέπει μάλλον να τύχει τέτοιας επεξεργασίας, ώστε οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την εμπορία 
εκπομπών να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα με την οδηγία ΟΠΕΡ. Αν τούτο δεν είναι δυνατόν, 
μπορεί να ενταχθεί τέτοια διάταξη στην οδηγία ΟΠΕΡ. Τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα 
εμπορίας θα μπορούν τότε να διατηρηθούν ως πιλοτικά ή πειραματικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την εμπορία εκπομπών προκειμένου για ουσίες 
άλλες από τα αέρια θερμοκηπίου.
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Τροπολογία 324
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει
παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η παράγραφος 2, θέτοντας τα όρια 
εκπομπών κατά περίπτωση προκειμένου 
για τις ακόλουθες περιπτώσεις, για 
σταθμούς παραγωγής ενέργειας η άδεια 
των οποίων εγκρίθηκε πριν από την 1η 
Ιουλίου 1987:
α) σταθμοί που εφοδιάζουν με φορτία 
αιχμής και των οποίων η ετήσια 
λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1.500  ώρες 
ως  κινητός μέσος όρος πενταετίας.
β) σταθμοί συνδεδεμένοι με απομονωμένο 
δίκτυο, εσωτερικό δίκτυο ή σταθμοί που 
βρίσκονται σε νησί και των οποίων η 
ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 
1.500  ώρες .

Or. en

Αιτιολόγηση

Με δεδομένο το περιορισμένο λειτουργικό τους χρονοδιάγραμμα, αυτοί οι σταθμοί δεν εκλύουν 
εκπομπές σε σημαντικά επίπεδα, ενώ συμβάλλουν στην ασφάλεια εφοδιασμού/ σταθερότητα του 
συστήματος και οι αναγκαίες επενδύσεις για την πλήρωση των νέων υποχρεώσεων δεν στάθηκε 
δυνατόν να επανακτηθούν. Αυτή η παρέκκλιση επιπλέον προβλέπεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ.
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Τροπολογία 325
Glenis Willmott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη 
το κόστος και τα οφέλη καθώς και τις 
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την 
οδηγία 20../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για 
ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους και 
την οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα 
του αέρα, μπορούν να καθορίζουν και να 
εφαρμόζουν εθνικά σχέδια μείωσης 
εκπομπών για ορισμένες ή για όλες τις 
μονάδες που υπόκεινται στο άρθρο 33, 
παρ. 2. 
Το εθνικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών 
θα μειώνει τις ολικές ετήσιες εκπομπές 
οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), διοξειδίου 
του θείου (SO2) και κονιορτού των 
υφισταμένων εγκαταστάσεων στα 
επίπεδα που θα είχαν επιτευχθεί διά της 
εφαρμογής των οριακών τιμών εκπομπής 
που αναφέρονται στο παράρτημα V στις 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις εν λειτουργία 
το 2013, με βάση τον πραγματικό ετήσιο 
χρόνο λειτουργίας κάθε εγκατάστασης, το 
χρησιμοποιούμενο καύσιμο και τη 
θερμική ισχύ της, με το μέσο όρο να 
υπολογίζεται κατά την τελευταία 
πενταετία λειτουργίας μέχρι και το 2013.
Η παύση λειτουργίας μιας εγκατάστασης 
ενταγμένης στο εθνικό σχέδιο μείωσης 
εκπομπών δεν οδηγεί στην αύξηση των 
συνολικών ετήσιων εκπομπών από τις 
εναπομένουσες εγκαταστάσεις που 
καλύπτονται από το σχέδιο.
Στα εθνικά σχέδια μείωσης εκπομπών 
εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι:
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(α) το σχέδιο 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 
την 1η Ιανουαρίου 2015·
(γ) εντός εξαμήνου από την ανακοίνωση 
που αναφέρεται στο στοιχείο 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 του επομένου τριμήνου, το 
κράτος μέλος ανακοινώνει στην 
Επιτροπή τα τυχόν μέτρα που έχει λάβει 
για να εξασφαλίσει την τήρηση των 
απαιτήσεων της παρούσας παραγράφου·
(δ) η Επιτροπή, το αργότερο μέχρι της 1η 
Ιανουαρίου 2013, συντάσσει 
κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη στην προετοιμασία των 
σχεδίων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεχής διαθεσιμότητα εθνικού σχεδίου μείωσης εκπομπών (ΕΣΜΕ) από το 2016 είναι 
αναγκαία για την αύξηση της ευελιξίας. Το ΕΣΜΕ εξασφαλίζει σαφή όρια στις συνολικές 
μαζικές εκπομπές του έτους από τις εντεταγμένες μονάδες και ελέγχει  έτσι τα φορτία ρύπων 
που καθορίζουν με τη σειρά τους το βαθμό απόθεσης. Εξασφαλίζει επίσης την ανταλλαγή 
επιτρεπόμενων ποσοτήτων μεταξύ των εντεταγμένων μονάδων, μια ευελιξία που, ελλείψει 
οποιασδήποτε άλλης προτάσεως από την Επιτροπή, είναι ακόμη σημαντικότερο να διατηρηθεί.
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Τροπολογία 326
Glenis Willmott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6b. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ, οι υφιστάμενες μονάδες 
μπορεί να εξαιρούνται από τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 33, παρ. 2, υπό τους ακόλουθους 
όρους:
(a) ο φορέας εκμετάλλευσης υφιστάμενης 
εγκατάστασης, με έγγραφη δήλωσή του 
υποβαλλομένη μέχρι [τρία χρόνια μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο στην 
αρμόδια αρχή, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να μην λειτουργήσει την 
εγκατάσταση περισσότερο από 20.000 
ώρες λειτουργίας από την 1η Ιανουαρίου 
2016 έως την 31 Δεκεμβρίου 2035 το 
αργότερο·
(β) ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται 
να υποβάλλει ετησίως στην αρμόδια αρχή 
στοιχεία για τον επιτρεπόμενο μέχρι το 
τέλος της λειτουργικής ζωής της 
εγκατάστασης χρόνο λειτουργίας και για 
τον μη χρησιμοποιηθέντα χρόνο 
λειτουργίας·
(γ) η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι 
οριακές τιμές  για τους ρύπους που 
αναφέρονται στο άρθρο 33, παρ. 2, 
παραμένουν τουλάχιστον εξίσου αυστηρά 
με όσες περιλαμβάνονταν στην άδεια της 
μονάδας, με βάση το περιεχόμενο της 
άδειας κατά την ημερομηνία της γραπτής 
δήλωσης του φορέα εκμετάλλευσης ή, 
στις περιπτώσεις όπου υπήρχε έγκυρη 
άδεια την 1η Ιανουαρίου 2008, 
οποιαδήποτε χαμηλότερη οριακή τιμή 
εκπομπής αναφερόταν σε αυτή την άδεια.
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Or. en

Αιτιολόγηση

The inclusion of this “limited hours opt-out” provision, which is modelled on that included in 
the current LCP Directive, would provide flexibility for existing plants to remain in service 
whilst low carbon replacement plants are constructed and commissioned following the 
expected demonstration within the first half of the next decade of the viability of carbon 
capture and storage and the further development of renewable energy sources. The 
environment would remain protected through the provisions of Chapter II of the proposal and 
thus to BAT-based emission limit values and through the limitation on the number of hours in 
which the plants could operate.

Τροπολογία 327
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33a
Οριακές τιμές εκπομπών για το διοξείδιο 

του άνθρακα
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2010 όλες οι 
άδειες για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης 
που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, έχουν 
ισχύ 300 ΜW και άνω και στις οποίες έχει 
χορηγηθεί άδεια κατασκευής ή, ελλείψει 
τέτοιας διαδικασίας, έχει χορηγηθεί η 
αρχική άδεια εκμετάλλευσης από την 1η 
Ιανουαρίου 2010, περιλαμβάνουν όρους 
που επιβάλλουν την τήρηση οριακής 
τιμής ατμοσφαιρικών εκπομπών 350 
γραμ. διοξειδίου του άνθρακα ανά 
κιλοβατώρα παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
2. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018 όλες οι 
άδειες για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης 
που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και 
έχουν ισχύ 300 ΜW και άνω, εκτός από 
όσες εγκαταστάσεις καλύπτονται από την 
παράγραφο 1, περιλαμβάνουν όρους που 
απαιτούν συμμόρφωση με οριακή τιμή 
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ατμοσφαιρικών εκπομπών  350 γραμ. 
διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλοβατώρα 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 
3. Η οριακή τιμή εκπομπών που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 
επαληθεύεται ετησίως από την αρμόδια 
εθνική αρχή.
4. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 η Επιτροπή 
θα αναθεωρήσει τις διατάξεις αυτού του 
άρθρου λαμβάνοντας υπόψη τη γενική 
πρόοδο στη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και την ενδεχόμενη 
συμβολή των κατάλληλων τεχνικών 
μείωσης. Η αναθεώρηση θα λαμβάνει 
υπόψη ειδικότερα τη μείωση της οριακής 
τιμής εκπομπών που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2, την επίσπευση της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 ή την εισαγωγή 
προσέγγισης βαθμιαίας εφαρμογής  και 
τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, 
ώστε να συμπεριλάβει μεγάλες 
εγκαταστάσεις καύσης πέραν αυτών του 
τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. Με την 
ολοκλήρωση της αναθεώρησης η 
Επιτροπή καταθέτει, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται συμβιβασμός μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας και των απαιτήσεων κλιματικής 
πολιτικής. Προτείνεται να εξαιρεθούν από το όριο που αφορά το CO2 οι μικρές μονάδες 
παραγωγής με ισχύ κάτω των 300 MW.
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Τροπολογία 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33a
Οριακές τιμές εκπομπών για το διοξείδιο 

του άνθρακα
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2010 όλες οι 
άδειες για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης 
που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, έχουν 
ισχύ άνω των 300 ΜW και στις οποίες 
έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής ή, 
ελλείψει τέτοιας διαδικασίας, έχει 
χορηγηθεί η αρχική άδεια εκμετάλλευσης 
από την 1η Ιανουαρίου 2010, 
περιλαμβάνουν όρους που επιβάλλουν την 
τήρηση οριακών τιμών ατμοσφαιρικών 
εκπομπών 450 γραμ. διοξειδίου του 
άνθρακα ανά κιλοβατώρα παραγόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025 όλες οι 
άδειες για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης 
που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και 
έχουν ισχύ άνω των 300 ΜW, εκτός από 
όσες εγκαταστάσεις καλύπτονται από την 
παράγραφο 1, περιλαμβάνουν όρους που 
απαιτούν συμμόρφωση με οριακή τιμή 
ατμοσφαιρικών εκπομπών  450 γραμ. 
διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλοβατώρα 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

3. Η οριακή τιμή εκπομπών που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 
επαληθεύεται ετησίως από την αρμόδια 
εθνική αρχή.
4. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 η Επιτροπή 
θα αναθεωρήσει τις διατάξεις αυτού του 
άρθρου λαμβάνοντας υπόψη τη γενική 
πρόοδο στη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και την ενδεχόμενη 
συμβολή των κατάλληλων τεχνικών 
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μείωσης. Η αναθεώρηση θα λαμβάνει 
υπόψη ειδικότερα τη μείωση της οριακής 
τιμής εκπομπών που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2, την επίσπευση της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 ή την εισαγωγή 
προσέγγισης βαθμιαίας εφαρμογής  και 
τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, 
ώστε να συμπεριλάβει μεγάλες
εγκαταστάσεις καύσης πέραν αυτών του 
τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. Με την 
ολοκλήρωση της αναθεώρησης η 
Επιτροπή καταθέτει, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλες μονάδες καύσης συμβάλλουν ιδιαίτερα στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και 
ως εκ τούτου στην αλλαγή του κλίματος. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS) 
παρέχει πολύ χρήσιμο πλαίσιο για μειώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, αλλά δεν παρέχει επαρκώς ισχυρό μήνυμα ως προς την τιμή για να 
προληφθεί η εισχώρηση στο σύστημα νέων πολύ μεγάλων σημειακών πηγών διοξειδίου του 
άνθρακα. Είναι επομένως απαραίτητο να περιληφθούν στην ολοκληρωμένη πρόληψη και τον 
έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) διατάξεις που απαιτούν οριακές τιμές εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα για νέες μεγάλες εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 329
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την 
αρμόδια αρχή  εντός 48 ωρών από την 
ελαττωματική λειτουργία ή τη βλάβη του 
εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών  .

Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την 
αρμόδια αρχή το συντομότερο δυνατό και 
σε κάθε περίπτωση εντός 8 ωρών από την 
ελαττωματική λειτουργία ή τη βλάβη του 
εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών  .

Or. en
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Δεν υπάρχει λόγος να είναι λιγότερο περιοριστικοί οι όροι για αυτές τις μονάδες ενόψει τέτοιων 
όρων σχετικών με αποτέφρωση και συναποτέφρωση ως προς τη διάρκεια ενός έτους των 
ανώμαλων συνθηκών (περίοδος δώδεκα μηνών) και το έγκαιρο της ενημέρωσης, ώστε να 
μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.  

Τροπολογία 330
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 - παράγραφος 2 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σωρευτική διάρκεια της λειτουργίας 
χωρίς τον εξοπλισμό μείωσης των 
εκπομπών δεν υπερβαίνει τις 120 ώρες για 
κάθε περίοδο 12 μηνών  .

Η σωρευτική διάρκεια της λειτουργίας 
χωρίς τον εξοπλισμό μείωσης των 
εκπομπών δεν υπερβαίνει τις 60 ώρες για 
κάθε περίοδο 12 μηνών  .

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να είναι λιγότερο περιοριστικοί οι όροι για αυτές τις μονάδες ενόψει τέτοιων 
όρων σχετικών με αποτέφρωση και συναποτέφρωση ως προς τη διάρκεια ενός έτους των 
ανώμαλων συνθηκών (περίοδος δώδεκα μηνών) και το έγκαιρο της ενημέρωσης, ώστε να 
μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.

Τροπολογία 331
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη , εξασφαλίζουν την
παρακολούθηση των ρυπαντικών ουσιών 
της ατμόσφαιρας πραγματοποιείται
σύμφωνα με το μέρος 3 του παραρτήματος 
V .

1. Τα κράτη μέλη , εξασφαλίζουν την
παρακολούθηση των ρυπαντικών ουσιών 
της ατμόσφαιρας πραγματοποιείται
σύμφωνα με το μέρος 3 του παραρτήματος 
V . Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν 
να διενεργείται αυτή η παρακολούθηση 
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με επιβάρυνση του φορέα εκμετάλλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε μερικές περιπτώσεις να απαιτούν από το φορέα 
εκμετάλλευσης να συμβάλλει στην παρακολούθηση των εκπομπών. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει 
στην ισχύουσα νομοθεσία και δεν πρέπει να εξαλειφθεί.

Τροπολογία 332
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α)  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) 1000 mg/Nm3 σε εγκαταστάσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1 και 3, ως 
μέσες τιμές για όλες τις εγκαταστάσεις 
εντός του  διυλιστηρίου·
β) 600 mg/Nm3 σε νέες εγκαταστάσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2, ως μέση 
τιμή για όλες τις νέες εγκαταστάσεις 
εντός του διυλιστηρίου με εξαίρεση τους 
αεριοστροβίλους.
Οι οριακές τιμές αναπροσαρμόζονται, 
λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών 
εξελίξεων και των οικονομικών 
παραμέτρων.
Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι η 
εφαρμογή αυτής της διάταξης δεν έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση εκπομπών των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ακυρώνει τη διαγραφή της ισχύουσας και δοκιμασμένης νομοθεσίας. Αυτές οι τιμές αποτελούν 
βασικό δείκτη προσανατολισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης και τις αρμόδιες για την 
αδειοδότηση αρχές κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών εκπομπών ανάλογα με τον τόπο 
εγκατάστασης ως σταθμισμένης μέσης τιμής για τις ροές απαερίων από όλους τους θερμαντήρες 
επεξεργασίας μέσα σε ένα διυλιστήριο (διάταξη περί επιφυλακής).

Τροπολογία 333
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται  στις 
μονάδες αποτέφρωσης και
συναποτέφρωσης αποβλήτων στις οποίες 
αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται 
στερεά ή υγρά απόβλητα.

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται  στις 
μονάδες αποτέφρωσης και 
συναποτέφρωσης αποβλήτων στις οποίες 
αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται 
στερεά ή υγρά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων που 
προέρχονται από απόβλητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο ΙV καλύπτει την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση στερεών ή υγρών αποβλήτων 
(άρθρο 38). Οι διατάξεις πρέπει να είναι σαφείς ως προς το ότι το πεδίο εφαρμογής 
περιλαμβάνει τα καύσιμα που προέρχονται από απόβλητα (RDF, SRF κλπ.). Η πρακτική που 
ακολουθείται σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος καθιστά αναγκαίο να χαρακτηρίζονται 
απόβλητα τα RDF (καύσιμα που προέρχονται από απόβλητα) και SRF (στερεά ανακτηθέντα 
καύσιμα) , πράγμα που προκύπτει και από τον κατάλογο αποβλήτων στον κωδικό 19 12 10 
(καύσιμα απόβλητα). 
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Τροπολογία 334
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 41, 
παράγραφος 2, δεν εφαρμόζονται για τα 
ακόλουθα επικίνδυνα απόβλητα:
(a) καύσιμα υγρά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο … οδηγία 98/XXX * 
εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 
(i) η περιεκτικότητα κατά μάζα σε 
πολυχλωριωμένους αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες, π.χ. πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια (PCB) ή πενταχλωροφαινόλες 
(PCP), δεν υπερβαίνει τις συγκεντρώσεις 
που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική 
νομοθεσία·  
(ii) η καθαρή θερμογόνος αξία ανέρχεται 
σε τουλάχιστον 30 MJ ανά kg, 
(β) οποιαδήποτε καύσιμα υγρά απόβλητα 
που δεν μπορούν να προκαλέσουν, στα 
καυσαέρια που παράγονται απευθείας 
από την καύση τους, άλλες εκπομπές 
εκτός από εκείνες που παράγονται από 
ντίζελ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου ή συγκέντρωση 
εκπομπών υψηλότερη από εκείνες που 
προκύπτουν από την καύση ντίζελ όπως 
ορίζεται εκεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται η διαγραφή αυτής της απαίτησης, η οποία υπάρχει στον ευρωπαϊκό 
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κανονισμό για την αποτέφρωση και συναποτέφρωση ήδη από το 1996. Το όριο του 40% 
αποσκοπούσε στην προστασία του μεριδίου αγοράς της παραδοσιακής αποτέφρωσης από τον 
κίνδυνο της ανάπτυξης της συναποτέφρωσης. Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια δεν είναι 
απόβλητα που διατίθενται συνήθως στους αποτεφρωτές. Επομένως δεν υπάρχει ανάγκη 
τροποποίησης.

Τροπολογία 335
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) απόβλητα που απαριθμούνται στο 
στοιχείο β) του άρθρου 3 παράγραφος 21,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την αποτέφρωση των αποβλήτων 2000/76 δίνει πολύ συγκεκριμένους 
αποκλεισμούς, οι οποίοι είναι σημαντικό να μείνουν ως έχουν. Αυτοί οι αποκλεισμοί μπορούν 
να συνδεθούν με στοιχεία του ορισμού της βιομάζας αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
καλύπτουν όλη τη βιομάζα. Κατά συνέπεια θα ήταν καλύτερο να επανέλθουν στο άρθρο 38 
(καμία διαγραφή όπως στους αντίστοιχους αναπροσαρμοσμένους τομείς). Αυτή η τροπολογία 
συνδέεται με την προτεινόμενη τροπολογία 30 σχετικά με την ανάγκη ενός ενιαίου ορισμού για 
τη βιομάζα από τον ίδιο συντάκτη.

Τροπολογία 336
Glenis Willmott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiia) λίπος προερχόμενο από σφάγια 
ζώων και χρησιμοποιούμενο ως καύσιμο 
όπως ρυθμίζεται από  τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. […]/20 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [… 
20  για τον καθορισμό υγειονομικών 
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κανόνων σχετικά με τα ζωικά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 
recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
amendment is essential.

Τροπολογία 337
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β a) Μονάδες συναποτέφρωσης 
αποβλήτων με θερμική ωφέλιμη ισχύ < 
500 kW, στις οποίες τυγχάνουν 
επεξεργασίας το πολύ 50 τόνοι 
εσωτερικών αποβλήτων ανά έτος, εφόσον 
αυτές οι μονάδες υπόκεινται σε εθνικό 
καθεστώς αδειοδότησης και αυτή η 
αδειοδότηση περιλαμβάνει απαιτήσεις  
καύσης, ιδίως οριακές τιμές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με την καύση αποβλήτων, ιδίως ό,τι αφορά τις αιτήσεις άδειας, τις οριακές 
τιμές και την παρακολούθηση, συνδέονται με μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων. Η καύση 
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μικρών ποσοτήτων πρέπει να εξαιρεθεί από αυτές τις ειδικές διατάξεις και να υπόκειται μόνο 
στις γενικές διατάξεις περί μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων.

Τροπολογία 338
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Αυτό το κεφάλαιο δεν ισχύει για τη 
θερμική επεξεργασία ζωικού λίπους στον 
τόπο προέλευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ζωικό λίπος είναι ως προς τη σύστασή του συγκρίσιμο με το πετρέλαιο θέρμανσης. Η 
εφαρμογή της οδηγίας στην αποτέφρωση και συναποτέφρωση ζωικού λίπους συνιστά 
δυσανάλογη δαπάνη, η οποία δεν δικαιολογείται από περιβαλλοντικής απόψεως. Αν δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί το ζωικό λίπος σε εγκατάσταση επεξεργασίας σφαγίων, πρέπει να 
μεταφέρεται σε άλλες εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 339
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η μέγιστη εφικτή ανάκτηση της 
θερμότητας που παράγεται κατά τη 
διεργασία αποτέφρωσης και 
συναποτέφρωσης, μέσω της παραγωγής 
θερμότητας , ατμού  ή ηλεκτρικής 
ενέργειας, ,

(β) η μέγιστη εφικτή ανάκτηση της 
θερμότητας που παράγεται κατά τη 
διεργασία αποτέφρωσης και 
συναποτέφρωσης, μέσω της 
συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας 
και ηλεκτρικής ενέργειας, της παραγωγής 
ατμού για βιομηχανική χρήση, της 
αστικής ψύξης ή της αστικής θέρμανσης,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το αποτέλεσμα της αναδιατύπωσης είναι ουσιώδες, διότι προωθεί τους αποτεφρωτές που 
παράγουν μόνο ηλεκτρισμό, ενώ με την προηγούμενη διατύπωση λαμβανόταν υπόψη μόνο ο 
συνδυασμός "θερμότητας και ενέργειας".  Δεν είναι ενεργειακά αποδοτικό και προωθεί την 
αποτέφρωση έναντι περιβαλλοντικά και ενεργειακά αποδοτικότερων τεχνικών διαχείρισης 
αποβλήτων. Υπάρχουν όλο και περισσότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ή ετοιμάζονται 
να παράγουν αστική ψύξη.

Τροπολογία 340
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – εδάφιο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ a) πληρούνται οι ελάχιστες 
προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης 
σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, 

Or. en

Τροπολογία 341
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)]

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατάλογο όλων  των κατηγοριών 
αποβλήτων που επιτρέπεται να υποστούν 
επεξεργασία, που  χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον τις κατηγορίες αποβλήτων 
που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κατάλογος 
αποβλήτων ο οποίος θεσπίστηκε με την 
απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής και , 
περιέχει πληροφορίες για την ποσότητα 
κάθε κατηγορίας  αποβλήτων, όπου 
ενδείκνυται,

(α) κατάλογο όλων  των κατηγοριών 
αποβλήτων που επιτρέπεται να υποστούν 
επεξεργασία, που  χρησιμοποιεί κατά το 
δυνατόν τουλάχιστον τις κατηγορίες 
αποβλήτων που προβλέπει ο ευρωπαϊκός 
κατάλογος αποβλήτων ο οποίος 
θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ 
της Επιτροπής και , περιέχει πληροφορίες 
για την ποσότητα κάθε κατηγορίας
αποβλήτων, όπου ενδείκνυται,
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ανταποκρίνεται στην παρούσα νομική κατάσταση. Με την τροποποιημένη 
διατύπωση ο κατάλογος αποβλήτων δεν θα εφαρμόζεται κατά λέξη. Με την ταξινόμηση των 
αποβλήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με τον ΕΚΑ, δεν είναι δυνατή η συνεκτίμηση της 
διαφορετικής ποιότητας των αποβλήτων. Αυτή η πληροφορία είναι αναγκαία για να επιλεγεί η 
καταλληλότερη μέθοδος αξιοποίησης. Επιπλέον, σχεδιάζεται η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού 
καταλόγου αποβλήτων λόγω των ανεπαρκειών του.

Τροπολογία 342
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)]

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κατάλογο όλων  των κατηγοριών 
αποβλήτων που επιτρέπεται να υποστούν 
επεξεργασία, που  χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον τις κατηγορίες αποβλήτων 
που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κατάλογος 
αποβλήτων ο οποίος θεσπίστηκε με την 
απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής και , 
περιέχει πληροφορίες για την ποσότητα 
κάθε κατηγορίας  αποβλήτων, όπου 
ενδείκνυται,

(α) κατάλογο όλων  των κατηγοριών 
αποβλήτων που επιτρέπεται να υποστούν 
επεξεργασία, που  χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον τις εξαψήφιες κατηγορίες
αποβλήτων που προβλέπει ο ευρωπαϊκός 
κατάλογος αποβλήτων ο οποίος 
θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ 
της Επιτροπής και , περιέχει πληροφορίες 
για την επιτρεπόμενη ποσότητα κάθε 
κατηγορίας  αποβλήτων, όπου ενδείκνυται,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση πρέπει να εφαρμόζεται σε σαφώς καθορισμένες κατηγορίες αποβλήτων και η 
συνολική δυναμικότητα αποτέφρωσης αποβλήτων της εγκατάστασης πρέπει να συνδέεται με το 
ανώτατο ποσό αποβλήτων που προορίζεται ετησίως για τη σχετική μονάδα.
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Τροπολογία 343
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη συνολική δυναμικότητα 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
αποβλήτων της μονάδας,

(β) τη συνολική δυναμικότητα 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
αποβλήτων της μονάδας και το μέγιστο 
ετήσιο ποσό αποβλήτων που μπορεί να 
τυγχάνει επεξεργασίας με αποτέφρωση ή 
συναποτέφρωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση πρέπει να εφαρμόζεται σε σαφώς καθορισμένες κατηγορίες αποβλήτων και η 
συνολική δυναμικότητα αποτέφρωσης αποβλήτων της εγκατάστασης πρέπει να συνδέεται με το 
ανώτατο ποσό αποβλήτων που προορίζεται ετησίως για τη σχετική μονάδα.

Τροπολογία 344
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 - παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις ελάχιστες και τις μέγιστες ροές 
μάζας των εν λόγω επικίνδυνων 
αποβλήτων, την κατώτερη και την 
ανώτερη θερμογόνο αξία τους και τη 
μέγιστη περιεκτικότητά τους σε PCB, PCP, 
χλώριο, φθόριο, θείο, βαρέα μέταλλα και 
άλλες ρυπαντικές ουσίες  .

β) στις εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης 
αποβλήτων τις ελάχιστες και τις μέγιστες 
ροές μάζας των εν λόγω επικίνδυνων 
αποβλήτων, την κατώτερη και την 
ανώτερη θερμογόνο αξία τους και τη 
μέγιστη περιεκτικότητά τους σε 
ρυπαντικές ουσίες (π.χ.  PCB, PCP, 
χλώριο, φθόριο, θείο, αρσενικό) και βαρέα 
μέταλλα (π.χ. Sb, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, 
Hg, Zn).

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο όρος "ρυπαντικές ουσίες" είναι πολύ ευρύς και πρέπει να διασαφηνιστεί με παραδείγματα. Ο 
όρος "βαρέα μέταλλα" πρέπει επίσης να διασαφηνιστεί.

Τροπολογία 345
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 45 
παράγραφος 4 στοιχείο γ), σε περίπτωση 
υπέρβασης των οριακών τιμών εκπομπών 
δεν συνεχίζεται για κανένα λόγο η 
αποτέφρωση αποβλήτων στη μονάδα 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
αποβλήτων  ή για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από τέσσερις συνεχείς ώρες σε 
μεμονωμένες καμίνους που αποτελούν 
τμήμα μονάδας αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης αποβλήτων  .

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 45 
παράγραφος 4 στοιχείο γ), σε περίπτωση 
υπέρβασης των οριακών τιμών εκπομπών 
που ορίζονται στο παράρτημα VI, μέρη 3, 
4 και 5 δεν συνεχίζεται για κανένα λόγο η 
αποτέφρωση αποβλήτων στη μονάδα 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
αποβλήτων  ή για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από τέσσερις συνεχείς ώρες σε 
μεμονωμένες καμίνους που αποτελούν 
τμήμα μονάδας αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης αποβλήτων  .

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ (ΒΑΤ-AEL) είναι όσα προβλέπονται ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής, σε συγκεκριμένο τομέα, των τεχνικών που περιγράφονται στο 
αντίστοιχο έγγραφο αναφοράς, για να τηρηθούν οι οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στην 
οδηγία για την αποτέφρωση των αποβλήτων. Οι ανώμαλοι όροι λειτουργίας πρέπει να 
καθορίζονται σε σχέση με τις νομικά δεσμευτικές οριακές τιμές εκπομπών.
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Τροπολογία 346
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση βλάβης, ο φορέας 
εκμετάλλευσης περιορίζει ή διακόπτει τις 
εργασίες το ταχύτερο δυνατόν, μέχρι να 
αποκατασταθούν οι κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας.

Σε περίπτωση γενικής βλάβης, ο φορέας 
εκμετάλλευσης περιορίζει ή διακόπτει τις 
εργασίες το ταχύτερο δυνατόν, μέχρι να 
αποκατασταθούν οι κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας, και ενημερώνει τις αρμόδιες 
αρχές το συντομότερο δυνατόν..

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι ενήμερες για κάθε ανωμαλία στη λειτουργία της μονάδας.

Τροπολογία 347
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οποτεδήποτε διαπιστώνεται από τις 
συνεχείς μετρήσεις υπέρβαση 
οποιασδήποτε οριακής τιμής εκπομπών, 
οφειλόμενη σε ανωμαλία στη λειτουργία ή 
αστοχία των συστημάτων καθαρισμού των 
απαερίων  .

(γ) οποτεδήποτε διαπιστώνεται από τις 
συνεχείς μετρήσεις υπέρβαση 
οποιασδήποτε οριακής τιμής εκπομπών 
προβλέπεται στο παράρτημα VΙ, μέρη 3, 
4 και 5, οφειλόμενη σε ανωμαλία στη 
λειτουργία ή αστοχία των συστημάτων 
καθαρισμού των απαερίων  .

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ (ΒΑΤ-AEL) είναι όσα προβλέπονται ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής, σε συγκεκριμένο τομέα, των τεχνικών που περιγράφονται στο 
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αντίστοιχο έγγραφο αναφοράς, για να τηρηθούν οι οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στην 
οδηγία για την αποτέφρωση των αποβλήτων. Οι ανώμαλοι όροι λειτουργίας πρέπει να 
καθορίζονται σε σχέση με τις νομικά δεσμευτικές οριακές τιμές εκπομπών.

Τροπολογία 348
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο φορέας εκμετάλλευσης, πριν δεχθεί 
τα απόβλητα στη μονάδα αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης αποβλήτων  , καθορίζει 
τη μάζα κάθε κατηγορίας αποβλήτων 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κατάλογο 
αποβλήτων ο οποίος θεσπίστηκε με την 
απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής.

(2) Ο φορέας εκμετάλλευσης, πριν δεχθεί 
τα απόβλητα στη μονάδα αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης αποβλήτων  , καθορίζει 
τη μάζα κάθε κατηγορίας αποβλήτων, 
κατά το δυνατόν, σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων ο οποίος 
θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ 
της Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

 Η τροπολογία ανταποκρίνεται στην παρούσα νομική κατάσταση. Με την τροποποιημένη 
διατύπωση ο κατάλογος αποβλήτων δεν θα εφαρμόζεται κατά λέξη. Με την ταξινόμηση των 
αποβλήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με τον ΕΚΑ, δεν είναι δυνατή η συνεκτίμηση της 
διαφορετικής ποιότητας των αποβλήτων. Αυτή η πληροφορία είναι αναγκαία για να επιλεγεί η 
καταλληλότερη μέθοδος αξιοποίησης. Επιπλέον, σχεδιάζεται η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού 
καταλόγου αποβλήτων λόγω των ανεπαρκειών του.

Τροπολογία 349
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) απόβλητα που αποτεφρώνονται σε 
εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης 
αποβλήτων πληρούν τις απαιτήσεις του 
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παραρτήματος VI, μέρος 9.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. σχετικά τροπολογία επί του παραρτήματος VI, μέρος 9. Για να περιοριστεί ο φόρτος σε 
ρυπαντικές ουσίες στα υπολείμματα και τα προϊόντα, πρέπει να τίθενται, κατά τη χρήση των 
αποβλήτων σε μονάδες συναποτέφρωσης αποβλήτων,  οριακές τιμές για την ελάχιστη 
απαιτούμενη ποσότητα χρησιμοποιούμενων αποβλήτων καθώς και απαιτήσεις για τη 
διασφάλιση της ποιότητας.  

Τροπολογία 350
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η αρμόδια αρχή  μπορεί να εγκρίνει 
εξαιρέσεις από τις παραγράφους 2, 3 και 4 
σε μονάδες αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης αποβλήτων, οι οποίες 
αποτελούν τμήματα εγκαταστάσεων που 
καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙ και
αποτεφρώνουν ή συναποτεφρώνουν μόνον 
τα απόβλητα που παράγονται εντός της 
εγκατάστασης  .

(5) Η αρμόδια αρχή  μπορεί να εγκρίνει 
εξαιρέσεις από τις παραγράφους 2, 3 και 4 
σε μονάδες αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης αποβλήτων, οι οποίες 
αποτεφρώνουν ή συναποτεφρώνουν μόνον 
τα απόβλητα που παράγονται εντός της 
εγκατάστασης  .

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ανταποκρίνεται στην παρούσα νομική κατάσταση. Δεν είναι κατανοητό γιατί 
πρέπει να ισχύει αυτή η εξαίρεση μόνο για τις μεγάλες μονάδες και όχι για τις μικρότερες, 
δηλαδή για όσες δεν καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙ.
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Τροπολογία 351
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα υπολείμματα περιορίζονται στο 
ελάχιστο όσον αφορά την ποσότητα και τις 
επιβλαβείς ιδιότητές τους. Τα υπολείμματα 
ανακυκλώνονται, όπου ενδείκνυται , 
κατευθείαν στη μονάδα ή εκτός αυτής .

(1) Τα υπολείμματα περιορίζονται στο 
ελάχιστο όσον αφορά την ποσότητα και τις 
επιβλαβείς ιδιότητές τους. Τα υπολείμματα 
τυγχάνουν επεξεργασίας, όπου ενδείκνυται 
, κατευθείαν στη μονάδα ή εκτός αυτής .

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία περιλαμβάνει την ανάκτηση και τη διάθεση. Για περιβαλλοντικούς λόγους η 
εσωτερική διάθεση αποτελεί ενίοτε καλύτερη εναλλακτική από την ανακύκλωση εκτός της 
εγκαταστάσεως (λόγω της απόστασης που διανύεται για τη μεταφορά). Αυτή η μορφή 
επεξεργασίας δεν πρέπει επομένως να αποκλειστεί

Τροπολογία 352
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Πριν επιλεγεί η οδός τελικής διάθεσης 
ή ανακύκλωσης των υπολειμμάτων 
διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των φυσικών και χημικών 
ιδιοτήτων καθώς και του ρυπογόνου 
δυναμικού των υπολειμμάτων . Οι εν λόγω 
δοκιμές  καλύπτουν το συνολικό διαλυτό 
κλάσμα και το διαλυτό κλάσμα βαρέων 
μετάλλων.

(3) Πριν επιλεγεί η οδός τελικής διάθεσης 
ή ανακύκλωσης των υπολειμμάτων 
διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των φυσικών και χημικών 
ιδιοτήτων καθώς και του ρυπογόνου 
δυναμικού των υπολειμμάτων .

Or. de
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Αιτιολόγηση

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Tests auf die Bestimmung der Eluatgehalte 
eingeschränkt sind. Diese Eluattest sind aber jedenfalls - unabhängig von der nachfolgenden 
Behandlung - durchzuführen. Da es durchaus Behandlungswege gibt, bei denen z. B. nur die 
Gesamtgehalte nicht aber die Eluatgehalte relevant sind – z. B. bei der Verwertung von 
Flugaschen – ist der letzte Satz des Absatzes zu streichen. Durch die Streichung wäre 
sichergestellt, dass die für die nachfolgenden Behandlungswege geeigneten Tests - d.h. 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Behandlungsverfahrens - durchzuführen 
sind.

Τροπολογία 353
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «υφιστάμενη εγκατάσταση»: 
εγκατάσταση που ήδη λειτουργεί , , και 
έλαβε άδεια πριν από την 1η Απριλίου 
2001 ή υπέβαλλε πλήρη αίτηση έκδοσης 
άδειας πριν από την 1η Απριλίου 2001, 
υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση 
άρχισε να λειτουργεί το αργότερο την 1η 
Απριλίου 2002 , 

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της "εγκατάστασης" που δίνεται στο άρθρο 3, παρ. 3, είναι απολύτως 
ικανοποιητικός. Επομένως δεν υπάρχει ανάγκη επανάληψής του, τη στιγμή μάλιστα που 
αναφέρεται σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
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Τροπολογία 354
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 - παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) «οργανική ένωση»: κάθε ένωση που 
περιέχει τουλάχιστον άνθρακα και ένα ή 
περισσότερα από τα στοιχεία υδρογόνο, 
αλογόνα, οξυγόνο, θείο, φωσφόρο, πυρίτιο 
ή άζωτο, εκτός από τα οξείδια του 
άνθρακα και τα ανόργανα ανθρακικά και 
όξινα ανθρακικά άλατα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός θα έπρεπε να εμφανίζεται στο άρθρο 52 αντί για το άρθρο 3, για τους λόγους 
που αναφέρονται κάτω από την προταθείσα τροπολογία επί του άρθρου 3.

Τροπολογία 355
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) «πτητική οργανική ένωση (ΠΟΕ)»: 
κάθε οργανική ένωση που έχει τάση 
ατμών 0,01 kPa ή μεγαλύτερη, σε 
θερμοκρασία 293,15 Κ, ή ανάλογη 
πτητικότητα στις συγκεκριμένες 
συνθήκες χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτοί οι ορισμοί θα έπρεπε να εμφανίζεται στο άρθρο 52 αντί για το άρθρο 3, για τους λόγους 
που αναφέρονται κάτω από την προταθείσα τροπολογία επί του άρθρου 3.
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Τροπολογία 356
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) «οργανικός διαλύτης»: κάθε πτητική 
οργανική ένωση  που χρησιμοποιείται, 
μόνη ή σε συνδυασμό με άλλα μέσα και 
χωρίς να υφίσταται χημική μετατροπή, 
για ένα από τα ακόλουθα: 
(α) για τη διάλυση πρώτων υλών, 
προϊόντων ή αποβλήτων·
(β) ως μέσο καθαρισμού για τη διάλυση 
ξένων προσμείξεων·
(γ) ως διαλυτοποιητής·
(δ) ως μέσο διασποράς·
(ε) ως ρυθμιστής του ιξώδους·
(στ) ως ρυθμιστής της επιφανειακής 
τάσης·
(ζ) ως πλαστικοποιητής·
(η) ως συντηρητικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτοί οι ορισμοί θα έπρεπε να εμφανίζεται στο άρθρο 52 αντί για το άρθρο 3, για τους λόγους 
που αναφέρονται κάτω από την προταθείσα τροπολογία επί του άρθρου 3.
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Τροπολογία 357
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «επαναχρησιμοποίηση »: η χρήση 
οργανικών διαλυτών που έχουν ανακτηθεί 
από μία εγκατάσταση για οποιονδήποτε 
τεχνικό ή εμπορικό σκοπό, όπου 
συμπεριλαμβάνεται η χρήση τους ως 
καυσίμων, αλλά εξαιρείται η τελική 
διάθεση αυτών των ανακτηθέντων 
οργανικών διαλυτών ως αποβλήτων,

(11) «επαναχρησιμοποίηση »: η χρήση 
οργανικών διαλυτών που έχουν ανακτηθεί 
από μία εγκατάσταση για οποιονδήποτε 
τεχνικό ή εμπορικό σκοπό, εξαιρουμένης 
της τελικής διάθεσης αυτών των 
ανακτηθέντων οργανικών διαλυτών ως 
αποβλήτων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόσφατα εγκριθείσα ιεραρχία στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, ο ορθός 
όρος είναι "ανάκτηση μέσω αποτεφρώσεως" και όχι "επαναχρησιμοποίηση".

Τροπολογία 358
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) της 
παραγράφου 1, εφόσον ο φορέας 
εκμετάλλευσης αποδείξει στην  αρμόδια 
αρχή ότι, σε μία συγκεκριμένη 
εγκατάσταση, η οριακή τιμή εκπομπών για 
τις διάχυτες εκπομπές δεν είναι εφικτή από 
τεχνική και οικονομική άποψη, η αρμόδια 
αρχή μπορεί να επιτρέψει την υπέρβαση 
της εν λόγω οριακής τιμής από τις 
εκπομπές  υπό τον όρο ότι δεν αναμένεται 
να προκύψει σημαντικός κίνδυνος για την 
υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον και 
ότι  ο φορέας εκμετάλλευσης θα αποδείξει

2. Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) της 
παραγράφου 1, εφόσον ο φορέας 
εκμετάλλευσης αποδείξει στην  αρμόδια 
αρχή ότι, σε μία συγκεκριμένη 
εγκατάσταση, η οριακή τιμή εκπομπών για 
τις διάχυτες εκπομπές δεν είναι εφικτή από 
τεχνική άποψη, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
επιτρέψει την υπέρβαση της εν λόγω 
οριακής τιμής από τις εκπομπές  υπό τον 
όρο ότι δεν αναμένεται να προκύψει 
σημαντικός κίνδυνος για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον και ότι  ο 
φορέας εκμετάλλευσης θα αποδείξει  στην 
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στην αρμόδια αρχή ότι χρησιμοποιούνται 
οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές  .

αρμόδια αρχή ότι χρησιμοποιούνται οι 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές σε πλήρη 
συμμόρφωση με την οδηγία 98/24 
σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων από τις χημικές ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση παρεκκλίσεων στο ύψος των εκπομπών σε μια μονάδα μπορεί να έρχεται σε αντίθεση 
με την προστασία της υγείας των εργαζομένων, επομένως, όταν επιτρέπονται τέτοιες 
παρεκκλίσεις η αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και τις διατάξεις της οδηγίας 
98/24, η δε απόφαση πρέπει να βασίζεται μόνο σε τεχνικούς λόγους. 

Τροπολογία 359
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να 
απαιτούν από το φορέα εκμετάλλευσης να 
υποβάλει την έκθεσή του μόνο κατόπιν 
αιτήσεως της αρμόδιας αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Pursuant to the existing Article 8 paragraph 1 of Directive 1999/13/EC, Member States may 
introduce an obligation for the operator to supply the competent authority with the data 
needed for compliance checking only on request. Such a flexibility is a proportionate 
simplification for operators of installations covered by Chapter V, which are often small and 
medium sized enterprises, and shall be maintained. This amendment to Article 57 is 
admissible in accordance with Rule 80a ROP because of the close link to the Commission's 
proposal for an annual compliance report (Article 8), which also covers operators of Chapter 
V installations.
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Τροπολογία 360
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες αναπροσαρμόζονται και 
διατίθενται στο κοινό διαδικτυακώς στις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Άαρχους και τη διαδικτυακή διαθεσιμότητα άλλων σχετικών 
πληροφοριών και εκθέσεων, όπως προβλέπουν άλλες τροπολογίες στην παρούσα οδηγία, αυτό 
το είδος πληροφοριών πρέπει να αναπροσαρμόζεται και να διατίθεται διαδικτυακά.

Τροπολογία 361
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 
των εκπομπών που απαιτείται σύμφωνα με 
το άρθρο 55 και τα οποία βρίσκονται στην 
κατοχή της αρμόδιας αρχής, τίθενται στη 
διάθεση του κοινού.

2. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 
των εκπομπών που απαιτείται σύμφωνα με 
το άρθρο 55 και τα οποία βρίσκονται στην 
κατοχή της αρμόδιας αρχής, τίθενται στη 
διάθεση του κοινού, μεταξύ άλλων 
διαδικτυακώς.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το Διαδίκτυο είναι το απλούστερο και πλέον προσβάσιμο μέσο παροχής πληροφοριών στο 
κοινό.
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Τροπολογία 362
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την
υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών που 
αφορούν την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία 
σχετικά με τις εκπομπές και άλλες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις οριακές 
τιμές εκπομπών και την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα 
με τα άρθρα 15 και 16. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη μόνιμη
υποβολή στην Επιτροπή και στο κοινό
πληροφοριών που αφορούν την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, τα 
αντιπροσωπευτικά στοιχεία σχετικά με την 
ισχύ των εγκαταστάσεων, τις εκπομπές 
και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις 
οριακές τιμές εκπομπών και την εφαρμογή 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16.

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και 
αναβαθμίζουν τακτικά εθνικά συστήματα 
πληροφριών προκειμένου να διαθέσουν
υπό ηλεκτρονική μορφή τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και 
αναβαθμίζουν τακτικά εθνικά συστήματα 
πληροφοριών προκειμένου να διαθέτουν
μονίμως υπό ηλεκτρονική μορφή στο 
κοινό τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο, λαμβανομένου υπόψη 
του εγγράφου προσανατολισμού σχετικά 
με τη βελτίωση της συλλογής και 
υποβολής δεδομένων για την εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων όσον αφορά 
τις ΒΔΤ.  
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα 
αποτελέσματα παρακολούθησης  των 
εκπομπών και του περιβάλλοντος, όπως 
αναφέρονται στα άρθρα 35, 43, 55 και 65, 
θα είναι διαθέσιμα για την ανταλλαγή 
πληροφοριών η οποία αναφέρεται στο 
άρθρο 29, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να έχουμε αντικειμενική ανάλυση της πραγματικής κατάστασης, οι συντάκτες των BREF 
πρέπει να μπορούν να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα από αξιόπιστα δεδομένα που απέκτησαν 
τα κράτη μέλη μέσω των ελέγχων που απαιτεί η παρούσα οδηγία. Καθώς τα εν λόγω δεδομένα 
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είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να διαθέσιμα και στο κοινό· Το 
Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών ενέκρινε πρόσφατα «έγγραφο προσανατολισμού», το οποίο 
πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τον καθορισμό της μορφής και του περιεχομένου των προς 
διαβίβαση δεδομένων.

Τροπολογία 363
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών που 
αφορούν την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία 
σχετικά με τις εκπομπές και άλλες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις οριακές 
τιμές εκπομπών και την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα 
με τα άρθρα 15 και 16.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
συστηματική υποβολή στην Επιτροπή και 
στο κοινό πληροφοριών που αφορούν την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα 
αντιπροσωπευτικά στοιχεία σχετικά με την 
ισχύ των εγκαταστάσεων, τις εκπομπές 
και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις 
οριακές τιμές εκπομπών και την εφαρμογή 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16.

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και 
αναβαθμίζουν τακτικά εθνικά συστήματα 
πληροφριών προκειμένου να διαθέσουν 
υπό ηλεκτρονική μορφή τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και 
αναβαθμίζουν τακτικά εθνικά συστήματα 
πληροφοριών προκειμένου να διαθέσουν
στο κοινό υπό ηλεκτρονική μορφή τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο, λαμβανομένου υπόψη του 
εγγράφου προσανατολισμού σχετικά με τη 
βελτίωση της συλλογής και υποβολής 
στοιχείων για την εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων όσον αφορά τις ΒΔΤ. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα 
αποτελέσματα παρακολούθησης  των 
εκπομπών θα είναι διαθέσιμα για την 
ανταλλαγή πληροφοριών η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 29.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μητρώο EPER/EPRTR δημοσιοποιεί το σύνολο των ετήσιων μαζικών εκπομπών ανά 
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μονάδα, το οποίο είναι χρήσιμο στο κοινό μόνο όταν συμπληρώνεται με τα στοιχεία για την 
ισχύ, ώστε να υπολογίζονται τα επίπεδα εκπομπών, στο πλαίσιο του IPPC, σε σχέση με το 
προϊόν . Η δημοσιοποίηση των ευρωπαϊκών οριακών τιμών ανά χώρο εγκατάστασης θα 
διευκολύνει το ενδιαφερόμενο κοινό να ελέγξει αν οι προδιαγραφές εφαρμόζονται ευρέως στην 
ΕΕ.

Τροπολογία 364
Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών που 
αφορούν την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία 
σχετικά με τις εκπομπές και άλλες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις οριακές 
τιμές εκπομπών και την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα 
με τα άρθρα 15 και 16.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών που 
αφορούν την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία 
σχετικά με τις εκπομπές και άλλες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις οριακές 
τιμές εκπομπών και την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα 
με τα άρθρα 15 και 16 και, τέλος, τις 
παρεκκλίσεις που εγκρίνει, σύμφωνα με 
το άρθρο 16, παρ. 3, 
συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου με 
τις σχετικές εγκαταστάσεις και τα 
επίπεδα εκπομπών τους σε σύγκριση με 
τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρεκκλίσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένες.
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Τροπολογία 365
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δίνουν πληροφορίες 
σχετικά με τις παρεκκλίσεις που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 16, 
παρ. 3, συμπεριλαμβανομένων των 
ονομάτων των σχετικών εγκαταστάσεων 
και των επιπέδων εκπομπών σε σύγκριση 
με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστούν όλα τα αναγκαία μέσα για την Επιτροπή ώστε να παρακολουθεί την 
εφαρμογή της οδηγίας και ειδικότερα να εκτιμά πώς έχουν χρησιμοποιηθεί οι παρεκκλίσεις από 
τις ΒΔΤ, είναι αναγκαίο να παρέχουν τα κράτη μέλη πληροφορίες για την αξιοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.   Επιπλέον, τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση των 
ΒΔΤ και τα επίπεδα των εκπομπών πρέπει επίσης να εξυπηρετούν την αναθεώρηση των BREF. 
Πρέπει να συντάσσονται συνοπτικές εκθέσεις εφαρμογής, για να διασφαλίζεται η δέουσα 
ενημέρωση του κοινού.

Τροπολογία 366
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο διατίθενται σε μορφότυπο 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ανταλλαγή των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 14.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστούν όλα τα αναγκαία μέσα για την Επιτροπή ώστε να παρακολουθεί την 
εφαρμογή της οδηγίας και ειδικότερα να εκτιμά πώς έχουν χρησιμοποιηθεί οι παρεκκλίσεις από 
τις ΒΔΤ, είναι αναγκαίο να παρέχουν τα κράτη μέλη πληροφορίες για την αξιοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.   Επιπλέον, τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση των 
ΒΔΤ και τα επίπεδα των εκπομπών πρέπει επίσης να εξυπηρετούν την αναθεώρηση των BREF. 
Πρέπει να συντάσσονται συνοπτικές εκθέσεις εφαρμογής, για να διασφαλίζεται η δέουσα 
ενημέρωση του κοινού.

Τροπολογία 367
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και 
αναβαθμίζουν τακτικά εθνικά συστήματα 
πληροφριών προκειμένου να διαθέσουν 
υπό ηλεκτρονική μορφή τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και 
αναβαθμίζουν τακτικά εθνικά συστήματα 
πληροφοριών προκειμένου να διαθέσουν 
υπό ηλεκτρονική μορφή τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Τα 
κράτη μέλη διαθέτουν στο κοινό σύνοψη 
των παρεχόμενων πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστούν όλα τα αναγκαία μέσα για την Επιτροπή ώστε να παρακολουθεί την 
εφαρμογή της οδηγίας και ειδικότερα να εκτιμά πώς έχουν χρησιμοποιηθεί οι παρεκκλίσεις από 
τις ΒΔΤ, είναι αναγκαίο να παρέχουν τα κράτη μέλη πληροφορίες για την αξιοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.   Επιπλέον, τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση των 
ΒΔΤ και τα επίπεδα των εκπομπών πρέπει επίσης να εξυπηρετούν την αναθεώρηση των BREF. 
Πρέπει να συντάσσονται συνοπτικές εκθέσεις εφαρμογής, για να διασφαλίζεται η δέουσα 
ενημέρωση του κοινού.
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Τροπολογία 368
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν επίσης 
στοιχεία αναφοράς για συγκεκριμένες 
εκπομπές μονάδων σε αντιπαραβολή με 
τα επίπεδα εκπομπών τα οποία 
καταγράφηκαν σε έγγραφα που αφορούν 
τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. 

Or. fi

Τροπολογία 369
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο, στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 69 παράγραφος 2

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 369
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο, στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 69 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 370
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός έτους από την ολοκλήρωση των 
εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ, η Επιτροπή 
προσαρμόζει, όταν κρίνεται απαραίτητο 
για την ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες πρακτικές, τα μέρη 1 και 2 
του παραρτήματος V, τα μέρη 3, 4 και 5 
του παραρτήματος VΙ, τα μέρη 2, 3 και 4 
του παραρτήματος VII και τα μέρη 1 και 
3 του παραρτήματος VΙΙΙ προβλέποντας 
αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπών, 
όταν αρμόζει, για τον περιορισμό των 
εκπομπών ως ελάχιστες απαιτήσεις.
Εντός έτους από την ολοκλήρωση της 
ανταλλαγής πληροφοριών που 
προβλέπεται στο άρθρο 29 και με βάση το 
έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ, η Επιτροπή 
προβλέπει διαφορετικές από όσες 
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο 
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οριακές τιμές εκπομπών ως ελάχιστες 
απαιτήσεις για δραστηριότητες και 
εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία. Αυτές οι ελάχιστες 
απαιτήσεις αναφέρονται στις βασικές 
μείζονες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων των σχετικών 
εγκαταστάσεων και ευθυγραμμίζονται με 
τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με 
τις ΒΔΤ, όπως περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ που αναφέρονται 
στην πρώτη παράγραφο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for 
an important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of 
ambition of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised 
process.

Τροπολογία 371
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
η Επιτροπή προσαρμόζει στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο τα μέρη 
3 και 4 του παραρτήματος V, τα μέρη 1, 2, 
6, 7 και 8 του παραρτήματος VI, τα μέρη 
1, 5, 6, 7 και 8 του παραρτήματος VII και 
τα μέρη 2 και 4 του παραρτήματος VIII.

Βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
η Επιτροπή προσαρμόζει στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο τα μέρη 
3 και 4 του παραρτήματος V, τα μέρη 1, 2, 
6, 7 και 8 του παραρτήματος VI, τα μέρη 
1, 5, 6, 7 και 8 του παραρτήματος VII και 
τα μέρη 2, 4 και 5 του παραρτήματος VIII.

Or. en
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Αιτιολόγηση

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for 
an important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of 
ambition of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised 
process.

Τροπολογία 372
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
η Επιτροπή προσαρμόζει στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο τα μέρη 
3 και 4 του παραρτήματος V, τα μέρη 1, 
2, 6, 7 και 8 του παραρτήματος VI, τα 
μέρη 1, 5, 6, 7 και 8 του παραρτήματος 
VII και τα μέρη 2 και 4 του 
παραρτήματος VIII.

Βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
η Επιτροπή προσαρμόζει στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο τα 
παραρτήματα V, VΙ, VII, VΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επέκταση σε όλα μέρη των παραρτημάτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα αναπροσαρμόζονται 
αποτελεσματικά εν όψει των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων.
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Τροπολογία 373
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Article 68a
Ελάχιστες απαιτήσεις

1. Μπορεί να εγκρίνονται ελάχιστες 
απαιτήσεις για τον περιορισμό των 
εκπομπών (οριακές τιμές εκπομπών) και 
τον καθορισμό απαιτήσεων 
παρακολούθησης και συμμόρφωσης, 
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι από τέτοιες 
ελάχιστες απαιτήσεις θα προκύψει όφελος 
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος. 
Η αξιολόγηση της ανάγκης για καθορισμό 
ελάχιστων απαιτήσεων λαμβάνει υπόψη 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
σχετικών βιομηχανικών δραστηριοτήτων 
και το βαθμό εφαρμογής των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών σε αυτές τις 
δραστηριότητες. 
Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 69, 
παράγραφος 2.
2. Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις 
αναφέρονται στις βασικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
σχετικών δραστηριοτήτων και 
καθορίζονται με βάση τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προστίθεται άρθρο ειδικά για τις ελάχιστες απαιτήσεις (όμοιο με τις διατάξεις που εγκρίθηκαν 
πρόσφατα στο πλαίσιο της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα) προς έγκριση μέσω της 
επιτροπολογίας. Η παρούσα τροπολογία προτείνεται αντί για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ασφάλειας 
που πρότεινε ο εισηγητής. Εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη όσον αφορά την 
περιβαλλοντική προστασία με βάση την αποκτηθείσα πείρα από την εφαρμογή της νομοθεσία 
και το βαθμό της αξιοποίησης των ΒΔΤ. Είναι αποτελεσματικό μέσο για την εφαρμογή των ΒΔΤ 
σε περιπτώσεις όπου δεν θα ενδείκνυτο η εφαρμογή των νέων απαιτήσεων για τις ΒΔΤ.

Τροπολογία 375
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η οδηγία 2001/80/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με τις πράξεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα IX μέρος 
A, καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 
2016, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
των κρατών μελών όσον αφορά τις 
προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
και εφαρμογής των οδηγιών που 
εμφαίνονται στο παράρτημα IX μέρος B.

2. Η οδηγία 2001/80/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με τις πράξεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα IX μέρος 
A, καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 
2014, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
των κρατών μελών όσον αφορά τις 
προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
και εφαρμογής των οδηγιών που 
εμφαίνονται στο παράρτημα IX μέρος B.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να καθυστερήσουν κατά δύο χρόνια οι μεγάλες μονάδες  καύσης. Η 
τροπολογία συνδέεται με την προτεινόμενη διαγραφή της παραγράφου 3 στο άρθρο 73.
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Τροπολογία 376
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα I, σημεία 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1 έως 2.4, σημείο 2.5 στοιχεία 
(α) και (β), σημεία 2.6, 3, 4.1 έως 4.6, 5.1, 
5.2, σημείο 5.3 στοιχεία (α) και (β), σημείο 
5.4, σημείο 6.1 στοιχεία (α) και (β), σημεία 
6.2 έως 6.5, σημείο 6.6 στοιχεία (β) και (γ), 
σημεία 6.7 και 6.8 καθώς και στις 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο 
σημείο 1.1 με ονομαστική θερμική ισχύ 
ίση προς 50 MW ή περισσότερη και τις 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο 
σημείο 6.6 στοιχείο (α) με περισσότερες 
από 40.000 θέσεις για πουλερικά και οι 
οποίες λειτουργούν και διαθέτουν άδεια ή 
έχουν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης 
άδειας πριν από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις έχουν αρχίσει να 
λειτουργούν το αργότερο εντός έτους από 
την εν λόγω ημερομηνία, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 
από [ημέρα/μήνας/έτος (π.χ. 1 Ιανουαρίου 
2014, δηλ. 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος)].

1. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα I, σημεία 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1 έως 2.4, σημείο 2.5 στοιχεία 
(α) και (β), σημεία 2.6, 3, 4.1 έως 4.6, 5.1, 
5.2, σημείο 5.3 στοιχεία (α) και (β), σημείο 
5.4, σημείο 6.1 στοιχεία (α) και (β), σημεία 
6.2 έως 6.5, σημείο 6.6 στοιχεία (β) και (γ), 
σημεία 6.7 και 6.8 καθώς και στις 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο 
σημείο 1.1 με ονομαστική θερμική ισχύ 
ίση προς 20 MW ή περισσότερη και τις 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο 
σημείο 6.6 στοιχείο (α) με περισσότερες 
από 36.000 θέσεις για πουλερικά και οι 
οποίες λειτουργούν και διαθέτουν άδεια ή 
έχουν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης 
άδειας πριν από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις έχουν αρχίσει να 
λειτουργούν το αργότερο εντός έτους από 
την εν λόγω ημερομηνία, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 
από [ημέρα/μήνας/έτος (π.χ. 1η 
Ιανουαρίου 2012, δηλ. 1 έτος μετά την 
έναρξη ισχύος)].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τις μεγάλες μονάδες καύσης και 
άλλες παρατιθέμενες εγκαταστάσεις πρέπει να μετακινηθεί δύο χρόνια πίσω. Η οδηγία ΙΡΡC 
εγκρίθηκε το 1996 και έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 1999, 
ενώ όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις έπρεπε να έχουν συμμορφωθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 
2007. Τα κράτη μέλη είχαν 11 χρόνια καιρό για να συμμορφωθούν με αυτή τη νομοθεσία.
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Καθώς η επαναδιατύπωση δεν σημαίνει ουσιαστικές αναπροσαρμογές και μεταφορά σε εθνικό 
επίπεδο, η αρχική προθεσμία για μεταφορά μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012 πρέπει να 
διατηρηθεί.

Τροπολογία 377
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι, σημείο 2.5 
στοιχείο (γ), στο σημείο 5.3 στοιχεία (γ), 
(δ) και (ε), στο σημείο 6.1 στοιχείο (γ), στα 
σημεία 6.9 και 6.10 καθώς και τις 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο 
σημείο 1.1 με ονομαστική θερμική ισχύ 
κάτω των 50 MW και τις εγκαταστάσεις 
που αναφέρονται στο σημείο 6.6 στοιχείο 
(α) με λιγότερες από 40.000 θέσεις για 
πουλερικά και οι οποίες λειτουργούν πριν 
από την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 71 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 
από [ημέρα/μήνας/έτος (π.χ. 1 Ιουλίου 
2015, δηλ. 4,5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος)].

2. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι, σημείο 2.5 
στοιχείο (γ), στο σημείο 5.3 στοιχεία (γ), 
(δ) και (ε), στο σημείο 6.1 στοιχείο (γ), στα 
σημεία 6.9 και 6.10 καθώς και τις 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο 
σημείο 1.1 με ονομαστική θερμική ισχύ 
κάτω των 50 MW και τις εγκαταστάσεις 
που αναφέρονται στο σημείο 6.6 στοιχείο 
(α) με λιγότερες από 36.000 θέσεις για 
πουλερικά και οι οποίες λειτουργούν πριν 
από την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 71 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 
από [ημέρα/μήνας/έτος (π.χ. 1η Ιουλίου 
2013, δηλ. 2,5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος)].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τις μεγάλες μονάδες καύσης και 
άλλες παρατιθέμενες εγκαταστάσεις πρέπει να μετακινηθεί δύο χρόνια πίσω.  Η οδηγία ΙΡΡC 
εγκρίθηκε το 1996 και έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 1999, 
ενώ όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις έπρεπε να έχουν συμμορφωθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 
2007. Τα κράτη μέλη είχαν 11 χρόνια καιρό για να συμμορφωθούν με αυτή τη νομοθεσία. 
Καθώς η επαναδιατύπωση δεν σημαίνει ουσιαστικές αναπροσαρμογές και μεταφορά σε εθνικό 
επίπεδο, η αρχική προθεσμία για μεταφορά μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012 πρέπει να 
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διατηρηθεί.

Τροπολογία 378
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όσον αφορά τις μονάδες καύσης που 
καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ, τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 
που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 71 
παράγραφος 1 από την 1η Ιανουαρίου 
2016.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί κατά τον ίδιο τρόπο στις άλλες μονάδες.

Τροπολογία 379
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όσον αφορά τις μονάδες καύσης που 
καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ, τα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 71 
παράγραφος 1 από την 1η Ιανουαρίου 
2016.

3. Όσον αφορά τις μονάδες καύσης που 
καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ, τα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 71 
παράγραφος 1 από την 1η Ιανουαρίου 
2014.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τις μεγάλες μονάδες καύσης και 
άλλες παρατιθέμενες εγκαταστάσεις πρέπει να μετακινηθεί δύο χρόνια πίσω. Η οδηγία ΙΡΡC 
εγκρίθηκε το 1996 και έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 1999, 
ενώ όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις έπρεπε να έχουν συμμορφωθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 
2007. Τα κράτη μέλη είχαν 11 χρόνια καιρό για να συμμορφωθούν με αυτή τη νομοθεσία. 
Καθώς η επαναδιατύπωση δεν σημαίνει ουσιαστικές αναπροσαρμογές και μεταφορά σε εθνικό 
επίπεδο, η αρχική προθεσμία για μεταφορά μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012 πρέπει να 
διατηρηθεί.

Τροπολογία 380
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όσον αφορά τις μονάδες καύσης που 
καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ, τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 71 
παράγραφος 1 από την 1η Ιανουαρίου 
2016.

3. Όσον αφορά τις μονάδες καύσης που 
καλύπτονται από το άρθρο 33, παρ. 3, και 
το μέρος 2 του παραρτήματος V, τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 71 
παράγραφος 1 από την 1η Ιανουαρίου 
2016.

Όσον αφορά τις μονάδες καύσης που 
καλύπτονται από το άρθρο 33, παρ. 2, και 
το μέρος 1 του παραρτήματος V, τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 
που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 71 
παράγραφος 1 από την 1η Ιανουαρίου 
2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μελλοντικό ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα και η ζήτηση δεν είναι σαφή για διάφορους 
λόγους, μεταξύ των οποίων είναι οι εξελίξεις στο πλαίσιο της οδηγίας για τα εθνικά ανώτατα 
όρια εκπομπών, η αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ και η 
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οδηγία για το διαχωρισμό και την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Βασικό καθήκον του 
ενεργειακού τομέα είναι να διαχειριστεί τη μετάβαση προς ένα ενεργειακό μίγμα με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε άνθρακα, διαδικασία που θα απαιτήσει νέες επενδύσεις και το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων ορισμένης ισχύος. Επομένως η νέα οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές 
πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα του χρονικού πλαισίου, χωρίς να εισαγάγει πρόσθετες 
δαπάνες όσον αφορά τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αναμένεται να κλείσουν.

Τροπολογία 381
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τις μονάδες καύσης που 
συναποτεφρώνουν απόβλητα, το 
παράρτημα VI μέρος 4 σημείο 3.1 ισχύει 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί κατά τον ίδιο τρόπο στις άλλες μονάδες.
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