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Τροπολογία 382
Robert Sturdy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος των 
εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο 
σημείο 1.1, στις μονάδες καύσης που 
χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης, λαμβάνεται 
υπόψη μόνο η παραγωγική ικανότητα 
συνήθους λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αναγνωρίζει την ανάγκη σημαντικής εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας 
στα νοσοκομεία που έχει ζωτική σημασία για την απρόσκοπτη παροχή ιατρικής περίθαλψης σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος. Δεν δημιουργεί επίσης προβλήματα στα νοσοκομεία για τις εν
δυνάμει αντί τις πραγματικές εκπομπές.

Τροπολογία 383
Glenis Willmott

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος των 
εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο 
σημείο 1.1, στις μονάδες καύσης που 
χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης, λαμβάνεται 
υπόψη μόνο η παραγωγική ικανότητα 
συνήθους λειτουργίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αναγνωρίζει την ανάγκη σημαντικής εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας 
στα νοσοκομεία που έχει ζωτική σημασία για την απρόσκοπτη παροχή ιατρικής περίθαλψης σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος. Δεν δημιουργεί επίσης προβλήματα στα νοσοκομεία για τις εν 
δυνάμει αντί τις πραγματικές εκπομπές.

Τροπολογία 384
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος των 
εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο 
σημείο 1.1, δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική 
ισχύ κάτω των 50 MW οι οποίες δεν 
λειτουργούν πάνω από 350 ώρες ετησίως.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις καύσης με θερμική παραγωγική ικανότητα μεταξύ 3-50 MW πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στον συνυπολογισμό της παραγωγικής ικανότητάς τους προκειμένου να 
καθοριστεί κατά πόσον οι εν λόγω εγκαταστάσεις υπερβαίνουν το όριο των 20 MW της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 385
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος των 
εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο 
σημείο 1.1, δεν λαμβάνονται υπόψη οι 

διαγράφεται
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μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική 
ισχύ κάτω των 50 MW οι οποίες δεν 
λειτουργούν πάνω από 350 ώρες ετησίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net benefits vary between 
13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The CAFE evaluation method 
also suggest for the major 100 plants the estimated health benefits are 3.4 times bigger than 
the estimated control costs (without including damage to ecosystems and buildings) and that 
22.823 premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 
highest emitters would have applied BAT. Combustion units with a thermal capacity between 
3-50 MW should be considered when adding together the capacities in order to determine 
whether those combustion units pass the 20 MW threshold of this Directive.

Τροπολογία 386
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 2.5. – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) χυτήρια μη σιδηρούχων μετάλλων για 
την παραγωγή χυτών μεταλλικών 
προϊόντων, με δυναμικότητα παραγωγής 
αξιοποιήσιμων χυτών τεμαχίων άνω των 
2,4 τόνων ημερησίως για το μόλυβδο και 
το κάδμιο ή 12 τόνων ημερησίως για όλα 
τα άλλα μέταλλα.

(γ) χυτήρια μη σιδηρούχων μετάλλων για 
την παραγωγή χυτών μεταλλικών 
προϊόντων, με δυναμικότητα παραγωγής 
άνω των 2,4 τόνων ημερησίως για το 
μόλυβδο και το κάδμιο ή 12 τόνων 
ημερησίως για όλα τα άλλα μέταλλα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μη αξιοποιήσιμα χυτά τεμάχια είναι εξίσου επιβλαβή για το περιβάλλον όπως και τα 
αξιοποιήσιμα και, κατά συνέπεια, οι λέξεις αυτές πρέπει να διαγραφούν.
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Τροπολογία 387
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 3.1.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1. Παραγωγή κλίνκερ τσιμέντου ή 
ασβέστου σε περιστροφικές καμίνους 
παραγωγικής δυναμικότητας άνω των 500
τόνων ημερησίως ή σε άλλους κλιβάνους 
παραγωγικής δυναμικότητας άνω των 50 
τόνων.

3.1. Παραγωγή κλίνκερ τσιμέντου ή 
ασβέστου σε περιστροφικές καμίνους 
παραγωγικής δυναμικότητας άνω των 50
τόνων ημερησίως ή σε άλλους κλιβάνους 
παραγωγικής δυναμικότητας άνω των 50 
τόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται ότι είναι σφάλμα το όριο στην περίπτωση της παραγωγής κλίνκερ τσιμέντου να 
μεταβληθεί από 50 σε 500 τόνους ημερησίως. Πρέπει να διορθωθεί.

Τροπολογία 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 3.5.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.5. Παραγωγή κεραμικών προϊόντων με 
πύρωση, ιδίως δε κεραμιδιών, τούβλων, 
πυρίμαχων τούβλων, πλακιδίων, πήλινων 
σκευών ή πορσελάνης, παραγωγικής 
δυναμικότητας άνω των 75 τόνων 
ημερησίως ή πυκνότητας στοιβασίας ανά 
κάμινο άνω των 300 kg/m³

3.5. Παραγωγή κεραμικών προϊόντων με 
πύρωση, ιδίως δε κεραμιδιών, τούβλων, 
πυρίμαχων τούβλων, πλακιδίων, πήλινων 
σκευών ή πορσελάνης, παραγωγικής 
δυναμικότητας άνω των 75 τόνων 
ημερησίως και πυκνότητας στοιβασίας ανά 
κάμινο άνω των 300 kg/m³

Or. xm

Αιτιολόγηση

Οι πολύ μικρές εγκαταστάσεις όπως οι κλίβανοι ασυνεχούς λειτουργίας, οι μη βιομηχανικοί 
κλίβανοι που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια και τη βιοτεχνία (με όγκο κλιβάνου 1 ή 2 m³) 
πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Η παρούσα τροπολογία 
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καθιστά το κριτήριο της υπέρβασης της χωρητικότητας κλιβάνου 4 m³ περιττό για την ακούσια 
παραμονή εγκαταστάσεων εκτός του πεδίου εφαρμογής. Ταυτόχρονα θα εναρμονίσει και θα 
απλοποιήσει τον ορισμό των εγκαταστάσεων παραγωγής κεραμικών ανά την Ευρώπη ενώ θα 
περιφρουρήσει την προστασία του περιβάλλοντος και θα περιορίσει το διοικητικό φόρτο.

Τροπολογία 389
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 4.1. – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1. Παραγωγή οργανικών χημικών
προϊόντων, όπως:

4.1. Παραγωγή βασικών οργανικών 
χημικών προϊόντων, όπως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αναδιατύπωσης αποσκοπεί στην αποσαφήνιση (μέσω συντακτικών αλλαγών) της 
διατύπωσης και στη διατήρηση του σημερινού πεδίου των δραστηριοτήτων παραγωγής χημικών 
ουσιών που καλύπτει η οδηγία ΟΠΕΡ. Ωστόσο, η διαγραφή της λέξης «βασικών» διευρύνει 
σημαντικά το πεδίο εντάσσοντας και τα μείγματα στα οποία παρατηρούνται χημικές 
αλληλεπιδράσεις. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει πολλούς τομείς, χωρίς αυτό να αποτελεί 
πραγματική πρόθεση της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, προτείνεται η διατήρηση του αρχικού 
κειμένου για να διατηρηθεί η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου του επιδιωκόμενου πεδίου 
αναφοράς.

Τροπολογία 390
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 4.2 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.2 Παραγωγή ανόργανων χημικών
προϊόντων, όπως:

4.2 Παραγωγή βασικών οργανικών 
χημικών προϊόντων, όπως:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση αναδιατύπωσης αποσκοπεί στην αποσαφήνιση (μέσω συντακτικών αλλαγών) της 
διατύπωσης και στη διατήρηση του σημερινού πεδίου των δραστηριοτήτων παραγωγής χημικών 
ουσιών που καλύπτει η οδηγία ΟΠΕΡ. Ωστόσο, η διαγραφή της λέξης «βασικών» διευρύνει 
σημαντικά το πεδίο εντάσσοντας και τα μείγματα στα οποία παρατηρούνται χημικές 
αλληλεπιδράσεις. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει πολλούς τομείς, χωρίς αυτό να αποτελεί 
πραγματική πρόθεση της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, προτείνεται η διατήρηση του αρχικού 
κειμένου για να διατηρηθεί η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου του επιδιωκόμενου πεδίου 
αναφοράς.

Τροπολογία 391
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5.1. – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) αποθήκευση δυναμικότητας άνω των
10 τόνων αποθήκευσης·

(στ) αποθήκευση (D15, R13) συνολικής 
δυναμικότητας άνω των 10 000 m3·

Or. de

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αποθήκευση, μόνο η συνολική δυναμικότητα έχει νόημα ως όριο. Οι άδειες 
σχετίζονται επίσης με τις δυναμικότητες αυτές. Επιπλέον, η ταξινόμηση με βάση τους κωδικούς 
R και D πρέπει να διατηρηθεί καθόσον αυτούς χρησιμοποιεί και η βιομηχανία απορριμμάτων.

Τροπολογία 392
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.2. Αποτέφρωση μη επικίνδυνων
απορριμμάτων, με ωριαία δυναμικότητα 
άνω των τριών τόνων.

5.2. Αποτέφρωση και συναποτέφρωση μη 
επικίνδυνων απορριμμάτων, με ωριαία 
δυναμικότητα άνω των τριών τόνων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λόγω των παρεμφερών επιπέδων εκπομπών, η συναποτέφρωση μη επικίνδυνων απορριμμάτων
πρέπει να προστεθεί στο πεδίο αναφοράς, όπως συμβαίνει και στο σημείο 5.1 (γ) για τα
επικίνδυνα απορρίμματα.

Τροπολογία 393
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.2. Αποτέφρωση μη επικίνδυνων
απορριμμάτων, με ωριαία δυναμικότητα 
άνω των τριών τόνων.

5.2. Αποτέφρωση και συναποτέφρωση μη 
επικίνδυνων απορριμμάτων, με ωριαία 
δυναμικότητα άνω των τριών τόνων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συνδέεται με την τροπολογία που προτείνεται στην αιτιολογική σκέψη 23α 
(νέα).

Τροπολογία 394
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5.3.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.3. Διάθεση ή ανάκτηση μη επικίνδυνων
απορριμμάτων, με ημερήσια 
δυναμικότητα άνω των 50 τόνων με τις 
ακόλουθες δραστηριότητες:

5.3. Διάθεση ή ανάκτηση μη επικίνδυνων
απορριμμάτων, με τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των παρεμφερών επιπέδων εκπομπών, η συναποτέφρωση μη επικίνδυνων απορριμμάτων
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πρέπει να προστεθεί στο πεδίο αναφοράς, όπως συμβαίνει και στο σημείο 5.1 (γ) για τα 
επικίνδυνα απορρίμματα. Για λόγους περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι λοιπές λειτουργίες 
επεξεργασίας απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν επεξεργασία 
ποσοτήτων μικρότερων των 50 τόνων ημερησίως, πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο αναφοράς 
της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 395
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5.3. – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βιολογική κατεργασία, α) βιολογική κατεργασία, (D8)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής επεκτείνει τους κανόνες της οδηγίας ΟΠΕΡ στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής λιπασμάτων και βιοαερίου. Η επέκταση αυτή δεν δικαιολογείται, καθόσον οι 
δραστηριότητες αυτές δεν συγκρίνονται από πλευράς εκπομπών με τις δραστηριότητες που 
καλύπτονται ήδη από τους κανόνες της ΟΠΕΡ.

Τροπολογία 396
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5.3. – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προεπεξεργασία απορριμμάτων προς 
συναποτέφρωση·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επέκταση αυτή δεν δικαιολογείται, καθόσον οι δραστηριότητες αυτές δεν συγκρίνονται από 
πλευράς εκπομπών με τις δραστηριότητες που καλύπτονται ήδη από τους κανόνες της ΟΠΕΡ.
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Τροπολογία 397
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5.3. – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατεργασία σκωρίας και τέφρας, διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επέκταση αυτή δεν δικαιολογείται, καθόσον οι δραστηριότητες αυτές δεν συγκρίνονται από 
πλευράς εκπομπών με τις δραστηριότητες που καλύπτονται ήδη από τους κανόνες της ΟΠΕΡ.

Τροπολογία 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5.3. – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) κατεργασία σκωρίας και τέφρας, (δ) κατεργασία σκωρίας και τέφρας που 
δεν καλύπτεται από άλλες κατηγορίες 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες από τις νέες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής 
καλύπτονται ήδη εν μέρει από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι. Κατά συνέπεια, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι νέες δραστηριότητας 
αναφέρονται στις μη καλυπτόμενες ήδη περιπτώσεις.



PE412.329v01-00 12/120 AM\743553EL.doc

EL

Τροπολογία 399
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5.3. – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) κατεργασία παλαιών μετάλλων. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ΟΠΕΡ αποσκοπεί στην κάλυψη βιομηχανικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερης σημασίας 
για το περιβάλλον. Η συμπερίληψη απλών μηχανικών διαδικασιών κατεργασίας παλαιών 
μετάλλων δεν συνάδει με τον σκοπό αυτό. Πέραν τούτου, η υφιστάμενη οδηγία πλαίσιο για τα 
απορρίμματα παρέχει απόλυτα επαρκή νομική βάση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων αυτών, 
η οποία, μετά την πρόσφατη αναθεώρησή της από το Κοινοβούλιο, βελτιώθηκε περαιτέρω 
στους τομείς των αδειών, καταχωρίσεων και ελάχιστων προδιαγραφών.

Τροπολογία 400
Kathy Sinnott

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5.3. – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) κατεργασία παλαιών μετάλλων. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ΟΠΕΡ αποσκοπεί στην κάλυψη βιομηχανικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερης σημασίας 
για το περιβάλλον. Η συμπερίληψη απλών μηχανικών διαδικασιών κατεργασίας παλαιών 
μετάλλων δεν συνάδει με τον σκοπό αυτό. Πέραν τούτου, η υφιστάμενη οδηγία πλαίσιο για τα 
απορρίμματα παρέχει απόλυτα επαρκή νομική βάση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων αυτών, 
η οποία, μετά την πρόσφατη αναθεώρησή της από το Κοινοβούλιο, βελτιώθηκε περαιτέρω 
στους τομείς των αδειών, καταχωρίσεων και ελάχιστων προδιαγραφών.
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Τροπολογία 401
Péter Olajos

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5.3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) κατεργασία παλαιών μετάλλων. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ΟΠΕΡ αποσκοπεί στην κάλυψη βιομηχανικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερης σημασίας 
για το περιβάλλον. Η συμπερίληψη απλών μηχανικών διαδικασιών κατεργασίας παλαιών 
μετάλλων δεν συνάδει με τον σκοπό αυτό. Πέραν τούτου, η υφιστάμενη οδηγία πλαίσιο για τα 
απορρίμματα παρέχει απόλυτα επαρκή νομική βάση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων αυτών, 
η οποία, μετά την πρόσφατη αναθεώρησή της από το Κοινοβούλιο, βελτιώθηκε περαιτέρω 
στους τομείς των αδειών, καταχωρίσεων και ελάχιστων προδιαγραφών.

Τροπολογία 402
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5.3. – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κατεργασία παλαιών μετάλλων. ε) εγκαταστάσεις τεμαχισμού παλαιών 
μετάλλων (R4, R12).

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν αιτιολογείται η επέκταση των κανόνων της οδηγίας ΟΠΕΡ στις αμιγείς εγκαταστάσεις 
κατεργασίας παλαιών μετάλλων, καθόσον οι δραστηριότητες αυτές δεν συγκρίνονται από 
απόψεως εκπομπών με τις δραστηριότητες που καλύπτονται ήδη από τους κανόνες της οδηγίας 
ΟΠΕΡ. Επιπλέον, η ταξινόμηση στους κωδικούς R και D πρέπει να διατηρηθεί, καθόσον αυτή
χρησιμοποιείται στη βιομηχανία απορριμμάτων.
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Τροπολογία 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5.3. – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) κατεργασία παλαιών μετάλλων. (ε) κατεργασία παλαιών μετάλλων που δεν 
καλύπτεται από άλλες κατηγορίες 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες από τις νέες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής, 
καλύπτονται ήδη εν μέρει από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι νέες αυτές δραστηριότητες αναφέρονται στις 
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται ήδη.

Τροπολογία 404
Robert Sturdy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5.3. α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.3.a. Το Παράρτημα Ι δεν εφαρμόζεται 
στις βιολογικές και φυσικοχημικές 
διαδικασίες κατεργασίας για την 
ανάκτηση μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων, που καλύπτονται ήδη από 
την οδηγία 91/271/EΟΚ τις 21ης Μαΐου 
1991 σχετικά με την επεξεργασία αστικών 
λυμάτων [ΕΕ αναφ.] 1και που καταλήγουν 
αποκλειστικά σε επεξεργασμένη ιλύ, όπως 
ορίζεται στην οδηγία 86/278/EΟΚ της 
12ης Ιουνίου 1986.
1 [ΕΕ αναφ. Επίσημη Εφημερίδα L 181, 
04/07/1986 σελ. 0006 – 0012 ως υποσημείωση].

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της οδηγίας για τα αστικά απορρίμματα οδήγησε σε σημαντικές περιβαλλοντικές 
βελτιώσεις, που ενισχύθηκαν από την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, καθώς και 
τις θυγατρικές οδηγίες της. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας ΟΠΕΡ σε 
άλλα νομοθετήματα θα προσέθετε μια επιπλέον στρώση νομοθεσίας που αντιβαίνει στις αρχές 
της βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας. Επιπλέον, οι δραστηριότητες 
επεξεργασίας λυμάτων δεν είναι βιομηχανικές δραστηριότητες.

Τροπολογία 405
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5.4.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.4. Χώροι υγειονομικής ταφής που 
δέχονται άνω των δέκα τόνων ημερησίως 
ή ολικής χωρητικότητας άνω των 25000 
τόνων, εκτός από τους χώρους ταφής 
αδρανών απορριμμάτων.

5.4. Χώροι υγειονομικής ταφής ολικής 
χωρητικότητας άνω των 25000 τόνων, 
εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών 
απορριμμάτων (D1, D5, D12).

Or. de

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τους χώρους υγειονομικής ταφής, ο ορισμός ανώτατου ορίου έχει νόημα μόνο 
όσον αφορά την ολική χωρητικότητα. Οι άδειες αναφέρονται στις εν λόγω χωρητικότητες. 
Επιπλέον, η ταξινόμηση στους κωδικούς R και D πρέπει να διατηρηθεί καθόσον 
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία απορριμμάτων.

Τροπολογία 406
Robert Sturdy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.4. – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.4. (α) Λειτουργία σφαγείων με ημερήσια 
δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω 
των 50 τόνων,

6.4. (α) Λειτουργία σφαγείων με ημερήσια 
δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω 
των 50 τόνων, (μέση τριμηνιαία τιμή),
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη διατύπωση αυτή, των κειμένων της οδηγίας αναδιατύπωσης θα περιλάβει ορισμένα 
μικρότερα σφαγεία, καθώς και μονάδες παραγωγής ζωοτροφών και υγρών ζωοτροφών που θα 
περιληφθούν στις αλλαγές του σημείου 6.4 του παραρτήματος 1. Η προσθήκη της διατύπωσης 
«μέση τριμηνιαία τιμή» δεν δημιουργεί προβλήματα στους μικρότερους παραγωγούς που 
ενδέχεται να έχουν δυνατότητα παραγωγής κάποιου επιπέδου αλλά δεν το πράττουν.

Τροπολογία 407
Robert Sturdy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.4 – στοιχείο β  εδάφιο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) φυτική πρώτη ύλη, με ημερήσια 
δυναμικότητα παραγωγής τελικών 
προϊόντων άνω των 300 τόνων, 

(ii) φυτική πρώτη ύλη, με ημερήσια 
δυναμικότητα παραγωγής τελικών 
προϊόντων άνω των 300 τόνων, (μέση 
τριμηνιαία τιμή)

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο Παράρτημα Ι – σημείο 6.4 (a).

Τροπολογία 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.4. – στοιχείο β  εδάφιο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) φυτική πρώτη ύλη, με ημερήσια 
δυναμικότητα παραγωγής τελικών 
προϊόντων άνω των 300 τόνων, 

(ii) φυτική πρώτη ύλη, με ημερήσια 
δυναμικότητα παραγωγής τελικών 
προϊόντων άνω των 300 τόνων, (μέση 
τριμηνιαία τιμή),

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή αναφέρει ότι οι τιμές για την παραγωγή τελικών προϊόντων πρέπει να 
αναφέρονται σε τριμηνιαία περίοδο. Οι ανώτατες τιμές στην ημερήσια παραγωγή (που 
οφείλονται κατά κύριο λόγο στη διακύμανση της ροής των υλικών εξαρτάται επίσης και από 
εποχικούς/ περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις γεωργικές δραστηριότητες) δεν 
πρέπει να καλύπτονται την οδηγία ΟΠΕΡ, εφόσον οι εξάρσεις αυτές εξομαλύνονται μέσα σε 
περίοδο τριών μηνών. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει λόγος αλλαγής της υφιστάμενης 
προσέγγισης.

Τροπολογία 409
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.4. – στοιχείο β – εδάφιο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) φυτική πρώτη ύλη, με ημερήσια 
δυναμικότητα παραγωγής τελικών 
προϊόντων άνω των 300 τόνων, 

(ii) φυτική πρώτη ύλη, με ημερήσια 
δυναμικότητα παραγωγής τελικών 
προϊόντων άνω των 300 τόνων, (μέση 
τριμηνιαία τιμή),

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η περίοδος αναφοράς για τις φυτικές πρώτες ύλες πρέπει να παραμείνει τριμηνιαία. Δεν 
υπάρχει λόγος αλλαγής του κανόνα αυτού που είναι κατανοητός τόσο από τη βιομηχανία όσο 
και τις αρμόδιες αρχές.

Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών των τριών οργάνων αναφέρει 
σαφώς στην έκθεσή της που δημοσιεύτηκε στις 6 Ιουνίου 2008, ότι η τροποποίηση αυτή που 
προτείνει η Επιτροπή συνιστά τροποποίηση ουσίας στη διαδικασία αναδιατύπωσης.

Τροπολογία 410
Robert Sturdy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.4 – στοιχείο β  εδάφιο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) μείγμα ζωικής και φυτικής πρώτης (iii) μείγμα ζωικής και φυτικής πρώτης 
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ύλης με ημερήσια δυναμικότητα 
παραγωγής τελικών προϊόντων σε τόνους 
μεγαλύτερη από :

ύλης με ημερήσια (μέση τριμηνιαία τιμή) 
δυναμικότητα παραγωγής τελικών 
προϊόντων σε τόνους μεγαλύτερη από :

– 75, εάν το A ισούται ή υπερβαίνει το 10, 
ή

75 εφόσον η ποσότητα των φυτικών 
πρώτων υλών που περιέχονται στη 
δυναμικότητα παραγωγής του τελικού 
προϊόντος διαιρείται διά 4.

– [300- (22,5 x A)] σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις
όπου «Α» είναι το κλάσμα των ζωικών 
πρώτων υλών (σε ποσοστό επί τοις 
εκατό) της δυναμικότητας παραγωγής 
τελικών προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο Παράρτημα Ι – σημείο 6.4 (a).

Τροπολογία 411
Robert Sturdy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.4 – στοιχείο β  εδάφιο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) ζωική πρώτη ύλη (εκτός 
αποκλειστικά του γάλακτος) με ημερήσια 
δυναμικότητα παραγωγής τελικών 
προϊόντων άνω των 75 τόνων,

(i) ζωική πρώτη ύλη (εκτός 
αποκλειστικά του γάλακτος) με ημερήσια 
δυναμικότητα παραγωγής τελικών 
προϊόντων άνω των 75 τόνων, (μέση 
τριμηνιαία τιμή)

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο Παράρτημα Ι – σημείο 6.4 (a).
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Τροπολογία 412
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.4. – στοιχείο β – εδάφιο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) μείγμα ζωικής και φυτικής πρώτης 
ύλης με ημερήσια δυναμικότητα 
παραγωγής τελικών προϊόντων σε τόνους 
μεγαλύτερη από :

(iii) μείγμα ζωικής και φυτικής πρώτης 
ύλης με ημερήσια (μέση τριμηνιαία τιμή) 
δυναμικότητα παραγωγής τελικών 
προϊόντων σε τόνους μεγαλύτερη από :

– 75, εάν το A ισούται ή υπερβαίνει το 10, 
ή

75 εφόσον η ποσότητα των φυτικών 
πρώτων υλών που περιέχονται στη 
δυναμικότητα παραγωγής του τελικού 
προϊόντος διαιρείται διά 4.

– [300- (22,5 x A)] σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις
όπου «Α» είναι το κλάσμα των ζωικών 
πρώτων υλών (σε ποσοστό επί τοις 
εκατό) της δυναμικότητας παραγωγής 
τελικών προϊόντων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο μικτός κανόνας υπό τη μορφή που προτείνει η Επιτροπή είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και οι 
εθνικές αρχές και οι φορείς θα δυσκολευτούν να τον εφαρμόσουν. Ειδικότερα, δεν θα 
αντικατοπτρίζει τη σχέση 1 προς 4, όπως ορίζει η παρούσα οδηγία, μεταξύ των ανωτάτων 
ορίων παραγωγής ζωικών και φυτικών πρώτων υλών (ΣΗΜ: 75 τόνοι ζωικών πρώτων υλών 
τόνους φυτικών πρώτων υλών). Η τροπολογία αυτή εφαρμόζει με συνέπεια τη σχέση ένα προς 
τέσσερα σε μείγματα κάθε πιθανού συνδυασμού.

Τροπολογία 413
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.6. – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) 40.000 θέσεις για κοτόπουλα 
κρεατοπαραγωγής ή 30.000 θέσεις για 

(α) 36.000 θέσεις για κοτόπουλα 
κρεατοπαραγωγής ή 27.000 θέσεις για 
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όρνιθες ωοπαραγωγής ή 24.000 θέσεις για 
πάπιες ή 11.500 θέσεις για γαλοπούλες,

όρνιθες ωοπαραγωγής ή 22.000 θέσεις για 
πάπιες ή 10.000 θέσεις για γαλοπούλες,

Or. en

Αιτιολόγηση

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007) suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. 
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
positive environmental impact are high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. 
For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 
when applying a >37.000 threshold.

Τροπολογία 414
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.6. – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) 40.000 θέσεις για κοτόπουλα 
κρεατοπαραγωγής ή 30.000 θέσεις για 
όρνιθες ωοπαραγωγής ή 24.000 θέσεις για 
πάπιες ή 11.500 θέσεις για γαλοπούλες,

(α) 36.000 θέσεις για κοτόπουλα 
κρεατοπαραγωγής ή 27.000 θέσεις για 
όρνιθες ωοπαραγωγής ή 22.000 θέσεις για 
πάπιες ή 10.000 θέσεις για γαλοπούλες,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μελέτη Alterra υπολόγισε τα όρια για τα κοτόπουλα με βάση αυτά της παραγωγής χοίρων 
(>30kg) υπολογίζοντας την τιμή του συντελεστή έκλυσης αζώτου στα 11 kg ανά ζώο ετησίως, 
που σημαίνει ότι το όριο ΟΠΕΡ ορίζεται στα 22.000 kg N ετησίως ανά εγκατάσταση. Ωστόσο, ο 
υπολογισμός των ανωτάτων ορίων με τη χρήση του συντελεστή έκλυσης αζώτου Alterra 
συνεπάγεται χαμηλότερα όρια: 36.667 για κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, 27.500 όρνιθες 
ωοπαραγωγής, 22.000 για πάπιες και 10.476 για γαλοπούλες.
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Τροπολογία 415
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.6. – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 40.000 θέσεις για κοτόπουλα 
κρεατοπαραγωγής ή 30.000 θέσεις για 
όρνιθες ωοπαραγωγής ή 24.000 θέσεις για 
πάπιες ή 11.500 θέσεις για γαλοπούλες,

α) 40.000 θέσεις για κοτόπουλα,

Or. nl

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της αρχικής διάταξης της οδηγίας, καθόσον η αλλαγή της Επιτροπής είναι 
δυσανάλογη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εν λόγων εγκαταστάσεων ζωικού 
κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, θεωρείται εξαιρετικά προβληματική.

Τροπολογία 416
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.6. – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 40.000 θέσεις για κοτόπουλα 
κρεατοπαραγωγής ή 30.000 θέσεις για 
όρνιθες ωοπαραγωγής ή 24.000 θέσεις για 
πάπιες ή 11.500 θέσεις για γαλοπούλες,

α) 40.000 θέσεις για κοτόπουλα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον διαχωρισμό του ορισμού των πουλερικών πολλές εγκαταστάσεις θα εμπίπτουν στο πεδίο 
αναφοράς οδηγίας. Είναι αμφίβολο κατά πόσον η συμπερίληψη αυτή θα αποφέρει σημαντικά 
περιβαλλοντικά οφέλη, τη στιγμή που η διοικητική επιβάρυνση θα είναι σημαντική.
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Τροπολογία 417
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.6. – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για περιπτώσεις ειδών πουλερικών 
διαφορετικών από τα αναφερόμενα στο 
στοιχείο α) ή διαφορετικών τύπων από τα 
είδη που αναφέρονται στα σημεία α), β) 
και γ), τα οποία εκτρέφονται στην ίδια 
εγκατάσταση, το όριο υπολογίζεται βάσει 
του συντελεστή ισοδύναμης έκλυσης 
αζώτου σε σύγκριση με τα όρια που 
καθορίζονται ανωτέρω.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον διαχωρισμό του ορισμού των πουλερικών πολλές εγκαταστάσεις θα εμπίπτουν στο πεδίο 
αναφοράς οδηγίας. Είναι αμφίβολο κατά πόσον η συμπερίληψη αυτή θα αποφέρει σημαντικά 
περιβαλλοντικά οφέλη, τη στιγμή που η διοικητική επιβάρυνση θα είναι σημαντική.

Τροπολογία 418
Robert Sturdy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.6. – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για περιπτώσεις ειδών πουλερικών 
διαφορετικών από τα αναφερόμενα στο 
στοιχείο α) ή διαφορετικών τύπων από τα 
είδη που αναφέρονται στα σημεία α), β) 
και γ), τα οποία εκτρέφονται στην ίδια 
εγκατάσταση, το όριο υπολογίζεται βάσει 
του συντελεστή ισοδύναμης έκλυσης 
αζώτου σε σύγκριση με τα όρια που 
καθορίζονται ανωτέρω.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στην παράγραφο αυτή η πρόταση αναφέρεται σε «συντελεστή ισοδύναμης έκλυσης αζώτου», ο 
οποίος δεν ορίζεται ούτε αναφέρεται σε κάποιο άλλο στοιχείο και δεν διαθέτει μηχανισμό, 
χωρίς την πλήρη διαδικασία συναπόφασης. Εν πάση περιπτώσει θα υπάρξει επιπλέον 
κανονιστικό κόστος για τον εντοπισμό των εγκαταστάσεων στις οποίες εφαρμοζόταν η διάταξη.

Τροπολογία 419
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.6. α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.6.a. Εντατική κτηνοτροφία ή πάχυνση 
υδρόβιων ειδών, ως εξής:
(a) Σε εγκαταστάσεις όπου διοχετεύονται 
απευθείας λύματα και όπου η παραγωγή 
τους είναι:
- τουλάχιστον 45 000 kg ψάρια με 
πτερύγια ετησίως σε συστήματα συνεχούς 
ροής και ανακύκλωσης όπου εκχύνονται 
λύματα τουλάχιστον 30 ημέρες ετησίως
- – τουλάχιστον 45 000 kg ψάρια με 
πτερύγια ετησίως σε συστήματα 
δικτυωτών καταφυγίων ή αναδυομένων 
κλωβών
(β) Σε κάθε εγκατάσταση που ευρίσκεται 
απευθείας σε θαλάσσια ή παράκτια 
ύδατα, που παράγει τουλάχιστον 1000 
τόνους/εκτάριο/έτος δίθυρα όστρακα.
(γ) Όταν αποφασίσει η αρμόδια αρχή της 
υδατικής περιοχής που καθορίζεται 
σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ περί 
θέσπισης πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες 
του τόπου όπου θα εγκατασταθεί η 
μονάδα και σύμφωνα με τα κριτήρια του 
εγγράφου αναφοράς για τις ΒΔΤ.
____________
1 200/60/ΕΚ, ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ένταξη της υδατοκαλλιέργειας στο πεδίο αναφοράς της οδηγίας ΟΠΕΡ θα επιτρέψει την 
αναζήτηση και ανάπτυξη συστηματικών προσεγγίσεων για τη μείωση της ρύπανσης που 
προέρχεται από τη δραστηριότητα αυτή στην πηγή, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 420
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.9.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.9. Συντήρηση ξύλου και προϊόντων 
ξύλου με ημερήσια παραγωγική 
δυναμικότητα άνω των 75 m3.

6.9. Συντήρηση ξύλου και προϊόντων 
ξύλου με ημερήσια παραγωγική 
δυναμικότητα άνω των 50 m3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο αυτό πρέπει να μειωθεί σε 50 m³/ημέρα προκειμένου να γίνει αντίστοιχο με το όριο που 
ορίζεται στην E-PRTR και να συμβάλει στη μείωση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όπως των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που προέρχονται από διαλύτες 
καθώς και των επιπτώσεων στη μόλυνση του εδάφους και των υδάτων που προέρχεται από
δραστικές ουσίες (βιοκτόνα) οι άλλες οικοτοξικές ουσίες.

Τροπολογία 421
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 6.9.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.9. Συντήρηση ξύλου και προϊόντων 
ξύλου με ημερήσια παραγωγική 
δυναμικότητα άνω των 75 m3.

6.9. Συντήρηση ξύλου και προϊόντων 
ξύλου με ημερήσια παραγωγική 
δυναμικότητα άνω των 50 m3.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο αυτό πρέπει να μειωθεί σε 50 m³/ημέρα προκειμένου να γίνει αντίστοιχο με το όριο που 
ορίζεται στην E-PRTR και να συμβάλει στη μείωση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όπως των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που προέρχονται από διαλύτες 
καθώς και των επιπτώσεων στη μόλυνση του εδάφους και των υδάτων που προέρχεται από
δραστικές ουσίες (βιοκτόνα) οι άλλες οικοτοξικές ουσίες.

Τροπολογία 422
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – ΕΔΑΦΟΣ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΔΑΦΟΣ
1. Διοξείδιο του θείου και άλλες ενώσεις 
του θείου
2. Οξείδια του αζώτου και άλλες ενώσεις 
του αζώτου
3. Πτητικές οργανικές ενώσεις που 
διεισδύουν στο έδαφος
4. Οργανοφωσφορικές ενώσεις
5. Ίνες αμιάντου
6. Χλώριο και οι ενώσεις του
7. Οργανοαλογονούχες ενώσεις και ουσίες 
που ενδέχεται να δημιουργήσουν τέτοιες 
ενώσεις στο έδαφος
8. οργανοκασσιτερικές ενώσεις
9. Βιοκτόνα και φυτοϋγειονομικά 
προϊόντα
10. Φθόριο και οι ενώσεις του
11. Έμμονες υδροκαρβονικές και έμμονες 
και βιοσωρευτικές τοξικές ουσίες
12. Μέταλλα και οι ενώσεις τους
13. Αρσενικό και οι ενώσεις του 
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14. Κυανιούχα άλατα
15. Ουσίες με αρνητική επίδραση στην 
ισορροπία του οξυγόνου στο έδαφος
16. Πολυχλωριωμένες διβενζοδιοξίνες και 
Πολυχλωριωμένες διβενζοφουράνια
17. Ουσίες και σκευάσματα με 
αποδεδειγμένα καρκινογόνες ή 
μεταλλαξιογόνες ιδιότητες ή ιδιότητες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν την 
αναπαραγωγή στην επιφάνεια του 
εδάφους.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η πρόταση καταγράφει απλώς τις ουσίες που είναι βλαβερές για δύο στοιχεία του 
περιβάλλοντος. Είναι απαραίτητο επίσης να καταγραφούν και οι ουσίες που είναι βλαβερές για 
την επιφάνεια του εδάφους.

Τροπολογία 423
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – ΥΔΑΤΑ – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Ουσίες που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για 
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

13. Ουσίες που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα VII και Χ της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την συμπερίληψη της υδατοκαλλιέργειας στο πεδίο αναφοράς της οδηγίας ΟΠΕΡ.
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Τροπολογία 424
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙV – σημείο 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κοινό ενημερώνεται (με 
ανακοινώσεις ή άλλα πρόσφορα μέσα 
όπως τα ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτά είναι 
διαθέσιμα) για τα ακόλουθα ζητήματα 
κατά την έναρξη της διαδικασίας λήψης 
απόφασης ή, το αργότερο, αμέσως μόλις 
καταστεί ευλόγως δυνατή η παροχή των 
πληροφοριών:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της 
σύμβασης του Aarhus, το κοινό 
ενημερώνεται (με ανακοινώσεις ή άλλα 
πρόσφορα μέσα όπως τα ηλεκτρονικά 
μέσα όπου αυτά είναι διαθέσιμα) για τα 
ακόλουθα ζητήματα κατά την έναρξη της 
διαδικασίας λήψης απόφασης ή, το 
αργότερο, αμέσως μόλις καταστεί ευλόγως 
δυνατή η παροχή των πληροφοριών:

Or. pl

Τροπολογία 425
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙV – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για την 
ενημέρωση του κοινού (παραδείγματος 
χάριν με τοιχοκόλληση σε ορισμένη ακτίνα 
ή δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες) και 
για τη διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο 
κοινό (παραδείγματος χάριν με την 
υποβολή γραπτών προτάσεων ή τη 
διενέργεια δημόσιας έρευνας), 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Για 
καθένα από τα διαφορετικά στάδια 
προβλέπονται εύλογα χρονικά πλαίσια, τα 
οποία παρέχουν επαρκή χρονικά περιθώρια
για την ενημέρωση του κοινού καθώς και 
για την προετοιμασία και την 
αποτελεσματική συμμετοχή του 
ενδιαφερομένου κοινού στη λήψη 
αποφάσεων για το περιβάλλον, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος 

5. Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για την 
ενημέρωση του κοινού (παραδείγματος 
χάριν με τοιχοκόλληση σε ορισμένη ακτίνα 
ή δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες) και 
για τη διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο 
κοινό (παραδείγματος χάριν με την 
υποβολή γραπτών προτάσεων ή τη 
διενέργεια δημόσιας έρευνας), 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Για 
καθένα από τα διαφορετικά στάδια 
προβλέπονται εύλογα χρονικά πλαίσια, τα 
οποία παρέχουν επαρκή χρονικά περιθώρια
για την ενημέρωση του κοινού καθώς και 
για την προετοιμασία και την 
αποτελεσματική συμμετοχή του 
ενδιαφερομένου κοινού στη λήψη 
αποφάσεων για το περιβάλλον, με βάση 
τις διατάξεις της σύμβασης του Aarhus 
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παραρτήματος. και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος παραρτήματος.

Or. pl

Τροπολογία 426
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 2
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, οι οποίες έλαβαν άδεια πριν 
από τις 27 Νοεμβρίου 2002 και των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 
1.500 ώρες ως (κινητός μέσος όρος πενταετίας) ισχύει, για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου, 
οριακή τιμή 800 mg/Nm³.

Τροπολογία

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400
>300 400 200 400 200

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά καύσιμα των οποίων η ετήσια 
λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1.500 ώρες ως (κινητός μέσος όρος πενταετίας) ισχύει, για τις 
εκπομπές διοξειδίου του θείου, οριακή τιμή 800 mg/Nm³.

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά καύσιμα, οι οποίες έλαβαν 
άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 και των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει 
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τις 20.000 ώρες κατά την επόμενη πενταετία ισχύει, για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου, 
οριακή τιμή 800 mg/Nm³.

Or. fi

Τροπολογία 427
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Τροπολογία

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200
> 300 200 200 200 200

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση των βιομηχανικών ρύπων έχει εξαιρετική σημασία όσον αφορά την ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Η οδηγία ΟΠΕΡ αποτελεί σημαντικό ευρωπαϊκό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών μέχρι το 2020. Κατά συνέπεια, οι τιμές των 
ορίων εκπομπών στις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις 
υπάρχουσες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο BREF.
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Τροπολογία 428
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Τροπολογία

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 200 200 200 350
150 *

100-300 100 200 200 250
150 *

> 300 20 200 50 200
100 **

* στην περίπτωση καύσης σε ρευστοστερεά κλίνη

** στην περίπτωση καύσης σε ρευστοστερεά ή υπό πίεση κλίνη

Or. en

Αιτιολόγηση

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total annual 
EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total 
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annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Τροπολογία 429
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Τροπολογία

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* στην περίπτωση καύσης σε ρευστοστερεά κλίνη

** στην περίπτωση καύσης σε ρευστοστερεά ή υπό πίεση κλίνη

Or. en

Αιτιολόγηση

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
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key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF dating back to 
2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 What could be 
achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into 
force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! This 
equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs 
for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Τροπολογία 430
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Τροπολογία

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 200 200 200 100
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150 *
100-300 100 200 200 100

150 *
> 300 20 200 50 50

100 **

* στην περίπτωση καύσης σε ρευστοστερεά κλίνη

** στην περίπτωση καύσης σε ρευστοστερεά ή υπό πίεση κλίνη

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΕΚ αποτελούν τους σημαντικότερους συντελεστές στη συνολική ατμοσφαιρική ρύπανση, 
συμβάλλοντας περίπου το 90% των συνολικών βιομηχανικών εκπομπών. Από το σύνολο των 
εκπομπών που περιλαμβάνονται στο EPER για το 2004, το 74% του κομβικού ατμοσφαιρικού 
ρύπου SO2 προήλθε από εγκαταστάσεις καύσης μεγαλύτερους των 50MW (2.853.000 τόνοι). Οι 
εθνικές προβλέψεις αναμένουν αύξηση του ποσοστού αυτού στο 78% (2010). Η ΜΕΚ BREF 
που αναφέρονται στο 2006 αναφέρει ότι οι προτεινόμενες ΟΤΕ ήταν ήδη δυνατόν να 
επιτευχθούν όσον αφορά το SO, το ίδιο έτος.

Τροπολογία 431
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 2 – στοιχείο 2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι ανωτέρω οριακές τιμές 
εκπομπών δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν λόγω των χαρακτηριστικών 
του καυσίμου, επιτυγχάνεται ποσοστό 
αποθείωσης τουλάχιστον 60% στην 
περίπτωση των εγκαταστάσεων με 
ονομαστική θερμική ισχύ μικρότερη ή ίση 
των 100 MWth, οριακή τιμή εκπομπών 
400 mg/Nm3 ή ποσοστό αποθείωσης 
τουλάχιστον 92% στην περίπτωση των 
εγκαταστάσεων με ονομαστική θερμική 
ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των 100 MWth και 
μικρότερη ή ίση των 300 MWth και 
οριακή τιμή εκπομπών 400 mg/Nm3 και 
ποσοστό αποθείωσης τουλάχιστον 95% 
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στην περίπτωση των εγκαταστάσεων με 
ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη των 
300 MWth.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που οι οριακές τιμές δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν λόγω υψηλής 
περιεκτικότητας του καυσίμου σε φυσικό θείο, πρέπει να είναι δυνατόν να τεθεί φιλόδοξο 
ποσοστό αποθείωσης, όπως συμβαίνει με την ισχύουσα νομοθεσία. Το κείμενο, αντιστοιχεί εν 
πολλοίς στις υφιστάμενες διατάξεις της οδηγίας 2001/80/EΚ, με ελαφρά αυξημένες απαιτήσεις. 
Η διάταξη έχει μικρή σημασία όσον αφορά τις εκπομπές SO2 στην Κοινότητα, αλλά μεγάλη 
οικονομική σημασία στις ενδιαφερόμενες περιοχές.

Τροπολογία 432
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική 

ισχύς (MWth)
Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα Τύρφη

50-100 300
450 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, ονομαστικής θερμικής ισχύος 
που δεν υπερβαίνει τα 500 MW, οι οποίες έλαβαν άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 
και λειτουργούν κατ' ανώτατο όριο 1.500 ώρες ετησίως ως κινητός μέσος όρος πενταετία 
ισχύει οριακή τιμή εκπομπών ΝOx 450 mg/Nm3.
Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, ονομαστικής θερμικής ισχύος 
άνω των 500 MW, οι οποίες έλαβαν άδεια πριν από την 1η Ιουλίου 1987 και των οποίων η 
ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1.500 ώρες, ως κινητός μέσος όρος πενταετίας, ισχύει 
οριακή τιμή εκπομπών NOx 450 mg/Nm3.

Τροπολογία

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
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καύσιμα
Ονομαστική 

θερμική ισχύς 
(MWth)

Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα Τύρφη

50-100 600
450 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά καύσιμα, ονομαστικής θερμικής 
ισχύος που δεν υπερβαίνει τα 500 MW λειτουργούν κατ' ανώτατο όριο 1.500 ώρες ετησίως 
ως κινητός μέσος όρος πενταετία ισχύει οριακή τιμή εκπομπών NOx (υπό μορφή NO2) 450 
mg/Nm3.
Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά καύσιμα, ονομαστικής θερμικής 
ισχύος άνω των 500 MW των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1.500 ώρες, ως 
κινητός μέσος όρος πενταετίας, ισχύει οριακή τιμή εκπομπών NOx 600 mg/Nm3.

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά καύσιμα οι οποίες έλαβαν άδεια 
πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 και λειτουργούν κατ' ανώτατο όριο 20.000 ώρες κατά την 
επόμενη οκταετία ισχύει οριακή τιμή εκπομπών NOx 600 mg/Nm3.

Or. fi

Τροπολογία 433
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 4 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική 

ισχύς (MWth)
Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα Τύρφη

50-100 300
450 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Τροπολογία
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4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική 

ισχύς (MWth)
Άνθρακας και λιγνίτης* Βιομάζα Τύρφη

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
*σε περίπτωση καύσης κονιοποιημένου άνθρακα: την οριακή τιμή εκπομπών 90 mg/Nm3 
για τις εγκαταστάσεις ονομαστικής θερμικής ισχύος έως και 300 MWth

Or. en

Αιτιολόγηση

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 2014). 
EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the 
NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU abatement costs for NOx 
have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary 
between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be enhanced if the same 
high standards are implemented across the EU.

Τροπολογία 434
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 4 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική 

ισχύς (MWth)
Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα Τύρφη

50-100 300
450 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150
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Τροπολογία

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική 

ισχύς (MWth)
Άνθρακας και λιγνίτης* Βιομάζα Τύρφη

50-100 200
σε περίπτωση καύσης 

κονιοποιημένου άνθρακα
οριακή τιμή εκπομπών 90 

mg/Nm3 για τις 
εγκαταστάσεις ονομαστικής 

θερμικής ισχύος έως και
300 MWth

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΕΚ αποτελούν τους σημαντικότερους συντελεστές στη συνολική ατμοσφαιρική ρύπανση, 
συμβάλλοντας περίπου το 90% των συνολικών βιομηχανικών εκπομπών. Από το σύνολο των 
εκπομπών που περιλαμβάνονται στο EPER για το 2004, το 74% του κομβικού ατμοσφαιρικού 
ρύπου SO2 προήλθε από εγκαταστάσεις καύσης μεγαλύτερους των 50MW (2.853.000 τόνοι). Οι 
εθνικές προβλέψεις αναμένουν αύξηση του ποσοστού αυτού στο 78% (2010). Η ΜΕΚ BREF 
που αναφέρονται στο 2006 αναφέρει ότι οι προτεινόμενες ΟΤΕ ήταν ήδη δυνατόν να 
επιτευχθούν όσον αφορά το SO, το ίδιο έτος.

Τροπολογία 435
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 4 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική 

ισχύς (MWth)
Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα Τύρφη

50-100 300
450 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

300 450
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100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Τροπολογία

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα Τύρφη

50-100 300

450 σε περίπτωση 
καύσης λιγνίτη

300 450

100-300 200

400 σε περίπτωση καύσης 
λιγνίτη

250 200

> 300 200 200 150

Or. de

Αιτιολόγηση

Για εγκαταστάσεις με οριακή θερμική ισχύ μεταξύ 50-100 MWth, η τιμή των 450 mg/Nm³ δεν 
πρέπει να επαφίεται αποκλειστικά στην καύση κονιοποιημένου λιγνίτη. Κατ’ αναλογία, πρέπει 
να τεθεί οριακή τιμή εκπομπών 400 mg/Nm³ για την καύση λιγνίτη για τις εγκαταστάσεις με 
οριακή θερμική ισχύ μεταξύ 100-300 MWth, επειδή λόγω του μεγέθους του θαλάμου καύσης 
στις εγκαταστάσεις της εν λόγω κατηγορίας η τιμή των 200 mg/m³ δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί με οικονομικώς αποδεκτό τρόπο.

Τροπολογία 436
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 4 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
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Ονομαστική θερμική 
ισχύς (MWth)

Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα Τύρφη

50-100 300
450 in the event of 
pulverised lignite 

combustion

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, ονομαστικής θερμικής 
ισχύος που δεν υπερβαίνει τα 500 MW, οι οποίες έλαβαν άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 
2002 και λειτουργούν κατ' ανώτατο όριο 1.500 ώρες ετησίως ως κινητός μέσος όρος 
πενταετία ισχύει οριακή τιμή εκπομπών NOx 450 mg/Nm3.
Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, ονομαστικής θερμικής 
ισχύος άνω των 500 MW, οι οποίες έλαβαν άδεια πριν από την 1η Ιουλίου 1987 και των 
οποίων η ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1.500 ώρες, ως κινητός μέσος όρος 
πενταετίας, ισχύει οριακή τιμή εκπομπών NOx 450 mg/Nm3.

Τροπολογία

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα*
Ονομαστική θερμική 

ισχύς (MWth)
Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα Τύρφη

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

* σε περίπτωση καύσης κονιοποιημένου άνθρακα οριακή τιμή εκπομπών 90 mg/Nm3 για 
τις εγκαταστάσεις ονομαστικής θερμικής ισχύος έως και 300 MWth

Or. en

Αιτιολόγηση

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
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electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Τροπολογία 437
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οριακές τιμές εκπομπών NOx 
(mg/Nm³) και CO για τις μονάδες καύσης 
που τροφοδοτούνται με αέριο

5. Οριακές τιμές εκπομπών NOx 
(mg/Nm³) (υπό μορφή NO2)για τις 
μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με 
αέριο

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι σήμερα οι οριακές τιμές του CO αφορούσαν κυρίως τα αέρια καύσιμα. Κατά συνέπεια, 
όσον αφορά τις οριακές τιμές εκπομπών CO δεν υπάρχει ισότιμη μεταχείριση των διαφόρων 
καυσίμων. Συνεπώς, προτείνεται η απαλοιφή των οριακών τιμών εκπομπών CO εντελώς. Τα 
NOx τυποποιούνται ως ΝO2.

Τροπολογία 438
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) και CO για τις μονάδες καύσης που 
τροφοδοτούνται με αέριο

NOx CO
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Λέβητες που τροφοδοτούνται 
με αέριο

100 100

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο
ως καύσιμο

50(2)(3) 100

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν ως καύσιμο 
άλλο αέριο εκτός από φυσικό

90 100

Κινητήρες αερίου 100 100

Τροπολογία

5. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) και CO για τις μονάδες καύσης που 
τροφοδοτούνται με αέριο

NOx CO
Λέβητες που τροφοδοτούνται 
με αέριο

100
Για τις εγκαταστάσεις 
που αναφέρονται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 
1 της οδηγίας
2001/80/EΚ του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 
23.10.2001 για τον 
περιορισμό των 
εκπομπών στην 
ατμόσφαιρα 
ορισμένων ρύπων από 
μεγάλες 
εγκαταστάσεις 
καύσης, εφαρμόζονται 
οι κάτωθι διατάξεις:
για τις εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούν 
αέρια υψικαμίνου ή 
αέρια 
οπτανθρακοποιείου, 
όσον αφορά το οξείδιο 
του αζώτου και το 
υποξείδιο του αζώτου 
μετρούμενα ως οξείδιο 

100
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του αζώτου, 
εφαρμόζεται οριακή 
τιμή εκπομπών 135 
mg/Nm³.

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο
ως καύσιμο

50(2)(3) 100

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν ως καύσιμο 
άλλο αέριο εκτός από φυσικό

90 100

Κινητήρες αερίου 100 100

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τον καθορισμό των απαιτήσεων όσον αφορά τις εκπομπές, η υφιστάμενη νομοθεσία 
προβαίνει σε διάκριση μεταξύ παλαιότερων και νεότερων εγκαταστάσεων. Η προσέγγιση αυτή 
πρέπει να διατηρηθεί όσον αφορά τη χρήση των αερίων υψικαμίνου ή οπτανθρακοποιείου. 
Λόγω της χρονικής αναφοράς που υπάρχει στο άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 
2001/80/EΚ (ενέργειες που ξεκινούν το αργότερο τον Νοέμβριο του 2003), η προδιαγραφή αυτή 
δεν πρόκειται να μειωθεί στην περίπτωση των νέων εγκαταστάσεων. Η τιμή των 135 mg/Nm3

αποτελεί φιλόδοξο στόχο που υπερβαίνει αυτόν της οδηγίας 2001/80/EΚ και λαμβάνει υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες της χρήσης των εν λόγω αερίων.

Τροπολογία 439
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) και CO για τις μονάδες καύσης που 
τροφοδοτούνται με αέριο

NOx CO
Λέβητες που τροφοδοτούνται 
με αέριο

100 100

Αεριοστρόβιλοι 50(2)(3) 100
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(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο
ως καύσιμο
Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν ως καύσιμο 
άλλο αέριο εκτός από φυσικό

90 100

Κινητήρες αερίου 100 100

Τροπολογία

5. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) και CO για τις μονάδες καύσης που 
τροφοδοτούνται με αέριο

NOx CO
Λέβητες που τροφοδοτούνται 
με αέριο

50 30

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο
ως καύσιμο

50(2)(3) 50

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν ως καύσιμο 
άλλο αέριο εκτός από φυσικό

90 50

Κινητήρες αερίου 20 30

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση των βιομηχανικών ρύπων έχει εξαιρετική σημασία όσον αφορά την ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Η οδηγία ΟΠΕΡ αποτελεί σημαντικό ευρωπαϊκό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών μέχρι το 2020. Κατά συνέπεια, οι τιμές των 
ορίων εκπομπών στις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις 
υπάρχουσες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο BREF.
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Τροπολογία 440
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) και CO για τις μονάδες καύσης που 
τροφοδοτούνται με αέριο

NOx CO
Λέβητες που τροφοδοτούνται 
με αέριο

100 100

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο
ως καύσιμο

50(2)(3) 100

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν ως καύσιμο 
άλλο αέριο εκτός από φυσικό

90 100

Κινητήρες αερίου 100 100

Τροπολογία

5. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) και CO για τις μονάδες καύσης που 
τροφοδοτούνται με αέριο

NOx

Λέβητες που τροφοδοτούνται 
με αέριο

50 30

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο
ως καύσιμο

20(²) 5
30 σε περίπτωση 

συμπληρωματικής τροφοδοσίας
(ατμογεννήτρια ανάκτησης 

θερμότητας)

Κινητήρες αερίου 20 30

Or. en
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Αιτιολόγηση

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Τροπολογία 441
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) και CO για τις μονάδες καύσης που 
τροφοδοτούνται με αέριο

NOx CO
Λέβητες που τροφοδοτούνται 
με αέριο

100 100

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο
ως καύσιμο

50(2)(3) 100

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν ως καύσιμο 
άλλο αέριο εκτός από φυσικό

90 100

Κινητήρες αερίου 100 100

Τροπολογία

5. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) και CO για τις μονάδες καύσης που 
τροφοδοτούνται με αέριο

NOx

Λέβητες που τροφοδοτούνται 
με αέριο με ονομαστική 
θερμική ισχύ μικρότερη ή 
ίση των 300 MW

150
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Λέβητες που 
τροφοδοτούνται με αέριο με 
ονομαστική θερμική 
μεγαλύτερη των 300 MW

100)(6)(

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο
ως καύσιμο

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10) 

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν ως καύσιμο 
άλλο αέριο εκτός από φυσικό

90

Κινητήρες αερίου 200 (6)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση των απαιτήσεων των λεβήτων που λειτουργούν με αέριο με βάση το μέγεθός 
τους, είναι σύμφωνη με την οδηγία για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, και πρέπει να 
παραμείνει. Όσον αφορά τις οριακές τιμές εκπομπών για το CO δεν υπάρχει ισότιμη 
μεταχείριση των διαφόρων καυσίμων, γιατί μέχρι σήμερα οι οριακές τιμές για το CO αφορούν 
μόνο τα αέρια καύσιμα. Κατά συνέπεια, θα ήταν προτιμότερη η πλήρης απαλοιφή των οριακών 
τιμών εκπομπών CO.

Τροπολογία 442
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) και CO για τις μονάδες καύσης που 
τροφοδοτούνται με αέριο

NOx CO
Λέβητες που τροφοδοτούνται 
με αέριο

100 100

Αεριοστρόβιλοι 50(2)(3) 100
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(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο
ως καύσιμο
Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν ως καύσιμο 
άλλο αέριο εκτός από φυσικό

90 100

Κινητήρες αερίου 100 100

Τροπολογία

5. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) και CO για τις μονάδες καύσης που 
τροφοδοτούνται με αέριο

NOx CO
Λέβητες που τροφοδοτούνται 
με αέριο

50 30

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου), 
((CCGT))(1)

20(2) 5
30 σε περίπτωση 

συμπληρωματικής τροφοδοσίας 
(ατμογεννήτρια ανάκτησης 

θερμότητας)
Κινητήρες αερίου 20 30

Or. en

Αιτιολόγηση

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
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equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT

Τροπολογία 443
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – σημείωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για τους αεριοστρόβιλους ανοικτού 
κύκλου που δεν ανήκουν σε καμία από τις 
κατηγορίες που αναφέρονται στη 
σημείωση 2 αλλά έχουν απόδοση άνω του 
35 % – προσδιοριζόμενη κατά ISO υπό 
συνθήκες βασικού φορτίου – η οριακή 
τιμή εκπομπών NOx είναι 50x*η/35, όπου 
η είναι η απόδοση του αεριοστρόβιλου, 
κατά ISO υπό συνθήκες βασικού φορτίου 
εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Τροπολογία 444
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – σημείωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για τους αεριοστρόβιλους ανοικτού 
κύκλου που δεν ανήκουν σε καμία από τις 
κατηγορίες που αναφέρονται στη 
σημείωση 2 αλλά έχουν απόδοση άνω του 
35 % – προσδιοριζόμενη κατά ISO υπό 
συνθήκες βασικού φορτίου – η οριακή 
τιμή εκπομπών NOx είναι 50x*η/35, όπου 
η είναι η απόδοση του αεριοστρόβιλου, 
κατά ISO υπό συνθήκες βασικού φορτίου 
εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Τροπολογία 445
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – σημείωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Αυτές οι οριακές τιμές εκπομπών 
ισχύουν επίσης για τους αεριοστρόβιλους 
που χρησιμοποιούν ελαφρά και μεσαία 
κλάσματα ως υγρά καύσιμα.

διαγράφεται

Για 
αεριοστρόβιλους (συμπεριλαμβανομένων 
των αεριοστρόβιλων συνδυασμένου 
κύκλου), οι οριακές τιμές εκπομπών ΝΟx 
και CO που καθορίζονται στον πίνακα 
του παρόντος σημείου ισχύουν μόνο για 
λειτουργία με φορτίο άνω του 70 %.
Οι αεριοστρόβιλοι έκτακτης ανάγκης που 
λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες 
ετησίως δεν καλύπτονται από τις οριακές 
τιμές εκπομπών που ορίζονται στο παρόν 
σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης των 
μονάδων αυτών καταγράφει αυτόν τον 
χρόνο λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Τροπολογία 446
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – σημείωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Αυτές οι οριακές τιμές εκπομπών 
ισχύουν επίσης για τους αεριοστρόβιλους 
που χρησιμοποιούν ελαφρά και μεσαία 
κλάσματα ως υγρά καύσιμα.

διαγράφεται

Για 
αεριοστρόβιλους (συμπεριλαμβανομένων 
των αεριοστρόβιλων συνδυασμένου 
κύκλου), οι οριακές τιμές εκπομπών ΝΟx 
και CO που καθορίζονται στον πίνακα 
του παρόντος σημείου ισχύουν μόνο για 
λειτουργία με φορτίο άνω του 70 %.
Οι αεριοστρόβιλοι έκτακτης ανάγκης που 
λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες 
ετησίως δεν καλύπτονται από τις οριακές 
τιμές εκπομπών που ορίζονται στο παρόν 
σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης των 
μονάδων αυτών καταγράφει αυτόν τον 
χρόνο λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
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benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Τροπολογία 447
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – σημείωση 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για αεροστροβίλους 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων συνδυασμένου κύκλου), 
οι οριακές τιμές εκπομπών ΝΟx και CO
που καθορίζονται στον πίνακα του 
παρόντος σημείου ισχύουν μόνο για 
λειτουργία με φορτίο άνω του 70 %.

(4a) Για αεροστροβίλους 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων συνδυασμένου κύκλου), 
οι οριακές τιμές εκπομπών ΝΟx που 
καθορίζονται στον πίνακα του παρόντος 
σημείου ισχύουν μόνο για λειτουργία με 
φορτίο άνω του 70 %.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που τεθούν οριακές τιμές εκπομπών CO για όλα τα καύσιμα, το CO θα πρέπει να 
προστεθεί εδώ και πάλι.

Τροπολογία 448
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – σημείωση 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αεριοστρόβιλοι έκτακτης ανάγκης που 
λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες 
ετησίως δεν καλύπτονται από τις οριακές 
τιμές εκπομπών που ορίζονται στο παρόν 
σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης των 
μονάδων αυτών καταγράφει αυτόν τον 
χρόνο λειτουργίας.

(4β) Οι λέβητες που λειτουργούν με αέριο 
οι αεριοστρόβιλοι ή οι αεριοκινητήρες που 
λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες 
ετησίως δεν καλύπτονται από τις οριακές 
τιμές εκπομπών που ορίζονται στο παρόν 
σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης των 
μονάδων αυτών καταγράφει αυτόν τον 
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χρόνο λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι παλαιότεροι αεριοκινητήρες χρησιμοποιούνται ως εφεδρικοί ή μονάδες εκτάκτου 
ανάγκης για να αντικαταστήσουν νέους σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας, συντήρησης ή 
ζήτησης αιχμής. Οι μονάδες αυτές λειτουργούν κατ' ανώτατο όριο 500 ώρες ετησίως, αλλά οι 
συνολικές εκπομπές τους δεν είναι σημαντικές. Στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται η οριακή τιμή εκπομπών.

Τροπολογία 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – σημείωση 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αεριοστρόβιλοι έκτακτης ανάγκης που 
λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες 
ετησίως δεν καλύπτονται από τις οριακές 
τιμές εκπομπών που ορίζονται στο παρόν 
σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης των 
μονάδων αυτών καταγράφει αυτόν τον 
χρόνο λειτουργίας.

Οι αεριοστρόβιλοι έκτακτης ανάγκης που 
λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες 
ετησίως, ως κινητός μέσος όρος 
πενταετίας, δεν καλύπτονται από τις 
οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στο 
παρόν σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης 
των μονάδων αυτών καταγράφει αυτόν τον 
χρόνο λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τις περιπτώσεις αιχμής λειτουργούν χωρίς 
προγραμματισμένο σχέδιο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ενεργειακή ζήτηση και την πιθανή 
δυσλειτουργία άλλων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας. Κατά συνέπεια, ο χρόνος 
λειτουργίας είναι ορθότερο να υπολογίζεται με βάση τον κινητό μέσο όρο πενταετίας. Για τον 
ίδιο λόγο, ο κινητός μέσος όρος πενταετίας υιοθετήθηκε ορθώς από την οδηγία 2001/80/EΚ για 
τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας που υπόκεινται σε παρέκκλιση.
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Τροπολογία 450
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – σημείωση 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Για αεριοκινητήρα που λειτουργεί με 
φυσικό αέριο και ονομαστική θερμική 
ισχύ μικρότερη των 50 MW, που αποτελεί 
μέρος κοινής εγκατάστασης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW ή 
περισσότερο, εφαρμόζεται διαφορετική 
οριακή τιμή εκπομπών NOx 100 mg/m³ 
για φορτίο άνω του 70% , υπό συνθήκες 
φορτίου ISO.

Or. en

Αιτιολόγηση

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Παράρτημα V Number 1 Εδάφιο 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to παράγραφος 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Τροπολογία 451
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – σημείωση 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4δ) Οι απαιτήσεις για περιορισμό των 
εκπομπών NOx δεν ισχύουν για τους 
αεριοστροβίλους ή αεριοκινητήρες με 
μέγιστο δείκτη ρυθμού ροής μάζας 20 Mg 
NOx ως NO2 ετησίως. Ο φορέας 
λειτουργίας τέτοιου είδους 
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αεριοστροβίλων υποβάλλει μέχρι τις 31 
Μαρτίου κάθε έτους στην αρμόδια αρχή 
αντικειμενικά στοιχεία σχετικά με τη 
συμμόρφωση στον εν λόγω δείκτη για το 
προηγούμενο έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Παράρτημα V Number 1 Εδάφιο 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to παράγραφος 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Τροπολογία 452
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – σημείωση 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4ε) Αεριοστρόβιλοι οι οποίοι έλαβαν 
άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002, 
και οι οποίοι δεν λειτουργούν περισσότερο 
από 1500 ώρες ετησίως ως κινητό μέσο 
όρο πενταετίας, υπόκεινται σε οριακή 
τιμή εκπομπών 150 mg NOx ως NO2 /m3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Παράρτημα V Number 1 Εδάφιο 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
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retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to παράγραφος 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Τροπολογία 453
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – σημείωση 4 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4στ) Οι αεριοστρόβιλοι μπορούν να 
εξαιρεθούν από τη συμμόρφωση στις 
οριακές τιμές εκπομπών σε περίπτωση 
που ο φορέας λειτουργίας ενός 
υφιστάμενου αεριοστρόβιλου αναλάβει, με 
έγγραφη δήλωσή του που υποβάλλεται 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 στην αρμόδια 
αρχή, να μη λειτουργεί τον αεριοστρόβιλο 
περισσότερο από 10.000 επιχειρησιακές 
ώρες, αρχής γενομένης από 1ης 
Ιανουαρίου 2016.

Or. en

Αιτιολόγηση

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1, 2 NOx emissions of 
existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because retrofitting of those 
turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According to παράγραφος 72 
the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants a transition 
period should be introduced.

Τροπολογία 454
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

6. Οριακές τιμές εκπομπών σκόνης (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική θερμική ισχύς 
(MWth)

Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα και τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Τροπολογία

6. Οριακές τιμές εκπομπών σκόνης (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική θερμική ισχύς 
(MWth)

Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα και τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 50 50 50
100-300 50 50 30
> 300 30 30 30

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά καύσιμα με ονομαστική 
θερμική ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 500 MW και των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν 
υπερβαίνει τις 1.500 ώρες, ως κινητός μέσος όρος πενταετίας ισχύει, για τις εκπομπές 
σκόνης, οριακή τιμή 50 mg/Nm³.

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, οι οποίες έλαβαν άδεια πριν 
από τις 27 Νοεμβρίου 2002 και των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 20.000 
ώρες κατά την επόμενη οκταετία ισχύει, για τις εκπομπές σκόνης, οριακή τιμή 50 mg/Nm³.

Or. fi

Τροπολογία 455
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

6. Οριακές τιμές εκπομπών σκόνης (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική θερμική ισχύς 
(MWth)

Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα και τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 30 30 30
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100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Τροπολογία

6. Οριακές τιμές εκπομπών σκόνης (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική θερμική ισχύς 
(MWth)

Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα και τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 25 25 25
100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση των βιομηχανικών ρύπων έχει εξαιρετική σημασία όσον αφορά την ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Η οδηγία ΟΠΕΡ αποτελεί σημαντικό ευρωπαϊκό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών μέχρι το 2020. Κατά συνέπεια, οι τιμές των 
ορίων εκπομπών στις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις 
υπάρχουσες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο BREF.

Τροπολογία 456
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 7 – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30 10

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση των βιομηχανικών ρύπων έχει εξαιρετική σημασία όσον αφορά την ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Η οδηγία ΟΠΕΡ αποτελεί σημαντικό ευρωπαϊκό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών μέχρι το 2020. Κατά συνέπεια, οι τιμές των 
ορίων εκπομπών στις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις 
υπάρχουσες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο BREF. 
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Τροπολογία 457
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 στην 
περίπτωση 
καύσης σε 

ρευστοστερεά 
κλίνη

200

> 300 150
200 στην περίπτωση 

καύσης σε 
κυκλοφορούσα ή 

υπό πίεση
ρευστοστερεά κλίνη

150 150
200 στην 

περίπτωση 
καύσης σε 

ρευστοστερεά 
κλίνη

150

Τροπολογία

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20

100 **

150 50 50

* στην περίπτωση καύσης σε ρευστοστερεά κλίνη
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** στην περίπτωση καύσης σε κυκλοφορούσα ή υπό πίεση ρευστοστερεά κλίνη

Or. en

Αιτιολόγηση

Το BREF για τις ΜΕΚ που ανάγεται στο 2006 αναφέρει ότι οι προτεινόμενες οριακές τιμές 
εκπομπών SO2 ήταν ήδη δυνατόν να επιτευχθούν από τότε. Αυτό θα αποτελέσει το πρότυπο 
τουλάχιστον με την έναρξη ισχύος της οδηγίας αυτής (που αναμένεται εντός του 2014).

Τροπολογία 458
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 στην 
περίπτωση 
καύσης σε 

ρευστοστερεά 
κλίνη

200

> 300 150
200 στην περίπτωση 

καύσης σε 
κυκλοφορούσα ή 

υπό πίεση
ρευστοστερεά κλίνη

150 150
200 στην 

περίπτωση 
καύσης σε 

ρευστοστερεά 
κλίνη

150

Τροπολογία

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα
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50-100 200 200 200 100
100-300 100 200 200

150 στην 
περίπτωση 
καύσης σε 

ρευστοστερεά 
κλίνη

100

> 300 50 150 50 50

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση των βιομηχανικών ρύπων έχει εξαιρετική σημασία όσον αφορά την ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Η οδηγία ΟΠΕΡ αποτελεί σημαντικό ευρωπαϊκό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών μέχρι το 2020. Κατά συνέπεια, οι τιμές των 
ορίων εκπομπών στις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις 
υπάρχουσες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο BREF.

Τροπολογία 459
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 στην 
περίπτωση 
καύσης σε 

ρευστοστερεά 
κλίνη

200

> 300 150
200 στην περίπτωση 

καύσης σε 
κυκλοφορούσα ή 

υπό πίεση

150 150
200 στην 

περίπτωση 
καύσης σε 

ρευστοστερεά 

150
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ρευστοστερεά κλίνη κλίνη

Τροπολογία

2. Οριακές τιμές εκπομπών SO2 (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα

Ονομαστική 
θερμική ισχύς 

(MWth)

Άνθρακας και 
λιγνίτης

Βιομάζα Τύρφη Υγρά καύσιμα

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

* στην περίπτωση καύσης σε ρευστοστερεά κλίνη
** στην περίπτωση καύσης σε κυκλοφορούσα ή υπό πίεση ρευστοστερεά κλίνη

Or. en

Αιτιολόγηση

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Τροπολογία 460
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 1 – στοιχείο 2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Όταν οι ανωτέρω οριακές τιμές 
εκπομπών δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν λόγω των χαρακτηριστικών 
του καυσίμου, επιτυγχάνεται οριακή τιμή 
εκπομπών 300 mg/Nm3 για το διοξείδιο 
του θείου ή ποσοστό αποθείωσης 
τουλάχιστον 92% στην περίπτωση των 
εγκαταστάσεων με ονομαστική θερμική 
ισχύ μεγαλύτερη των 300 MWth και 
ποσοστό αποθείωσης τουλάχιστον 96%, 
σε συνδυασμό με μέγιστη οριακή τιμή 
εκπομπών 400 mg/Nm3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που οι οριακές τιμές δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν λόγω υψηλής 
περιεκτικότητας του καυσίμου σε φυσικό θείο, πρέπει να είναι δυνατόν να τεθεί φιλόδοξο 
ποσοστό αποθείωσης, όπως συμβαίνει με την ισχύουσα νομοθεσία. Το κείμενο, αντιστοιχεί εν 
πολλοίς στις υφιστάμενες διατάξεις της οδηγίας 2001/80/EΚ, με ελαφρά αυξημένες απαιτήσεις. 
Η διάταξη έχει μικρή σημασία όσον αφορά τις εκπομπές SO2 στην Κοινότητα, αλλά μεγάλη 
οικονομική σημασία στις ενδιαφερόμενες περιοχές.

Τροπολογία 461
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 4 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική 

ισχύς (MWth)
Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα και 

τύρφη
Υγρά καύσιμα

50-100 300 250 300
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400 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

100-300 200 200 150
> 300 150

200 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

150 100

Τροπολογία

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική 

ισχύς (MWth)
Άνθρακας και λιγνίτης* Βιομάζα και 

τύρφη
Υγρά καύσιμα

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
*σε περίπτωση καύσης κονιοποιημένου λιγνίτη: οριακή τιμή εκπομπών 90 mg/Nm3 για τις 
εγκαταστάσεις με ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των 300 MWth

Or. en

Αιτιολόγηση

Το BREF για τις ΜΕΚ που ανάγεται στο 2006 αναφέρει ότι οι προτεινόμενες οριακές τιμές 
εκπομπών SO2 ήταν ήδη δυνατόν να επιτευχθούν από τότε. Αυτό θα αποτελέσει το πρότυπο 
τουλάχιστον με την έναρξη ισχύος της οδηγίας αυτής (που αναμένεται εντός του 2014). 

Τροπολογία 462
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 4 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική 

ισχύς (MWth)
Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα και 

τύρφη
Υγρά καύσιμα

50-100 300
400 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

250 300
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100-300 200 200 150
> 300 150

200 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

150 100

Τροπολογία

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική 

ισχύς (MWth)
Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα και 

τύρφη
Υγρά καύσιμα

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση των βιομηχανικών ρύπων έχει εξαιρετική σημασία όσον αφορά την ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Η οδηγία ΟΠΕΡ αποτελεί σημαντικό ευρωπαϊκό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών μέχρι το 2020. Κατά συνέπεια, οι τιμές των 
ορίων εκπομπών στις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις 
υπάρχουσες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο BREF.

Τροπολογία 463
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 4 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική 

ισχύς (MWth)
Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα και 

τύρφη
Υγρά καύσιμα

50-100 300
400 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

150 100
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Τροπολογία

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά και υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική 

ισχύς (MWth)
Άνθρακας και λιγνίτης* Βιομάζα και 

τύρφη
Υγρά καύσιμα

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
*σε περίπτωση καύσης κονιοποιημένου άνθρακα: οριακή τιμή εκπομπών 90 mg/Nm3 για 
τις εγκαταστάσεις με ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των 300 MWth

Or. en

Αιτιολόγηση

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF dating back 
to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2, what could 
be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters 
into force (hopefully not later than 2014). Significant health and environmental benefits 
would arise if European power plants would apply BAT that largely outweigh costs: the 
recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large combustion plants” 
demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the SO2 
emissions would have decreased by 97%! This equals avoiding the emission of 2.754.000 
tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-
2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. The 
benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement
costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of large 
combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. 243.657 life years could have been gained if the 200 
highest emitters would have applied BAT (CAFE Evaluation).

Τροπολογία 464
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 4 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική 

ισχύς (MWth)
Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα και 

τύρφη
Υγρά καύσιμα

50-100 300
400 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

150 100

Τροπολογία

4. Οριακές τιμές εκπομπών NOx (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική 

ισχύς (MWth)
Άνθρακας και λιγνίτης Βιομάζα και 

τύρφη
Υγρά 

καύσιμα

50-100 300

450 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

300 450

100-300 200

400 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

250 200

> 300 150

200 σε περίπτωση καύσης 
κονιοποιημένου λιγνίτη

200 150

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διαφορετικές οριακές τιμές εκπομπών δεν πρέπει να αφορούν την καύση κονιοποιημένου 
λιγνίτη. Οι οριακές τιμές εκπομπών που προτείνει η Επιτροπή δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν 
με οικονομικά αποδεκτό τρόπο με τη χρήση λιγνίτη στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
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Τροπολογία 465
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 5 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5. Οριακές τιμές εκπομπών NOx και CO (mg/Nm³) για μονάδες καύσης που 
τροφοδοτούνται με αέριο

NOx CO
Λέβητες που τροφοδοτούνται με 
αέριο

100 100

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστροβίλων συνδυασμένου 
κύκλου)(1)

50(2) 100

Κινητήρες αερίου 75 100

Τροπολογία

5.Οριακές τιμές εκπομπών NOx και CO (mg/Nm³) για μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται 
με αέριο

NOx

Λέβητες που τροφοδοτούνται με 
αέριο με ονομαστική θερμική ισχύ 
μικρότερη ή ίση των 300 MW

150(6)

Λέβητες που τροφοδοτούνται με 
αέριο με ονομαστική θερμική ισχύ 
μεγαλύτερη των 300 MW

100(6)

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστροβίλων συνδυασμένου 
κύκλου)(1)

50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

Κινητήρες αερίου 200(6)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδιες αλλαγές με αυτές επί του Μέρους Ι του Παραρτήματος 5. 
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Τροπολογία 466
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 5 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5.Οριακές τιμές εκπομπών NOx και CO (mg/Nm³) για μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται 
με αέριο

NOx CO
Λέβητες που τροφοδοτούνται με 
αέριο

100 100

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστροβίλων συνδυασμένου 
κύκλου)(1)

50(2) 100

Κινητήρες αερίου 75 100

Τροπολογία

5.Οριακές τιμές εκπομπών NOx και CO (mg/Nm³) για μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται 
με αέριο

NOx CO
Λέβητες που τροφοδοτούνται με 
αέριο

50 30

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστροβίλων συνδυασμένου 
κύκλου)(1)

20(2) 5
30 σε περίπτωση 

συμπληρωματικής τροφοδοσίας 
(ατμογεννήτρια ανάκτησης 

θερμότητας)
Κινητήρες αερίου 20 30

Or. en

Αιτιολόγηση

Το BREF για τις ΜΕΚ που ανάγεται στο 2006 αναφέρει ότι οι προτεινόμενες οριακές τιμές 
εκπομπών SO2 ήταν ήδη δυνατόν να επιτευχθούν από τότε. Αυτό θα αποτελέσει το πρότυπο 
τουλάχιστον με την έναρξη ισχύος της οδηγίας αυτής (που αναμένεται εντός του 2014). 
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Τροπολογία 467
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 5 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5.Οριακές τιμές εκπομπών NOx και CO (mg/Nm³) για μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται 
με αέριο

NOx CO
Λέβητες που τροφοδοτούνται με 
αέριο

100 100

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστροβίλων συνδυασμένου 
κύκλου)(1)

50(2) 100

Κινητήρες αερίου 75 100

Τροπολογία

5.Οριακές τιμές εκπομπών NOx και CO (mg/Nm³) για μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται 
με αέριο

NOx CO
Λέβητες που τροφοδοτούνται με 
αέριο

50 30

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστροβίλων συνδυασμένου 
κύκλου)(1)

20(2) 50

Κινητήρες αερίου 20 30

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση των βιομηχανικών ρύπων έχει εξαιρετική σημασία όσον αφορά την ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Η οδηγία ΟΠΕΡ αποτελεί σημαντικό ευρωπαϊκό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών μέχρι το 2020. Κατά συνέπεια, οι τιμές των 
ορίων εκπομπών στις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις 
υπάρχουσες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο BREF.
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Τροπολογία 468
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 5 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

5.Οριακές τιμές εκπομπών NOx και CO (mg/Nm³) για μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται 
με αέριο

NOx CO
Λέβητες που τροφοδοτούνται με 
αέριο

100 100

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστροβίλων συνδυασμένου 
κύκλου)(1)

50(2) 100

Κινητήρες αερίου 75 100

Τροπολογία

5.Οριακές τιμές εκπομπών NOx και CO (mg/Nm³) για μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται 
με αέριο

NOx CO
Λέβητες που τροφοδοτούνται με 
αέριο

50 30

Αεριοστρόβιλοι 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστροβίλων συνδυασμένου 
κύκλου)(1)

20(2) 5
30 σε περίπτωση 

συμπληρωματικής τροφοδοσίας 
(ατμογεννήτρια ανάκτησης 

θερμότητας)
Κινητήρες αερίου 20 30

Or. en

Αιτιολόγηση

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 
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Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Τροπολογία 469
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 5 – σημείωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι οριακές τιμές εκπομπών NOx και 
CO που ορίζονται στο παρόν σημείο 
ισχύουν επίσης για αεριοστροβίλους που 
χρησιμοποιούν ελαφρά και μεσαία 
κλάσματα ως υγρά καύσιμα

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με το Μέρος 1 ο ορισμός του φυσικού αερίου πρέπει να αναφέρεται στη σημείωση 
1. Το κείμενο της Επιτροπής πρέπει να μεταφερθεί στη σημείωση 4 (που γίνεται στην 
τροπολογία 7).

Τροπολογία 470
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 5 – σημείωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(- 2) 75 mg/Nm3 στις ακόλουθες 
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περιπτώσεις, όπου η απόδοση του 
αεριοστροβίλου προσδιοριζόμενη κατά 
ISO υπό συνθήκες βασικού φορτίου:
(i) αεριοστρόβιλοι που χρησιμοποιούνται 
σε συστήματα συνδυασμένης παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρισμού με συνολική 
απόδοση άνω του 75 %·
(ii) αεριοστρόβιλοι που χρησιμοποιούνται 
σε εγκαταστάσεις συνδυασμένου κύκλου 
με συνολική μέση ετήσια ηλεκτρική 
απόδοση άνω του 55 %·
(iii) αεριοστρόβιλοι που κινούν μηχανικά 
συστήματα.

(2) Για τους αεριοστροβίλους ανοικτού 
κύκλου που έχουν απόδοση άνω του 35% –
προσδιοριζόμενη κατά ISO υπό συνθήκες 
βασικού φορτίου – η οριακή τιμή 
εκπομπών NOx είναι 50x*η/35, όπου η
είναι η απόδοση του αεριοστροβίλου, 
εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό και 
προσδιοριζόμενη κατά ISO υπό συνθήκες 
βασικού φορτίου.

(2) Για τους αεριοστροβίλους ανοικτού 
κύκλου που έχουν απόδοση άνω του 35% –
προσδιοριζόμενη κατά ISO υπό συνθήκες 
βασικού φορτίου – η οριακή τιμή 
εκπομπών NOx είναι 50x*η/35, όπου η 
είναι η απόδοση του αεριοστροβίλου, 
εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό και 
προσδιοριζόμενη κατά ISO υπό συνθήκες 
βασικού φορτίου. 

(2a) Για τους αεριοστροβίλους που 
χρησιμοποιούν ελαφρά και μεσαία 
κλάσματα, εφαρμόζονται επίσης οι 
οριακές τιμές εκπομπών NOx και CO που 
ορίζονται στο σημείο αυτό.

Για αεριοστροβίλους
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστροβίλων συνδυασμένου κύκλου) οι 
οριακές τιμές εκπομπών ΝΟx και CO που 
καθορίζονται στο παρόν σημείο ισχύουν 
μόνο για λειτουργία με φορτίο άνω του 
70%.

(2β) Για αεριοστροβίλους
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστροβίλων συνδυασμένου κύκλου) οι 
οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται 
στο παρόν σημείο ισχύουν μόνο για 
λειτουργία με φορτίο άνω του 70%, 
προσδιοριζόμενη κατά ISO υπό συνθήκες 
βασικού φορτίου.

Οι αεριοστρόβιλοι έκτακτης ανάγκης που 
λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες 
ετησίως εξαιρούνται από τις οριακές τιμές 
εκπομπών που ορίζονται στο παρόν 
σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης των 
μονάδων αυτών καταγράφει αυτόν τον 
χρόνο λειτουργίας.

(2γ) Οι αεριολέβητες, οι αεριοστρόβιλοι ή 
οι αεριοκινητήρες που λειτουργούν 
λιγότερο από 500 ώρες ετησίως δεν 
καλύπτονται από τις οριακές τιμές 
εκπομπών που ορίζονται στο παρόν 
σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης των 
μονάδων αυτών καταγράφει αυτόν τον 
χρόνο λειτουργίας.



PE412.329v01-00 74/120 AM\743553EL.doc

EL

(2δ) Για τους αεριοστρόβιλους ανοικτού 
κύκλου που λειτουργούν με φυσικό αέριο 
και έχουν ονομαστική θερμική ισχύ 
μικρότερη των 50 MW, που αποτελούν 
μέρος κοινής εγκατάστασης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW ή 
περισσότερο, εφαρμόζεται διαφορετική 
οριακή τιμή εκπομπών NOx , 100 mg/m³ 
για λειτουργία με φορτίο άνω του 70%, 
προσδιοριζόμενη κατά ISO υπό συνθήκες 
βασικού φορτίου.
(2ε) Για τους αεριοστρόβιλους ανοικτού 
κύκλου με μέγιστο ρυθμό ροής μάζας 20 
Mg NOx υπό μορφή NO2 ετησίως, δεν 
εφαρμόζονται οι απαιτήσεις όσον αφορά 
τον περιορισμό των εκπομπών NOx. Ο 
φορέας εκμετάλλευσης ενός τέτοιου 
αεριοστρόβιλου ανοικτού κύκλου 
υποβάλλει μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε 
έτους στην αρμόδια αρχή αντικειμενικά 
στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με 
τον εν λόγω ρυθμό ροής μάζας, σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σημείωση 2a(νέα) στο ίδιο κείμενο μα αυτό του Μέρους 1.

Το κείμενο της Επιτροπής στη σημείωση 1 πρέπει να μεταφερθεί στη σημείωση 4. Όσον αφορά 
το υπόλοιπο, το κείμενο είναι ίδιο με αυτό του Μέρους 1.

Τροπολογία 471
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 6 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

6. Οριακές τιμές εκπομπών σκόνης (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική ισχύς (MWth)
50- 300 20
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> 300 10
20 για τη βιομάζα και την τύρφη

Τροπολογία

6. Οριακές τιμές εκπομπών σκόνης (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική ισχύς (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση των βιομηχανικών ρύπων έχει εξαιρετική σημασία όσον αφορά την ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Η οδηγία ΟΠΕΡ αποτελεί σημαντικό ευρωπαϊκό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών μέχρι το 2020. Κατά συνέπεια, οι τιμές των 
ορίων εκπομπών στις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις 
υπάρχουσες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο BREF.

Τροπολογία 472
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 6 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

6. Οριακές τιμές εκπομπών σκόνης (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική ισχύς (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 για τη βιομάζα και την τύρφη

Τροπολογία

6. Οριακές τιμές εκπομπών σκόνης (mg/Nm³) για λέβητες που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά 
καύσιμα
Ονομαστική θερμική ισχύς (MWth)
50- 300 10
> 300 10
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το BREF για τις ΜΕΚ του 2006 αναφέρει (σελ. 271 και 336), ότι το γενικό επίπεδο της ΟΤΕ 
των 5 mg/Nm3 για τη σκόνη είναι δυνατόν να επιτευχθεί, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου 
καυσίμου. Αυτό που μπορούσε να έχει ήδη επιτευχθεί από το 2006 πρέπει να αποτελέσει το 
πρότυπο τουλάχιστον όταν τεθεί σε ισχύ η παρούσα οδηγία (ελπίζουμε το αργότερο μέχρι το 
2014). Η ΟΤΕ πρέπει να περιοριστεί στα 10mg/Nm3 για όλες τις εγκαταστάσεις και όλες τις 
μορφές των καυσίμων, πράγμα που συνιστά τη μέση βέλτιστη εφαρμοζόμενη πρακτική και θα 
αποτρέψει τις στρεβλώσεις με βάση τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα.

Τροπολογία 473
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 7 – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30 10

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση των βιομηχανικών ρύπων έχει εξαιρετική σημασία όσον αφορά την ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Η οδηγία ΟΠΕΡ αποτελεί σημαντικό ευρωπαϊκό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών μέχρι το 2020. Κατά συνέπεια, οι τιμές των 
ορίων εκπομπών στις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις 
υπάρχουσες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο BREF.

Τροπολογία 474
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 3 – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συγκέντρωση CO στα απαέρια που 
προέρχονται από μονάδες καύσης που 
τροφοδοτούνται με αέρια καύσιμα, με 

Η συγκέντρωση CO στα απαέρια που 
προέρχονται από κάθε μονάδα καύσης με 
ονομαστική θερμική ισχύ 100 MW και 
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ονομαστική θερμική ισχύ 100 MW και 
άνω, μετρώνται συνεχώς. 

άνω, μετρώνται συνεχώς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι εγκαταστάσεις καύσης παρουσιάζουν εκπομπές CO, και η συνεχής μέτρηση του CO δεν 
είναι δαπανηρή. Κατά συνέπεια, πρέπει να απαιτείται από όλες τις εγκαταστάσεις καύσης 
ανεξαρτήτως καυσίμου.

Τροπολογία 475
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 4 – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση συνεχών μετρήσεων, οι 
οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στα 
μέρη 1 και 2 λογίζονται ως τηρηθείσες, 
εφόσον η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
των μετρήσεων δείχνει ότι, για τις ώρες 
λειτουργίας εντός ενός ημερολογιακού 
έτους, πληρούνταν όλοι οι παρακάτω όροι:

1. Στην περίπτωση συνεχών μετρήσεων, οι 
οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στα 
μέρη 1 και 2 λογίζονται ως τηρηθείσες, 
εφόσον η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
των μετρήσεων δείχνει ότι, για τις ώρες 
λειτουργίας εντός ενός ημερολογιακού 
έτους, πληρούνταν όλοι οι παρακάτω όροι:

(α) καμία επικυρωμένη μηνιαία μέση τιμή 
δεν υπερβαίνει τις οικείες οριακές τιμές 
εκπομπών που καθορίζονται στα μέρη 1 
και 2,

(α) καμία επικυρωμένη ημερήσια μέση 
τιμή δεν υπερβαίνει τα οικεία στοιχεία που 
καθορίζονται στα μέρη 1 και 2 και,

(β) καμία επικυρωμένη ημερήσια μέση 
τιμή δεν υπερβαίνει το 110% των οικείων 
οριακών τιμών εκπομπών που 
καθορίζονται στα μέρη 1 και 2,
(γ) στις περιπτώσεις μονάδων καύσης 
που αποτελούνται μόνον από λέβητες που 
χρησιμοποιούν άνθρακα ονομαστικής 
θερμικής ισχύος κάτω των 50 MW, η μη 
επικυρωμένη ημερήσια μέση τιμή 
υπερβαίνει το 150% των οικείων οριακών 
τιμέων εκπομπών που καθορίζονται στα 
μέρη 1 και 2,
(δ) το 95 % όλων των επικυρωμένων 
ωριαίων μέσων τιμών εντός του έτους δεν 

(β) το 95 % όλων των επικυρωμένων 
ωριαίων μέσων τιμών εντός του έτους δεν 
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υπερβαίνει το 200 % των οικείων οριακών 
τιμών εκπομπών που καθορίζονται στα 
μέρη 1 και 2,

υπερβαίνει το 200 % των οικείων 
στοιχείων που καθορίζονται στα μέρη 1 
και 2,

Or. en

Αιτιολόγηση

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too 
much flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded 
need to be strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the 
ELVs shall be limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded 
that values measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of 
abatement equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated 
average values are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the 
ELVs up to 30%).

Τροπολογία 476
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 4 – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση συνεχών μετρήσεων, οι 
οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στα 
μέρη 1 και 2 λογίζονται ως τηρηθείσες, 
εφόσον η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
των μετρήσεων δείχνει ότι, για τις ώρες 
λειτουργίας εντός ενός ημερολογιακού 
έτους, πληρούνταν όλοι οι παρακάτω όροι:

1. Στην περίπτωση συνεχών μετρήσεων, οι 
οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στα 
μέρη 1 και 2 λογίζονται ως τηρηθείσες, 
εφόσον η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
των μετρήσεων δείχνει ότι, για τις ώρες 
λειτουργίας εντός ενός ημερολογιακού 
έτους, πληρούνταν όλοι οι παρακάτω όροι:

(α) καμία επικυρωμένη μηνιαία μέση τιμή 
δεν υπερβαίνει τις οικείες οριακές τιμές 
εκπομπών που καθορίζονται στα μέρη 1 
και 2,

(α) καμία επικυρωμένη ημερήσια μέση 
τιμή δεν υπερβαίνει τα οικεία στοιχεία που 
καθορίζονται στα μέρη 1 και 2 και,

(β) καμία επικυρωμένη ημερήσια μέση 
τιμή δεν υπερβαίνει το 110% των οικείων 
οριακών τιμών εκπομπών που 
καθορίζονται στα μέρη 1 και 2,
(γ) στις περιπτώσεις μονάδων καύσης 
που αποτελούνται μόνον από λέβητες που 
χρησιμοποιούν άνθρακα ονομαστικής 
θερμικής ισχύος κάτω των 50 MW, η μη 



AM\743553EL.doc 79/120 PE412.329v01-00

EL

επικυρωμένη ημερήσια μέση τιμή 
υπερβαίνει το 150% των οικείων οριακών 
τιμέων εκπομπών που καθορίζονται στα 
μέρη 1 και 2,
(δ) το 95 % όλων των επικυρωμένων 
ωριαίων μέσων τιμών εντός του έτους δεν 
υπερβαίνει το 200 % των οικείων οριακών 
τιμών εκπομπών που καθορίζονται στα 
μέρη 1 και 2,

(β) το 95 % όλων των επικυρωμένων 
ωριαίων μέσων τιμών εντός του έτους δεν 
υπερβαίνει το 200 % των οικείων 
στοιχείων που καθορίζονται στα μέρη 1 
και 2,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα καθεστώτα συμμόρφωσης δεν πρέπει να επιτρέπουν οι εκπομπές να υπερβαίνουν τις 
επικυρωμένες ωριαίες μέσες τιμές, καθόσον αυτό πρέπει να συνδυαστεί με την παράγραο 9 του 
Μέρους 3 (95% διάστημα αξιοπιστίας μετρούμενων εκπομπών που επιτρέπεται να 
υπερκεραστεί). Οι τιμές που μετρώνται σε περιπτώσεις έλλειψης ορισμένων καυσίμων, 
δυσλειτουργία ή αστοχία του εξοπλισμού μείωσης, κατά την έναρξη και λήξη αγνοούνται και οι 
επικυρωμένες ωριαίες μέσες τιμές καθορίζονται επιτρέποντας διάστημα αξιοπιστίας που 
παρέχει δυνατότητα υπέρβασης των ΟΤΕ κατά 30%..

Τροπολογία 477
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Συντελεστής τοξικής 
ισοδυναμίας

2,3,7,8 — Τετραχλωροδιβενζοδιοξίνη (TCDD) – 1

1,2,3,7,8 — Πενταχλωροδιβενζοδιοξίνη (PeCDD) – 0,5

1,2,3,4,7,8 — Εξαχλωροδιβενζοδιοξίνη (HxCDD) – 0,1

1,2,3,6,7,8 — Εξαχλωροδιβενζοδιοξίνη (HxCDD) – 0,1

1,2,3,7,8,9 — Εξαχλωροδιβενζοδιοξίνη (HxCDD) – 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Επταχλωροδιβενζοδιοξίνη (HpCDD) – 0,01
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Οκταχλωροδιβενζοδιοξίνη (OCDD) – 0,001

2,3,7,8 — Τετραχλωροδιβενζοφουράνιο (TCDF) – 0,1

2,3,4,7,8 — Πενταχλωροδιβενζοφουράνιο (PeCDF) – 0,5

1,2,3,7,8 — Πενταχλωροδιβενζοφουράνιο (PeCDF) – 0,05

1,2,3,4,7,8 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF) – 0,1

1,2,3,6,7,8 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF) – 0,1

1,2,3,7,8,9 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF) – 0,1

2,3,4,6,7,8 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF) – 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Επταχλωροδιβενζοφουράνιο (HpCDF) – 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Επταχλωροδιβενζοφουράνιο (HpCDF) – 0,01

Οκταχλωροδιβενζοφουράνιο (OCDF) – 0,001

Τροπολογία

Συντελεστής τοξικής 
ισοδυναμίας

2,3,7,8 — Τετραχλωροδιβενζοδιοξίνη (TCDD) – 1

1,2,3,7,8 — Πενταχλωροδιβενζοδιοξίνη (PeCDD) – 1

1,2,3,4,7,8 — Εξαχλωροδιβενζοδιοξίνη (HxCDD) – 0,1

1,2,3,6,7,8 — Εξαχλωροδιβενζοδιοξίνη (HxCDD) – 0,1

1,2,3,7,8,9 — Εξαχλωροδιβενζοδιοξίνη (HxCDD) – 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Επταχλωροδιβενζοδιοξίνη (HpCDD) – 0,01

Οκταχλωροδιβενζοδιοξίνη (OCDD) – 0,001

2,3,7,8 — Τετραχλωροδιβενζοφουράνιο (TCDF) – 0,1

2,3,4,7,8 — Πενταχλωροδιβενζοφουράνιο (PeCDF) – 0,5

1,2,3,7,8 — Πενταχλωροδιβενζοφουράνιο (PeCDF) – 0,05

1,2,3,4,7,8 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF) – 0,1
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1,2,3,6,7,8 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF) – 0,1

1,2,3,7,8,9 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF) – 0,1

2,3,4,6,7,8 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF) – 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Επταχλωροδιβενζοφουράνιο (HpCDF) – 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Επταχλωροδιβενζοφουράνιο (HpCDF) – 0,01

Οκταχλωροδιβενζοφουράνιο (OCDF) – 0,001

3,3’,4’,5- Τριχλωροδιφενύλιο (PCB 81) 0,0001

3,3’,4,4’- Τριχλωροδιφενύλιο (PCB 77) 0,0001

3,3’,4,4’,5 – Πενταχλωροδιφαινύλιο (PCB126) 0,1

3,3’,4,4’,5,5’- Εξαχλωροδιφαινύλιο (PCB169) 0,01

2,3,3’,4,4’- Πενταχλωροδιφαινύλιο (PCB105) 0,0001

2,3,4,4’,5- Πενταχλωροδιφαινύλιο (PCB114) 0,0005

2,3’,4,4’,5- Πενταχλωροδιφαινύλιο (PCB118) 0,0001

2’,3,4,4’,5- Πενταχλωροδιφαινύλιο (PCB123) 0,0001

2,3,3’,4,4’- Εξαχλωροδιφαινύλιο (PCB156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5’ – Εξαχλωροδιφαινύλιο (PCB157) 0,0005

2,3’,4,4’,5,5’- Εξαχλωροδιφαινύλιο (PCB167) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5’-Επταχλωροδιφαινύλιο (PCB189) 0,0001

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι διαφορές μεταξύ των συντελεστών τοξικής ισοδυναμίας του NATO (EΕ) και του ΠΟΥ για τα 
PCDD/F (για τους ανθρώπους και τα θηλαστικά) αφορούν το πενταCDD και τα οκταφουράνια. 
Η υιοθέτηση των συντελεστών του ΠΟΥ θα σηματοδοτούσε την υιοθέτηση κοινής γλώσσας με 
τον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά τη συγκέντρωση διοξίνης αλλά, πάνω απ΄ όλα θα σήμαινε την 
συμπερίληψη των PCB με τοξικότητα παρεμφερή με τα PCDD/F (‘dioxin-like’) στον 
υπολογισμό της συγκέντρωσης.
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Τροπολογία 478
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 3 – σημείο 1.1 – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 0,5

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και η τιμή 
αυτή αποδεδειγμένα πληρούται ήδη.

Τροπολογία 479
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 3 – σημείο 1.1 – πίνακας – σειρά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Υποξείδιο του αζώτου (NO) και οξείδιο του αζώτου (NO2), 
εκφραζόμενα σε NO2 , για υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής ωριαίας δυναμικότητας 6 τόνων ή 
μικρότερης ή νέες μονάδες αποτέφρωσης απορριμμάτων

200

Τροπολογία

Υποξείδιο του αζώτου (NO) και οξείδιο του αζώτου (NO2), 
εκφραζόμενα σε NO2 , για μονάδες αποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής ωριαίας δυναμικότητας 6 τόνων ή 
μικρότερης

100

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και η τιμή 
αυτή αποδεδειγμένα πληρούται ήδη. Τα ίδια όρια πρέπει να εφαρμοστούν τόσο στις υπάρχουσες 
όσο και στις νέες εγκαταστάσεις. Βλέπε άλλες τροπολογίες για το υποξείδιο του αζώτου (ΝΟ) 
και το οξείδιο του αζώτου (NO2).

Τροπολογία 480
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 3 – σημείο 1.1 – πίνακας – σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Υποξείδιο του αζώτου (NO) και οξείδιο του αζώτου (NO2), 
εκφραζόμενα σε NO2 , για υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής ωριαίας δυναμικότητας 6 τόνων ή 
μικρότερης

400

Τροπολογία

Υποξείδιο του αζώτου (NO) και οξείδιο του αζώτου (NO2), 
εκφραζόμενα σε NO2 , για μονάδες αποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής ωριαίας δυναμικότητας μεγαλύτερης 
από 2 και μικρότερης από 6 τόνους

150

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και η τιμή 
αυτή αποδεδειγμένα πληρούται ήδη. Τα ίδια όρια πρέπει να εφαρμοστούν τόσο στις υπάρχουσες 
όσο και στις νέες εγκαταστάσεις. Βλέπει άλλες τροπολογίες για το υποξείδιο του αζώτου (ΝΟ) 
και το οξείδιο του αζώτου (NO2). 

Τροπολογία 481
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 3 – σημείο 1.1 – πίνακας – σειρά 7 α (νέα)

Τροπολογία
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Υποξείδιο του αζώτου (NO) και οξείδιο του αζώτου (NO2), 
εκφραζόμενα σε NO2 , για μονάδες αποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής ωριαίας δυναμικότητας μικρότερης 
από 2 τόνους 

200

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και η τιμή 
αυτή αποδεδειγμένα πληρούται ήδη. Τα ίδια όρια πρέπει να εφαρμοστούν τόσο στις υπάρχουσες 
όσο και στις νέες εγκαταστάσεις. Βλέπει άλλες τροπολογίες για το υποξείδιο του αζώτου (ΝΟ) 
και το οξείδιο του αζώτου (NO2). 

Τροπολογία 482
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 3 – σημείο 1.1 – πίνακας – σειρά 7 β (νέα)

Τροπολογία

Υδράργυρος (Hg) 0,05

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και η τιμή 
αυτή αποδεδειγμένα πληρούται ήδη.

Τροπολογία 483
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 3 – σημείο 1.2 – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30 20
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και η τιμή 
αυτή αποδεδειγμένα πληρούται ήδη.

Τροπολογία 484
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 3 – σημείο 1.2 – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

60 20

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και η τιμή 
αυτή αποδεδειγμένα πληρούται ήδη.

Τροπολογία 485
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 3 – σημείο 1.2 – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

60

Or. it

Αιτιολόγηση

Η μείωση της οριακής τιμής για το υδροχλωρικό οξύ (100% των μέσων τιμών ανά ημίωρο) 
λαμβάνει υπόψη τις ειδικές εκπομπές που επιτυγχάνονται επί του παρόντος από τις 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης και την αδικαιολόγητη σχέση, για τον εν λόγω ρύπο, μεταξύ του 
100% και 97% των τιμών. Δεν υφίστανται τεχνικοί λόγοι που να συνηγορούν στο να 
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επιτραπούν εξαπλάσιες μέγιστες τιμές εκπομπών από τις μέσες ημερήσιες τιμές.

Τροπολογία 486
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 3 – σημείο 1.2 – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

200 100

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και η τιμή 
αυτή αποδεδειγμένα πληρούται ήδη.

Τροπολογία 487
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 3 – σημείο 1.2 – πίνακας – σειρά 4
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Υδροφθόριο (HF) 4 2

Τροπολογία

Υδροφθόριο (HF 1,4 0,7

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και η τιμή 
αυτή αποδεδειγμένα πληρούται ήδη.



AM\743553EL.doc 87/120 PE412.329v01-00

EL

Τροπολογία 488
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 3 – σημείο 1.2 – πίνακας – σειρά 7 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Υποξείδιο του αζώτου (NO) 
και οξείδιο του αζώτου (NO2), 
εκφραζόμενα σε NO2 , για 
υφιστάμενες μονάδες 
αποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής 
ωριαίας δυναμικότητας άνω 
των 6 τόνων ή νέες μονάδες 
αποτέφρωσης αποβλήτων

400 200

Τροπολογία

Υποξείδιο του αζώτου (NO) 
και οξείδιο του αζώτου (NO2), 
εκφραζόμενα σε NO2 , για 
μονάδες αποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής 
ωριαίας δυναμικότητας άνω 
των 6 τόνων

200 100

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και η τιμή 
αυτή αποδεδειγμένα πληρούται ήδη. Τα ίδια όρια πρέπει να εφαρμοστούν τόσο στις υπάρχουσες 
όσο και στις νέες εγκαταστάσεις. Βλέπει άλλες τροπολογίες για το υποξείδιο του αζώτου (ΝΟ) 
και το οξείδιο του αζώτου (NO2).

Τροπολογία 489
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 3 – σημείο 1.2 – πίνακας – σειρά 7 α (νέα)

Τροπολογία

Υδράργυρος (Hg) 0,1 0,05
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και η τιμή 
αυτή αποδεδειγμένα πληρούται ήδη.

Τροπολογία 490
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 3 – σημείο 1.2 – πίνακας – σειρά 7 β (νέα)

Τροπολογία

Υποξείδιο του αζώτου (NO) 
και οξείδιο του αζώτου 
(NO2), εκφραζόμενα σε NO2 , 
για μονάδες αποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής 
ωριαίας δυναμικότητας άνω 
των 2 και κάτω των 6 τόνων

400 200

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και η τιμή 
αυτή αποδεδειγμένα πληρούται ήδη. Τα ίδια όρια πρέπει να εφαρμοστούν τόσο στις υπάρχουσες 
όσο και στις νέες εγκαταστάσεις. Βλέπει άλλες τροπολογίες για το υποξείδιο του αζώτου (ΝΟ) 
και το οξείδιο του αζώτου (NO2).

Τροπολογία 491
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 3 – σημείο 1.2 – πίνακας – σειρά 7 γ (νέα)

Τροπολογία

Υποξείδιο του αζώτου (NO) 600 300
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και οξείδιο του αζώτου 
(NO2), εκφραζόμενα σε NO2 , 
για μονάδες αποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής 
ωριαίας δυναμικότητας άνω 
των 2 τόνων

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και η τιμή 
αυτή αποδεδειγμένα πληρούται ήδη. Τα ίδια όρια πρέπει να εφαρμοστούν τόσο στις υπάρχουσες 
όσο και στις νέες εγκαταστάσεις. Βλέπει άλλες τροπολογίες για το υποξείδιο του αζώτου (ΝΟ) 
και το οξείδιο του αζώτου (NO2).

Τροπολογία 492
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 3 – σημείο 1.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5a Μέση οριακή τιμή (σε mg/Nm3) για 
την αμμωνία, σε περίπτωση που για την 
απονίτρωση χρησιμοποιείται αμμωνία ή 
άλλες παρεμφερείς ουσίες, με περίοδο 
δειγματολειψίας από 30 λεπτά έως 8 ώρες
Αμμωνία (NH3) 5

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και η τιμή 
αυτή αποδεδειγμένα πληρούται ήδη. 
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Τροπολογία 493
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 4 – σημείο 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1 Οι οριακές τιμές εκπομπών που 
καθορίζονται στα σημεία 2.2 και 2.3 
ισχύουν ωε ημερήσιες μέσες τιμές για 
ολική σκόνη, HCI, HF, NOx, SO2 και TOC 
(για συνεχείς μετρήσεις), ως μέσες τιμές 
περιόδου δειγματοληψίας ελάχιστης 
διάρκειας 6 ωρών και μέγιστης διάρκειας 8 
ωρών για τα βαρέα μέταλλα και ως μέσες 
τιμές περιόδου δειγματοληψίας ελάχιστης 
διάρκειας 6 ωρών και μέγιστης διάρκειας 8 
ωρών για διοξίνες και φουράνια.

2.1 Οι οριακές τιμές εκπομπών που 
καθορίζονται στα σημεία 2.2 και 2.3 
ισχύουν ωε ημερήσιες μέσες τιμές για 
ολική σκόνη, HCI, HF, NOx, SO2 , Hg και 
TOC (για συνεχείς μετρήσεις), ως μέσες 
τιμές περιόδου δειγματοληψίας ελάχιστης 
διάρκειας 6 ωρών και μέγιστης διάρκειας 8 
ωρών για τα βαρέα μέταλλα και ως μέσες 
τιμές περιόδου δειγματοληψίας ελάχιστης 
διάρκειας 6 ωρών και μέγιστης διάρκειας 8 
ωρών για διοξίνες και φουράνια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με βάση την οδηγία για την αποτέφρωση των απορριμμάτων (2000/76/EΚ), που 
αντικαθίσταται από την παρούσα πρόταση οδηγίας, η συνεχής μέτρηση των βαρέων μετάλλων 
πρέπει να πραγματοποιείται μόλις διατίθενται οι κατάλληλες μέθοδοι μέτρησης. Αυτό ισχύει για 
τον Hg.

Τροπολογία 494
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 4 – σημείο 2.2 – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30 20

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακή τιμή πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και η τιμή 
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αυτή αποδεδειγμένα πληρούται ήδη. 

Τροπολογία 495
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 4 – σημείο 2.2 – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

500 200

Or. en

Αιτιολόγηση

The current disparity in standards between Member States and types of installations 
incinerating waste generates a perverse incentive to incinerate waste with higher emissions 
(i.e. in poorly performing cement kilns). ELVs should at least be in line with those allowed for 
new and existing waste incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes per 
hour. NOx emission level far below 500 mg/m3 are already achieved in Austrian, Swedish 
and German cement kilns. The SNCR and SCR techniques allow for emission limits of NOx in 
ranges between 100-200mg/Nm³, already applied in Germany.

already applied in German

Τροπολογία 496
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 4 – σημείο 2.3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω της 
διαδικασίας της επιτροπολογίας, μια 
εναρμονισμένη μέθοδο με βάση τους 
όρους που ορίζει η αρμόδια αρχή και 
απαιτεί από τη μονάδα συναποτέφρωσης 
να αποδείξει ότι τα εκπεμπόμενα TOC και 
SO2 δεν προέρχονται από την 
αποτέφρωση των απορριμμάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπιστεί μεθοδολογία με βάση την οποία ένας τσιμεντοκλίβανος να μπορεί να 
αποδείξει ότι οι εκπομπές SO2 / TOC δεν προέρχονται από τα απορρίμματα ώστε να 
επωφεληθεί της εξαίρεσης. Η μεθοδολγία αυτή πρέπει να είναι εναρμονισμένη σε επίπεδο ΕΕ 
ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή της τόσο από τις τοπικές αρχές σε όλα τα κράτη 
μέλη καθώς και από κάθε τσιμεντοκλίβανο συναποτέφρωσης.

Τροπολογία 497
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 4 – σημείο 2.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3a Αν για τον περιορισμό των 
εκπομπών NOx χρησιμοποιείται αμμωνία 
ή παρεμφερείς ουσίες, η αρχή 
αδειοδότησης ορίζει οριακή τιμή για τις 
εκπομπές αμμωνίας από την απονίτρωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχή πρέπει να ορίσει κατάλληλες οριακές τιμές για τον περιορισμό των εκπομπών αμμωνίας 
για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας.

Τροπολογία 498
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 4 – σημείο 3.1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1. Cδιεργασία εκφραζόμενη σε ημερήσιες 
μέσες τιμές (mg/Nm³) ισχύουσες μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2015

3.1. Cδιεργασία εκφραζόμενη σε ημερήσιες 
μέσες τιμές (mg/Nm³) ισχύουσες μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2013

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα περιβαλλοντικά οφέλη και τα οφέλη για την υγεία πρέπει να λάβουν ουσιαστική μορφή το 
ταχύτερο δυνατόν, συνεπώς, η ημερομηνία έναρξης ισχύος των ευκταίων οριακών τιμών 
εκπομπών για τη συναποτέφρωση απορριμμάτων πρέπει να επιταχυνθεί κατά δύο έτη.

Τροπολογία 499
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 4 – σημείο 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1. Cδιεργασία εκφραζόμενη σε ημερήσιες 
μέσες τιμές (mg/Nm³) ισχύουσες μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2015

Cδιεργασία εκφραζόμενη σε ημερήσιες μέσες 
τιμές (mg/Nm³) ισχύουσες

Για τον καθορισμό της ονομαστικής 
θερμικής ισχύος εφαρμόζονται οι κανόνες 
συνυπολογισμού που ορίζονται στο άρθρο 
32.

Οι τιμές της Cδιεργασία εκφραζόμενες ως 
μέσες ημερήσιες τιμές 
(mg/Nm³) καθορίζονται στη δέσμη 
οριακών τιμών εκπομπών που 
αναφέρονται στο Μέρος 2 του 
Παραρτήματος V

Οι μέσες τιμές ημιώρου απαιτούνται μόνο 
για τον υπολογισμό των ημερήσιων 
μέσων τιμών.
Cδιεργασία για στερεά καύσιμα 
εξαιρουμένης της 
βιομάζας (περιεκτικότητα σε O2 6 %):

Οι πίνακες διαγράφονται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την συναποτέφρωση απορριμμάτων, εφαρμόζεται ο κανόνας πρόσμιξης (Παράρτημα VI, 
Μέρος 4, σημείο 1), που αποτελεί τον μετρούμενο μέσο όρο των εκπομπών από τα απορρίμματα
και τα καύσιμα. Για λόγους συνοχής, σαφήνειας και λογικής οι τιμές της Cδιεργασία που 
χρησιμοποιούνται για τις εκπομπές για τη συνήθη λειτουργία ΜΕΚ πρέπει να είναι ίδιες με τις 
οριακές τιμές εκπομπής που ορίζεται για τις ΜΕΚ στο Παράρτημα V. Η τροπολογία αυτή
αποκαθιστά μια παράλειψη στην αναδιατύπωση και αποτρέπει πολλές επικαλυπτόμενες 
διατάξεις.
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Τροπολογία 500
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 4 – σημείο 3.1 – πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Cδιεργασία για στερεά καύσιμα εξαιρουμένης της βιομάζας (περιεκτικότητα σε O2 6 %):

Ρυπαντικές 
ουσίες

< 50 
MWth

50-100 MWth 100 έως 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

Σκόνη 50 50 30 30

Τροπολογία

Cδιεργασία για στερεά καύσιμα εξαιρουμένης της βιομάζας (περιεκτικότητα σε O2 6 %):

Ρυπαντικές 
ουσίες

< 50 
MWth

50-100 MWth 100 έως 300 MWth > 300 MWth

SO2
γενική 

περίπτωση

- 850 200 200

SO2 όπου 
χρησιμοποιο

ύνται 
καύσιμα με 

υψηλή 
περιεκτικότη

τα σε θείο 
από την ίδια 

χώρα

- 850 400 ή δείκτη 
αποθείωσης ≥ 92 %

400 ή δείκτη 
αποθείωσης ≥ 

95%

NOx - 400 200
300 για καύση λιγνίτη

200

Σκόνη 50 50 30 30

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντιστοιχεί εν πολλοίς στις ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 2000/76/EΚ στις 
περιπτώσεις υψηλής φυσικής περιεκτικότητας του καυσίμου σε θείο. Οι προτεινόμενοι ελάχιστοι
δείκτες αποθείωσης ουσιαστικά εξαντλούν τα όρια του τεχνικώς εφικτού. Όπου ως καύσιμο 
χρησιμοποιείται λιγνίτης, η οριακή τιμή εκπομπών NOx μπορεί να επιτευχθεί σε μονάδες 
δυναμικότητας 100-300 MWth με οικονομικώς αποδεκτές προσπάθειες.

Τροπολογία 501
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 4 – σημείο 3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σημείο αυτό διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την συναποτέφρωση απορριμμάτων, εφαρμόζεται ο κανόνας πρόσμιξης (Παράρτημα VI, 
Μέρος 4, σημείο 1), που αποτελεί τον μετρούμενο μέσο όρο των εκπομπών από τα απορρίμματα
και τα καύσιμα. Για λόγους συνοχής, σαφήνειας και λογικής οι τιμές της Cδιεργασία που 
χρησιμοποιούνται για τις εκπομπές για τη συνήθη λειτουργία ΜΕΚ πρέπει να είναι ίδιες με τις 
οριακές τιμές εκπομπής που ορίζεται για τις ΜΕΚ στο Παράρτημα V. Η τροπολογία αυτή
αποκαθιστά μια παράλειψη στην αναδιατύπωση και αποτρέπει πολλές επικαλυπτόμενες 
διατάξεις.

Τροπολογία 502
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 4 – σημείο 3.2 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2 Η Cδιεργασία εκφράζεται σε ημερήσιες 
μέσες τιμές (mg/Nm³) με ισχύ από την 1η

Ιανουαρίου 2016 και μετά.

3.2 Η Cδιεργασία εκφράζεται σε ημερήσιες 
μέσες τιμές (mg/Nm³) με ισχύ από την 1η

Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα περιβαλλοντικά οφέλη και τα οφέλη για την υγεία πρέπει να λάβουν ουσιαστική μορφή το 
ταχύτερο δυνατόν, συνεπώς, η ημερομηνία έναρξης ισχύος των ευκταίων οριακών τιμών 
εκπομπών για τη συναποτέφρωση απορριμμάτων πρέπει να επιταχυνθεί κατά δύο έτη.

Τροπολογία 503
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 4 – σημείο 3.2.1 – πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Cδιεργασία για στερεά καύσιμα εξαιρουμένης της βιομάζας (περιεκτικότητα σε O2 6 %): 

Ρυπαντική 
ουσία

< 50 MWth 50-100 MWth 100 έως 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

για τύρφη: 300

200 200

NOx - 300

για 
κονιοποιημένο 

λιγνίτη: 400

200 200

Σκόνη 50 30 25

για τύρφη: 20

20

Τροπολογία

Cδιεργασία για στερεά καύσιμα εξαιρουμένης της βιομάζας (περιεκτικότητα σε O2 6 %): 

Ρυπαντική 
ουσία

< 50 
MWth

50-100 MWth 100 έως 300 MWth > 300 MWth

SO2
γενική 

περίπτωση

- 400

για τύρφη: 300

200 200

SO2 όπου 
χρησιμοποιο

ύνται 
καύσιμα με 

υψηλή 
περιεκτικότη

τα σε θείο 

- 400
(για τύρφη: 300)

400 ή δείκτη 
αποθείωσης ≥ 92 %

400 και δείκτη 
αποθείωσης ≥ 96 

%



AM\743553EL.doc 97/120 PE412.329v01-00

EL

από την ίδια 
χώρα

NOx - 300
για κονιοποιημένο 

λιγνίτη: 400

200
300 για καύση λιγνίτη

200

Σκόνη 50 30 25

για τύρφη: 20

20

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριακές τιμές εκπομπών SO2 δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αναλογικό κόστος στις 
υπάρχουσες μονάδες που χρησιμοποιούν καύσιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο. Οι δείκτες 
αποθείωσης ουσιαστικά εξαντλούν τα όρια του τεχνικώς εφικτού. Στην περίπτωση των NOx η 
οριακή τιμή εκπομπής που προτείνει η Επιτροπή δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με 
οικονομικώς αποδεκτό τρόπο σε εγκαταστάσεις με ονομαστική θερμική ισχύ μεταξύ 100-300 
MWth.

Τροπολογία 504
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 4 – σημείο 3.2.2 – πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Cδιεργασία για στερεά καύσιμα εξαιρουμένης της βιομάζας (περιεκτικότητα σε O2 6 %):

Ρυπαντικ
ή ουσία

< 50 MWth 50-100 MWth 100 έως 300 
MWth

> 300 MWth

SO2 - 400

για τύρφη: 300

200

για τύρφη: 
εξαιρουμένων 

των περιπτώσεων 
καύσης σε 

ρευστοστερεά 
κλίνη: 250

150

για καύση σε 
κυκλοφορούσα ή υπό πίεση 
ρευστοστερεά κλίνη ή, στην 
περίπτωση καύσης τύρφης, 

για όλες τις καύσεις σε 
ρευστοστερεά κλίνη: 200

NOx - 300

για τύρφη: 250

200 150

για κονιοποιημένο λιγνίτη 
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200

Σκόνη 50 20 20 10

για τύρφη: 20

Τροπολογία

Cδιεργασία για στερεά καύσιμα εξαιρουμένης της βιομάζας (περιεκτικότητα σε O2 6 %):

Ρυπαντική 
ουσία

< 50 MWth 50-100 
MWth

100 έως 300 MWth > 300 MWth

SO2 γενική 
περίπτωση

- 400

για τύρφη: 
300

200

για τύρφη: εξαιρουμένων 
των περιπτώσεων καύσης 
σε ρευστοστερεά κλίνη: 

250

150

για καύση σε 
κυκλοφορούσα ή υπό 

πίεση ρευστοστερεά κλίνη 
ή, στην περίπτωση καύσης 

τύρφης, για όλες τις 
καύσεις σε ρευστοστερεά 

κλίνη: 200

SO2 όπου 
χρησιμοποιο

ύνται 
καύσιμα με 

υψηλή 
περιεκτικότη

τα σε θείο 
από την ίδια 

χώρα

- 400
(για τύρφη: 

300)

400 ή δείκτη 
αποθείωσης ≥ 92 %

400 και δείκτη 
αποθείωσης ≥ 96 %

NOx - 300
Για τύρφη: 

250

200
για λιγνίτη

200 
για λιγνίτη 

Σκόνη 50 30 20 10

 για τύρφη: 20

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντιστοιχεί εν πολλοίς στις ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 2000/76/EΚ στις 
περιπτώσεις υψηλής φυσικής περιεκτικότητας του καυσίμου σε θείο. Οι προτεινόμενοι ελάχιστοι 
δείκτες αποθείωσης ουσιαστικά εξαντλούν τα όρια του τεχνικώς εφικτού. Όπου ως καύσιμο 
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χρησιμοποιείται λιγνίτης, η οριακή τιμή εκπομπών NOx μπορεί να επιτευχθεί σε μονάδες 
δυναμικότητας 100-300 MWth με οικονομικώς αποδεκτές προσπάθειες.

Τροπολογία 505
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 4 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Ειδικές διατάξεις για τους κλιβάνους 
μεταλλουργίας στους οποίους 
αποτεφρώνονται απορρίμματα
3a.1 Οι απαιτήσεις όσον αφορά την 
εφαρμογή του κανόνα πρόσμιξης 
(Παράρτημα VI, Μέρος 4, Τμήμα 1) στην 
περίπτωση των κλιβάνων μεταλλουργίας 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 69, παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετικά μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων αποτεφρώνονται σε κλιβάνους μεταλλουργίας και 
συνεπώς σε εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης που δεν μνημονεύονται στο παρόν παράρτημα. 
Ωστόσο, πρέπει να διατυπωθούν ειδικές διατάξεις για τις μεταλλουργικές διαδικασίες καύσης.

Η υπάρχουσα οδηγία για την καύση, που πρόκειται να αντικατασταθεί από την οδηγία για τις 
βιομηχανικές εκπομπές, προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπής θα τροποποιήσει το παράρτημα στην 
περίπτωση που μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων διοχετευθούν σε άλλες μορφές 
εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης που δεν αναφέρονται στο παράρτημα.
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Τροπολογία 506
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συνεχείς μετρήσεις των ακόλουθων 
ουσιών: NOx, εφόσον έχουν οριστεί
οριακές τιμές εκπομπών, CO, ολική σκόνη, 
TOC, HCl, HF, SO2,

α) συνεχείς μετρήσεις των ακόλουθων 
ουσιών: NOx, εφόσον έχουν οριστεί
οριακές τιμές εκπομπών, CO, ολική σκόνη, 
TOC, HCl, HF, SO2, Hg,

Or. de

Αιτιολόγηση

Με βάση την οδηγία για την αποτέφρωση των απορριμμάτων (2000/76/EΚ), που 
αντικαθίσταται από την παρούσα πρόταση οδηγίας, η συνεχής μέτρηση των βαρέων μετάλλων 
πρέπει να πραγματοποιείται μόλις διατίθενται οι κατάλληλες μέθοδοι μέτρησης. Αυτό ισχύει και 
για τον υδράργυρο Hg.

Τροπολογία 507
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των HCI, HF και SO2 στις μονάδες
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων, και ότι απαιτούνται 
περιοδικές μετρήσεις, όπως καθορίζεται 
στο σημείο 2.1 στοιχείο γ), ή και καθόλου 
μετρήσεις, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης 
είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εκπομπές 
των ρύπων αυτών δεν υπάρχει περίπτωση 
να υπερβούν τις καθορισμένες οριακές 
τιμές εκπομπών.

2.5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των HCI, HF και SO2 στις μονάδες
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων, και ότι απαιτούνται 
περιοδικές μετρήσεις, όπως καθορίζεται 
στο σημείο 2.1 στοιχείο γ) εάν ο φορέας 
εκμετάλλευσης είναι σε θέση να αποδείξει 
ότι οι εκπομπές των ρύπων αυτών δεν 
υπάρχει περίπτωση να υπερβούν τις 
καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μια τέτοια διάταξη θα ήταν αρνητική για την καύση (αποτέφρωση) απορριμμάτων όπως τα 
καύσιμα, καθόσον οι εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις ουδέποτε θα είναι σε θέση να «αποδείξουν» 
ότι οι εκπομπές τους δεν θα είναι υψηλότερες από τις οριζόμενες οριακές τιμές εκπομπών, 
ακόμη και αν αποδειχθεί ότι, πράγματι, οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν καύσιμα πέραν 
των απορριμμάτων μπορούν να το αποδείξουν. Κατά συνέπεια, υπάρχει δυσμενής διάκριση για 
τιε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ως καύσιμο απορρίμματα.

Τροπολογία 508
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των HCI, HF και SO2 στις μονάδες
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων, και ότι απαιτούνται 
περιοδικές μετρήσεις, όπως καθορίζεται 
στο σημείο 2.1 στοιχείο γ), ή και καθόλου 
μετρήσεις, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης 
είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εκπομπές 
των ρύπων αυτών δεν υπάρχει περίπτωση 
να υπερβούν τις καθορισμένες οριακές 
τιμές εκπομπών.

2.5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των HCI, HF και SO2 στις μονάδες
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων, και ότι απαιτούνται 
περιοδικές μετρήσεις, όπως καθορίζεται 
στο σημείο 2.1 στοιχείο γ) εάν ο φορέας 
εκμετάλλευσης είναι σε θέση να αποδείξει 
ότι οι εκπομπές των ρύπων αυτών δεν 
υπάρχει περίπτωση να υπερβούν τις 
καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί πλήρης εξαίρεση των αερίων που μνημονεύονται στο σημείο 
2.5. Δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η συνεχής τήρηση των καθορισμένων ορίων, οπότε 
πρέπει να επιτραπεί τουλάχιστον η δυνατότητα διενέργειας περιοδικών μετρήσεων. Όσον αφορά 
τα NOx, πρέπει να μετρώνται συνεχώς λόγω του ότι συνιστούν κίνδυνο για την ποιότητα του 
αέρα και την υγεία.
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Τροπολογία 509
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των HCI, HF και SO2 στις μονάδες
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων, και ότι απαιτούνται 
περιοδικές μετρήσεις, όπως καθορίζεται 
στο σημείο 2.1 στοιχείο γ), ή και καθόλου 
μετρήσεις, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης 
είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εκπομπές 
των ρύπων αυτών δεν υπάρχει περίπτωση 
να υπερβούν τις καθορισμένες οριακές 
τιμές εκπομπών.

2.5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των HCI, HF και SO2 στις μονάδες
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων, και ότι απαιτούνται 
περιοδικές μετρήσεις, όπως καθορίζεται 
στο σημείο 2.1 στοιχείο γ) εάν ο φορέας 
εκμετάλλευσης είναι σε θέση να αποδείξει 
ότι οι εκπομπές των ρύπων αυτών δεν 
υπάρχει περίπτωση να υπερβούν τις 
καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς εποπτεία δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ότι η καύση απορριμμάτων δεν θα οδηγήσει 
σε έκλυση εκπομπών HCl, HF, SO2 ή NOx άνω των οριακών τιμών, λόγω της ετερογένειας 
των απορριμμάτων και της ενδεχόμενης μόλυνσής τους από χλώριο, φθόριο ή θείο. Εφόσον τα 
απορρίμματα δεν προέρχονται από ομογενοποιημένες πηγές παραγωγής πρέπει πάντοτε να 
διενεργούνται συνεχείς μετρήσεις. Η ποιότητα της αξιολόγησης εξαρτάται εν πολλοίς από τη 
δειγματοληψία των απορριμμάτων, οπότε, η ανάμειξη απορριμμάτων από διάφορες πηγές 
μπορεί να περιορίσει την ποιότητα της δειγματοληψίας.

Τροπολογία 510
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των HCI, HF και SO2 στις μονάδες
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων, και ότι απαιτούνται 

2.5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των HCI, HF και SO2 στις μονάδες
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων, και ότι απαιτούνται 
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περιοδικές μετρήσεις, όπως καθορίζεται 
στο σημείο 2.1 στοιχείο γ), ή και καθόλου 
μετρήσεις, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης 
είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εκπομπές 
των ρύπων αυτών δεν υπάρχει περίπτωση 
να υπερβούν τις καθορισμένες οριακές 
τιμές εκπομπών.

περιοδικές μετρήσεις, όπως καθορίζεται 
στο σημείο 2.1 στοιχείο γ) εάν ο φορέας 
εκμετάλλευσης είναι σε θέση να αποδείξει 
ότι οι εκπομπές των ρύπων αυτών δεν 
υπάρχει περίπτωση να υπερβούν τις 
καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση εξαιρέσεως όσον αφορά την εποπτεία έκλυσης HCl, HF ή SO2 όσον αφορά την 
αποτέφρωση ή συναποτέφρωση απορριμμάτων με βάση την ποιότητα των εκπομπών, δεν είναι 
ρεαλιστική. Είναι αδύνατον να διασφαλιστεί ότι, ανά πάσα στιγμή τα απορρίμματα που 
καίγονται δεν θα εκλύουν HCl, HF ή SO2 άνω των οριακών τιμών εκπομπών, λόγω της 
ετερογένειας των απορριμμάτων και της πιθανής μόλυνσης τους με χλώριο, φθόριο ή θείο.

Τροπολογία 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των HCI, HF and SO2 στις μονάδες
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων, και ότι απαιτούνται 
περιοδικές μετρήσεις, όπως καθορίζεται 
στο σημείο 2.1 στοιχείο γ), ή και καθόλου 
μετρήσεις, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης 
είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εκπομπές 
των ρύπων αυτών δεν υπάρχει περίπτωση 
να υπερβούν τις καθορισμένες οριακές 
τιμές εκπομπών.

2.5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των HCI, HF and SO2 στις μονάδες
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων, και ότι απαιτούνται 
περιοδικές μετρήσεις, όπως καθορίζεται 
στο σημείο 2.1 στοιχείο γ) ή και καθόλου 
μετρήσεις, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης 
είναι σε θέση να αποδείξει, με τεχνική 
γνώση και κρίση εμπειρογνωμόνων, ότι οι 
εκπομπές των ρύπων αυτών δεν υπάρχει 
περίπτωση να υπερβούν τις καθορισμένες 
οριακές τιμές εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση της ανακούφισης των μικρότερων εγκαταστάσεων αποτέφρωσης 
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απορριμμάτων, που συχνά διενεργείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν πρέπει να 
περιοριστεί στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Η κρίση του κατά πόσον θα γίνουν σεβαστές οι καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών, πρέπει 
να αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης από εμπειρογνώμονες με βάση τεχνικές γνώσεις. Οι 
τροποποιήσεις στο πρώτο εδάφιο είναι αποδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 80a λόγω της στενής 
διασύνδεσης των δύο εδάφιο του παραρτήματος VI, Μέρος 6 αριθ. 2.5.

Τροπολογία 512
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των HCI, HF and SO2 στις μονάδες
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων, και ότι απαιτούνται 
περιοδικές μετρήσεις, όπως καθορίζεται 
στο σημείο 2.1 στοιχείο γ), ή και καθόλου 
μετρήσεις, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης 
είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εκπομπές 
των ρύπων αυτών δεν υπάρχει περίπτωση 
να υπερβούν τις καθορισμένες οριακές 
τιμές εκπομπών.

2.5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των HCI, HF and SO2 στις μονάδες
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων, και ότι απαιτούνται 
περιοδικές μετρήσεις, όπως καθορίζεται 
στο σημείο 2.1 στοιχείο γ), ή και καθόλου 
μετρήσεις, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης 
είναι σε θέση να αποδείξει, με βάση 
πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα 
των εν λόγω απορριμμάτων, ότι οι 
εκπομπές των ρύπων αυτών δεν υπάρχει 
περίπτωση να υπερβούν τις καθορισμένες 
οριακές τιμές εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μείωση των απαιτήσεων παρακολούθησης είναι 
δικαιολογημένη. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να υπόκεινται σε τυχαίους ελέγχους ώστε να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους.
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Τροπολογία 513
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των NOx σε υφιστάμενες μονάδες 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής ωριαίας 
δυναμικότητας κάτω των 6 τόνων και να 
απαιτήσει περιοδικές μετρήσεις, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2.1 στοιχείο γ), 
εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είναι σε 
θέση να αποδείξει βάσει στοιχείων για 
την ποιότητα τν οικείων απορριμμάτων, 
των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και 
των αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης των εκπομπών, ότι οι 
εκπομπές των NOx δεν υπάρχει 
περίπτωση να υπερβούν τις καθορισμένες 
οριακές τιμές εκπομπών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση σημείο 2.5 – εδάφιο 1.

Τροπολογία 514
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των NOx σε υφιστάμενες μονάδες 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής ωριαίας 
δυναμικότητας κάτω των 6 τόνων και να 

διαγράφεται
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απαιτήσει περιοδικές μετρήσεις, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2.1 στοιχείο γ), 
εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είναι σε 
θέση να αποδείξει βάσει στοιχείων για 
την ποιότητα τν οικείων απορριμμάτων, 
των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και 
των αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης των εκπομπών, ότι οι 
εκπομπές των NOx δεν υπάρχει 
περίπτωση να υπερβούν τις καθορισμένες 
οριακές τιμές εκπομπών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία επί του σημείου 2.5 – παράγραφος 1.

Τροπολογία 515
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των NOx σε υφιστάμενες μονάδες 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής ωριαίας 
δυναμικότητας κάτω των 6 τόνων και να 
απαιτήσει περιοδικές μετρήσεις, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2.1 στοιχείο γ), 
εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είναι σε 
θέση να αποδείξει βάσει στοιχείων για 
την ποιότητα τν οικείων απορριμμάτων, 
των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και 
των αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης των εκπομπών, ότι οι 
εκπομπές των NOx δεν υπάρχει 
περίπτωση να υπερβούν τις καθορισμένες 
οριακές τιμές εκπομπών.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση αναμεμειγμένων 
απορριμμάτων από διάφορες πηγές, όπου 
απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση σημείο 2.5 – εδάφιο 1.

Τροπολογία 516
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις 
των NOx σε υφιστάμενες μονάδες 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής ωριαίας 
δυναμικότητας κάτω των 6 τόνων και να 
απαιτήσει περιοδικές μετρήσεις, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2.1 στοιχείο γ), 
εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είναι σε 
θέση να αποδείξει βάσει στοιχείων για 
την ποιότητα τν οικείων απορριμμάτων, 
των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και 
των αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης των εκπομπών, ότι οι 
εκπομπές των NOx δεν υπάρχει 
περίπτωση να υπερβούν τις καθορισμένες 
οριακές τιμές εκπομπών.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση αναμεμειγμένων 
απορριμμάτων από διάφορες πηγές, όπου 
απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση σημείο 2.5 – εδάφιο 1.

Τροπολογία 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι 
δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις των 

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι 
δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις των 
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NOx σε υφιστάμενες μονάδες 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής ωριαίας 
δυναμικότητας κάτω των 6 τόνων και να 
απαιτήσει περιοδικές μετρήσεις, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2.1 στοιχείο γ), 
εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είναι σε θέση 
να αποδείξει βάσει στοιχείων για την 
ποιότητα των οικείων απορριμμάτων, των 
χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των 
εκπομπών, ότι οι εκπομπές των NOx δεν 
υπάρχει περίπτωση να υπερβούν τις 
καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών.

NOx σε μονάδες αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης απορριμμάτων
ονομαστικής ωριαίας δυναμικότητας κάτω 
των 6 τόνων και να απαιτήσει περιοδικές 
μετρήσεις, όπως καθορίζεται στο σημείο 
2.1 στοιχείο γ), εάν ο φορέας 
εκμετάλλευσης είναι σε θέση να αποδείξει 
βάσει στοιχείων για την ποιότητα των 
οικείων απορριμμάτων, των 
χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των 
εκπομπών, ότι οι εκπομπές των NOx με 
βάση τις τεχνικές γνώσεις και την κρίση 
εμπειρογνωμόνων, δεν υπάρχει περίπτωση 
να υπερβούν τις καθορισμένες οριακές 
τιμές εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο σημείο 2.5 – εδάφιο 1.

Τροπολογία 518

Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι 
δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις των 
NOx σε υφιστάμενες μονάδες 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής ωριαίας 
δυναμικότητας κάτω των 6 τόνων και να 
απαιτήσει περιοδικές μετρήσεις, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2.1 στοιχείο γ), 
εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είναι σε θέση 
να αποδείξει βάσει στοιχείων για την 
ποιότητα των οικείων απορριμμάτων, των 
χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των 
εκπομπών, ότι οι εκπομπές των NOx δεν 
υπάρχει περίπτωση να υπερβούν τις 

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι 
δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις των 
NOx σε υφιστάμενες μονάδες 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
απορριμμάτων ονομαστικής ωριαίας 
δυναμικότητας κάτω των 6 τόνων και να 
απαιτήσει περιοδικές τυχαίες μετρήσεις, 
όπως καθορίζεται στο σημείο 2.1 στοιχείο 
γ), εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είναι σε 
θέση να αποδείξει βάσει στοιχείων για την 
ποιότητα των οικείων απορριμμάτων, των 
χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των 
εκπομπών, ότι οι εκπομπές των NOx δεν 
υπάρχει περίπτωση να υπερβούν τις 
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καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών. καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών. Σε 
περίπτωση παραβίασης των όρων της 
άδειας, η αρμόδια αρχή απαιτεί συνεχείς 
μετρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο σημείο 2.5 – εδάφιο 1.

Τροπολογία 519
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.6. Η αρμόδια αρχή μπορεί να 
αποφασίσει να απαιτήσει λιγότερες από 
δύο μετρήσεις ετησίως ή και καθόλου 
μετρήσεις για βαρέα μέταλλα και για 
διοξίνες και φουράνια στις εξής 
περιπτώσεις:

διαγράφεται

(a) οι εκπομπές που προέρχονται από την 
αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση 
απορριμμάτων είναι σε κάθε 
περίπτωση χαμηλότερες από το 50 % 
των οριακών τιμών εκπομπών·
(β) τα προς συναποτέφρωση ή 
αποτέφρωση απορρίμματα αποτελούνται 
μόνον από ορισμένα διαλεγμένα καύσιμα 
κλάσματα μη επικινδύνων απορριμμάτων
τα οποία είναι ακατάλληλα για 
ανακύκλωση και παρουσιάζουν 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία 
προσέτι προσδιορίζονται βάσει της 
εκτίμησης που αναφέρεται στο σημείο 
(γ)·
(γ) ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να 
αποδείξει ότι με βάση πληροφορίες για 
την ποιότητα των σχετικών 
απορριμμάτων και την 
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παρακολούθηση των εκπομπών ότι οι 
εκπομπές είναι σε όλες τις περιπτώσεις 
σημαντικά χαμηλότερες των οριακών 
τιμών εκπομπών για τα βαρέα μέταλλα, 
τις διοξίνες και τα φουράνια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανεύθυνο να μην επιτρέπονται μετρήσεις των εκπομπών βαρέων μετάλλων, διοξινών και 
φουρανίων. Οι ισχύουσες απαιτήσεις παρακολούθησης εποπτεύουν μόνο το 0,2% των ωρών 
λειτουργίας, παραλείποντας τις περιόδους έναρξης και κλεισίματος, γεγονός που δεν παρέχει 
αξιόπιστο δείγμα των ρύπων που εκλύονται από έναν κλίβανο. Η οδηγία αυτή πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με τις προόδους που έχουν σημειωθεί στην τεχνολογία της παρακολούθησης.

Τροπολογία 520
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.6 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.6. Η αρμόδια αρχή μπορεί να 
αποφασίσει να απαιτήσει λιγότερες από 
δύο μετρήσεις ετησίως ή και καθόλου
μετρήσεις για βαρέα μέταλλα και για
διοξίνες και φουράνια στις εξής 
περιπτώσεις:

2.6 Η αρμόδια αρχή απαιτεί τακτικές
μετρήσεις των βαρέων μετάλλων, των 
διοξινών και των φουρανίων και 
περιοδική δειγματοληψία των 
αλογονομένων διοξινών. Οι τακτικές 
μετρήσεις μπορούν να λάβουν τη μορφή 
των δύο μετρήσεων ετησίως στις εξής 
περιπτώσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανεύθυνο να μην επιτρέπονται μετρήσεις των εκπομπών βαρέων μετάλλων, διοξινών και 
φουρανίων. Οι ισχύουσες απαιτήσεις παρακολούθησης εποπτεύουν μόνο το 0,2% των ωρών 
λειτουργίας, παραλείποντας τις περιόδους έναρξης και κλεισίματος, γεγονός που δεν παρέχει 
αξιόπιστο δείγμα των ρύπων που εκλύονται από έναν κλίβανο. Η οδηγία αυτή πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με τις προόδους που έχουν σημειωθεί στην τεχνολογία της παρακολούθησης. 
Επιπλέον, οι μόνες διοξίνες που λαμβάνονται επί του παρόντος δείγματα από τους κλιβάνους 
είναι οι χλωριωμένες ενώσεις. Οι άλλες αλογονούχες, χλωροβρωμιούχες ενώσεις επί του 
παρόντος αγνοούνται εντελώς.
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Τροπολογία 521
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.6 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.6. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
να απαιτήσει λιγότερες από δύο μετρήσεις 
ετησίως ή και καθόλου μετρήσεις για 
βαρέα μέταλλα και για διοξίνες και 
φουράνια στις εξής περιπτώσεις:

2.6. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
να απαιτήσει λιγότερες από την 
εξαμηνιαία δοκιμαστική περίοδο κάθε 
χρόνο για τη συνεχή μέτρηση της 
ποσότητας των βαρέων μετάλλων για 
περίοδο δοκιμών τουλάχιστον τριών 
μηνών ανά έτος. Η αρμόδια αρχή μπορεί 
να αποφασίσει να ζητήσει κάτι λιγότερο 
από τις συνεχείς δειγματοληψίες των 
διοξινών και των φουρανίων σε 
περίπτωση που διενεργηθούν τουλάχιστον 
4 σειρές αναλύσεων με δειγματοληψίες 
και μετρήσεις επί δεκατετραήμερο κάθε 
χρόνο, στις εξής περιπτώσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν δικαίωμα να μετρούν τις εκπομπές βαρέων μετάλλων, 
διοξινών και φουρανίων στον αέρα, ανεξαρτήτως των θεμάτων των εκθέσεων που υποβάλλουν 
οι φορείς εκμετάλλευσης όσον αφορά την ποιότητα των απορριμμάτων. Ο ποιοτικός έλεγχος 
των απορριμμάτων είναι αφερέγγυος μηχανισμός όσον αφορά την αποτροπή των επικίνδυνων 
εκπομπών, καθόσον ο κίνδυνος των αναμεμειγμένων απορριμμάτων δεν μπορεί να εξαλειφθεί 
και δεν μπορεί να υπάρχει αξιόπιστη απόδειξη στην περίπτωση αναμεμειγμένων με 
απορριμμάτων από διάφορες πηγές.

Τροπολογία 522
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.6 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.6. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 2.6. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
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να απαιτήσει λιγότερες από δύο μετρήσεις 
ετησίως ή και καθόλου μετρήσεις για 
βαρέα μέταλλα και για διοξίνες και 
φουράνια στις εξής περιπτώσεις:

να απαιτήσει λιγότερες από την 
εξαμηνιαία δοκιμαστική περίοδο κάθε 
χρόνο για τη συνεχή μέτρηση της 
ποσότητας των βαρέων μετάλλων για 
περίοδο δοκιμών τουλάχιστον τριών 
μηνών ανά έτος. Η αρμόδια αρχή μπορεί 
να αποφασίσει να ζητήσει κάτι λιγότερο 
από τις συνεχείς δειγματοληψίες των 
διοξινών και των φουρανίων σε 
περίπτωση που διενεργηθούν τουλάχιστον 
4 σειρές αναλύσεων με δειγματοληψίες 
και μετρήσεις επί δεκατετραήμερο κάθε 
χρόνο, στις εξής περιπτώσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαράδεκτο να μην επιτρέπονται μετρήσεις των εκπομπών βαρέων μετάλλων, διοξινών 
και φουρανίων στον αέρα, με βάση εκθέσεις των φορέων εκμετάλλευσης όσον αφορά την 
ποιότητα των απορριμμάτων. Μόλις ολοκληρωθεί η παρακολούθηση, δύο από τους όρους 
καθίστανται άσχετοι καθόσον δεν διατίθενται πληροφορίες όσον αφορά την αξιολόγηση των 
εκπομπών. Ο ποιοτικός έλεγχος των απορριμμάτων δεν αποτελεί αξιόπιστο μηχανισμό για την 
αποτροπή των επικίνδυνων εκπομπών, καθόσον δεν μπορούν να εξαλειφθούν τα μείγματα των 
απορριμμάτων. Χωρίς παρακολούθηση, η αύξηση των εκπομπών θα περνούν απαρατήρητες.

Τροπολογία 523
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να 
αποδείξει ότι με βάση πληροφορίες για την 
ποιότητα των σχετικών απορριμμάτων και 
την παρακολούθηση των εκπομπών ότι οι 
εκπομπές είναι σε όλες τις περιπτώσεις 
σημαντικά χαμηλότερες των οριακών 
τιμών εκπομπών για τα βαρέα μέταλλα, τις 
διοξίνες και τα φουράνια.

γ) ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να 
αποδείξει ότι με βάση πληροφορίες για την 
ποιότητα των σχετικών απορριμμάτων και 
την παρακολούθηση των εκπομπών ότι οι 
εκπομπές είναι σε όλες τις περιπτώσεις 
σημαντικά χαμηλότερες των οριακών 
τιμών εκπομπών για τα βαρέα μέταλλα, τις 
διοξίνες και τα φουράνια· η ποιότητα των 
οικείων απορριμμάτων μπορεί να 
αποδειχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 47(4a)·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογίες επί του άρθρου 47(4α) (νέο) και Παράρτημα VΙ, Μέρος 9 (νέο).

Τροπολογία 524
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.6 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να 
αποδείξει ότι δεν υπάρχει επεξεργασία 
ηλεκτρονικών απορριμμάτων ή 
απορριμμάτων που περιέχουν 
χλωριωμένες ενώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βασική πηγή διοξίνης είναι την αποτέφρωση χλωριωμένων ενώσεων και μία από τις 
σημαντικότερες πηγές βαρέων μετάλλων είναι τα ηλεκτρονικά απορρίμματα. Κατά συνέπεια, τα 
απορρίμματα δεν πρέπει να αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις όπου δεν διενεργούνται 
μετρήσεις για τη διοξίνη και τα βαρέα μέταλλα.

Τροπολογία 525
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 8 – σημείο 1.1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) για το μονοξείδιο του άνθρακα (CO): (δ) για το μονοξείδιο του άνθρακα (CO): 

(-i) τουλάχιστον το 97 % των ημερήσιων 
μέσων τιμών κατά τη διάρκεια του έτους 
δεν υπερβαίνει την οριακή τιμή 
εκπομπών που καθορίζεται στο σημείο 
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1.5 στοιχείο α) του μέρους 3,
(i) στην περίπτωση μονάδων αποτέφρωσης 
απορριμμάτων:

(i) στην περίπτωση μονάδων αποτέφρωσης 
μη επικίνδυνων απορριμμάτων:

- τουλάχιστον το 97 % των ημερήσιων 
μέσων τιμών κατά τη διάρκεια του έτους 
δεν υπερβαίνει την οριακή τιμή 
εκπομπών που καθορίζεται στο σημείο 
1.5 στοιχείο α) του μέρους 3,
και και
- τουλάχιστον το 97 % των μέσων τιμών 
δεκαλέπτου κατά τη διάρκεια ενός 
οποιουδήποτε 24ώρου ή όλων των μέσων 
τιμών ημιώρου κατά τη διάρκεια της ίδιας 
περιόδου δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές 
εκπομπών που καθορίζονται στο σημείο 
1.5 στοιχεία β) και γ) του μέρους 3·

- τουλάχιστον το 97 % των μέσων τιμών 
δεκαλέπτου κατά τη διάρκεια ενός 
οποιουδήποτε 24ώρου ή όλων των μέσων 
τιμών ημιώρου κατά τη διάρκεια της ίδιας 
περιόδου δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές 
εκπομπών που καθορίζονται στο σημείο 
1.5 στοιχεία β) και γ) του μέρους 3 ·

(ia) στην περίπτωση των μονάδων 
αποτέφρωσης επικίνδυνων 
απορριμμάτων:
- τουλάχιστον το 95% όλων των 
μετρήσεων, ως μέσων τιμών δεκαλέπτου 
σε μηνιαία βάση, ή όλων των μετρήσεων, 
ως μέσων τιμών ημιώρου, λαμβανομένων 
κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε 
εικοσιτετραώρου, δεν υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές εκπομπής που ορίζονται 
στο σημείο 1.5 στοιχεία (β) και (γ) του 
Μέρους 3·

(ii) στην περίπτωση μονάδων 
συναποτέφρωσης απορριμμάτων: 
τηρούνται οι διατάξεις του μέρους 4.

(ii) στην περίπτωση μονάδων 
συναποτέφρωσης απορριμμάτων: 
τηρούνται οι διατάξεις του μέρους 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μονάδες αποτέφρωσης επικίνδυνων απορριμμάτων αντιμετωπίζουν διαφορετικά
προβλήματα σε σχέση με αυτά των μονάδων αποτέφρωσης αστικών απορριμμάτων, κατά την 
έννοια ότι τα απόβλητά τους είναι πιο ετερογενή και η διαδικασία διαφορετική (χρήση 
περιστροφικού κλιβάνου). Οι μονάδες αποτέφρωσης αστικών απορριμμάτων δεν έχουν τα ίδια 
σημεία αιχμής όσον αφορά τις εκπομπές CO όπως αυτά που αντιμετωπίζουν οι μονάδες 
αποτέφρωσης επικίνδυνων απορριμμάτων. Κατά συνέπεια, δικαιολογείται η μέση οριακή τιμή 
εκπομπής να υπολογίζεται σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο.
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Τροπολογία 526
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 8 – σημείο 1.1 – στοιχείο δ – εδάφιο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ia) στην περίπτωση των μονάδων 
αποτέφρωσης επικίνδυνων 
απορριμμάτων:
- τουλάχιστον το 95% όλων των 
μετρήσεων, ως μέσων τιμών δεκαλέπτου 
σε μηνιαία βάση, ή όλων των μετρήσεων, 
ως μέσων τιμών ημιώρου, λαμβανομένων 
κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε 
εικοσιτετραώρου, δεν υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται 
στο σημείο 1.5 στοιχεία (β) και (γ) του 
Μέρους 3·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις μονάδες αποτέφρωσης επικίνδυνων απορριμμάτων η διαδικασία, ο τρόπος λειτουργίας της 
μονάδας και η ποικιλία των μορφών των απορριμμάτων που εισάγονται προς επεξεργασία, 
μπορούν να οδηγήσουν σε βραχυχρόνιες περιόδους αιχμής εκπομπών CO, ακόμη και στην 
περίπτωση που οι εκπομπές CO, μετρούμενες εντός μεγαλυτέρων περιόδων, μπορεί να 
υπολείπονται σημαντικά των δεσμευτικών ανωτάτων ορίων. Για τους αμιγώς τεχνικούς αυτούς 
λόγους, η συμμόρφωση στις τιμές δεκαλέπτου όσον αφορά τις εκπομπές CO πρέπει να 
αξιολογείται με βάση χρονικές περιόδους που υπερβαίνουν το εικοσιτετράωρο.

Τροπολογία 527
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – Μέρος 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος 8a
 Απαιτήσεις για την καύση 
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απορριμμάτων σε μονάδες 
συναποτέφρωσης

Η Επιτροπή ορίζει οριακές τιμές για τα 
απορρίμματα που προορίζονται προς 
καύση σε μονάδες συναποτέφρωσης και 
τους οικείους κανόνες που πρέπει να 
τηρούνται σε σχέση με αυτό, καθώς και 
την παρακολούθηση. Στο έργο της αυτό, 
τηρεί τις σχετικές προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης 
(CEN).
Tα μέτρα αυτά, που στοχεύουν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωση της, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 69, 
παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογίες επί του άρθρου 47(4a) (νέο).

Για τον περιορισμό της μάζας των ρύπων στα υπολείμματα και τα προϊόντα, η καύση των 
απορριμμάτων σε μονάδες συναποτέφρωσης πρέπει να υπόκειται στις καθορισμένες οριακές 
τιμές για την ελάχιστη ποιότητα απορριμμάτων που αποτεφρώνονται, καθώς και στις 
απαιτήσεις περί διασφάλισης ποιότητας.

Τροπολογία 528
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – Μέρος 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου για την εφαρμογή 
επιχρισμάτων, βερνικιών, συγκολλητικών 
υλών ή μελανών, μπορεί να 
χρησιμοποιείται το παρακάτω πρόγραμμα. 
Στις περιπτώσεις όπου η παρακάτω 
μέθοδος κρίνεται απρόσφορη, η αρμόδια 
αρχή μπορεί να επιτρέψει στο φορέα 
εκμετάλλευσης να εφαρμόσει εναλλακτικό 

1. Προκειμένου για την εφαρμογή 
επιχρισμάτων, βερνικιών, συγκολλητικών 
υλών ή μελανών, μπορεί να 
χρησιμοποιείται το παρακάτω πρόγραμμα. 
Για άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες 
ή στις περιπτώσεις όπου η παρακάτω 
μέθοδος κρίνεται απρόσφορη, η αρμόδια 
αρχή μπορεί να επιτρέψει στο φορέα 
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πρόγραμμα με το οποίο επιτυγχάνονται 
ίσες μειώσεις των εκπομπών με εκείνες 
που θα επιτυγχάνονταν αν εφαρμόζονταν 
οι οριακές τιμές εκπομπών του μέρους 2 
και 3. Στην κατάστρωση του 
προγράμματος λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα δεδομένα:

εκμετάλλευσης να εφαρμόσει εναλλακτικό 
πρόγραμμα με το οποίο επιτυγχάνονται 
ίσες μειώσεις των εκπομπών με εκείνες 
που θα επιτυγχάνονταν αν εφαρμόζονταν 
οι οριακές τιμές εκπομπών του μέρους 2 
και 3. Στην κατάστρωση του 
προγράμματος λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα δεδομένα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου μείωσης των εκπομπών δεν πρέπει να περιοριστεί στα 
αναφερόμενα παραδείγματα αλλά να εφαρμοστεί και σε άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες. 
Αυτό καθίστατο επίσης σαφές και στην περίπτωση της αρχικής οδηγίας για τις ΠΟΕ 
(1999/13/EΚ) και πρέπει να παραμείνει σαφές και στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 529
Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – Μέρος 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου για την εφαρμογή 
επιχρισμάτων, βερνικιών, συγκολλητικών 
υλών ή μελανών, μπορεί να 
χρησιμοποιείται το παρακάτω πρόγραμμα. 
Στις περιπτώσεις όπου η παρακάτω 
μέθοδος κρίνεται απρόσφορη, η αρμόδια 
αρχή μπορεί να επιτρέψει στο φορέα 
εκμετάλλευσης να εφαρμόσει εναλλακτικό 
πρόγραμμα με το οποίο επιτυγχάνονται 
ίσες μειώσεις των εκπομπών με εκείνες 
που θα επιτυγχάνονταν αν εφαρμόζονταν 
οι οριακές τιμές εκπομπών του μέρους 2 
και 3. Στην κατάστρωση του 
προγράμματος λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα δεδομένα:

1. Προκειμένου για την εφαρμογή 
επιχρισμάτων, βερνικιών, συγκολλητικών 
υλών ή μελανών, μπορεί να 
χρησιμοποιείται το παρακάτω πρόγραμμα. 
Για άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες 
ή στις περιπτώσεις όπου η παρακάτω 
μέθοδος κρίνεται απρόσφορη, η αρμόδια 
αρχή μπορεί να επιτρέψει στο φορέα 
εκμετάλλευσης να εφαρμόσει εναλλακτικό 
πρόγραμμα με το οποίο επιτυγχάνονται 
ίσες μειώσεις των εκπομπών με εκείνες 
που θα επιτυγχάνονταν αν εφαρμόζονταν 
οι οριακές τιμές εκπομπών του μέρους 2 
και 3. Στην κατάστρωση του 
προγράμματος λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα δεδομένα:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή πρέπει να εναρμονιστεί με το άρθρο 54 σχετικά με την εφαρμογή του 
σχεδίου μείωσης των εκπομπών στις βιομηχανικές δραστηριότητες.

Τροπολογία 530
Péter Olajos

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – Μέρος 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Διεξάγονται δοκιμές οξείας τοξικότητος 
επί ορισμένων ειδών μαλακίων, 
οστράκων, ιχθύων και πλαγκτόν που 
ευρίσκονται συνήθως στις ζώνες 
απόρριψης. Επίσης διεξάγονται δοκιμές
επί δειγμάτων γαρίδας των αλυκών του 
είδους Artemia salina

1. Διεξάγονται δοκιμές οξείας τοξικότητος 
επί αντιπροσωπευτικών ειδών στους 
χώρους εναπόθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διενέργεια δοκιμών σε ζώντα είδη πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
με τη διενέργεια δοκιμών μόνο σε είδη που είναι σημαντικά στον χώρο εναπόθεσης. Η 
διενέργεια δοκιμών επί δειγμάτων γαρίδας των αλυκών είναι άσχετη στην περίπτωση που η 
εναπόθεση δεν γίνεται σε αλμυρά ύδατα.

Τροπολογία 531
Péter Olajos

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – Μέρος 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οριακές τιμές εκπομπών που 
εκφράζονται ως συγκεντρώσεις κατά μάζα 
ανά κυβικό μέτρο (Nm³) υπολογίζονται 
σε θερμοκρασία 273,15 Κ πίεση 101,3 kPa 
και αφού διορθωθούν για τους 
περιεχόμενους στα απαέρια υδρατμούς.

1. Οι οριακές τιμές εκπομπών που 
εκφράζονται ως συγκεντρώσεις κατά μάζα 
ανά κυβικό μέτρο (Nm³) υπολογίζονται 
σε θερμοκρασία 273,15 Κ πίεση 101,3 kPa.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying 
of the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are 
set after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration 
limit because the volume of the mass/volume(concentration) term has been much reduced. The 
proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for drying 
and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic for 
quantitative continuous monitoring. 

Τροπολογία 532
Péter Olajos

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – Μέρος 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) 500 mg/Nm³ ως ωριαίος μέσος 
όρος για μονάδες συμπύκνωσης όξινων 
απορριμμάτων,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο των 500mg/Nm3 για τη συμπύκνωση όξινων απορριμμάτων που ορίζεται στην οδηγία 
92/112/EΟΚ ουδέποτε εφαρμόστηκε στη βιομηχανία και είναι ασαφές όσον αφορά τις 
περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. Σχετικό όριο δεν περιλαμβάνεται στο έγγραφο BREF για τη 
βιομηχανία.

Τροπολογία 533
Péter Olajos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, οι εν λόγω οριακές τιμές 
εκπομπών δεν υπερβαίνουν τις οριακές 

Ωστόσο, οι εν λόγω οριακές τιμές 
εκπομπών δεν υπερβαίνουν τις οριακές 
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τιμές εκπομπών που καθορίζονται στα 
παραρτήματα V έως VIII, όπου ισχύουν.

τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο 
άρθρο 14, παράγραφος 1α, όπου ισχύουν.

Όπου θεσπίζονται οριακές τιμές 
εκπομπών, ισοδύναμες παράμετροι και 
τεχνικά μέτρα σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο, πρέπει σε ένα παράρτημα 
των όρων της άδειας να τεκμηριώνονται 
και να αιτιολογούνται οι λόγοι για τους 
οποίους επιτρέπονται επίπεδα εκπομπών 
όπως αναφέρουν τα έγγραφα ΒΑΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an 
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of 
the National Emission Ceilings Directive.

Regarding Παράρτημα V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed 
most often at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of 
European Safety Net. The industries covered in the Annexes should undergo the same 
procedure as the one provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in 
art.68 which should start by reviewing the present figures in the Annexes.
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