
AM\746405EL.doc PE412.169v02-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2007/0286(COD)

25.9.2008

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - Μέρος I
59 - 164

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

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

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



PE412.169v02-00 2/81 AM\746405EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\746405EL.doc 3/81 PE412.169v02-00

EL

Τροπολογία 59
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η συμμόρφωση προς τις οριακές 
τιμές εκπομπών που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία πρέπει να θεωρείται 
αναγκαία, αν και όχι ικανή, προϋπόθεση 
για την υλοποίηση των στόχων πρόληψης 
και μείωσης της ρύπανσης και 
προστασίας του περιβάλλοντος, των 
υδάτων, της ατμόσφαιρας, του εδάφους 
και του πληθυσμού σε υψηλό βαθμό. Για 
να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι μπορεί να 
είναι αναγκαίο να ορισθούν αυστηρότερες 
οριακές τιμές εκπομπών για τις 
ρυπαντικές ουσίες που καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία, τιμές εκπομπών για 
άλλες ουσίες και συνιστώσες του 
περιβάλλοντος και άλλες κατάλληλες 
συνθήκες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισημανθεί ότι η χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών αποτελεί τρόπο για την 
επίτευξη των ειδικών στόχων της οδηγίας· η επιβολή ορίων πρέπει επομένως να θεωρείται 
γενική ελάχιστη απαίτηση που δεν αποτελεί αυτή καθαυτή βέλτιστη λύση ούτε αρκεί για να 
εξασφαλίσει την απαραίτητη μείωση της ρύπανσης, της έκθεσης του περιβάλλοντος και των 
σχετικών επιπτώσεων στην υγεία όποια και αν είναι η κατάσταση του περιβάλλοντος.
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Τροπολογία 60
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για τον 
χωριστό έλεγχο των εκπομπών στην 
ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το έδαφος 
ενδέχεται να ευνοήσουν τη μετατόπιση της 
ρύπανσης από το ένα επιμέρους στοιχείο 
του περιβάλλοντος στο άλλο αντί να 
προστατεύσουν το περιβάλλον στο σύνολό 
του. Ενδείκνυται συνεπώς να υιοθετηθεί 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
πρόληψη και τον έλεγχο των εκπομπών 
στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα ή το έδαφος, 
τη διαχείριση των αποβλήτων, την 
αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και 
την πρόληψη των ατυχημάτων.

(3) Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για τον 
χωριστό έλεγχο των εκπομπών στην 
ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το έδαφος 
ενδέχεται να ευνοήσουν τη μετατόπιση της 
ρύπανσης από το ένα επιμέρους στοιχείο 
του περιβάλλοντος στο άλλο αντί να 
προστατεύσουν το περιβάλλον στο σύνολό 
του. Ενδείκνυται συνεπώς να υιοθετηθεί 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
πρόληψη και τον έλεγχο των εκπομπών 
στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα ή το έδαφος, 
τη διαχείριση των αποβλήτων, την 
αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και 
την πρόληψη των ατυχημάτων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση).

Τροπολογία 61
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης, 
κάθε εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί 
μόνον εάν κατέχει άδεια ή, στην 
περίπτωση ορισμένων εγκαταστάσεων και 
δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν 
οργανικούς διαλύτες, μόνον εάν κατέχει 
άδεια ή έχει εγγραφεί σε μητρώο.

(5) Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης, 
κάθε εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί 
μόνον εάν κατέχει άδεια ή, στην 
περίπτωση ορισμένων εγκαταστάσεων και 
δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν 
οργανικούς διαλύτες, μόνον εάν κατέχει 
άδεια ή έχει εγγραφεί σε μητρώο. Η 
συνολική χρήση οργανικών διαλυτών 
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πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανικοί διαλύτες είναι πηγή ρύπανσης, η αειφόρος παραγωγή πρέπει να βασίζεται σε 
τεχνικές που δεν χρησιμοποιούν διαλύτες ή χρησιμοποιούν νερό.

Τροπολογία 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να αποφευχθούν διπλές ρυθμίσεις, 
η άδεια εγκατάστασης που καλύπτεται 
από την οδηγία 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με τη θέσπιση 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, εντός της 
Κοινότητας και την τροποποίηση της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, δεν 
πρέπει να περιλαμβάνει οριακή τιμή 
εκπομπών για τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου εκτός των περιπτώσεων που 
αυτό απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι 
δεν προκαλείται σημαντική τοπική 
ρύπανση ή των περιπτώσεων που η 
εγκατάσταση εξαιρείται προσωρινά από 
το εν λόγω σύστημα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 63
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να αποφευχθούν διπλές ρυθμίσεις, 
η άδεια εγκατάστασης που καλύπτεται 
από την οδηγία 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με τη θέσπιση 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, εντός της 
Κοινότητας και την τροποποίηση της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, δεν 
πρέπει να περιλαμβάνει οριακή τιμή 
εκπομπών για τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου εκτός των περιπτώσεων που 
αυτό απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι 
δεν προκαλείται σημαντική τοπική 
ρύπανση ή των περιπτώσεων που η 
εγκατάσταση εξαιρείται προσωρινά από 
το εν λόγω σύστημα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να περιλαμβάνει κατώτατα όρια διοξειδίου του άνθρακα για μεγάλες 
εγκαταστάσεις καύσης.
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Τροπολογία 64
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος 
στο σύνολό του και πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει οριακές τιμές εκπομπών για 
τις ρυπαντικές ουσίες, κατάλληλες 
απαιτήσεις για την προστασία του εδάφους 
και των υπόγειων υδάτων καθώς και 
απαιτήσεις σχετικά με την 
παρακολούθηση. Οι όροι χορήγησης της 
άδειας πρέπει να καθορίζονται βάσει 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

(9) Η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας 
και του περιβάλλοντος στο σύνολό του και 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει απαιτήσεις 
για τη διασφάλιση της προστασίας της 
ατμόσφαιρας, συγκεκριμένα οριακές τιμές 
εκπομπών για τις ρυπαντικές ουσίες 
καθώς και κατάλληλες απαιτήσεις για την 
προστασία του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων καθώς και απαιτήσεις σχετικά με 
την παρακολούθηση. Οι όροι χορήγησης 
της άδειας πρέπει να καθορίζονται βάσει 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ).

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εκτός από το περιβάλλον και η δημόσια υγεία αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ. Η ρύπανση της 
ατμόσφαιρας δεν είναι ασήμαντη για την υγεία του ανθρώπου. Μνεία της προστασίας της υγείας 
του ανθρώπου γίνεται και στις αιτιολογικές σκέψεις 19, 22 και 23 και στα άρθρα 3, 
παράγραφος 2, 33, 41, 53 και 59 της πρότασης.

Οι εκπομπές αερίων στην ατμόσφαιρα πλήττουν επίσης την επιφάνεια του εδάφους και το 
φυσικό τοπίο.

Τροπολογία 65
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος 

(9) Η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος 
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στο σύνολό του και πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει οριακές τιμές εκπομπών για 
τις ρυπαντικές ουσίες, κατάλληλες 
απαιτήσεις για την προστασία του εδάφους 
και των υπόγειων υδάτων καθώς και 
απαιτήσεις σχετικά με την 
παρακολούθηση. Οι όροι χορήγησης της 
άδειας πρέπει να καθορίζονται βάσει 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

στο σύνολό του και πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει οριακές τιμές εκπομπών για 
τις ρυπαντικές ουσίες, κατάλληλες 
απαιτήσεις για την προστασία του εδάφους 
και των υπόγειων υδάτων καθώς και 
απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση 
και κατάλογο επικίνδυνων ουσιών ή 
παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται 
όπως ορίζεται στην οδηγία του 
Συμβουλίου 67/548/ΕΚ της 27ης Ιουνίου 
1967. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει 
να καθορίζονται βάσει βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει τον κατάλογο επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στη 
σχετική εγκατάσταση για να αυξηθεί η διαφάνεια της χρήσης αυτών των ουσιών και να 
παρασχεθεί σωστή βάση για τον καθορισμό των όρων χορήγησης αδειών.

Τροπολογία 66
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
ορισμένες ειδικές περιστάσεις, οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να μπορούν να εγκρίνονται 
παρεκκλίσεις με τις οποίες να επιτρέπεται 
οι οριακές τιμές εκπομπών να υπερβούν τα 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, οι οποίες 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις πρέπει να 
στηρίζονται σε σαφώς καθορισμένα 
κριτήρια και να μην υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές εκπομπών που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(11) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
ορισμένες ειδικές περιστάσεις, οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν
οριακές τιμές εκπομπών ή ισοδύναμες 
παραμέτρους ή ισοδύναμα τεχνικά μέτρα 
που έχουν ως αποτέλεσμα επίπεδα 
εκπομπών τα οποία μπορούν να 
υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές οι οποίες περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Τροπολογία 67
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
ορισμένες ειδικές περιστάσεις, οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να μπορούν να εγκρίνονται 
παρεκκλίσεις με τις οποίες να επιτρέπεται 
οι οριακές τιμές εκπομπών να υπερβούν τα 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, οι οποίες 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις πρέπει να 
στηρίζονται σε σαφώς καθορισμένα 
κριτήρια και να μην υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές εκπομπών που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(11) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
ορισμένες ειδικές περιστάσεις, οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να μπορούν να επιτρέπουν οι 
οριακές τιμές εκπομπών να υπερβαίνουν τα 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές οι οποίες 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα παρέκκλισης είναι αναποτελεσματική καθώς η διαδικασία που περιγράφεται στην 
περίπτωση της παρέκκλισης είναι στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να γίνεται σε κάθε 
περίπτωση. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση δεν πρέπει να εισάγεται με παρέκκλιση.
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Τροπολογία 68
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
ορισμένες ειδικές περιστάσεις, οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να μπορούν να εγκρίνονται
παρεκκλίσεις με τις οποίες να επιτρέπεται 
οι οριακές τιμές εκπομπών να υπερβούν τα 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, οι οποίες 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις πρέπει να 
στηρίζονται σε σαφώς καθορισμένα 
κριτήρια και να μην υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία.

(11) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
ορισμένες ειδικές περιστάσεις, οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να μπορούν να εγκρίνουν
παρεκκλίσεις με τις οποίες να επιτρέπεται 
οι οριακές τιμές εκπομπών να υπερβούν τα 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, οι οποίες 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις πρέπει να 
στηρίζονται σε σαφώς καθορισμένα 
κριτήρια και να μην υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Δεν χρειάζονται 
παρεκκλίσεις για να επιτρέπεται ο 
καθορισμός των οριακών τιμών 
εκπομπών κάτω των επιπέδων εκπομπών 
που συνδέονται με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές όπως περιγράφονται 
στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη νομική βάση αυτής της νομοθετικής πράξης (άρθρο 175 της Συνθήκης), οι 
αρμόδιες αρχές δεν πρέπει να έχουν περιορισμούς στον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών 
που είναι αυστηρότερες από τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές.
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Τροπολογία 69
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η διασπορά ζωικής κοπριάς και 
κτηνοτροφικής ιλύος μπορεί να έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα 
του περιβάλλοντος. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν η πρόληψη και ο έλεγχος 
των εν λόγω επιπτώσεων κατά 
ολοκληρωμένο τρόπο πρέπει η κοπριά και 
η ιλύς που παράγονται από 
δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία να 
διασπείρονται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης ή από τρίτους με χρήση 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. 
Προκειμένου να παρασχεθεί ευελιξία στα 
κράτη μέλη για την τήρηση των εν λόγω 
απαιτήσεων, η εφαρμογή των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών κατά τη διασπορά 
από τον φορέα εκμετάλλευσης ή από 
τρίτους μπορεί να καθορίζεται στην άδεια 
ή σε άλλα μέτρα.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διασπορά ζωικής κοπριάς και κτηνοτροφικής ιλύος διέπεται ήδη από την οδηγία για τα 
νιτρικά άλατα.

Τροπολογία 70
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί 
ότι η λειτουργία μιας εγκατάστασης δεν 

διαγράφεται
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οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων. 
Συνεπώς, οι όροι αδειοδότησης πρέπει να 
περιλαμβάνουν την παρακολούθηση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων, ο δε 
φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να 
αποκαθιστά το χώρο της εγκατάστασης 
μετά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 71
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
η λειτουργία μιας εγκατάστασης δεν 
οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων. 
Συνεπώς, οι όροι αδειοδότησης πρέπει να 
περιλαμβάνουν την παρακολούθηση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων, ο δε 
φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να 
αποκαθιστά το χώρο της εγκατάστασης 
μετά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων.

(16) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
η λειτουργία μιας εγκατάστασης δεν 
οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων. 
Συνεπώς, οι όροι αδειοδότησης πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις απαραίτητες για την 
επίτευξη αυτού του στόχου πτυχές 
παρακολούθησης του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, ο δε φορέας 
εκμετάλλευσης πρέπει να αποκαθιστά το 
χώρο της εγκατάστασης μετά την οριστική 
παύση των δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 72
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι (16) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
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η λειτουργία μιας εγκατάστασης δεν 
οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων. 
Συνεπώς, οι όροι αδειοδότησης πρέπει να 
περιλαμβάνουν την παρακολούθηση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων, ο δε 
φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να 
αποκαθιστά το χώρο της εγκατάστασης 
μετά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων.

η λειτουργία μιας εγκατάστασης δεν 
οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων. 
Συνεπώς, οι όροι αδειοδότησης πρέπει να 
περιλαμβάνουν την κατάλληλη
παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, ο δε φορέας 
εκμετάλλευσης πρέπει, όταν είναι 
αναγκαίο, να αποκαθιστά το χώρο της
εγκατάστασης μετά την οριστική παύση 
των δραστηριοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται ότι υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες η παρακολούθηση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων και η αποκατάσταση του χώρου δεν είναι αναγκαίες.

Τροπολογία 73
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
η λειτουργία μιας εγκατάστασης δεν 
οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων. 
Συνεπώς, οι όροι αδειοδότησης πρέπει να 
περιλαμβάνουν την παρακολούθηση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων, ο δε 
φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να 
αποκαθιστά το χώρο της εγκατάστασης 
μετά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων.

(16) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
η λειτουργία μιας εγκατάστασης δεν 
οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων ή του 
φυσικού τοπίου. Συνεπώς, οι όροι 
αδειοδότησης πρέπει να περιλαμβάνουν 
την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, 
του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, ο 
δε φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να 
αποκαθιστά το χώρο της εγκατάστασης 
μετά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων ιδίως σε αγροτικές περιοχές κατάλληλες για αγροτουρισμό, 
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μπορεί να έχει αντίκτυπο στο έδαφος και τα υπόγεια ύδατα αλλά και στο φυσικό τοπίο.

Τροπολογία 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της 
παρούσας οδηγίας, οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να υποβάλλουν 
τακτικά στην αρμόδια αρχή εκθέσεις 
σχετικά με την συμμόρφωση με τους όρους 
της άδειας. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι ο φορέας 
εκμετάλλευσης και η αρμόδια αρχή 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με την 
παρούσα οδηγία και να καθιερώσουν 
σύστημα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.

(17) Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της 
παρούσας οδηγίας, οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να υποβάλλουν 
τακτικά στην αρμόδια αρχή εκθέσεις 
σχετικά με την συμμόρφωση με τους όρους 
της άδειας. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι όροι αυτοί τηρούνται 
από τον φορέα εκμετάλλευσης και ότι ο 
φορέας εκμετάλλευσης και η αρμόδια αρχή 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με την 
παρούσα οδηγία και να καθιερώσουν 
σύστημα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.
Είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
καθορίζουν τα πλέον κατάλληλα 
καθεστώτα επιβολής περιλαμβανομένων 
και των τρόπων συμμόρφωσης προς τις 
οριακές τιμές εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα καθεστώτα επιβολής ορίζονται από τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 75
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτείται αποτελεσματική 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων προκειμένου το κοινό να έχει 
τη δυνατότητα να εκφράζει, και ο φορέας 
λήψης των αποφάσεων να λαμβάνει 
υπόψη, απόψεις και ανησυχίες 
ενδεχομένως σχετικές με τις εν λόγω 
αποφάσεις, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και 
συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του 
κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και 
στην υποστήριξη εκ μέρους του κοινού 
των αποφάσεων που λαμβάνονται. Οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη προκειμένου να 
προστατεύεται το δικαίωμα διαβίωσης σε 
περιβάλλον που εξασφαλίζει επαρκή 
προσωπική υγεία και ευημερία.

(18) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της 
Σύμβασης του Aarhus απαιτείται 
αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων προκειμένου το 
κοινό να έχει τη δυνατότητα να εκφράζει, 
και ο φορέας λήψης των αποφάσεων να 
λαμβάνει υπόψη, απόψεις και ανησυχίες 
ενδεχομένως σχετικές με τις εν λόγω 
αποφάσεις, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και 
συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του 
κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και 
στην υποστήριξη εκ μέρους του κοινού 
των αποφάσεων που λαμβάνονται. Οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη προκειμένου να 
προστατεύεται το δικαίωμα διαβίωσης σε 
περιβάλλον που εξασφαλίζει επαρκή 
προσωπική υγεία και ευημερία.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της τροπολογίας είναι να γίνεται μνεία συγκεκριμένου εγγράφου της ΕΕ, που 
συντάχθηκε στο Aarhus στις 25 Ιουνίου 1998 και αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα 
περιβάλλοντος.
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Τροπολογία 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Οι μεγάλες μονάδες καύσης 
συμβάλλουν επίσης ιδιαίτερα στις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα την αύξηση 
των συγκεντρώσεων του διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αυξάνοντας 
με τον τρόπο αυτό την αλλαγή του 
κλίματος στον πλανήτη και εισάγοντας 
πολλές επιζήμιες επιπτώσεις και 
αναδράσεις στα ανθρώπινα και 
οικολογικά συστήματα. Αυτές οι 
αυξανόμενες συγκεντρώσεις προσεγγίζουν 
ταχέως ή έχουν ήδη υπερβεί κρίσιμα 
κατώτατα όρια που θα οδηγήσουν σε 
σημαντικά μεγαλύτερη αλλαγή του 
κλίματος και αύξηση των μέσων 
θερμοκρασιών στην επιφάνεια της γης 
αρκετά πάνω από τον στόχο μη 
υπέρβασης των 2 βαθμών Κελσίου της 
ΕΕ, συνθήκες που θα ήταν ανθρωπίνως 
αδύνατον να διαχειρισθεί ή να 
επανορθώσει κανείς μέσα σε προβλέψιμο 
χρονικό διάστημα. Το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών (ETS) ενώ 
παρέχει δυνητικώς χρήσιμο αν και αργό 
πλαίσιο για μειώσεις σε όλους τους τομείς 
της οικονομίας των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, δεν προσφέρει επαρκώς 
ισχυρό μήνυμα ως προς την τιμή για να 
προληφθεί η εισχώρηση ή η παραμονή 
στο σύστημα νέων πολύ μεγάλων 
σημειακών πηγών διοξειδίου του 
άνθρακα και με τον τρόπο αυξάνει τις 
τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών της 
ΕΕ. Είναι επομένως απαραίτητο να 
περιληφθούν στην κοινοτική νομοθεσία 
για τη ρύπανση που προέρχεται από τη 
βιομηχανία διατάξεις που απαιτούν 
οριακές τιμές εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα για νέες 
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εγκαταστάσεις με ηλεκτροπαραγωγική 
ικανότητα άνω των 300MW, και να 
ισχύσουν αυτές οι οριακές τιμές στις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις εν ευθέτω 
χρόνω.

Or. en

Τροπολογία 77
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Η εφαρμογή της στρατηγικής της 
Κοινότητας για τις διοξίνες, τα φουράνια 
και τα πολυχλωροδιφαινύλια απαιτεί 
αναθεώρηση των τρόπων έκφρασης των 
συντελεστών ισοδυναμίας για τις διβενζο-
π-διοξίνες και τα διβενζοφουράνια και 
επέκταση του πεδίου των συντελεστών 
αυτών για να καλυφθούν τα 
πολυχλωροδιφαινύλια των οποίων η 
δράση ομοιάζει με τη δράση των 
διοξινών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός των συγκεντρώσεων των εκπομπών πολυχλωριωμένων διβενζο-p-διοξινών ή 
των πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDD, PCDF) πρέπει να βασίζεται στις μεθόδους 
(συντελεστές ισοδυναμίας) που ενέκρινε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και όπως πρότεινε 
αυτή, να περιλαμβάνει και τα PCB που μοιάζουν με διοξίνες δεδομένου ότι αυτά όπως και τα 
PCDD και τα PCDF περιλαμβάνονται στις ουσίες τις οποίες η κοινοτική στρατηγική προτίθεται 
να μειώσει.
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Τροπολογία 78
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η συναποτέφρωση αποβλήτων σε 
μονάδες που δεν προορίζονται 
πρωτίστως για αποτέφρωση αποβλήτων 
δεν πρέπει να μπορεί να προκαλεί, στο 
τμήμα του όγκου των καυσαερίων που 
παράγεται από την συναποτέφρωση αυτή, 
εκπομπές ρυπαντικών ουσιών 
υψηλότερες από εκείνες που επιτρέπονται 
για αποκλειστικές μονάδες αποτέφρωσης 
και, συνεπώς, πρέπει να συνεχίσει να 
υπόκειται σε ανάλογους περιορισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή σύμφωνα με την οποία η συναποτέφρωση δεν πρέπει να οδηγεί σε υψηλότερη ρύπανση 
από εκείνην που προκαλεί η αποτέφρωση αποβλήτων είναι θεμελιώδης αρχή της οδηγίας 
αποτέφρωσης αποβλήτων 2000/76/ΕΚ. Πρέπει να εξακολουθεί να διαφυλάσσεται σαφώς στο 
νέο κείμενο.

Τροπολογία 79
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η συναποτέφρωση αποβλήτων σε 
μονάδες που δεν προορίζονται 
πρωτίστως για αποτέφρωση αποβλήτων 
δεν πρέπει να μπορεί να προκαλεί, στο 
τμήμα του όγκου των καυσαερίων που 
παράγεται από την συναποτέφρωση αυτή, 
εκπομπές ρυπαντικών ουσιών 
υψηλότερες από εκείνες που επιτρέπονται 
για αποκλειστικές μονάδες αποτέφρωσης 
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και, συνεπώς, πρέπει να συνεχίσει να 
υπόκειται σε ανάλογους περιορισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή σύμφωνα με την οποία η συναποτέφρωση δεν πρέπει να οδηγεί σε υψηλότερη ρύπανση 
από εκείνην που προκαλεί η αποτέφρωση αποβλήτων είναι θεμελιώδης αρχή της οδηγίας 
αποτέφρωσης αποβλήτων 2000/76/ΕΚ (υπάρχουσα αιτιολογική σκέψη 27) και δεν πρέπει να 
διαγραφεί από την αναδιατυπωμένη οδηγία.

Τροπολογία 80
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η συναποτέφρωση αποβλήτων σε 
μονάδες που δεν προορίζονται 
πρωτίστως για αποτέφρωση αποβλήτων 
δεν θα πρέπει να μπορεί να προκαλεί, στο 
τμήμα του όγκου των καυσαερίων που 
παράγεται από την συναποτέφρωση αυτή, 
εκπομπές ρυπαντικών ουσιών 
υψηλότερες από εκείνες που επιτρέπονται 
για αποκλειστικές μονάδες αποτέφρωσης 
και, συνεπώς, θα πρέπει να υπόκειται σε 
ανάλογους περιορισμούς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσιαστική διάταξη προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεχής προστασία του περιβάλλοντος και 
της δημόσιας υγείας όταν συναποτεφρώνονται απόβλητα. Το κείμενο της προτεινόμενης 
αιτιολογικής σκέψης βρίσκεται ήδη στην οδηγία αποτέφρωσης αποβλήτων 2000/76/ΕΚ 
(αιτιολογική σκέψη 27) και δεν πρέπει να διαγραφεί από την αναδιατυπωμένη οδηγία.
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Τροπολογία 81
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η συναποτέφρωση αποβλήτων σε 
μονάδες που δεν προορίζονται 
πρωτίστως για αποτέφρωση αποβλήτων 
δεν θα πρέπει να μπορεί να προκαλεί, στο 
τμήμα του όγκου των καυσαερίων που 
παράγεται από την συναποτέφρωση αυτή, 
εκπομπές ρυπαντικών ουσιών 
υψηλότερες από εκείνες που επιτρέπονται 
για αποκλειστικές μονάδες αποτέφρωσης 
και, συνεπώς, θα πρέπει να υπόκειται σε 
ανάλογους περιορισμούς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία αναπαράγει την αιτιολογική σκέψη 27 της οδηγίας 2000/76/ΕΚ για 
την αποτέφρωση αποβλήτων, η οποία καλύπτει και τη συναποτέφρωση. Η συναποτέφρωση 
πρέπει να περιληφθεί στο πεδίο της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές για να διασφαλίζεται 
η σταθερή προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος όταν διενεργείται συναποτέφρωση 
αποβλήτων. Η συμπερίληψη της συναποτέφρωσης εν προκειμένω είναι απολύτως 
αιτιολογημένη δεδομένου ότι αυτή καλύπτεται ήδη από άλλες διατάξεις της οδηγίας. 

Τροπολογία 82
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
διοξειδίου του τιτανίου μπορούν να 
προκαλέσουν σημαντική ρύπανση της 
ατμόσφαιρας και των υδάτων. 
Προκειμένου να μειωθούν οι σχετικές 
επιπτώσεις, απαιτείται ο καθορισμός σε 
κοινοτικό επίπεδο αυστηρότερων οριακών 

(24) Οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
διοξειδίου του τιτανίου μπορούν να 
προκαλέσουν σημαντική ρύπανση της 
ατμόσφαιρας και των υδάτων και να 
ενέχουν τοξικολογικούς κινδύνους. 
Προκειμένου να μειωθούν οι σχετικές 
επιπτώσεις, απαιτείται ο καθορισμός σε 
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τιμών εκπομπών για ορισμένες ρυπαντικές 
ουσίες.

κοινοτικό επίπεδο αυστηρότερων οριακών 
τιμών εκπομπών για ορισμένες ρυπαντικές 
ουσίες.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το διοξείδιο του τιτανίου μπορεί να ενέχει τοξικολογικούς κινδύνους διότι προκαλεί ερεθισμό 
του δέρματος, των ματιών και των βλεννογόνων του αναπνευστικού συστήματος.

Τροπολογία 83
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
κανόνες σχετικά με τις επιβλητέες 
κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας και να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν 
λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

(27) Σύμφωνα με την αρχή ο "ρυπαίνων 
πληρώνει" τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 
επιβλητέες κυρώσεις για παραβάσεις των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν 
λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της τροπολογίας είναι να διευκρινίσει τη διάταξη και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
διώκουν τους ρυπαίνοντες.
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Τροπολογία 84
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την παρούσα οδηγία θεσπίζονται 
κανόνες σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που 
προκαλούν οι βιομηχανικές
δραστηριότητες . 

Με την παρούσα οδηγία θεσπίζονται 
κανόνες σχετικά με την προστασία της 
δημόσιας υγείας και την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που 
προκαλούν οι βιομηχανικές
δραστηριότητες . 

Η οδηγία προβλέπει επίσης κανόνες  για 
την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, τη μείωση των εκπομπών στην 
ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος, 
καθώς και για την πρόληψη της 
παραγωγής, αποβλήτων, ώστε να 
επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος στο σύνολό του.

Η οδηγία προβλέπει επίσης κανόνες  για 
την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, τη μείωση των εκπομπών στην 
ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος, 
καθώς και για την πρόληψη της 
παραγωγής, αποβλήτων, ώστε να 
επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
στο σύνολό του.

Or. pl

Τροπολογία 85
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Το κεφάλαιο Ι θεσπίζει κοινές διατάξεις 
οι οποίες ισχύουν για όλες τις 
βιομηχανικές δραστηριότητες που 
καλύπτει η παρούσα οδηγία. 
Το κεφάλαιο ΙΙ καλύπτει τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι και θεσπίζει ειδικές 
διατάξεις για τις εν λόγω δραστηριότητες.   
Τα κεφάλαια III έως VI περιέχουν 
ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τις 
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μεγάλες μονάδες καύσης, τις μονάδες 
αποτέφρωσης αποβλήτων, τις 
εγκαταστάσεις διαλυτών και τις 
εγκαταστάσεις διοξειδίου του τιτανίου 
αντίστοιχα. 
Το κεφάλαιο VII περιέχει διατάξεις 
σχετικά με τις αρμόδιες αρχές, την 
υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη, 
την επιτροπή, τις κυρώσεις και τις 
τυπικές τελικές διατάξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχώνευση επτά οδηγιών σε μία οδηγεί σε ένα συνολικό κείμενο. Θα είναι μεγαλύτερη η 
σαφήνεια του κειμένου με τη συμπερίληψη άρθρου που θα περιγράφει τη δομή της οδηγίας. Το 
κείμενο της τροπολογίας προέρχεται από την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση 
αλλά που δεν θα αποτελέσει μέρος της οδηγίας.

Τροπολογία 86
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης ούτε στη δοκιμή νέων 
προϊόντων και διαδικασιών.

(2) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις δραστηριότητες έρευνας όπως 
ορίζεται από την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι όροι που εμφαίνονται στην πρόταση πρέπει να ορίζονται σαφώς. "Δραστηριότητες 
ανάπτυξης" ή "δοκιμή νέων προϊόντων και διαδικασιών" πραγματοποιούνται τακτικά σε 
μερικές εγκαταστάσεις που καλύπτονται δυνάμει του Παραρτήματος I της παρούσας οδηγίας, 
δεν πρέπει ωστόσο να αποτελεί βάση για τον αποκλεισμό αυτών των δραστηριοτήτων από το 
πεδίο της παρούσα οδηγίας.
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Τροπολογία 87
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «ρύπανση»: η άμεση ή έμμεση 
εισαγωγή στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το 
έδαφος, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης 
δραστηριότητας, ουσιών, κραδασμών, 
θερμότητας ή θορύβου που ενδέχεται να 
βλάψουν την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, να υποβαθμίσουν υλικά 
αγαθά, να παραβλάψουν ή να εμποδίσουν 
την ψυχαγωγική λειτουργία καθώς και τις 
άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος,

(2) «ρύπανση»: η άμεση ή έμμεση 
εισαγωγή στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το 
έδαφος, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης 
δραστηριότητας, ουσιών, κραδασμών, 
θερμότητας ή θορύβου που ενδέχεται να 
βλάψουν την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον ή να υποβαθμίσουν υλικά 
αγαθά,

Or. de

Τροπολογία 88
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) "αρμόδια αρχή": η αρχή (ή αρχές) ή 
οι οργανισμοί που, δυνάμει των 
νομοθετικών διατάξεων των κρατών 
μελών, είναι υπεύθυνοι για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της αρμόδιας αρχής πρέπει να παραμείνει στο κείμενο δεδομένου ότι οι αρχές αυτές 
παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλη την οδηγία.
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Τροπολογία 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) "Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται 
με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές": το 
φάσμα εκπομπών που επιτυγχάνεται με 
την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών όπως περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ κατά τη διάρκεια 
κανονικών συνθηκών λειτουργίας και 
εκφράζονται ως μέσοι όροι επί ένα 
χρονικό διάστημα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο ένας ορισμός για τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές (BAT-AΕL)

Τροπολογία 90
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που 
συνδέονται με τα επίπεδα εκπομπών 
(BAT-AEL) αντιπροσωπεύουν φάσμα 
επιπέδων εκπομπών που θα μπορούσαν 
να προβλεφθούν ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής, για ειδικό τομέα στο σύνολό 
του και υπό κανονικές λειτουργίες, των 
τεχνικών που περιγράφονται στο ειδικό 
έγγραφο αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών. 
Οι BAT-AEL παρέχουν κατάλληλο σημείο 
αναφοράς για τον καθορισμό οριακών 
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τιμών εκπομπών στην άδεια και 
διαφέρουν από τις οριακές τιμές 
εκπομπών καθώς οι οριακές τιμές 
εκπομπών χρειάζεται να λάβουν επίσης 
υπόψη τις απαιτήσεις παρακολούθησης 
και συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασικές νέες διατάξεις της αναδιατυπωμένης πρότασης της Επιτροπής αναφέρονται στις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που συνδέονται με τα επίπεδα εκπομπών (BATAEL). Πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι οι BATAEL και οι οριακές τιμές εκπομπών (ELV) είναι διαφορετικές 
έννοιες. Στην αναδιατυπωμένη πρόταση της Επιτροπής προβλέπεται ορισμός μόνον για τις 
οριακές τιμές εκπομπών (ELV).

Ως εκ τούτου για λόγους νομικής σαφήνειας χρειάζεται ορισμός για τις BATAEL. Ο ορισμός 
αυτός βασίζεται στο πνεύμα του τι πρέπει να περιλαμβάνει το έγγραφο BREF Outline and 
Guide που δημοσίευσε η Επιτροπή.

Τροπολογία 91
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) "επίπεδα εκπομπών συνδεόμενα με 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές": τα 
αντιπροσωπευτικά επίπεδα εκπομπών για 
συγκεκριμένη τεχνική ή συνδυασμό 
τεχνικών που εκφράζονται ως μέσοι όροι 
δυνάμενοι να επιτευχθούν κατά τη 
διάρκεια σημαντικού χρονικού 
διαστήματος υπό κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας χρησιμοποιώντας βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "επίπεδα εκπομπών συνδεόμενα με βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές" (BATAEL) θα 
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αποκτήσει μεγάλη σημασία στο πλαίσιο της προτεινόμενης οδηγίας, ιδιαίτερα το άρθρο 16, 
παράγραφος 3 και επομένως απαιτεί σαφή ορισμό. Αυτό ο ορισμός επιπλέον καθορίζει από 
κοινού με την τροπ. 20 και την τροπ. 24 ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ οριακών τιμών εκπομπών 
(ή ισοδύναμων παραμέτρων ή τεχνικών μέτρων) και BATAEL. 

Αυτή η τροπολογία είναι αποδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 80α ROP λόγω της σχέσης της με την 
πρόταση της Επιτροπής για το άρθρο 16, παράγραφος 3.

Τροπολογία 92
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «άδεια»: η έγγραφη άδεια λειτουργίας 
μέρους ή ολόκληρης εγκατάστασης ή 
μονάδας καύσης ή μονάδας αποτέφρωσης 
ή συναποτέφρωσης αποβλήτων. 

(7) «άδεια»: η έγγραφη άδεια λειτουργίας 
μέρους ή ολόκληρης εγκατάστασης ή 
μονάδας καύσης ή μονάδας αποτέφρωσης 
ή συναποτέφρωσης αποβλήτων.  

Η άδεια μπορεί να καλύπτει μία ή 
περισσότερες εγκαταστάσεις ή τμήματα 
εγκαταστάσεων την εκμετάλλευση των 
οποίων έχει ο ίδιος φορέας λειτουργίας 
στον ίδιο χώρο. 
Η άδεια μπορεί να ισχύει για μία ή 
περισσότερες διασυνδεόμενες σε επίπεδο 
λειτουργίας εγκαταστάσεις ή μέρη αυτών 
σε διαφορετικούς χώρους ή για 
διασυνδεόμενες σε επίπεδο λειτουργίας 
εγκαταστάσεις ή μέρη αυτών στον ίδιο 
χώρο με διαφορετικούς φορείς 
λειτουργίας·

Or. it

Αιτιολόγηση

Εάν ένας χώρος είχε αρκετές εγκαταστάσεις και εκάστη εξ αυτών καλύπτεται από διαφορετική
άδεια, μια υποχρεωτική άδεια για το χώρο αυτό ως σύνολο θα συνεπάγεται την υποχρέωση να 
λαμβάνονται υπόψη οι σωρευτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ασφάλεια όπως 
προβλέπεται, παραδείγματος χάριν, στις οδηγίες Seveso· όσον αφορά διαφορετικές 
εγκαταστάσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο ίδιος φορέας, η άδεια που θα χορηγηθεί πρέπει να 
επιτρέπει αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ διεργασιών, παραδείγματος χάριν, μεταξύ μονάδας καύσης 
και μονάδων επεξεργασίας (στερεών) αποβλήτων.
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Τροπολογία 93
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - σημείο 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, 
μετατροπές ή επεκτάσεις μιας 
εγκατάστασης θεωρούνται ουσιαστικές 
εάν είναι μεγαλύτερες ή ίσες προς 
οιαδήποτε κατώτατα όρια ή εάν η 
αύξηση που απορρέει από την μετατροπή 
ή την επέκταση προκαλεί υπέρβαση των 
κατώτατων ορίων που θεσπίζονται στα 
Παραρτήματα I, VII και VIII.

Or. it

Αιτιολόγηση

Εάν στον ορισμό της "ουσιαστικής μετατροπής" παραλειφθούν οι ποσοτικές αναφορές (του 
τύπου που ήδη υπάρχουν στην τρέχουσα οδηγία ΟΠΕΡ) ενδέχεται να παρατηρηθούν πολύ 
μεγάλες διακυμάνσεις στις προσεγγίσεις που θα ακολουθήσουν τα μεμονωμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον προσδιορισμό των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών λαμβάνονται 
ιδιαιτέρως υπόψη τα στοιχεία του 
παραρτήματος III·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στα κριτήρια του Παραρτήματος III είναι απολύτως σημαντική για την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση! Πρέπει να αναφέρεται πώς καθορίζονται οι ΒΔΤ. Τούτο πρέπει να 
γίνει εξετάζοντας το κόστος και τα οφέλη των τεχνικών που είναι διαθέσιμες για συγκεκριμένη 
εγκατάσταση και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που παρέχονται στο Παράρτημα III 
(προηγουμένως IV στην οδηγία ΟΠΕΡ 96/61/ΕΚ).

Τροπολογία 95
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) "επίπεδα εκπομπών που συνδέονται 
με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές": τα 
επίπεδα εκπομπών που λαμβάνονται υπό 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας 
χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές όπως περιγράφονται 
στα έγγραφα αναφοράςΒΔΤ, εκφράζονται 
ως μέσοι όροι επί ένα χρονικό διάστημα 
και βάσει δεδομένων συνθηκών 
αναφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός έχει σημασία για να προσδιορισθεί ο καθορισμός οριακών τιμών εκπομπών 
όπως ορίζεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2. Καθίσταται σαφές ότι οι οριακές τιμές εκπομπών 
βασίζονται στις αναφορές που ορίζονται στα έγγραφα BREF και δεν καλύπτουν για παράδειγμα 
μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας (π.χ. έναρξη, κλείσιμο, περίοδοι συντήρησης ή διατάραξη 
της κανονικής λειτουργίας μιας εγκατάστασης).
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Τροπολογία 96
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) "επίπεδα εκπομπών που συνδέονται 
με τις ΒΔΤ": η περιβαλλοντική επίδοση 
που θα μπορούσε να προβλεφθεί ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής, σε ειδικό 
τομέα, των τεχνικών που περιγράφονται 
στο αντίστοιχο έγγραφο αναφοράς, 
λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία 
κόστους και πλεονεκτημάτων που 
εμπεριέχει ο ορισμός των ΒΔΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ θα είναι η αναφορά για τον ορισμό των 
προϋποθέσεων της άδειας, πιο κάτω οριακές τιμές εκπομπών. Η έννοια χρησιμοποιείται στο 
κείμενο των άρθρων και θάπρεπε να δίδεται ορισμός στο άρθρο 3. Ο ανωτέρω ορισμός 
προέρχεται από το κείμενο του κεφαλαίου για τις ΒΔΤ του εγγράφου αναφοράς BREF για την 
καύση αποβλήτων. 

Τροπολογία 97
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «φορέας εκμετάλλευσης»: κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
εκμεταλλεύεται ή ελέγχει την εγκατάσταση 
ή τη μονάδα καύσης ή μονάδα 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
αποβλήτων ή, αν αυτό προβλέπεται από 
την εθνική νομοθεσία, στο οποίο έχει 
εκχωρηθεί αποφασιστική οικονομική 
εξουσία επ' αυτής της τεχνικής λειτουργίας 
της εγκατάστασης ή της μονάδας ,

(10) «φορέας εκμετάλλευσης»: κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
εκμεταλλεύεται ή ελέγχει την εγκατάσταση 
ή τη μονάδα καύσης ή μονάδα 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
αποβλήτων ή, αν αυτό προβλέπεται από 
την εθνική νομοθεσία, στο οποίο έχει 
εκχωρηθεί αποφασιστική οικονομική 
εξουσία επ' αυτής της τεχνικής λειτουργίας 
της εγκατάστασης ή της μονάδας. Δύο ή 
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περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
μπορεί να είναι από κοινού ο φορέας 
εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή μπορεί 
να είναι φορείς εκμετάλλευσης 
διαφορετικών τμημάτων εγκατάστασης·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πβλ. τροπολογία επί του άρθρου 5. Για να καταστεί το κείμενο σαφέστερο το άρθρο 5 
μεταφέρεται στον ορισμό του "φορέα εκμετάλλευσης" του άρθρου 3, παράγραφος 10.

Τροπολογία 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «αναδυόμενη τεχνική»: νέα τεχνική 
για μια βιομηχανική δραστηριότητα, η 
οποία εάν αναπτυχθεί εμπορικά, μπορεί να 
εξασφαλίσει υψηλότερο γενικό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος ή 
μεγαλύτερες οικονομίες από τις 
υφιστάμενες βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές,

(13) «αναδυόμενη τεχνική»: νέα τεχνική, η 
οποία εάν δοκιμασθεί στη βιομηχανία και 
αναπτυχθεί εμπορικά, μπορεί να 
εξασφαλίσει υψηλότερο ή παρόμοιο 
γενικό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος ή μεγαλύτερη ή παρόμοια 
εξοικονόμηση κόστους από τις υφιστάμενες 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές,

Or. en

Αιτιολόγηση

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed. 
Recital (12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging techniques 
are not considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an ‘emerging 
technique’ is that it has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So many 
techniques were really promising under laboratory conditions or even as pilot factory without 
ever being eventually able to give satisfaction in day-to-day operation. On the other hand a 
new technique may be interesting too, even if it just performs and protects the environment as 
well as the existing ones.
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Τροπολογία 99
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «αναδυόμενη τεχνική»: νέα τεχνική 
για μια βιομηχανική δραστηριότητα, η 
οποία εάν αναπτυχθεί εμπορικά, μπορεί να
εξασφαλίσει υψηλότερο γενικό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος ή 
μεγαλύτερες οικονομίες από τις 
υφιστάμενες βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές,

(13) «αναδυόμενη τεχνική»: νέα τεχνική 
για μια βιομηχανική δραστηριότητα, η 
οποία εάν αναπτυχθεί εμπορικά, θα 
εξασφαλίσει υψηλότερο γενικό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος ή 
μεγαλύτερες οικονομίες από τις 
υφιστάμενες βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές,

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι οι αναδυόμενες τεχνικές θα έχουν οφέλη εάν εφαρμοσθούν στην πράξη.  

Τροπολογία 100
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «βασική έκθεση»: ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων από επικίνδυνες ουσίες, 

(15) "βασική έκθεση": ποσοτικοποιημένες 
και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση του εδάφους, 
περιλαμβανομένης της βιοποικιλότητας 
του εδάφους και των υπογείων υδάτων για 
τους σκοπούς της επαναφοράς του χώρου 
στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν 
πριν αρχίσει να λειτουργεί νέα 
εγκατάσταση ή όταν επικαιροποιηθεί μια 
άδεια για υφιστάμενη εγκατάσταση·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η βασική έκθεση αποτελεί κεντρικό στοιχείο για να λειτουργήσει η οδηγία ΟΠΕΡ σε συνδυασμό 
με άλλες πολιτικές.  Η βιοποικιλότητα του εδάφους είναι αποτελεσματικός δείκτης της υγείας 
του εδάφους και της ζώνης ποιότητας στην οποία βρίσκεται προκειμένου να παρασχεθεί ορθή 
βάση για επανόρθωση και αξιολόγηση της υποχρέωσης των φορέων εκμετάλλευσης σύμφωνα 
με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", οπότε η βασική έκθεση είναι προαπαιτούμενη 
προϋπόθεση.

Τροπολογία 101
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «βασική έκθεση»: ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων από επικίνδυνες ουσίες,

(15) "βασική έκθεση": λεπτομερείς και 
ποσοτικοποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με την κατάσταση του εδάφους, 
περιλαμβανομένης της βιοποικιλότητας 
του εδάφους και των υπογείων υδάτων και 
με οιαδήποτε μόλυνση από επικίνδυνες 
ουσίες για τους σκοπούς της 
επανόρθωσης και αποκατάστασης του 
χώρου·

Or. en

Τροπολογία 102
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «βασική έκθεση»: ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων από επικίνδυνες ουσίες,

(15) «βασική έκθεση»: ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων που προκαλείται από την 
παρουσία επικίνδυνων ουσιών,

Or. en
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Τροπολογία 103
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «βασική έκθεση»: ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων από επικίνδυνες ουσίες,

(15) «βασική έκθεση»: ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων από σημαντικές ποσότητες 
σχετικών επικίνδυνων ουσιών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία μια βασική έκθεση πρέπει να καλύπτει όλες 
τις πιθανές επικίνδυνες ουσίες (οι ουσίες αυτές μπορεί να είναι μερικές εκατοντάδες), είναι 
αναγκαίο να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης στη ρύπανση από σημαντικές 
ποσότητες επικίνδυνων ουσιών.

Τροπολογία 104
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «βασική έκθεση»: ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων από επικίνδυνες ουσίες, 

(15) «βασική έκθεση»: ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες,

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πβλ. τροπολογία επί του άρθρου 23, παράγραφος 3. Ο ορισμός των "επικίνδυνων ουσιών" και 
η σχέση της βασικής έκθεσης με την παρουσία τέτοιων ουσιών καθιστά το πεδίο εφαρμογής 
πολύ ευρύ.  Ο απαραίτητος περιορισμός του πεδίου εφαρμογής μπορεί να επιτευχθεί με την 
εισαγωγή της λέξης "σχετικός". 
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Τροπολογία 105
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) "περιβαλλοντική επιθεώρηση": 
κάθε δραστηριότητα που συνεπάγεται 
έλεγχο της συμμόρφωσης μιας 
εγκατάστασης προς τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις της· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της "περιβαλλοντικής επιθεώρησης" ερμηνεύεται με ποικίλους τρόπους από τα 
διάφορα κράτη μέλη. Επομένως χρειάζεται σαφής ορισμός για την υποβολή ομοιόμορφων 
εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση της οδηγίας. 

Τροπολογία 106
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) «βιομάζα»: οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα:

(20) "βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
μέρος προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων από γεωργικές 
(συμπεριλαμβανομένων φυτικών και 
ζωικών ουσιών), δασοκομικές και 
συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, 
καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο μέρος 
των βιομηχανικών και αστικών 
αποβλήτων,

(α) προϊόντα που αποτελούνται από 
οποιαδήποτε φυτική ύλη, προερχόμενη 
από τη γεωργία ή τη δασοκομία, η οποία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο 
προκειμένου να ανακτηθεί το ενεργειακό 
της περιεχόμενο,  
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(β) τα ακόλουθα απόβλητα που 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμο:
(i) φυτικά απόβλητα της γεωργίας ή της 
δασοκομίας,
(ii) φυτικά απόβλητα της βιομηχανίας 
τροφίμων, εφόσον ανακτάται η 
εκλυόμενη θερμότητα,
(iii) ινώδη φυτικά απόβλητα από την 
παραγωγή παρθένου χαρτοπολτού και την 
παραγωγή χαρτιού από χαρτοπολτό, 
εφόσον για τα απόβλητα αυτά 
εφαρμόζεται διαδικασία 
συναποτέφρωσης στον τόπο παραγωγής 
και ανακτάται η εκλυόμενη θερμότητα,
(iv) απόβλητα φελλού,
(v) απόβλητα ξύλου εκτός από τα 
απόβλητα ξύλου που ενδέχεται να 
περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις 
ή βαρέα μέταλλα ως αποτέλεσμα 
επεξεργασίας με συντηρητικά ξύλου ή 
επίστρωσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή έχει σημασία να υπάρχει συνοχή μεταξύ όλων των κειμένων της ΕΕ και ειδικά στους 
ορισμούς, ο ορισμός της βιομάζας πρέπει να είναι ο ίδιος τόσο στην αρχική οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2001/77/ΕΚ) όσο και στην προτεινόμενη οδηγία για τις 
βιομηχανικές εκπομπές. Αλλαγή στον ορισμό θα προκαλέσει σύγχυση και θα θέσει σε κίνδυνο 
τις επενδύσεις που ήδη έχουν διενεργηθεί.

Τροπολογία 107
Niels Busk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 20 – στοιχείο (v) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vα) ζωικά απόβλητα της βιομηχανίας 
τροφίμων, εφόσον ανακτάται η 
εκλυόμενη θερμότητα,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται η αποτέφρωση αποβλήτων από ζωικά λίπη από τη βιομηχανία 
επεξεργασίας τροφίμων χωρίς δαπανηρές απαιτήσεις παρακολούθησης. 
Η υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων με την αποτέφρωση ζωικών λιπών θα μειώσει τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και θα εξοικονομήσει κόστος για τις βιομηχανίες τροφίμων. 
Η υποκατάσταση ορυκτών ελαίων με ζωικά λίπη είναι ορθή από περιβαλλοντική άποψη. Δεν θα 
αυξήσει τον αντίκτυπο των λεβήτων στο περιβάλλον.  

Τροπολογία 108
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) «μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων »: 
κάθε σταθερή ή κινητή τεχνική μονάδα με
τον εξοπλισμό της, που προορίζεται 
αποκλειστικά για θερμική επεξεργασία 
αποβλήτων, με ή χωρίς ανάκτηση της 
θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση , 
μέσω  της αποτέφρωσης αποβλήτων με 
οξείδωση καθώς και άλλων τεχνικών 
θερμικής επεξεργασίας εφόσον οι ουσίες
που προέρχονται από την επεξεργασία στη 
συνέχεια αποτεφρώνονται, 

(26) "μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων": 
κάθε σταθερή ή κινητή τεχνική μονάδα με 
τον εξοπλισμό της, που προορίζεται 
αποκλειστικά για θερμική επεξεργασία 
αποβλήτων, με ή χωρίς ανάκτηση της 
θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση , 
μέσω της αποτέφρωσης αποβλήτων με 
οξείδωση καθώς και άλλων τεχνικών 
θερμικής επεξεργασίας, όπως η πυρόλυση, 
η αεριοποίηση ή η τεχνική πλάσματος,
εφόσον οι ουσίες που προέρχονται από την 
επεξεργασία στη συνέχεια 
αποτεφρώνονται,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας η πυρόλυση, η αεριοποίηση και το πλάσμα πρέπει να συνεχίσουν να 
περιλαμβάνονται στην οδηγία. Η ποσότητα θερμικών ή "ημιθερμικών" επεξεργασιών δεν είναι 
μεγάλη, οπότε ο κατάλογος μπορεί να είναι πλήρης. Η αφαίρεση των ονομασιών αυτών των 
τεχνολογιών από την οδηγία θα στείλει μήνυμα ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν εμπίπτουν πλέον 
στο πεδίο της οδηγίας. Ο κίνδυνος ορισμένες από τις επεξεργασίες αυτές να ξεφύγουν από το
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ή να ανοίξουν το δρόμο για προσφυγές στο ΔΕΚ δεν δικαιολογεί 
την αλλαγή.
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Τροπολογία 109
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) «μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων »: 
κάθε σταθερή ή κινητή τεχνική μονάδα με 
τον εξοπλισμό της, που προορίζεται 
αποκλειστικά για θερμική επεξεργασία 
αποβλήτων, με ή χωρίς ανάκτηση της 
θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση , 
μέσω  της αποτέφρωσης αποβλήτων με 
οξείδωση καθώς και άλλων τεχνικών 
θερμικής επεξεργασίας εφόσον οι ουσίες 
που προέρχονται από την επεξεργασία στη 
συνέχεια αποτεφρώνονται, 

(26) "μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων": 
κάθε σταθερή ή κινητή τεχνική μονάδα με 
τον εξοπλισμό της, που προορίζεται 
αποκλειστικά για θερμική επεξεργασία 
αποβλήτων, με ή χωρίς ανάκτηση της 
θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση , 
μέσω της αποτέφρωσης αποβλήτων με 
οξείδωση καθώς και άλλων τεχνικών 
θερμικής επεξεργασίας, όπως η πυρόλυση, 
η αεριοποίηση ή η τεχνική πλάσματος, 
εφόσον οι ουσίες που προέρχονται από την 
επεξεργασία στη συνέχεια 
αποτεφρώνονται, 

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να καταστεί σαφές ότι εννοούνται και οι τεχνικές της πυρόλυσης, 
της αεριοποίησης και του πλάσματος.

Τροπολογία 110
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) «μονάδα συναποτέφρωσης 
αποβλήτων »: κάθε σταθερή ή κινητή 
τεχνική μονάδα  της οποίας κύρια 
αποστολή είναι η παραγωγή ενέργειας ή η 
παραγωγή υλικών προϊόντων και στην 
οποία χρησιμοποιούνται απόβλητα ως 
σύνηθες ή συμπληρωματικό καύσιμο, ή 
στην οποία τα απόβλητα υφίστανται 
θερμική επεξεργασία για τη διάθεσή τους 

(27) «μονάδα συναποτέφρωσης 
αποβλήτων »: κάθε σταθερή ή κινητή 
τεχνική μονάδα  της οποίας κύρια 
αποστολή είναι η παραγωγή ενέργειας ή η 
παραγωγή υλικών προϊόντων και στην 
οποία χρησιμοποιούνται απόβλητα ως 
σύνηθες ή συμπληρωματικό καύσιμο, ή 
στην οποία τα απόβλητα υφίστανται 
θερμική επεξεργασία για τη διάθεσή τους 
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μέσω αποτέφρωσης αποβλήτων με 
οξείδωση καθώς και άλλων τεχνικών 
θερμικής επεξεργασίας, εφόσον οι ουσίες 
που προέρχονται από την επεξεργασία στη 
συνέχεια αποτεφρώνονται,

μέσω αποτέφρωσης αποβλήτων με 
οξείδωση καθώς και άλλων τεχνικών 
θερμικής επεξεργασίας όπως η πυρόλυση, 
η αεριοποίηση ή η τεχνική πλάσματος,
εφόσον οι ουσίες που προέρχονται από την 
επεξεργασία στη συνέχεια 
αποτεφρώνονται,

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να καταστεί σαφές ότι εννοούνται και οι τεχνικές της πυρόλυσης, 
της αεριοποίησης και του πλάσματος. Αντιστοιχεί στην τροπολογία επί του άρθρου 3, 
παράγραφος 27.

Τροπολογία 111
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «υπολείμματα»: κάθε υγρό ή στερεό 
απόβλητο  που παράγεται από μονάδα
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
αποβλήτων .

(30) "υπολείμματα": κάθε υγρό ή στερεό 
υλικό (συμπεριλαμβανομένων της τέφρας 
πυθμένα και των σκωριών, της ιπτάμενης 
τέφρας και του κονιορτού από τους 
λέβητες, των στερεών προϊόντων 
αντίδρασης από την επεξεργασία των 
αερίων, της βιολογικής ιλύος από την 
επεξεργασία των λυμάτων, των 
αναλωμένων καταλυτών και του 
αναλωμένου ενεργού άνθρακα), που 
καλύπτεται από τον ορισμό των 
αποβλήτων κατά το άρθρο 1 στοιχείο α) 
της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, που παράγεται 
από μονάδα  αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του νέου ορισμού των υποπροϊόντων όπως έχει στη νέα οδηγία για τα απόβλητα (άρθρο 
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5), η τέφρα πυθμένα και η ιπτάμενη τέφρα θα μπορούσαν να θεωρηθούν υποπροϊόντα και να 
σταματήσουν να είναι απόβλητα πράγμα που θα ήταν πρόβλημα για κάποιες εθνικές νομοθεσίες 
και πάνω απ' όλα θα αύξανε τον κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία. Είναι επομένως 
απαραίτητο να αναφέρονται ρητώς η τέφρα πυθμένα, οι σκωρίες, η ιπτάμενη τέφρα, ο 
κονιορτός από τους λέβητες, και τα στερεά προϊόντα αντίδρασης από την επεξεργασία των 
αερίων.

Τροπολογία 112
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός για τις πτητικές οργανικές ενώσεις προέρχεται από το άρθρο 52 της οδηγίας 
για την εκπομπή διαλυτών 1999/13/ΕΚ. Αυτός ο ορισμός δεν πρέπει να γενικευθεί σε όλο το 
σύστημα ΟΠΕΡ (άρθρο 3) καθώς ισχύει μόνον για τους διαλύτες και θα προκαλέσει μεγάλη 
σύγχυση εάν εφαρμοσθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις ΟΠΕΡ. Το αναφερόμενο όριο τάσης ατμών 
δεν αντιστοιχεί στα όρια τάσης ατμών που ισχύουν για άλλες εγκαταστάσεις ΟΠΕΡ. Για τον 
λόγο αυτό ο ορισμός πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 52 και με τον τρόπο αυτό να καλύψει τις 
εγκαταστάσεις στο πεδίο του Κεφαλαίου V.

Τροπολογία 113
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) «πτητική οργανική ένωση »: κάθε διαγράφεται 
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οργανική ένωση καθώς και το κλάσμα 
κρεωσότου που έχει τάση ατμών 0,01 kPa 
ή μεγαλύτερη, σε θερμοκρασία 293,15 Κ, 
ή ανάλογη πτητικότητα στις 
συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός για τις πτητικές οργανικές ενώσεις προέρχεται από το άρθρο 52 της οδηγίας 
για την εκπομπή διαλυτών 1999/13/ΕΚ. Αυτός ο ορισμός δεν πρέπει να γενικευθεί σε όλο το 
σύστημα ΟΠΕΡ (άρθρο 3) καθώς ισχύει μόνον για τους διαλύτες και θα προκαλέσει μεγάλη 
σύγχυση εάν εφαρμοσθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις ΟΠΕΡ. Το αναφερόμενο όριο τάσης ατμών 
δεν αντιστοιχεί στα όρια τάσης ατμών που ισχύουν για άλλες εγκαταστάσεις ΟΠΕΡ. Για τον 
λόγο αυτό ο ορισμός πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 52 και με τον τρόπο αυτό να καλύψει τις
εγκαταστάσεις στο πεδίο του Κεφαλαίου V.

Τροπολογία 114
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) «οργανικός διαλύτης»: κάθε πτητική 
οργανική ένωση  που χρησιμοποιείται, για 
ένα από τα ακόλουθα: 

διαγράφεται

(α) μόνη ή σε συνδυασμό με άλλα μέσα 
και χωρίς να υφίσταται χημική 
μετατροπή, για τη διάλυση πρώτων υλών, 
προϊόντων ή αποβλήτων,
(β) ως μέσο καθαρισμού για τη διάλυση 
ξένων προσμείξεων, 
(γ) ως διαλυτοποιητής,
(δ) ως μέσο διασποράς,
(ε) ως ρυθμιστής του ιξώδους,
(στ) ως ρυθμιστής της επιφανειακής 
τάσης,
(ζ) ως πλαστικοποιητής,
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(η) ως συντηρητικό,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός για τις πτητικές οργανικές ενώσεις προέρχεται από το άρθρο 52 της οδηγίας 
για την εκπομπή διαλυτών 1999/13/ΕΚ. Αυτός ο ορισμός δεν πρέπει να γενικευθεί σε όλο το 
σύστημα ΟΠΕΡ (άρθρο 3) καθώς ισχύει μόνον για τους διαλύτες και θα προκαλέσει μεγάλη 
σύγχυση εάν εφαρμοσθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις ΟΠΕΡ. Το αναφερόμενο όριο τάσης ατμών 
δεν αντιστοιχεί στα όρια τάσης ατμών που ισχύουν για άλλες εγκαταστάσεις ΟΠΕΡ. Για τον 
λόγο αυτό ο ορισμός πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 52 και με τον τρόπο αυτό να καλύψει τις 
εγκαταστάσεις στο πεδίο του Κεφαλαίου V.

Τροπολογία 115
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) "Επίπεδα εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές": το φάσμα εκπομπών που 
επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών όπως 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς
ΒΔΤ κατά τη διάρκεια κανονικών 
συνθηκών λειτουργίας και εκφράζονται 
ως μέσοι όροι επί ένα χρονικό διάστημα.
Οι BAT-AEL παρέχουν κατάλληλο σημείο 
αναφοράς για τον καθορισμό οριακών 
τιμών εκπομπών στην άδεια και 
διαφέρουν από τις οριακές τιμές 
εκπομπών καθώς οι οριακές τιμές 
εκπομπών χρειάζεται να λάβουν επίσης 
υπόψη τις απαιτήσεις παρακολούθησης 
και συμμόρφωσης καθώς και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική θέση και 
τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες 
κάθε μιας εγκατάστασης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βασικές νέες διατάξεις της αναδιατυπωμένης πρότασης της Επιτροπής αναφέρονται στις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που συνδέονται με τα επίπεδα εκπομπών (BATAEL). Πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι οι BATAEL και οι οριακές τιμές εκπομπών (ELV) είναι πολύ διαφορετικές 
έννοιες. Στην αναδιατυπωμένη πρόταση της Επιτροπής προβλέπεται ορισμός μόνον για τις 
οριακές τιμές εκπομπών (ELV). Ως εκ τούτου για λόγους νομικής σαφήνειας χρειάζεται να 
εισαχθεί στην πρόταση ορισμός για τις BATAEL. Ο ορισμός αυτός βασίζεται στο πνεύμα του τι 
πρέπει να περιλαμβάνει το έγγραφο BREF Outline and Guide που δημοσίευσε η Επιτροπή.

Τροπολογία 116
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) "γενικοί δεσμευτικοί κανόνες": οι 
οριακές τιμές ή άλλοι όροι, που ορίζονται 
στην περιβαλλοντική νομοθεσία, τους 
κανονισμούς ή τα διατάγματα, σε επίπεδο 
τομέα ή ευρύτερης εμβέλειας, που 
δίδονται με την πρόθεση να 
χρησιμοποιηθούν άμεσα για τον 
καθορισμό των όρων αδειοδότησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητος ένας σαφής ορισμός για τους γενικούς δεσμευτικούς κανόνες. 

Τροπολογία 117
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) "εγκαταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης": κάθε μονάδα που χρησιμεύει 
για τη διασφάλιση, σε κάθε περίπτωση, 
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της λειτουργίας των κύριων συστημάτων, 
των βοηθητικών υπηρεσιών, της 
εποπτείας των εγκαταστάσεων, της 
διαχείρισης των εγκαταστάσεων 
ασφαλείας και της επαναλειτουργίας των 
μονάδων - ιδίως των υδροηλεκτρικών 
σταθμών - περιλαμβανομένης της 
περίπτωσης γενικής διακοπής ή ελλείψει 
εξωτερικού δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας νέος ορισμός είναι απαραίτητος ώστε να προσδιοριστεί καλύτερα το πεδίο εφαρμογής της 
παρέκκλισης που εισάγεται με την τροπολογία 2 στο άρθρο 4 (εξαίρεση των εγκαταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης από τις διατάξεις που εισάγει η οδηγία).

Τροπολογία 118
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η άδεια μπορεί να καλύπτει δύο ή 
περισσότερες εγκαταστάσεις ή τμήματα 
εγκαταστάσεων την εκμετάλλευση των 
οποίων έχει ο ίδιος φορέας λειτουργίας 
στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους. 

2. Η άδεια μπορεί να καλύπτει δύο ή 
περισσότερες εγκαταστάσεις ή τμήματα 
εγκαταστάσεων την εκμετάλλευση των 
οποίων έχει ο ίδιος φορέας λειτουργίας 
στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους. 

Η άδεια μπορεί να ισχύει για μία ή 
περισσότερες διασυνδεόμενες σε επίπεδο 
λειτουργίας εγκαταστάσεις ή μέρη αυτών 
σε διαφορετικούς χώρους ή για 
διασυνδεόμενες σε επίπεδο λειτουργίας 
εγκαταστάσεις ή μέρη αυτών στον ίδιο 
χώρο με διαφορετικούς φορείς 
λειτουργίας.

Στις περιπτώσεις που η άδεια καλύπτει δύο 
ή περισσότερες εγκαταστάσεις, κάθε 
εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Στις περιπτώσεις που η άδεια καλύπτει δύο 
ή περισσότερες εγκαταστάσεις, κάθε 
εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Όταν υπάρχουν διαφορετικοί φορείς 
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εκμετάλλευσης για τη λειτουργία 
διαφόρων εγκαταστάσεων ή διαφόρων 
τμημάτων εγκαταστάσεων στον ίδιο 
χώρο εκμετάλλευσης, η άδεια μπορεί να 
θεσπίζει κοινούς όρους και κανόνες για 
τους φορείς αυτούς.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι δύο αλλαγές θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να εκδίδουν άδειες ανάλογα με την τυπολογία 
των εγκαταστάσεων και/ή τους χώρους εκμετάλλευσης στους οποίους βρίσκονται και την 
παρουσία διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης, κατά τρόπο ώστε να αξιολογείται ο συνολικός 
αντίκτυπος του χώρου και/ή της εγκατάστασης και να θεσπίζονται κοινές προδιαγραφές για 
τους διάφορους φορείς, με βάση το ενδεχόμενο να προκύψουν σωρευτικά κα/ή  
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Τροπολογία 119
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η άδεια μπορεί να καλύπτει δύο  ή 
περισσότερες εγκαταστάσεις ή τμήματα 
εγκαταστάσεων την εκμετάλλευση των 
οποίων έχει ο ίδιος φορέας λειτουργίας 
στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους.

2.  Η άδεια μπορεί να καλύπτει μία ή 
περισσότερες εγκαταστάσεις ή τμήματα 
εγκαταστάσεων την εκμετάλλευση των 
οποίων έχει ο ίδιος φορέας λειτουργίας 
στον ίδιο χώρο. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των όρων "σε διαφορετικούς χώρους" δεν συμβάλλει στην απλούστευση της 
νομοθεσίας. Τούτο θα αποτελέσει εμπόδιο τόσο την οργάνωση των δημόσιων επιθεωρήσεων 
όσο και στις αξιολογήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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Τροπολογία 120
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που η άδεια καλύπτει δύο 
ή περισσότερες εγκαταστάσεις, κάθε 
εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Στις περιπτώσεις που η άδεια καλύπτει δύο 
ή περισσότερες εγκαταστάσεις, κάθε 
επιμέρους εγκατάσταση πληροί τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 121
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται από 
την παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζονται 
στις εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 35, της παρούσας οδηγίας, 
περιλαμβανομένων των μονάδων που 
τροφοδοτούνται με αέριο και των 
μονάδων που χρησιμοποιούν υγρά 
καύσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης (που είναι εγκαταστημένες σε LPC και σε  
υδροηλεκτρικούς σταθμούς), εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
δεδομένου ότι η περιορισμένη λειτουργία τους δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στα επίπεδα 
εκπομπών.  Επιπλέον, η διάταξη αυτή θα συμβάλει στη μείωση αδικαιολόγητου διοικητικού 
φόρτου για τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς που δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις που 
προβλέπει η οδηγία.
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Τροπολογία 122
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Φορείς εκμετάλλευσης

Δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα μπορεί να είναι από κοινού ο 
φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή 
μονάδας καύσης ή μονάδας 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
αποβλήτων ή μπορεί να είναι φορείς 
εκμετάλλευσης διαφορετικών τμημάτων 
εγκατάστασης ή μονάδας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πβλ. τροπολογία επί του άρθρου 3, παράγραφος 10. Για να καταστεί το κείμενο σαφέστερο το 
άρθρο 5 μεταφέρεται στον ορισμό του "φορέα εκμετάλλευσης" του άρθρου 3, παράγραφος 10. 

Τροπολογία 123
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια εφόσον
η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

1. Με την επιφύλαξη άλλων απαιτήσεων 
που θεσπίζει η εθνική ή η κοινοτική 
νομοθεσία, η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια 
που περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι 
εξασφαλίζουν ότι η εγκατάσταση πληροί 
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.

Τροπολογία 124
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν τα εξής:

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν 
τα εξής:

(1) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή έκθεση 
σχετικά με την τήρηση των όρων της 
άδειας, τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο,

α. ότι οι φορείς εκμετάλλευσης που 
αναφέρουν, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση 
ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και
μεταφοράς ρύπων, υποβάλλουν στην 
αρμόδια αρχή έκθεση σχετικά με τη 
συμμόρφωση προς τους όρους της άδειας 
τουλάχιστον ανά τριετία· 
β. ότι οι φορείς εκμετάλλευσης που δεν 
αναφέρουν, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση 
ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και 
μεταφοράς ρύπων, υποβάλλουν, μετά από 
αίτησης της αρμόδιας αρχής, έκθεση 
σχετικά με τη συμμόρφωση προς τους 
όρους της άδειας· 
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(2) ότι  ο φορέας εκμετάλλευσης 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή, το 
συντομότερο δυνατό, για κάθε συμβάν ή 
ατύχημα που επηρεάζει σημαντικά το 
περιβάλλον.

γ. ότι  ο φορέας εκμετάλλευσης 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή, το 
συντομότερο δυνατό, για κάθε συμβάν ή 
ατύχημα που επηρεάζει σημαντικά το 
περιβάλλον.

__________
1 ΕΕ L 33, 4.2.2006, σελ. 117

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη υποχρέωση υποβολής έκθεσης σχετικά με τη συμμόρφωση θα έχει δυσανάλογες 
επιπτώσεις στον κανονιστικό και διοικητικό φόρτο.  Ο φόρτος θα μπορούσε εύκολα να μειωθεί 
με την εισαγωγή απαίτησης βάσει του κινδύνου.  Για παράδειγμα, η υποχρεωτική υποβολή 
έκθεσης θα μπορούσε να περιοριστεί στους φορείς οι οποίοι υπόκεινται επίσης σε υποχρέωση 
υποβολής έκθεσης βάσει του κανονισμού για το ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς 
ρύπων.  Έτσι θα δοθεί έμφαση στους μεγάλους φορείς εκπομπών.  Πρόσθετες δυνατότητες 
μειώνουν τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων και προωθούν την ανάπτυξη και τη χρήση των 
εργαλείων ΤΠΕ για την υποβολή εκθέσεων.

Τροπολογία 125
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή έκθεση 
σχετικά με την τήρηση των όρων της 
άδειας, τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις άδειες η τήρηση των όρων της άδειας πρέπει να συνάγεται. Δεν είναι 
απαραίτητο να υποβάλλεται έκθεση περί αυτού. 
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Τροπολογία 126
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή έκθεση σχετικά με την 
τήρηση των όρων της άδειας, τουλάχιστον 
ανά δωδεκάμηνο,

(1) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή έκθεση σχετικά με την 
τήρηση των όρων της άδειας, τουλάχιστον 
ανά δωδεκάμηνο· μετά παρέλευση πέντε 
ετών, εάν η εγκατάσταση τηρούσε κάθε 
χρόνο όλους τους όρους της άδειας, η 
περίοδος υποβολής έκθεσης μπορεί να 
παραταθεί σε 24 μήνες

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για υποβολή έκθεσης θα μπορούσαν να μειωθούν σε μερικές περιπτώσεις για να 
περιορισθεί η γραφειοκρατία. 

Τροπολογία 127
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή έκθεση σχετικά με την 
τήρηση των όρων της άδειας, τουλάχιστον 
ανά δωδεκάμηνο,

(1) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή έκθεση σχετικά με την
τήρηση των όρων της άδειας, τουλάχιστον 
ανά τριετία. Όσον αφορά τις μονάδες 
καύσης που καλύπτονται από το 
κεφάλαιο III και με ονομαστική θερμική 
ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 50 ΜW, και 
τις μονάδες που καλύπτονται από το 
κεφάλαιο IV, η έκθεση σχετικά με την 
τήρηση παρέχεται ετησίως.
Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για μονάδες 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
αποβλήτων  με ονομαστική ωριαία 
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δυναμικότητα κάτω των δύο τόνων.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χρονικό πλαίσιο για την υποβολή της έκθεσης παρατείνεται σε τρία έτη εκτός από τις 
μεγαλύτερες μονάδες καύσης και τις μονάδες αποτέφρωσης (συναποτέφρωσης) αποβλήτων. Το 
υφιστάμενο άρθρο 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/67/ΕΚ δεν απαιτεί από τους φορείς 
εκμετάλλευσης μονάδων αποτέφρωσης με ονομαστική ωριαία δυναμικότητα κάτω των δύο 
τόνων να παρέχουν ετήσια έκθεση. Για τις μικρές μονάδες τις οποίες συχνά διαχειρίζονται 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις η ετήσια συχνότητα υποβολής εκθέσεων όπως προτείνεται στο άρθρο 
8 είναι δυσανάλογη. Η εξαίρεση που προαναφέρθηκε διατηρείται.

Τροπολογία 128
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή έκθεση σχετικά με την 
τήρηση των όρων της άδειας, τουλάχιστον 
ανά δωδεκάμηνο,

(1) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει 
έκθεση σχετικά με την τήρηση των όρων 
της άδειας, τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο 
και την θέτει στη διάθεση της αρμόδιας 
αρχής,

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ένας από τους σκοπούς της αναθεώρησης είναι να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τα κράτη 
μέλη και τις επιχειρήσεις.  Από αυτή την άποψη αρκεί επομένως η έκθεση να είναι διαθέσιμη 
για επιθεώρηση.  
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Τροπολογία 129
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή έκθεση σχετικά με την 
τήρηση των όρων της άδειας, τουλάχιστον 
ανά δωδεκάμηνο,

(1) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή δεκαετή αξιολόγηση 
της τήρησης των όρων της άδειας,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Les exploitants mettent en place des mesures d’auto-surveillance et font l’objet d’inspections 
régulières. Les bilans décennaux en France sont apparus comme des outils utiles pour 
assurer un meilleur pilotage de la performance des installations classées. Il est donc proposé 
de communautariser ce principe. Un rapport annuel apparaît inapproprié, tant pour 
l’exploitant (tâche administrative et coûts élevés), que pour les Etats et leurs administrations 
qui seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner tous les rapports. Il convient donc de 
simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
regulation».

Τροπολογία 130
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ότι  ο φορέας εκμετάλλευσης 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή, το 
συντομότερο δυνατό, για κάθε συμβάν ή 
ατύχημα που επηρεάζει σημαντικά το 
περιβάλλον.

(2) ότι  ο φορέας εκμετάλλευσης 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή, το 
συντομότερο δυνατό, για κάθε συμβάν ή 
ατύχημα που επηρεάζει σημαντικά το 
περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία.

Or. pl
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Τροπολογία 131
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 - παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης και η 
αρμόδια αρχή  λαμβάνουν τα απαιτούμενα 
μέτρα για την αποκατάσταση της 
συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατόν.

(β) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει
τα απαιτούμενα μέτρα για την 
αποκατάσταση της συμμόρφωσης το 
συντομότερο δυνατόν.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του φορέα και της αρμόδιας αρχής όσον αφορά την 
ευθύνη. Σε καμιά περίπτωση η αρχή δεν πρέπει να εξισώνεται με τον φορέα. 

Τροπολογία 132
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

1. Όταν οι εκπομπές ενός αερίου 
θερμοκηπίου από μιαν εγκατάσταση 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ σε σχέση με μια 
δραστηριότητα της εν λόγω 
εγκατάστασης, η άδεια δεν περιλαμβάνει 
οριακή τιμή εκπομπών για άμεσες 
εκπομπές του εν λόγω αερίου εκτός εάν 
αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί 
ότι δεν προκαλείται σημαντική τοπική 
ρύπανση. 
2. Για δραστηριότητες που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιλέξουν να μην επιβάλλουν 
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απαιτήσεις σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση όσον αφορά τις μονάδες καύσης 
ή άλλες μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο 
του άνθρακος στον χώρο της 
εγκατάστασης.
3. Όταν είναι αναγκαίο, οι αρμόδιες αρχές 
τροποποιούν την άδεια, κατά περίπτωση. 
4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν ισχύουν για 
τις εγκαταστάσεις που εξαιρούνται 
προσωρινά από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να περιλαμβάνει κατώτατα όρια διοξειδίου του άνθρακα για μεγάλες 
εγκαταστάσεις καύσης.

Τροπολογία 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

1. Όταν οι εκπομπές ενός αερίου 
θερμοκηπίου από μιαν εγκατάσταση 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ σε σχέση με μια 
δραστηριότητα της εν λόγω 
εγκατάστασης, η άδεια δεν περιλαμβάνει 
οριακή τιμή εκπομπών για άμεσες 
εκπομπές του εν λόγω αερίου εκτός εάν 
αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί 
ότι δεν προκαλείται σημαντική τοπική 
ρύπανση. 
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2. Για δραστηριότητες που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιλέξουν να μην επιβάλλουν 
απαιτήσεις σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση όσον αφορά τις μονάδες καύσης 
ή άλλες μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο 
του άνθρακος στον χώρο της 
εγκατάστασης.
3. Όταν είναι αναγκαίο, οι αρμόδιες αρχές 
τροποποιούν την άδεια, κατά περίπτωση. 
4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν ισχύουν για 
τις εγκαταστάσεις που εξαιρούνται 
προσωρινά από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 134
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10a
Συστήματα εμπορίας εκπομπών

1. Κατά το χρονικό διάστημα που 
προηγείται της θέσπισης κοινοτικών 
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κανόνες για την εμπορία εκπομπών 
προκειμένου για ουσίες άλλες από τα 
αέρια θερμοκηπίου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιλέξουν εμπορία εκπομπών 
που θα βασίζεται σε εθνικούς κανόνες 
αντί να περιλάβουν οριακές τιμές 
εκπομπών στις άδειες με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) οι σχετικές ουσίες πρέπει να διέπονται 
από την οδηγία 2001/811 για τα εθνικά 
ανώτατα όρια εκπομπών,
β) πρέπει να τηρείται το άρθρο 19 της 
παρούσας οδηγίας,
γ) πρέπει να τηρούνται οι ειδικές 
διατάξεις που ορίζονται στα κεφάλαια III 
έως VI.
2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με τους εθνικούς 
κανόνες για την εμπορία εκπομπών που 
θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1.
_______
1ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22-30.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στηρίζεται η πρωτοβουλία της Επιτροπής να συντάξει ευρωπαϊκούς κανόνες για την εμπορία 
εκπομπών προκειμένου για ουσίες άλλες από τα αέρια θερμοκηπίου. Αυτή η πρωτοβουλία 
πρέπει μάλλον να τύχει τέτοιας επεξεργασίας, ώστε οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την εμπορία 
εκπομπών να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα με την οδηγία ΟΠΕΡ. Αν τούτο δεν είναι δυνατόν, 
μπορεί να ενταχθεί τέτοια διάταξη στην οδηγία ΟΠΕΡ. Τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα 
εμπορίας θα μπορούν τότε να διατηρηθούν ως πιλοτικά ή πειραματικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την εμπορία εκπομπών προκειμένου για ουσίες 
άλλες από τα αέρια θερμοκηπίου. 
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Τροπολογία 135
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) εφαρμόζονται  οι βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές,

(2) τα επίπεδα εκπομπών αντιστοιχούν σε 
ό,τι μπορεί να επιτευχθεί με την 
εφαρμογή των ΒΔΤ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι δεν φαίνεται ωστόσο το άρθρο 12, παράγραφος 2 αποτελεί ουσιαστική αλλαγή σε 
σχέση με την οδηγία 96/61/ΕΚ, το οποίο δεν απαιτεί αυτή καθαυτή εφαρμογή των ΒΔΤ. Το 
κείμενο στην αναδιατύπωση έρχεται σε αντίφαση με το άρθρο 16, παράγραφος 2 που απαιτεί 
ότι "οι οριακές τιμές εκπομπών (ELV) στηρίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, χωρίς να 
προδιαγράφουν τη χρήση συγκεκριμένης τεχνικής ή τεχνολογίας".

Τροπολογία 136
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά 
την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, 
ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος 
ρύπανσης και ο χώρος της εκμετάλλευσης 
να επανέλθει στην κατάσταση που ορίζεται 
βάσει του άρθρου 23 παράγραφοι 2 και 3 .

(8) λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά 
την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, 
όχι μόνον για να αποφεύγεται κάθε 
κίνδυνος ρύπανσης αλλά και για να 
επανέλθει ο χώρος της εκμετάλλευσης σε
ικανοποιητική κατάσταση όπως ορίζεται 
στο άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3.

Or. en
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Τροπολογία 137
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) των συνθηκών του χώρου όπου θα 
λειτουργήσει η εγκατάσταση,

(δ) των συνθηκών των στοιχείων του 
περιβάλλοντος του χώρου όπου θα 
λειτουργήσει η εγκατάσταση,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να προσδιορισθούν οι εν λόγω "συνθήκες". Η αξιολόγηση του χώρου εξαρτάται 
από την αποτίμηση μεμονωμένων περιβαλλοντικών στοιχείων όπως νερό, αέρας, έδαφος, 
πετρώματα, κ.λπ.

Τροπολογία 138
Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) όπου ισχύει, βασική έκθεση, διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βασική έκθεση πρέπει να απαιτείται μόνον σε μεγαλύτερες μονάδες.
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Τροπολογία 139
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) όπου ισχύει, βασική έκθεση, (ε) έκθεση για τις συνθήκες του χώρου 
της εγκατάστασης, περιλαμβανομένης 
βασικής έκθεσης με ποσοτικοποιημένες 
και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση του εδάφους, 
περιλαμβανομένης της βιοποικιλότητας 
του εδάφους και των υπογείων υδάτων

Or. en

Τροπολογία 140
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) όπου ισχύει, βασική έκθεση, (ε) έκθεση για τις συνθήκες του χώρου 
της εγκατάστασης, περιλαμβανομένης 
βασικής έκθεσης με ποσοτικοποιημένες 
και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση του εδάφους, 
περιλαμβανομένης της βιοποικιλότητας 
του εδάφους και των υπογείων υδάτων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βασική έκθεση αποτελεί κεντρικό στοιχείο για να λειτουργήσει η οδηγία ΟΠΕΡ σε συνδυασμό 
με άλλες πολιτικές.  Η βιοποικιλότητα του εδάφους είναι αποτελεσματικός δείκτης της υγείας 
του εδάφους και της ζώνης ποιότητας στην οποία βρίσκεται προκειμένου να παρασχεθεί ορθή 
βάση για επανόρθωση και αξιολόγηση της υποχρέωσης του φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με 
την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", οπότε η βασική έκθεση είναι προαπαιτούμενη προϋπόθεση.
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Τροπολογία 141
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – σημείο ε α)(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) της ποσότητας των επικίνδυνων 
ουσιών ή παρασκευασμάτων που 
χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση 
όπως ορίζεται στην οδηγία του 
Συμβουλίου 67/548/ΕΚ της 27ης Ιουνίου 
1967.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει τον κατάλογο επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στη 
σχετική εγκατάσταση για να αυξηθεί η διαφάνεια της χρήσης αυτών των ουσιών και να 
παρασχεθεί σωστή βάση για τον καθορισμό των όρων χορήγησης αδειών.

Τροπολογία 142
Robert Sturdy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) των μέτρων , πρόληψης και ανάκτησης 
των αποβλήτων που παράγει η 
εγκατάσταση,

(η) αν χρειάζεται, των μέτρων πρόληψης 
και ανάκτησης των αποβλήτων που 
παράγει η εγκατάσταση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αμφίβολο εάν αυτά τα μέτρα είναι απολύτως απαραίτητα για κάποιες μονάδες, όπως 
μονάδες καύσης με θερμική ισχύ μεταξύ 20 και 50 MW (εάν αποτελέσουν αντικείμενο της 
αναδιατυπωμένης οδηγίας).  Η πρώτιστη ανησυχία σχετικά με τις μονάδες αυτές αφορά τον 
αντίκτυπο των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και πιστεύουμε ότι θα ήταν περιττή μια εντελώς 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει και μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των 
εκπομπών στο έδαφος και στο νερό (δηλ. αντίκτυπος αποβλήτων). 
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Τροπολογία 143α
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) σύγκριση της λειτουργίας της 
εγκατάστασης όσον αφορά το σχετικό 
έγγραφο για τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές,

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η σύγκριση αυτού του είδους με το να γνωστοποιούνται αυτά τα στοιχεία θα συμβάλει στο να 
εξασφαλισθεί ότι οι εφαρμοζόμενες τεχνικές είναι οι πλέον κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο 
σκοπό.

Τροπολογία 143β
Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αίτηση έκδοσης άδειας 
περιλαμβάνεται επίσης μια μη τεχνικού 
περιεχομένου συγκεφαλαίωση των 
λεπτομερειών που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο.

Στην αίτηση έκδοσης άδειας 
περιλαμβάνεται επίσης μια μη τεχνικού 
περιεχομένου συγκεφαλαίωση των 
λεπτομερειών που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο και, κατά περίπτωση, μια βασική 
έκθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βασική έκθεση πρέπει να απαιτείται μόνον σε μεγαλύτερες μονάδες.
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Τροπολογία 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ Έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ και ελάχιστες 
απαιτήσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων, ή το ευρωπαϊκό δίκτυο ασφαλείας, πρέπει να 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επιτροπολογίας, αλλά με τη συνεργασία των ενδιαφερομένων 
φορέων που πρέπει να προηγείται της διαδικασίας επιτροπολογίας (επιτροπολογία με τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη).  Το ευρωπαϊκό δίκτυο ασφαλείας πρέπει να βασίζεται σε κάθε νέο ή 
ενημερωμένο έγγραφο ΒΔΤ και πρέπει να δημιουργείται "όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο". Και 
τούτο διότι σε ορισμένες βιομηχανίες οι διαδικασίες διαφέρουν σχεδόν όλες μεταξύ τους ακόμη 
και για την ίδια ουσία ή οικογένεια ουσιών· επομένως, μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ορίζεται μια ευρωπαϊκή οριακή τιμή εκπομπών για μια διαδικασία/τεχνική 
παραγωγής, η οποία χρησιμοποιείται σε μία μόνον εγκατάσταση.

Τροπολογία 145
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ Έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ και ελάχιστες 
απαιτήσεις

Or. de
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Τροπολογία 146
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ Έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ και ανταλλαγή 
πληροφοριών

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 147
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ Έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ και ανταλλαγή 
πληροφοριών

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 29 που διαγράφεται μεταφέρεται εδώ για να βελτιωθεί η νομική σύνταξη. 

Εισάγονται τα ακόλουθα θέματα για να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία της διεργασίας 
εκπόνησης των BREF και ευρεία χρήση αυτών

- για να εξασφαλισθεί πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση στη διεργασία, οι προμηθευτές 
εξοπλισμού εκπροσωπούνται καλύτερα

- ο ρόλος του υπάρχοντος Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών πρέπει να προσδιορισθεί

- η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει προσανατολισμό για τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη
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- τα κεφάλαια περί ΒΔΤ των εγγράφων BREF πρέπει να μεταφράζονται για να εξασφαλισθεί πιο 
αποτελεσματική χρήση.

Τροπολογία 148
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ με βάση τα αποτελέσματα της 
ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται 
στο άρθρο 29.

1. Με βάση τα αποτελέσματα της 
ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται 
στο άρθρο 29, τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και κατανάλωσης και τη 
σχετική παρακολούθηση, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της 
εγκατάστασης μετά την παύση της 
λειτουργίας της μονάδας και τις 
αναδυόμενες τεχνικές, με ειδική αναφορά 
στα κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. Η Επιτροπή διασφαλίζει 
ότι τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
επανεξετάζονται σε συνδυασμό με την 
ανταλλαγή πληροφοριών που εμφαίνεται 
στο άρθρο 29 και, εάν χρειάζεται, 
επικαιροποιούνται.

2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, 
την παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της
εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η 
Επιτροπή αναθεωρεί και επικαιροποιεί τα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ όταν είναι 
αναγκαίο.

1α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 1β, η Επιτροπή μετά την 
ολοκλήρωση της ανταλλαγή πληροφοριών 
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σύμφωνα με την παράγραφο 1, με βάση 
το έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ, θεσπίζει 
μέτρα περιορισμού των εκπομπών 
(οριακές τιμές εκπομπών, ισοδύναμες 
παραμέτρους ή ισοδύναμα τεχνικά μέτρα) 
καθώς και απαιτήσεις παρακολούθησης 
και συμμόρφωσης ως ελάχιστες 
απαιτήσεις για τη σχετική λειτουργία.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, συμπληρώνοντάς την, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο, που αναφέρεται στο 
άρθρο 69 παράγραφος 2.
1β. Η Επιτροπή προσαρμόζει τα 
Παραρτήματα V, VI, VII και VIII 
θεσπίζοντας μέτρα περιορισμού των 
εκπομπών ως ελάχιστες απαιτήσεις με 
βάση τα σχετικά έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, συμπληρώνοντάς την, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο, που αναφέρεται στο 
άρθρο 69 παράγραφος 2.
1γ. Πριν από την απόφαση της επιτροπής 
που εμφαίνεται στο άρθρο 69, 
παράγραφος 2 για τα  μέτρα σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1α και 1β, η Επιτροπή  
προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τον οικείο 
βιομηχανικό κλάδο και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και υποβάλλει έκθεση για την 
έκβαση των διαβουλεύσεων και για το 
πώς ελήφθησαν υπόψη.
1δ. Αφού η Επιτροπή υποβάλει στην 
επιτροπή που εμφαίνεται στο άρθρο 69, 
παράγραφος 2, σχέδιο των μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με την 
παράγραφο 1α ή 1β και αφού έχει ορισθεί 
χρονικό όριο για την έκδοση 
γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 5α, 
παράγραφος 2, δεύτερη πρόταση, της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, η Επιτροπή 
δημοσιεύει το έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό τη σύνταξη εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ (διαδικασία 
Σεβίλλης) πρέπει να διατηρηθεί. Πάντως, η Επιτροπή προτείνει οι δεσμευτικές οριακές τιμές 
εκπομπών να απορρέουν από το έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ, πράγμα που θα μείωνε την προθυμία 
της βιομηχανίας να συμμετάσχει στη διαδικασία. Επομένως η θέσπιση οριακών τιμών τις 
οποίες μια εγκατάσταση σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει, μέσω "ευρωπαϊκού 
δικτύου ασφάλειας", πρέπει να αναληφθεί με διαδικασία επιτροπολογίας στο πλαίσιο της οποίας 
διενεργούνται διαβουλεύσεις μεταξύ ενδιαφερομένων μερών.

Τροπολογία 149
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ με βάση τα αποτελέσματα της 
ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται 
στο άρθρο 29.

1. Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, των 
κρατών μελών, των οικείων 
βιομηχανικών κλάδων, και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που προάγουν 
την προστασία του περιβάλλοντος 
σχετικά με τα ακόλουθα με σκοπό τη 
δημιουργία και κατά περίπτωση 
επικαιροποίηση των εγγράφων αναφοράς 
ΒΔΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

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



AM\746405EL.doc 67/81 PE412.169v02-00

EL

Τροπολογία 150
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ με βάση τα αποτελέσματα της 
ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται 
στο άρθρο 29.

1. Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τους 
οικείους βιομηχανικούς κλάδους, οι 
οποίοι εκπροσωπούνται σε ισόρροπη 
βάση από παρόχους και φορείς 
εκμετάλλευσης βιομηχανικών 
συστημάτων, και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις που προάγουν την προστασία 
του περιβάλλοντος σχετικά με τα 
ακόλουθα: 
(α) τις επιδόσεις των εγκαταστάσεων 
όσον αφορά τις εκπομπές, τη ρύπανση, 
την κατανάλωση και την φύση των 
πρώτων υλών, τη χρήση ενέργειας και 
την παραγωγή αποβλήτων,
(β) τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται, τη σχετική 
παρακολούθηση και την εξέλιξή τους.
Η Επιτροπή ιδρύει Φόρουμ Ανταλλαγής 
Πληροφοριών αποτελούμενο από τα 
κράτη μέλη, τους οικείους βιομηχανικούς 
κλάδους και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
σχετικά με τη διοργάνωση της 
ανταλλαγής πληροφοριών που εμφαίνεται 
στην παράγραφο 1. 
Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες 
οδηγίες για την ανταλλαγή πληροφοριών 
περιλαμβανομένων της συλλογής 
δεδομένων και του καθορισμού του 
περιεχομένου των εγγράφων αναφοράς 
ΒΔΤ. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση 
αποτίμησης. Η έκθεση είναι προσβάσιμη 
μέσω του Διαδικτύου χωρίς 
καθυστέρηση.
1α. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τη 
γνώμη που διατυπώνει το Φόρουμ 
Ανταλλαγής Πληροφοριών, εκδίδει νέα 
και επικαιροποιημένα έγγραφα αναφοράς 
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ΒΔΤ με βάση τα αποτελέσματα της 
ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 29 που διαγράφεται μεταφέρεται εδώ για να βελτιωθεί η νομική σύνταξη. 

Εισάγονται τα ακόλουθα θέματα για να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία της διεργασίας 
εκπόνησης των BREF και ευρεία χρήση αυτών

- για να εξασφαλισθεί πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση στη διεργασία, οι προμηθευτές 
εξοπλισμού εκπροσωπούνται καλύτερα

- ο ρόλος του υπάρχοντος Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών πρέπει να προσδιορισθεί

- η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει προσανατολισμό για τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη

- τα κεφάλαια περί ΒΔΤ των εγγράφων BREF πρέπει να μεταφράζονται για να εξασφαλισθεί πιο 
αποτελεσματική χρήση.

Τροπολογία 151
Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ με βάση τα αποτελέσματα της 
ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται 
στο άρθρο 29.

1. Η Επιτροπή μετά από τακτικές 
διαβουλεύσεις με τις ομάδες 
ενδιαφερομένων εκδίδει έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ με βάση τα αποτελέσματα 
της ανταλλαγής πληροφοριών που 
αναφέρεται στο άρθρο 29.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών για την εκπόνηση των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ (διαδικασία 
Σεβίλλης) πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη.
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Τροπολογία 152
Caroline Jackson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ με βάση τα αποτελέσματα της 
ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται 
στο άρθρο 29.

1. Με βάση τα αποτελέσματα της 
ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται 
στο άρθρο 29

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία της Σεβίλλης πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη. Ο στόχος του ΟΠΕΡ είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος. Η έννοια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ασφαλείας θα μπορούσε να 
είναι χρήσιμο δεδομένου ότι επιχειρεί να συστήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο σε όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ: θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον εντοπισμό διαρροών και προγράμματα επισκευών 
που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι πάντα σκόπιμο να θεσπίζει η Επιτροπή 
οριακές τιμές εκπομπών (ELV) επειδή σε μερικούς τομείς της βιομηχανίας κάθε διεργασία
παρασκευής είναι διαφορετική. Χρειάζεται επομένως η αρμόδια αρχή των κρατών μελών να 
έχει τη διακριτική ευχέρεια να ορίζει ELV.

Τροπολογία 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ με βάση τα αποτελέσματα της 
ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται 
στο άρθρο 29.

1. Η Επιτροπή εκδίδει τα αποτελέσματα 
της ανταλλαγής πληροφοριών που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 ως έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Τροπολογία 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παραγράφου 4 και του άρθρου 68, 
βάσει νέων και επικαιροποιημένων 
εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ η Επιτροπή 
μπορεί, κατά περίπτωση, να υποβάλει 
προτάσεις για μέτρα περιορισμού των 
εκπομπών (οριακές τιμές εκπομπών, 
ισοδύναμες παραμέτρους ή ισοδύναμα 
τεχνικά μέτρα), καθώς και απαιτήσεις 
παρακολούθησης και συμμόρφωσης ως 
ελάχιστες απαιτήσεις για την υπό εξέταση 
βιομηχανική δραστηριότητα.  
Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τον 
καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων για 
συγκεκριμένες ουσίες που προκαλούν 
ανησυχία σε όλη την ΕΕ και έχουν σχέση 
με την υπό εξέταση βιομηχανική 
δραστηριότητα.
Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις λαμβάνουν 
υπόψη τη σκοπιμότητα της βιομηχανίας 
σε όλη την ΕΕ, και ειδικότερα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τις επιπτώσεις σε όλα τα 
επιμέρους στοιχεία του περιβάλλοντος 
και, όπου χρειάζεται, θεσπίζουν 
μεταβατικές περιόδους για ειδικές 



AM\746405EL.doc 71/81 PE412.169v02-00

EL

δραστηριότητες. 
Οι προτάσεις για αυτές τις ελάχιστες 
απαιτήσεις υπόκεινται σε αποτίμηση 
αντικτύπου κατά τομέα σε επίπεδο ΕΕ, 
εξετάζοντας τις ποικίλες καταστάσεις σε 
όλα τα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή κατά τη σύνταξη των 
προτάσεων σχετικά με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ζητεί τη γνώμη των σχετικών 
ενδιαφερομένων μερών που συμμετέχουν 
στην ανταλλαγή πληροφοριών η οποία 
εμφαίνεται στο άρθρο 29. 
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 69, 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Τροπολογία 155
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
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(α) τις επιδόσεις των εγκαταστάσεων 
όσον αφορά τις εκπομπές, τη ρύπανση, 
την κατανάλωση και την φύση των 
πρώτων υλών, τη χρήση ενέργειας και 
την παραγωγή αποβλήτων, 
(β) τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται, τη σχετική 
παρακολούθηση και τις εξελίξεις τους.
1β. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
συντάσσονται βάσει της ανταλλαγής 
πληροφοριών που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1 και, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
σημασία στα κριτήρια που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, θα 
περιγράφουν ιδίως τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα 
επίπεδα εκπομπών και τη σχετική 
παρακολούθηση, την παρακολούθηση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων, 
καθώς και την αποκατάσταση του χώρου 
της εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές. 
1γ. Η Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιεύει 
νέα και επικαιροποιημένα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της ανταλλαγής 
πληροφοριών που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχώνευση και προσαρμογή των άρθρων 14 και 29 είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της 
υπάρχουσας διαδικασίας ανάπτυξης και έγκρισης εγγράφων BREF. 
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Τροπολογία 156
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, 
την παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της 
εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η 
Επιτροπή αναθεωρεί και επικαιροποιεί τα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ όταν είναι 
αναγκαίο.

2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
συντάσσονται βάσει της ανταλλαγής 
πληροφοριών που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1 και, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
σημασία στα κριτήρια που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ,
περιγράφουν ιδίως τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών 
και τη σχετική παρακολούθηση, την 
παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της 
εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές.

2α. Η Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιεύει 
νέα και επικαιροποιημένα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της ανταλλαγής 
πληροφοριών που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 157
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
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περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, 
την παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της 
εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η 
Επιτροπή αναθεωρεί και επικαιροποιεί τα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ όταν είναι 
αναγκαίο.

περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών, τα επίπεδα κατανάλωσης και 
τη σχετική παρακολούθηση, την 
παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της 
εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η 
Επιτροπή ή τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι τα κεφάλαια που προσδιορίζουν τις 
ΒΔΤ στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 29 που διαγράφεται μεταφέρεται εδώ για να βελτιωθεί η νομική σύνταξη. 

Εισάγονται τα ακόλουθα θέματα για να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία της διεργασίας 
εκπόνησης των BREF και ευρεία χρήση αυτών

- για να εξασφαλισθεί πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση στη διεργασία, οι προμηθευτές 
εξοπλισμού εκπροσωπούνται καλύτερα

- ο ρόλος του υπάρχοντος Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών πρέπει να προσδιορισθεί

- η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει προσανατολισμό για τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη

- τα κεφάλαια περί ΒΔΤ των εγγράφων BREF πρέπει να μεταφράζονται για να εξασφαλισθεί πιο 
αποτελεσματική χρήση.

Τροπολογία 158
Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 

2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
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εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, 
την παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της 
εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η 
Επιτροπή αναθεωρεί και επικαιροποιεί τα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ όταν είναι 
αναγκαίο.

εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, 
την παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου μετά την 
οριστική παύση των δραστηριοτήτων της 
εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η 
Επιτροπή αναθεωρεί και επικαιροποιεί τα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ τουλάχιστον ανά 
δεκαετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών για την εκπόνηση των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ (διαδικασία 
Σεβίλλης) πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη.

Τροπολογία 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, 
την παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της 
εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η 
Επιτροπή αναθεωρεί και επικαιροποιεί τα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ όταν είναι 
αναγκαίο.

Αυτά τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, 
καθώς και τις αναδυόμενες τεχνικές, με 
ειδική αναφορά στα κριτήρια που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Τα
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ επανεξετάζονται 
και επικαιροποιούνται κατά περίπτωση 
στο πλαίσιο της ανταλλαγής 
πληροφοριών που εμφαίνεται στο άρθρο 
29. 

Or. en



PE412.169v02-00 76/81 AM\746405EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Τροπολογία 160
Caroline Jackson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, 
την παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της 
εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η 
Επιτροπή αναθεωρεί και επικαιροποιεί τα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ όταν είναι 
αναγκαίο.

2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και κατανάλωσης και τις 
αναδυόμενες τεχνικές, με ειδική αναφορά 
στα κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 4 και του άρθρου 68 , η 
Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της 
ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 και με βάση το έγγραφο 
αναφοράς ΒΔΤ, μπορεί να εισαγάγει, 
κατά περίπτωση, χρησιμοποιώντας τη 
διαδικασία συναπόφασης,  μέτρα 
περιορισμού των εκπομπών (π.χ. οριακές 
τιμές εκπομπών, ισοδύναμες 
παραμέτρους, τεχνικά μέτρα) καθώς και 
απαιτήσεις παρακολούθησης και 
συμμόρφωσης ως ελάχιστες απαιτήσεις 
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για την εκάστοτε δραστηριότητα και 
πάνω από το φάσμα των BATAEL.
(β) Η Επιτροπή προσαρμόζει το 
παράρτημα V, μέρη 1 και 2, το 
παράρτημα VI, μέρη 3, 4 και 5, το 
παράρτημα VII, μέρη 2, 3, 4 και 5 καθώς 
και το παράρτημα VIII, μέρη 1 και 3 
θεσπίζοντας μέτρα περιορισμού των 
εκπομπών ως ελάχιστες απαιτήσεις με
βάση τα σχετικά, σε κάθε περίπτωση, 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.
(γ) Κατά την εκπόνηση της πρότασής της, 
η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη συστάσεις 
που διατυπώνουν η επιστημονική 
επιτροπή για την τοξικότητα, την 
οικοτοξικότητα και το περιβάλλον, τα 
κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος, κοινοτικά ερευνητικά 
προγράμματα, διεθνείς οργανισμοί, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
εκπροσωπούν τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
περιβάλλοντος και λοιπά συναφή στοιχεία 
που υποπίπτουν στην προσοχή της.
(δ) Εάν είναι απαραίτητο, η Επιτροπή 
εξετάζει και προτείνει τα μέτρα μείωσης 
των εκπομπών.
(ε) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους 
δυνάμει της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ όπως 
τροποποιήθηκε από την 97/11/ΕΚ και 
2003/35/ΕΚ για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον, η αρμόδια 
αρχή αξιολογεί τον αντίκτυπο των μέτρων 
περιορισμού των εκπομπών και καθορίζει 
αναλόγως ειδικές οριακές τιμές 
εκπομπών για κάθε εγκατάσταση στο 
Παράρτημα III.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία της Σεβίλλης πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη. Ο στόχος του ΟΠΕΡ είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος. Η έννοια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ασφαλείας θα μπορούσε να 
είναι χρήσιμο δεδομένου ότι επιχειρεί να συστήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο σε όλα τα κράτη μέλη 



PE412.169v02-00 78/81 AM\746405EL.doc

EL

της ΕΕ: θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον εντοπισμό διαρροών και προγράμματα επισκευών 
που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι πάντα σκόπιμο να θεσπίζει η Επιτροπή 
οριακές τιμές εκπομπών (ELV) επειδή σε μερικούς τομείς της βιομηχανίας κάθε διεργασία 
παρασκευής είναι διαφορετική. Χρειάζεται επομένως η αρμόδια αρχή των κρατών μελών να 
έχει τη διακριτική ευχέρεια να ορίζει ELV.

Τροπολογία 161
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, 
την παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της 
εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η 
Επιτροπή αναθεωρεί και επικαιροποιεί τα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ όταν είναι 
αναγκαίο.

2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, 
την παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της 
εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η 
Επιτροπή αναθεωρεί και επικαιροποιεί τα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ όταν είναι 
αναγκαίο οριστικοποιώντας την 
αναθεώρηση το αργότερο 7 έτη μετά τη 
δημοσίευση της τελευταίας έκδοσης. Η 
Επιτροπή ή τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι τα κεφάλαια που προσδιορίζουν τις 
ΒΔΤ των τελικών εγγράφων που 
εμφαίνονται στο άρθρο 20 διατίθενται 
στην επίσημη γλώσσα της αρμόδιας 
αρχής κατόπιν αιτήσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα BREF έχουν κεντρική σημασία προκειμένου για τον καθορισμό των ΒΔΤ: Η μετάφραση των 
πιο σημαντικών κεφαλαίων στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί 
προϋπόθεση για την αποτελεσματική τους χρήση. Τα έγγραφα BREF αντικατοπτρίζουν τη 
δυναμική αντίληψη ενός τεχνικού πορίσματος το οποίο συμφωνήθηκε γενικά μεταξύ τεχνικών 
εμπειρογνωμόνων μετά από μια πενταετή διαδικασία και οι αλλαγές της τεχνολογίας πρέπει να 
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αναγνωρίζονται με συστηματικότερη και τακτικότερη επικαιροποίηση των BREF τουλάχιστον 
ανά επταετία.

Τροπολογία 162
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, 
την παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της 
εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η 
Επιτροπή αναθεωρεί και επικαιροποιεί τα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ όταν είναι 
αναγκαίο.

2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, 
την παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της 
εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η 
Επιτροπή αναθεωρεί και επικαιροποιεί τα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ όταν είναι 
αναγκαίο οριστικοποιώντας την 
αναθεώρηση το αργότερο 7 έτη μετά τη 
δημοσίευση της τελευταίας έκδοσης. Η 
Επιτροπή ή τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
διατίθενται στις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετάφραση των πιο σημαντικών κεφαλαίων των BREF στις επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική τους χρήση. Η δυναμική 
φύση της αλλαγής της τεχνολογίας πρέπει να αναγνωρίζεται και να προβάλλεται με 
συστηματικότερη και τακτικότερη επικαιροποίηση των BREF τουλάχιστον ανά επταετία.
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Τροπολογία 163
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, 
την παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της 
εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η 
Επιτροπή αναθεωρεί και επικαιροποιεί τα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ όταν είναι 
αναγκαίο.

2. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, 
καθώς και τις αναδυόμενες τεχνικές, με 
ειδική αναφορά στα κριτήρια που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Τα 
έγγραφα αναφοράς πρέπει να 
αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται, 
εφόσον απαιτείται, κατά την ανταλλαγή 
πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 
29.

Or. fr

Αιτιολόγηση

La préparation et l'adoption des documents de référence MTD doivent continuer à être le 
résultat de l'échange d'informations visé à l'article 29. Avec un renforcement du rôle des 
documents de référence MTD, la participation d'autres parties prenantes deviendra encore 
plus cruciale. La révision du BREF ne peut pas être la prérogative exclusive de la 
Commission.

La protection des eaux souterraines est soumise à la législation communautaire. La 
protection des soles pourrait être soumise à la législation communautaire, mais est 
actuellement soumis à la législation nationale. Dispositions pour les eaux souterraines et des 
sols dans la directive IPPC entraînerait des effets indésirables et potentiellement à de la  
double législation. En outre, il n'est pas possible qu’un document à dimension Européenne tel 
que les documents de référence MTD décrivent les milliers de cas différents.
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Τροπολογία 164
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 68, εάν εντοπισθεί η ανάγκη για 
κοινοτική δράση, ιδίως για να εξετασθεί 
η σημαντική ανάγκη για προστασία του 
περιβάλλοντος ή για να αποφευχθεί η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή 
βασιζόμενη στα έγγραφα ΒΔΤ προτείνει 
μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών 
(οριακές τιμές εκπομπών, ισοδύναμες 
παραμέτρους ή ισοδύναμα τεχνικά 
μέτρα), καθώς και απαιτήσεις 
παρακολούθησης και συμμόρφωσης ως 
ελάχιστες απαιτήσεις για μία ή 
περισσότερες δραστηριότητες που 
καλύπτονται από το κεφάλαιο αυτό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The political intention of the existing Article 19 of Directive 2008/1/EG shall be maintained in 
the Industrial Emissions Directive. If the need for Community action has been identified, the 
Commission shall, based on the BAT documents, submit proposals for EU-wide legally 
binding minimum standards accordingly. However contrary to AM 17 such measures shall be 
subject to the codecision procedure. Moreover the Commission shall not be required to table 
such proposals in any event when a new BAT document is due to publication. 

This amendment is admissible in accordance with Rule 80a ROP because of its link to AM 17. 
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