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Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) 
(Αναδιατύπωση)
(COM(2007) 0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

Σύμφωνα με τη Διοργανική Συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μία πιο διαρθρωμένη 
προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, η Συμβουλευτική Ομάδα 
Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής πρόκειται να εξετάσει κάθε πρόταση της Επιτροπής για αναδιατύπωση.

Επισυνάπτεται προς τα μέλη η γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας σχετικά με την 
ανωτέρω πρόταση.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα αποφανθεί σχετικά με τη γνωμοδότηση αυτή κατά τη 
συνεδρίασή της στις 25-26 Ιουνίου 2008.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
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ΣΥMBOΥΛΕΥTΙKH OMAΔA
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 5 Mαΐου 2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)
COM(2008) 100 τελικό της 29.2.2008 - 2008/0044 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 24 σχετικά με μία πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και 
κυρίως το σημείο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας, η οποία 
αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε 16, 22, 24 και 31 Ιανουαρίου, 13 Φεβρουαρίου 
και 3 Απριλίου 2008, με στόχο να εξετάσει την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε 
από την Επιτροπή.
Κατά τις συνεδριάσεις αυτές1, η Συμβουλευτική Ομάδα, στο πλαίσιο της εξέτασης της 
πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση 
της οδηγίας αριθ. 78/176/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 1978 περί των 
αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία διοξειδίου του τιτανίου, της οδηγίας 
αριθ. 82/883/EOK του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για τους τρόπους επιτήρησης 
και ελέγχου των χώρων οι οποίοι σχετίζονται με τα απόβλητα της βιομηχανίας του διοξειδίου 
του τιτανίου, της οδηγίας αριθ. 92/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1992 για 
τον καθορισμό των διαδικασιών εναρμόνισης των προγραμμάτων περιορισμού της ρύπανσης 
που προκαλούν τα απόβλητα της βιομηχανίας διοξειδίου του τιτανίου, με προοπτική την 
εξάλειψή της, της οδηγίας αριθ. 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, της οδηγίας 
αριθ. 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1999 για τον περιορισμό των εκπομπών 
πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες 
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις, της οδηγίας αριθ. 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για την αποτέφρωση των 
αποβλήτων και της οδηγίας αριθ. 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα 
ορισμένων ρύπων, διαπίστωσε ομόφωνα τα ακόλουθα:
1) Βεβαιώθηκε ότι μετά την ημερομηνία κατά την οποία η πρόταση αναδιατύπωσης 
υποβλήθηκε στη νομοθετική αρχή, η οδηγία αριθ. 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης 
Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης

                                               
1 Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας είχε στη διάθεσή της την πρόταση στην αγγλική, τη γαλλική και τη 

γερμανική γλώσσα και εργάστηκε με βάση την αγγλική η οποία αποτελεί εν προκειμένω την κύρια γλώσσα 
εργασίας του υπό συζήτηση κειμένου.



CM\726972EL.doc 3/4 PE407.738v01-00

EL

καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την οδηγία αριθ. 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (Κωδικοποιημένη έκδοση)1. Κατά 
συνέπεια, όλες οι αναφορές του αναδιατυπωμένου κειμένου στην οδηγία αριθ. 96/61/ΕΚ 
πρέπει να θεωρηθούν ως αναφορές στην οδηγία αριθ. 2008/1/ΕΚ.

2) Τα ακόλουθα τμήματα του κειμένου της αναδιατυπωμένης προτάσεως έπρεπε να είχαν 
εντοπιστεί χρησιμοποιώντας την γκρι σκίαση με την οποία επισημαίνονται οι ουσιαστικές 
αλλαγές:
- στο σημείο (5) του άρθρου 3, η φράση "Οριακές τιμές εκπομπής μπορούν να ορίζονται και 
για συγκεκριμένες ομάδες, οικογένειες ή κατηγορίες ουσιών", η οποία έχει επισημανθεί ήδη με 
διπλή γραμμή διαγραφής·

- στο άρθρο 4(2), πρώτο εδάφιο, οι λέξεις "ή σε διαφορετικούς χώρους"·
- στο άρθρο 9(2), δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις "ή για το περιβάλλον" (που έχουν παρουσιασθεί 
μεταξύ βελών προσαρμογής)·
- στο άρθρο 35(1), η τελική φράση "Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν η παρακολούθηση 
αυτή να γίνεται με έξοδα του φορέα εκμετάλλευσης" (η οποία έχει επισημανθεί ήδη με διπλή 
γραμμή διαγραφής)·

- στο άρθρο 43(2), η τελική φράση "Η βαθμονόμηση γίνεται με παράλληλες μετρήσεις με τις 
μεθόδους αναφοράς τουλάχιστον ανά τριετία" (η οποία έχει επισημανθεί ήδη με διπλή γραμμή 
διαγραφής)·
- στο Παράρτημα I, σημείο 1.4, οι λέξεις "του άνθρακα" (οι οποίες έχουν επισημανθεί ήδη με 
διπλή γραμμή διαγραφής) και "καυσίμων"·
- στο Παράρτημα I, ολόκληρη η διατύπωση του σημείου 5.1 (η) και του σημείου 5.1 (ια)·

- στο Παράρτημα I, σημείο 6.4(β)(ii), η έκφραση "μέση τριμηνιαία τιμή" (η οποία έχει 
επισημανθεί ήδη με διπλή γραμμή διαγραφής)·

- στο Παράρτημα V, Μέρος 1, σημείο 2, οι λέξεις "άνθρακας και λιγνίτης", "βιομάζα" και 
"τύρφη";

- στο Παράρτημα V, Μέρος 1, σημείο 5, σημείωση (4), οι λέξεις "και CO".
3) Στο σημείο (26) του άρθρου 3, η λέξη "εφόσον" πριν από τις λέξεις "οι ουσίες" θα έπρεπε 
να έχουν παρουσιασθεί μεταξύ βελών προσαρμογής.
4) Αναγνωρίστηκε ότι στο εισαγωγικό μέρος του άρθρου 26(3) οι λέξεις "ενημερώνουν το 
κοινό" και "και" έχουν εκ παραδρομής επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής. Οι λέξεις 
αυτές θα πρέπει να εισαχθούν εκ νέου στο κείμενο και εκείνο το εισαγωγικό μέρος θα πρέπει 
συνεπώς να έχει την εξής διατύπωση: "Εφόσον ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση, επανεξέταση 
ή αναπροσαρμογή άδειας ή για την θέσπιση ή επικαιροποίηση γενικών δεσμευτικών κανόνων, η 
αρμόδια αρχή ενημερώνει το κοινό σχετικά και θέτει στη διάθεση του κοινού τις ακόλουθες 
πληροφορίες:".

5) Στο άρθρο 38(2)(α)(θ), η αναφορά στο "άρθρο 3(21)" πρέπει να θεωρηθεί ως αναφορά στο 
άρθρο 3(20).

6) Στο άρθρο 47(4)(β), οι λέξεις "ή συναποτέφρωσης" θα έπρεπε να έχουν παρουσιασθεί 

                                               
1 ΕΕ L 24 της 15.3.2005, σ. 8
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μεταξύ βελών προσαρμογής.

7) Στο Παράρτημα V, Μέρος 1, σημείο 4, η ένδειξη "(2)", που προηγείται τμήματος του 
κειμένου το οποίο έχει επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής, θα έπρεπε να έχει επίσης 
επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής.
8) Στο Παράρτημα V, Μέρος 3, σημείο 3, η λέξη "ανά" θα έπρεπε να έχει παρουσιασθεί 
μεταξύ βελών προσαρμογής (μαζί με τις λέξεις "μια φορά").
9) Στο Παράρτημα VI, Μέρος 3, σημείο 1, η ένδειξη "στο σημείο 2.7 του μέρους 5" πρέπει να 
προσαρμοσθεί ως εξής: " στο σημείο 2.7 του μέρους 6").
Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας στο 
ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην 
εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες στο κείμενο ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η 
Ομάδα Εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων 
διατάξεων της προηγούμενης πράξεως σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας 
τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του υπάρχοντος κειμένου, 
χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.
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