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Τροπολογία53
João Ferreira

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2) Για να προληφθεί, να μειωθεί και, στο 
μέτρο του δυνατού, να εξαλειφθεί η 
ρύπανση που οφείλεται σε βιομηχανικές 
δραστηριότητες, σύμφωνα με την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και την αρχή της 
πρόληψης της ρύπανσης, απαιτείται η 
θέσπιση γενικού πλαισίου για τον έλεγχο 
των κύριων βιομηχανικών δραστηριοτήτων 
με ενέργειες κατά προτεραιότητα στην 
πηγή, καθώς και με την εξασφάλιση 
συνετής διαχείρισης των φυσικών πόρων.

(2) Για να προληφθεί, να μειωθεί και, στο 
μέτρο του δυνατού, να εξαλειφθεί η 
ρύπανση που οφείλεται σε βιομηχανικές 
δραστηριότητες, απαιτείται η θέσπιση 
γενικού πλαισίου για τον έλεγχο των 
κύριων βιομηχανικών δραστηριοτήτων το 
οποίο να καθιστά υπευθύνους τους φορείς 
εκμετάλλευσης, να λαμβάνει υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
βιομηχανιών και των φορέων 
εκμετάλλευσης, με ενέργειες κατά 
προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και με 
την εξασφάλιση συνετής διαχείρισης των 
φυσικών πόρων.

Or. pt

Τροπολογία 54
Andres Perello Rodriguez

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2) Για να προληφθεί, να μειωθεί και, στο 
μέτρο του δυνατού, να εξαλειφθεί η 
ρύπανση που οφείλεται σε βιομηχανικές 
δραστηριότητες, σύμφωνα με την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και την αρχή της 
πρόληψης της ρύπανσης, απαιτείται η 
θέσπιση γενικού πλαισίου για τον έλεγχο 
των κύριων βιομηχανικών δραστηριοτήτων 
με ενέργειες κατά προτεραιότητα στην 
πηγή, καθώς και με την εξασφάλιση 
συνετής διαχείρισης των φυσικών πόρων.

(2) Για να προληφθεί, να μειωθεί και, στο 
μέτρο του δυνατού, να εξαλειφθεί η 
ρύπανση που οφείλεται σε βιομηχανικές 
δραστηριότητες, σύμφωνα με την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και την αρχή της 
πρόληψης της ρύπανσης, απαιτείται η 
θέσπιση γενικού πλαισίου για τον έλεγχο 
των κύριων βιομηχανικών δραστηριοτήτων 
με ενέργειες κατά προτεραιότητα στην 
πηγή, καθώς και με την εξασφάλιση 
συνετής διαχείρισης των φυσικών πόρων 
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και λαμβάνοντας υπόψη, όποτε αυτό είναι 
απαραίτητο, τις κοινωνικο-οικονομικές 
συνθήκες και τις τοπικές ιδιαιτερότητες 
της περιοχής στην οποία αναπτύσσεται η 
δραστηριότητα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία επιδιώκεται να ενισχυθεί η ήδη περιλαμβανόμενη πρόβλεψη στην κοινή 
θέση του Συμβουλίου, υποστηρίζοντας την καθιέρωση αιτιολογημένων παρεκκλίσεων.

Amendment 55
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2a) 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 
πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο

Or. el

Τροπολογία 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(3) Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για τον 
χωριστό έλεγχο των εκπομπών στην 
ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το έδαφος 

(3) Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για τον 
χωριστό έλεγχο των εκπομπών στην 
ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το έδαφος 
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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 και το 
έδαφος, τη διαχείριση των αποβλήτων, την 
ενεργειακή απόδοση και την πρόληψη των 
ατυχημάτων.

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 και το 
έδαφος, τη διαχείριση των αποβλήτων, την 
ενεργειακή απόδοση και την πρόληψη των 
ατυχημάτων και να δημιουργηθούν ίσοι 
όροι ανταγωνισμού εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της εξίσωσης 
των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μόνο αν όλες οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθ’ όλη την ΕΕ τηρούν τις περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές με βάση τις ΒΔΤ, μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής 
προστασίας, χωρίς να προκαλούνται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ. 

Τροπολογία 57
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Προκειμένου να διασφαλισθούν η 
πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης, 
κάθε εγκατάσταση θα 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 διασφαλισθούν η 
πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης, 
κάθε εγκατάσταση θα 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 
πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο.

Or. en
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Τροπολογία 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 9

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

9  Για να αποφευχθεί η επικάλυψη των 
ρυθμίσεων, η άδεια εγκατάστασης που 
καλύπτεται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου, εντός της Κοινότητας, δεν 
θα πρέπει να περιλαμβάνει οριακές τιμές 
για τις άμεσες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που καθορίζονται στο 
Παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας, εκτός 
των περιπτώσεων κατά τις οποίες αυτό 
απαιτείται για να εξασφαλισθεί ότι δεν 
προκαλείται σημαντική τοπική ρύπανση ή 
των περιπτώσεων κατά τις οποίες η 
εγκατάσταση εξαιρείται από το εν λόγω 
σύστημα.

9  Για να αποφευχθεί η επικάλυψη των 
ρυθμίσεων, η άδεια εγκατάστασης που 
καλύπτεται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου, εντός της Κοινότητας, δεν 
απαιτείται να περιλαμβάνει οριακές τιμές 
για τις άμεσες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που καθορίζονται στο 
Παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας, εκτός 
των περιπτώσεων κατά τις οποίες αυτό 
απαιτείται για να εξασφαλισθεί ότι δεν 
προκαλείται σημαντική τοπική ρύπανση ή 
των περιπτώσεων κατά τις οποίες η 
εγκατάσταση εξαιρείται από το εν λόγω 
σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που βασίζεται στο άρθρο 66, παράγραφος 2, στοιχείο δ, που έχει στόχο (i)  να 
διασφαλίσει νομική σαφήνεια, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 193 ΣΛΕΕ, η νομοθεσία 
της Ένωσης δεν στερεί από τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν πιο αυστηρές εθνικές 
απαιτήσεις όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου και (ii) να επιτρέψει στα κράτη μέλη που 
επιλέγουν να εφαρμόσουν αυτές τις απαιτήσεις να το πράξουν στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
άδειας που εκδίδεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Κατά το διάστημα που ακολούθησε την 
πρώτη ανάγνωση του ΕΚ, το ΗΒ, οι Κάτω Χώρες και η Επιτροπή έχουν προβεί σε διαφορετικές 
νομικές ερμηνείες της διάταξης του άρθρου 9, παράγραφος 1.
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Τροπολογία 59
João Ferreira

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 9

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(9) Για να αποφευχθεί η επικάλυψη των 
ρυθμίσεων, η άδεια εγκατάστασης που 
καλύπτεται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου, εντός της Κοινότητας, δεν 
θα πρέπει να περιλαμβάνει οριακές τιμές 
για τις άμεσες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που καθορίζονται στο 
Παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας, εκτός 
των περιπτώσεων κατά τις οποίες αυτό 
απαιτείται για να εξασφαλισθεί ότι δεν 
προκαλείται σημαντική τοπική ρύπανση ή 
των περιπτώσεων κατά τις οποίες η 
εγκατάσταση εξαιρείται από το εν λόγω 
σύστημα.

(9) Για να αποφευχθεί η επικάλυψη των 
ρυθμίσεων, η άδεια εγκατάστασης που 
καλύπτεται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου, εντός της Κοινότητας, τα 
κράτη μέλη θα μπορούν να 
περιλαμβάνουν οριακές τιμές για τις 
άμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της εν 
λόγω οδηγίας, εκτός των περιπτώσεων 
κατά τις οποίες αυτό απαιτείται για να 
εξασφαλισθεί ότι δεν προκαλείται 
σημαντική τοπική ρύπανση ή των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες η 
εγκατάσταση εξαιρείται από το εν λόγω 
σύστημα.

Or. pt

Τροπολογία 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

9α. Σύμφωνα με το άρθρο 193 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη δεν 
εμποδίζονται σε κανένα σημείο της 
παρούσας οδηγίας να εφαρμόσουν ή να 
θεσπίσουν πιο αυστηρά μέτρα 
προστασίας, όπως π.χ. απαιτήσεις όσον 
αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
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για τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται 
από το Παράρτημα Ι της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω 
μέτρα είναι συμβατά με τις Συνθήκες και 
η Επιτροπή έχει ενημερωθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά το διάστημα που ακολούθησε την πρώτη ανάγνωση, προέκυψαν δημόσιες συζητήσεις σε 
πολλά κράτη μέλη σχετικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων για τις εκπομπές CO2 από νέες μονάδες 
παραγωγής θερμικής ενέργειας. Έχουν εκφραστεί αποκλίνουσες απόψεις όσον αφορά τη 
συμβατότητα αυτών των μέτρων με τη νομοθεσία της ΕΕ. Για τον  λόγο αυτό, μια 
διευκρινιστική τροπολογία εν προκειμένω δικαιολογείται στο πλαίσιο του άρθρου 66, 
παράγραφος 2, στοιχείο δ: "στο να λάβουν υπόψη γεγονός ή νέα νομική κατάσταση που 
δημιουργήθηκε μετά την πρώτη ανάγνωση". 

Τροπολογία 61
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 11

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

11 Η άδεια θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για να επιτευχθεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος στο σύνολό του και να 
διασφαλισθεί ότι η εγκατάσταση 
λειτουργεί σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
που διέπουν τις βασικές υποχρεώσεις του 
φορέα εκμετάλλευσης. Η άδεια θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει οριακές τιμές 
εκπομπών για τις ρυπαντικές ουσίες ή 
ισοδύναμες παραμέτρους ή τεχνικά 
μέτρα, κατάλληλες απαιτήσεις για την 
προστασία του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων και απαιτήσεις σχετικά με την 
παρακολούθηση. Οι όροι της άδειας θα 
πρέπει να καθορίζονται βάσει βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών.

11 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, απαιτήσεις 
σχετικά με την παρακολούθηση και 
κατάλογο των χρησιμοποιούμενων 
επικίνδυνων ουσιών ή παρασκευασμάτων 
όπως ορίζονται στην οδηγία του 
Συμβουλίου 67/548/ΕΟΚ, της 27ης 
Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων που αφορούν 
στην ταξινόμηση, συσκευασία και 
επισήμανση των επικινδύνων ουσιών(1).
Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να 
καθορίζονται βάσει βέλτιστων διαθέσιμων 
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τεχνικών.
______________
(1)ΕΕ L 196, 16.8 1967, σελ. 1.

Or. en

Τροπολογία 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 15

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

15  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
ορισμένες ειδικές περιστάσεις, όταν η 
εφαρμογή των επιπέδων εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές θα οδηγούσε σε δυσανάλογα 
υψηλό κόστος σε σχέση με τα 
περιβαλλοντικά οφέλη, οι αρμόδιες αρχές 
θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν 
οριακές τιμές εκπομπών οι οποίες 
παρεκκλίνουν από τα επίπεδα αυτά. Οι εν 
λόγω παρεκκλίσεις θα πρέπει να 
στηρίζονται σε εκτίμηση η οποία λαμβάνει 
υπόψη σαφώς καθορισμένα κριτήρια. Οι 
οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνονται. Εν πάση περιπτώσει, δεν 
θα πρέπει να προκαλείται σημαντική 
ρύπανση και θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος στο σύνολό του.

15  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
ορισμένες ειδικές περιστάσεις, όταν η 
εφαρμογή των επιπέδων εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές θα οδηγούσε σε σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις σε όλα τα 
επιμέρους στοιχεία του περιβάλλοντος, οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
καθορίζουν οριακές τιμές εκπομπών οι 
οποίες παρεκκλίνουν από τα επίπεδα αυτά. 
Οι εν λόγω παρεκκλίσεις θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, να στηρίζονται σε λεπτομερή 
εκτίμηση τεχνικού χαρακτήρα η οποία να 
λαμβάνει υπόψη σαφώς καθορισμένα 
κριτήρια και να είναι περιορισμένης 
διάρκειας.  Οι οριακές τιμές εκπομπών 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνονται. Εν πάση 
περιπτώσει, δεν θα πρέπει να προκαλείται 
σημαντική ρύπανση και θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος στο σύνολό του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση νέας αιτιολογικής σκέψης που εισήγαγε το Συμβούλιο.
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Τροπολογία 63
Andres Perello Rodriguez

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 15

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(15) Προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη ορισμένες ειδικές περιστάσεις, όταν 
η εφαρμογή των επιπέδων εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές θα οδηγούσε σε δυσανάλογα 
υψηλό κόστος σε σχέση με τα 
περιβαλλοντικά οφέλη, οι αρμόδιες αρχές 
θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν 
οριακές τιμές εκπομπών οι οποίες 
παρεκκλίνουν από τα επίπεδα αυτά. Οι εν 
λόγω παρεκκλίσεις θα πρέπει να 
στηρίζονται σε εκτίμηση η οποία λαμβάνει 
υπόψη σαφώς καθορισμένα κριτήρια. Οι 
οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνονται. Εν πάση περιπτώσει, δεν 
θα πρέπει να προκαλείται σημαντική 
ρύπανση και θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος στο σύνολό του.

(15) Προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη ορισμένες ειδικές περιστάσεις, όταν 
η εφαρμογή των επιπέδων εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές θα οδηγούσε σε δυσανάλογα 
υψηλό κόστος και όλως ιδιαιτέρως 
αρνητικές κοινωνικο-οικονομικές 
επιπτώσεις σε σχέση με τα 
περιβαλλοντικά οφέλη, οι αρμόδιες αρχές 
θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν 
οριακές τιμές εκπομπών οι οποίες 
παρεκκλίνουν από τα επίπεδα αυτά. Οι εν 
λόγω παρεκκλίσεις θα πρέπει να 
στηρίζονται σε εκτίμηση η οποία λαμβάνει 
υπόψη σαφώς καθορισμένα κριτήρια. Οι 
οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνονται. Εν πάση περιπτώσει, δεν 
θα πρέπει να προκαλείται σημαντική 
ρύπανση και θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος στο σύνολό του.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία επιδιώκεται να ενισχυθεί η ήδη περιλαμβανόμενη πρόβλεψη στην κοινή 
θέση του Συμβουλίου, υποστηρίζοντας την καθιέρωση αιτιολογημένων παρεκκλίσεων.

Τροπολογία 64
Marianne Thyssen

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 18

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

18 Η διασπορά κοπριάς συμβάλλει διαγράφεται
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σημαντικά στις εκπομπές ρύπων στην 
ατμόσφαιρα και στα ύδατα. Προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι της Θεματικής 
Στρατηγικής για την Ατμοσφαιρική 
Ρύπανση και της νομοθεσίας της Ένωσης 
περί προστασίας των υδάτων, 
επιβάλλεται η εκ μέρους της Επιτροπής 
επανεξέταση της ανάγκης θέσπισης των 
καταλληλότερων ελέγχων των εν λόγω 
εκπομπών μέσω της χρήσης των 
βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόσθετη ρήτρα επανεξέτασης είναι περιττή. Σε περίπτωση που στο μέλλον προκύψει 
ανάγκη για τέτοιες ρυθμίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να προβεί ανά πάσα στιγμή 
σε επανεξέταση της οδηγίας. Η εφαρμογή της οδηγίας περί νιτρικών αλάτων σε επίπεδο κρατών 
μελών έχει ήδη οδηγήσει στην εφαρμογή περιοριστικής και επεξεργασμένης πολιτικής για την 
κοπριά

Τροπολογία 65
Marianne Thyssen

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 19

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

19 Η εντατική εκτροφή πουλερικών και η 
εντατική κτηνοτροφία συμβάλλουν 
σημαντικά στις εκπομπές ρύπων στην 
ατμόσφαιρα και στα ύδατα. Προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι της Θεματικής 
Στρατηγικής για την Ατμοσφαιρική 
Ρύπανση και της νομοθεσίας της Ένωσης 
περί προστασίας των υδάτων, 
επιβάλλεται η εκ μέρους της Επιτροπής 
επανεξέταση της ανάγκης καθορισμού 
διαφοροποιημένων ορίων δυναμικότητας 
για διαφορετικά είδη πουλερικών για τον 
προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας και της ανάγκης 
θέσπισης των καταλληλότερων ελέγχων 
των εκπομπών από κτηνοτροφικές 

διαγράφεται
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εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόσθετη ρήτρα επανεξέτασης είναι περιττή. Σε περίπτωση που στο μέλλον προκύψει 
ανάγκη για τέτοιες ρυθμίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να προβεί ανά πάσα στιγμή 
σε επανεξέταση της οδηγίας. Επιπλέον, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας είναι δυσανάλογη προς τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να 
έχουν αυτές οι δραστηριότητες.

Τροπολογία 66
Esther de Lange

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 21

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

21 Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες 
από την επανεξέταση και την 
αναπροσαρμογή των αδειών προκύπτει ότι, 
ενδεχομένως, απαιτείται περίοδος 
μεγαλύτερη των πέντε ετών μετά τη 
δημοσίευση απόφασης περί των 
συμπερασμάτων ΒΔΤ για την εισαγωγή 
νέων βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να καθορίζουν 
μεγαλύτερη χρονική περίοδο στους όρους 
της άδειας, όταν αυτό δικαιολογείται βάσει 
των κριτηρίων της παρούσας οδηγίας.

21 Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτές που 
αφορούν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
με μακροπρόθεσμους κύκλους 
επενδύσεων, κατά τις οποίες από την 
επανεξέταση και την αναπροσαρμογή των 
αδειών προκύπτει ότι, ενδεχομένως, 
απαιτείται περίοδος μεγαλύτερη των πέντε 
ετών μετά τη δημοσίευση απόφασης περί 
των συμπερασμάτων ΒΔΤ για την 
εισαγωγή νέων βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
καθορίζουν μεγαλύτερη χρονική περίοδο 
στους όρους της άδειας, όταν αυτό 
δικαιολογείται βάσει των κριτηρίων της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται εύλογο χρονικό διάστημα για την προσαρμογή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στα 
BREF, λαμβανομένων υπόψη των κύκλων επενδύσεων.
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Τροπολογία 67
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 21

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

21 Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες 
από την επανεξέταση και την 
αναπροσαρμογή των αδειών προκύπτει ότι, 
ενδεχομένως, απαιτείται περίοδος 
μεγαλύτερη των πέντε ετών μετά τη 
δημοσίευση απόφασης περί των 
συμπερασμάτων ΒΔΤ για την εισαγωγή 
νέων βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να καθορίζουν 
μεγαλύτερη χρονική περίοδο στους όρους 
της άδειας, όταν αυτό δικαιολογείται βάσει 
των κριτηρίων της παρούσας οδηγίας.

21 Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες 
από την επανεξέταση και την 
αναπροσαρμογή των αδειών προκύπτει ότι, 
ενδεχομένως, απαιτείται περίοδος 
μεγαλύτερη των πέντε ετών μετά τη 
δημοσίευση απόφασης περί των 
συμπερασμάτων ΒΔΤ για την εισαγωγή 
νέων βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να καθορίζουν 
μεγαλύτερη χρονική περίοδο στους όρους 
της άδειας, για παράδειγμα, για να 
λαμβάνονται υπόψη οι κύκλοι 
επενδύσεων, όταν αυτό δικαιολογείται 
βάσει των κριτηρίων της παρούσας 
οδηγίας. Όπως και στην περίπτωση της 
παρέκκλισης από τα επίπεδα εκπομπών 
που σχετίζονται με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, η αρμόδια αρχή 
θέτει, ωστόσο, στη διάθεση του κοινού 
τους λόγους που δικαιολογούν την 
παρατεταμένη περίοδο.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the economic 
viability for a sector (“speed of implementation”) when identifying the best available 
techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document (cf. the BREF 
“Economics and cross-media effects” Chapter 5.5). In that context the general time period of 
five years as provided for by Article 21 of the Position will have to be regarded. However the 
characteristics of certain individual installations may justify a distinguished time period. This 
Amendment is admissible because the Commission’s proposal did not contain such a 
provision. 
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Τροπολογία 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 23

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(23) Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η 
λειτουργία μιας εγκατάστασης δεν 
υποβαθμίζει την ποιότητα του εδάφους και 
των υπόγειων υδάτων, είναι απαραίτητη η 
διαπίστωση της κατάστασης του εδάφους 
και της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, 
μέσω βασικής έκθεσης. Η βασική έκθεση 
θα πρέπει να αποτελεί πρακτικό μέσο το 
οποίο επιτρέπει, στο μέτρο του δυνατού, 
ποσοτική σύγκριση μεταξύ της 
κατάστασης του χώρου, όπως 
περιγράφεται στην έκθεση και της 
κατάστασης του χώρου μετά την οριστική 
παύση των δραστηριοτήτων, ούτως ώστε 
να διαπιστωθεί αν έχει αυξηθεί σημαντικά 
η ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων 
υδάτων. Ως εκ τούτου, η βασική έκθεση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες 
χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα στοιχεία 
για τις μετρήσεις του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων και ιστορικά στοιχεία 
σχετικά με τις χρήσεις του χώρου κατά το 
παρελθόν.

(23) Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η 
λειτουργία μιας εγκατάστασης δεν 
υποβαθμίζει την ποιότητα του εδάφους και 
των υπόγειων υδάτων, είναι απαραίτητη η 
διαπίστωση της κατάστασης του εδάφους 
και της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, 
μέσω βασικής έκθεσης. Η βασική έκθεση 
θα πρέπει να αποτελεί πρακτικό μέσο το 
οποίο επιτρέπει, στο μέτρο του δυνατού, 
σύγκριση μεταξύ της κατάστασης του 
χώρου, όπως περιγράφεται στην έκθεση 
και της κατάστασης του χώρου μετά την 
οριστική παύση των δραστηριοτήτων, 
ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν έχει αυξηθεί 
σημαντικά η ρύπανση του εδάφους ή των 
υπόγειων υδάτων. Ως εκ τούτου, η βασική 
έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα 
υφιστάμενα στοιχεία για τις μετρήσεις του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων και 
ιστορικά στοιχεία σχετικά με τις χρήσεις 
του χώρου κατά το παρελθόν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συντονισμού (βλ. τροπολογία 2 που αφορά το άρθρο 22, παράγραφος 2).

Τροπολογία 69
João Ferreira

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 24

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(24) Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων (24) Δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να 
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πληρώνει», όταν εκτιμάται ο βαθμός 
σοβαρότητας της ρύπανσης του εδάφους 
και των υπόγειων υδάτων που προκάλεσε 
ο φορέας εκμετάλλευσης, πράγμα που 
συνεπάγεται την υποχρέωση επαναφοράς 
του χώρου στην κατάσταση η οποία 
περιγράφεται στη βασική έκθεση, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν 
τους όρους αδειοδότησης που ίσχυσαν 
κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας, τα μέτρα πρόληψης της 
ρύπανσης που έλαβε η εγκατάσταση και τη 
συναφή αύξηση της ρύπανσης σε σχέση με 
το φορτίο ρύπανσης που αναφέρεται στη 
βασική έκθεση. Η ευθύνη σχετικά με τη 
ρύπανση που δεν προκλήθηκε από τον 
φορέα εκμετάλλευσης διέπεται από τη 
σχετική εθνική νομοθεσία και, κατά 
περίπτωση, από άλλες σχετικές 
νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης.

εξασφαλισθεί ότι η λειτουργία μιας 
εγκατάστασης δεν συνεπάγεται σοβαρή 
υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους 
και των υπόγειων υδάτων, έχει ιδιαίτερη 
σημασία να γίνει αξιολόγηση των 
επιπέδων της ρύπανσης του εδάφους και 
των υπόγειων υδάτων που έχει προκληθεί 
από τον φορέα εκμετάλλευσης, με σκοπό 
την επιβολή της υποχρέωσης επαναφοράς 
του χώρου στην κατάσταση η οποία 
περιγράφεται στη βασική έκθεση. Κατά 
την διαδικασία αυτή τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους όρους 
αδειοδότησης που ίσχυσαν κατά τη 
διάρκεια της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας, τα μέτρα πρόληψης της 
ρύπανσης που έλαβε η εγκατάσταση και τη 
συναφή αύξηση της ρύπανσης σε σχέση με 
το φορτίο ρύπανσης που αναφέρεται στη 
βασική έκθεση.  Η ευθύνη σχετικά με τη 
ρύπανση που δεν προκλήθηκε από τον 
φορέα εκμετάλλευσης διέπεται από τη 
σχετική εθνική νομοθεσία και, κατά 
περίπτωση, από άλλες σχετικές 
νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης.

Or. pt

Τροπολογία 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 24

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(24) Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», όταν εκτιμάται ο βαθμός 
σοβαρότητας της ρύπανσης του εδάφους 
και των υπόγειων υδάτων που προκάλεσε ο 
φορέας εκμετάλλευσης, πράγμα που 
συνεπάγεται την υποχρέωση επαναφοράς 
του χώρου στην κατάσταση η οποία 
περιγράφεται στη βασική έκθεση, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν 
τους όρους αδειοδότησης που ίσχυσαν 

(24) Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», όταν εκτιμάται ο βαθμός 
σοβαρότητας της ρύπανσης του εδάφους 
και των υπόγειων υδάτων που προκάλεσε ο 
φορέας εκμετάλλευσης, πράγμα που 
συνεπάγεται την υποχρέωση επαναφοράς 
του χώρου στην κατάσταση η οποία 
περιγράφεται στη βασική έκθεση, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν 
τους όρους αδειοδότησης που ίσχυσαν 
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κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας, τα μέτρα πρόληψης της 
ρύπανσης που έλαβε η εγκατάσταση και τη 
συναφή αύξηση της ρύπανσης σε σχέση με 
το φορτίο ρύπανσης που αναφέρεται στη 
βασική έκθεση. Η ευθύνη σχετικά με τη 
ρύπανση που δεν προκλήθηκε από τον 
φορέα εκμετάλλευσης διέπεται από τη 
σχετική εθνική νομοθεσία και, κατά 
περίπτωση, από άλλες σχετικές 
νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης.

κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας, τα μέτρα πρόληψης της 
ρύπανσης που έλαβε η εγκατάσταση και τη 
συναφή αύξηση της ρύπανσης σε σχέση με 
το φορτίο ρύπανσης που αναφέρεται στη 
βασική έκθεση. Η ευθύνη σχετικά με τη 
ρύπανση που δεν προκλήθηκε από τον 
φορέα εκμετάλλευσης διέπεται από τη 
σχετική εθνική νομοθεσία και, κατά 
περίπτωση, από άλλες σχετικές 
νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης. Οι 
νομοθεσίες ή οι μελλοντικές 
αναθεωρήσεις των νομοθεσιών επί 
θεμάτων προστασίας του εδάφους και 
των υπογείων υδάτων θα πρέπει να 
καταρτίζονται με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρούσης οδηγίας.  

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να εξασφαλισθεί μία συνολική λογική των διατάξεων που πρόκειται να 
εγκριθούν μελλοντικά όσον αφορά το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα, και τούτο σε κλίματα της 
Ένωσης.

Τροπολογία 71
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 27

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(27) Η καύση καυσίμου σε εγκαταστάσεις 
με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 
κάτω των 50 ΜW συμβάλλει σημαντικά 
στις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
της Θεματικής Στρατηγικής για την 
Ατμοσφαιρική Ρύπανση, επιβάλλεται η εκ 
μέρους της Επιτροπής επανεξέταση της 
ανάγκης θέσπισης των καταλληλότερων 
ελέγχων των εκπομπών από τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις.

διαγράφεται
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Or. it

Αιτιολόγηση.

Οι εγκαταστάσεις με θερμική ισχύ κάτω των 50 ΜW δεν συμβάλλουν σημαντικά στις εκπομπές 
ρύπων. Εξάλλου δεν υπάρχουν BREF αναφοράς.

Τροπολογία 72
Jutta Haug

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 29 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

29 Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει 
την ανάγκη καθορισμού ενωσιακών 
οριακών τιμών εκπομπών και 
τροποποίησης των οριακών τιμών 
εκπομπών του Παραρτήματος V για 
ορισμένες μεγάλες μονάδες καύσης, 
λαμβανομένων υπ’ όψιν της αναθεώρησης 
και της αναπροσαρμογής των συναφών 
εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ. Εν προκειμένω, 
η Επιτροπή θα πρέπει να συνεκτιμήσει την 
ιδιαιτερότητα των ενεργειακών 
συστημάτων των διυλιστηρίων.

29 Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει 
την ανάγκη καθορισμού ενωσιακών 
οριακών τιμών εκπομπών και 
τροποποίησης των οριακών τιμών 
εκπομπών του Παραρτήματος V για 
ορισμένες μεγάλες μονάδες καύσης, 
λαμβανομένων υπ’ όψιν της αναθεώρησης 
και της αναπροσαρμογής των συναφών 
εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ. Εν προκειμένω, 
η Επιτροπή θα πρέπει να συνεκτιμήσει την 
ιδιαιτερότητα των ενεργειακών 
συστημάτων των διυλιστηρίων. Για τις 
μονάδες αυτές θα συνεχίσουν να ισχύουν 
οι υφιστάμενες οριακές τιμές εκπομπών 
που προβλέπει η οδηγία 2001/80/ΕΚ, εν 
αναμονή της πιθανής θέσπισης νέων 
προτύπων μέσω της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής σαφήνειας, είναι αναγκαίο να επαναληφθεί ότι για τις μονάδες αυτές, οι 
υφιστάμενες διατάξεις που περιέχει η οδηγία 2001/80/ΕΚ έχουν συμπεριληφθεί σε διάφορα 
τμήματα του παρόντος σχεδίου νομοθετικής πράξης. 
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Τροπολογία 73
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 29

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(29) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
επανεξετάσει την ανάγκη καθορισμού 
ενωσιακών οριακών τιμών εκπομπών και 
τροποποίησης των οριακών τιμών 
εκπομπών του Παραρτήματος V για 
ορισμένες μεγάλες μονάδες καύσης, 
λαμβανομένων υπ’ όψιν της αναθεώρησης 
και της αναπροσαρμογής των συναφών 
εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ. Εν προκειμένω, 
η Επιτροπή θα πρέπει να συνεκτιμήσει την 
ιδιαιτερότητα των ενεργειακών 
συστημάτων των διυλιστηρίων.

(29) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
επανεξετάσει την ανάγκη καθορισμού 
ενωσιακών οριακών τιμών εκπομπών και 
τροποποίησης των οριακών τιμών 
εκπομπών του Παραρτήματος V για 
ορισμένες μεγάλες μονάδες καύσης, 
λαμβανομένων υπ’ όψιν της αναθεώρησης 
και της αναπροσαρμογής των συναφών 
εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ. Εν προκειμένω, 
η Επιτροπή θα πρέπει να συνεκτιμήσει την 
ιδιαιτερότητα των ενεργειακών 
συστημάτων των διυλιστηρίων.
Για τις εγκαταστάσεις αυτές, οι 
υφιστάμενες οριακές τιμές εκπομπών 
σύμφωνα με τη οδηγία 2001/80/ΕΚ θα 
συνεχίσουν να ισχύουν μέχρις 
αναθεωρήσεως των εγγράφων αναφοράς 
ΒΔΤ, αναθεωρήσεως κατά τις 
προβλέψεις της παρούσης οδηγίας.

Or. it

Αιτιολόγηση.

Οι οριακές τιμές εκπομπών που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την οδηγία 2001880/ΕΚ έχουν 
υιοθετηθεί σε πολλά σημεία από την πρόταση αναδιατύπωσης. Δια λόγους ασφάλειας δικαίου 
θεωρείται χρήσιμο να αποσαφηνισθεί ο στόχος αυτός που επιδιώκεται από την κοινή θέση.

Τροπολογία 74
Inés Ayala Sender

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 30 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

30 Λόγω των χαρακτηριστικών ορισμένων 
εγχώριων στερεών καυσίμων, ενδείκνυται 
η εφαρμογή ελάχιστων ποσοστών 

30 Λόγω των χαρακτηριστικών ορισμένων 
εγχώριων στερεών καυσίμων, ενδείκνυται 
η εφαρμογή ελάχιστων ποσοστών 
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αποθείωσης αντί οριακών τιμών εκπομπών 
διοξειδίου του θείου για μονάδες καύσης 
που χρησιμοποιούν τέτοια καύσιμα. 
Επίσης, επειδή τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του ασφαλτούχου 
σχιστόλιθου μπορεί να μην επιτρέπουν την 
εφαρμογή των ίδιων τεχνικών μείωσης του 
θείου ή την επίτευξη του ίδιου 
αποτελέσματος αποθείωσης σε σχέση με 
άλλα καύσιμα, ενδείκνυται ελαφρώς 
χαμηλότερο ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης 
για μονάδες που χρησιμοποιούν το 
συγκεκριμένο καύσιμο.

αποθείωσης αντί οριακών τιμών εκπομπών 
διοξειδίου του θείου για μονάδες καύσης 
που χρησιμοποιούν τέτοια καύσιμα. 
Επίσης, επειδή τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του ασφαλτούχου 
σχιστόλιθου μπορεί να μην επιτρέπουν την 
εφαρμογή των ίδιων τεχνικών μείωσης του 
θείου ή την επίτευξη του ίδιου 
αποτελέσματος αποθείωσης σε σχέση με 
άλλα καύσιμα, ενδείκνυται ελαφρώς 
χαμηλότερο ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης 
για μονάδες που χρησιμοποιούν το 
συγκεκριμένο καύσιμο. Δεδομένου ότι τα 
ειδικά χαρακτηριστικά των εγχώριων 
στερεών καυσίμων, των οποίων η 
περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές 
ενώσεις είναι χαμηλότερη από 10% 
ενδέχεται να μην επιτρέπουν την 
εκπλήρωση των καθιερωμένων οριακών 
τιμών εκπομπών NOx, ενδείκνυται η 
εφαρμογή ελάχιστης οριακής τιμής NOx.

Or. en

Τροπολογία 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 37

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(37) Προκειμένου να προληφθεί, να 
μειωθεί και, στο μέτρο του δυνατού, να 
εξαλειφθεί η ρύπανση που οφείλεται σε 
βιομηχανικές δραστηριότητες κατά τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε σχέση με 
το κόστος, διασφαλίζοντας παράλληλα 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος συνολικά, ιδίως μέσω της 
εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, θα μπορούσαν να εξετασθούν 
οι δυνατότητες των μέσων βάσει της 
αγοράς, όπως της εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών οξειδίων του αζώτου και 
διοξειδίου του θείου.

διαγράφεται
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη δεν θα έπρεπε να περιληφθεί στην οδηγία στον βαθμό που 
προεξοφλεί τα αποτελέσματα εν εξελίξει μελέτης επί του θέματος, η οποία ανετέθη από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ειδικευμένο φορέα. Πρέπει να παρεμποδισθεί η δημιουργία ενός 
συστήματος αγοράς όσον αφορά τους ρύπους, όπως τα οξείδια του αζώτου και το διοξείδιο του 
θείου, διότι παρόμοιο σύστημα θα ήταν αντιφατικό με την ευρωπαϊκή λογική σχετικά με τα 
εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών. 

Τροπολογία 76
João Ferreira

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 37 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(37) Προκειμένου να προληφθεί, να 
μειωθεί και, στο μέτρο του δυνατού, να 
εξαλειφθεί η ρύπανση που οφείλεται σε 
βιομηχανικές δραστηριότητες κατά τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε σχέση με 
το κόστος, διασφαλίζοντας παράλληλα 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος συνολικά, ιδίως μέσω της 
εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, θα μπορούσαν να εξετασθούν οι 
δυνατότητες των μέσων βάσει της 
αγοράς, όπως της εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών οξειδίων του αζώτου και 
διοξειδίου του θείου.

(37) Προκειμένου να προληφθεί, να 
μειωθεί και, στο μέτρο του δυνατού, να 
εξαλειφθεί η ρύπανση που οφείλεται σε 
βιομηχανικές δραστηριότητες κατά τον 
πλέον οικονομικό, δίκαιο και 
αποτελεσματικό τρόπο, διασφαλίζοντας 
παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος συνολικά, ιδίως μέσω της 
εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, θα μπορούσαν να εξετασθούν οι 
δυνατότητες να εξασφαλισθεί η πλήρης 
πρόσβαση και χρηματοδότηση των 
μικρών και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων για την εγκατάσταση και 
την λειτουργία τους.

Or. pt
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Τροπολογία 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 39 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

39 Προκειμένου να μπορούν οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας να προσαρμόζονται 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο 
βάσει βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
θεσπίζει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
όσον αφορά την προσαρμογή ορισμένων 
μερών των Παραρτημάτων V, VI και VII 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.
Στην περίπτωση των μονάδων 
αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης
αποβλήτων, τα ανωτέρω ενδέχεται να 
συμπεριλάβουν τον καθορισμό κριτηρίων 
για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από τη 
συνεχή παρακολούθηση των συνολικών 
εκπομπών σκόνης. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διαβουλεύεται η Επιτροπή 
με εμπειρογνώμονες κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 
περιέχονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2009 
σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

39 Προκειμένου να μπορούν οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας να προσαρμόζονται 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο 
βάσει βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
θεσπίζει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
όσον αφορά την υιοθέτηση των 
συμπερασμάτων ΒΔΤ και τη 
συμπλήρωση ή ευθυγράμμιση των 
οριακών τιμών εκπομπών και των 
κανόνων σχετικά με την παρακολούθηση 
και τη συμμόρφωση σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία με τα συμπεράσματα 
ΒΔΤ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση νέας αιτιολογικής σκέψης που εισήγαγε το Συμβούλιο.
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Τροπολογία 78
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 39 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

39 Προκειμένου να μπορούν οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας να προσαρμόζονται 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο 
βάσει βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
θεσπίζει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
όσον αφορά την προσαρμογή ορισμένων 
μερών των Παραρτημάτων V, VI και VII 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. 
Στην περίπτωση των μονάδων 
αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης 
αποβλήτων, τα ανωτέρω ενδέχεται να 
συμπεριλάβουν τον καθορισμό κριτηρίων 
για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από τη 
συνεχή παρακολούθηση των συνολικών 
εκπομπών σκόνης. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διαβουλεύεται η Επιτροπή 
με εμπειρογνώμονες κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 
περιέχονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2009 
σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

39 Προκειμένου να μπορούν οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας να προσαρμόζονται 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο
βάσει βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
θεσπίζει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
όσον αφορά την προσαρμογή ορισμένων 
μερών των Παραρτημάτων V, VI και VII 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. 
Στην περίπτωση των μονάδων 
αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης 
αποβλήτων, τα ανωτέρω ενδέχεται μεταξύ 
άλλων να συμπεριλάβουν τον καθορισμό 
κριτηρίων για τη χορήγηση παρεκκλίσεων 
από τη συνεχή παρακολούθηση των 
συνολικών εκπομπών σκόνης. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration plants 
other derogations should be considered as long as adequate in terms of environmental 
protection. This may lead to a further reduction of unnecessary administrative burden notably 
for SMEs, which are strongly affected by the provisions of Chapter IV as that chapter is not 
subject to a de-minimis-threshold. During the preparatory phase of the adoption of delegated 
acts it is essential that the Commission ensures the broad involvement of experts from the 
Member States, industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final. 
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Τροπολογία 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(39a) Για να καταστεί δυνατή η 
συμπλήρωση ή τροποποίηση των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας με 
σκοπό να διασφαλισθεί συνεκτική 
εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, όπως 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να θεσπίζει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
ΣΛΕΕ, όσον αφορά τη θέσπιση 
συγκεκριμένων κριτηρίων για παρέκκλιση 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις από τα 
επίπεδα εκπομπών που σχετίζονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.   

Or. en

Τροπολογία 80
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(39a) Προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά ή σημαντικά 
περιβαλλοντικά ζητήματα, η Επιτροπή, 
με βάση αξιολόγηση της εφαρμογής των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σε 
ορισμένες δραστηριότητες ή του 
αντίκτυπου αυτών των δραστηριοτήτων 
στο περιβάλλον στο σύνολό του, 
υποβάλλει προτάσεις για ελάχιστες 
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απαιτήσεις όσον αφορά τις οριακές τιμές 
εκπομπών σε ολόκληρη την Ένωση και 
κανόνες σχετικά με την παρακολούθηση 
και τη συμμόρφωση. 

Or. en

Τροπολογία 81
Edite Estrela

Θέση του Συμβουλίου 
Αιτιολογική σκέψη 39α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(39a) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή των διατάξεων της 
παρούσης οδηγίας στα αποτελέσματα 
των αξιολογήσεων της Επιτροπής ως 
προς την ανάγκη καθιέρωσης ελάχιστων 
οριακών τιμών εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ 
και κανόνων για την παρακολούθηση και 
συμμόρφωση των δραστηριοτήτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς των 
οικείων συμπερασμάτων ΒΔΤ, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καταθέσει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του άρθρου 294 της ΣΛΕΕ.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η ενδεχόμενη ενσωμάτωση της έννοιας “safety net” στην παρούσα πρόταση οδηγίας πρέπει να 
γίνει με την διαδικασία της συναπόφασης, εις τρόπον ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.
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Τροπολογία 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου 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, να υποβαθμίσουν τα 
οικοσυστήματα ή υλικά αγαθά, να 
παραβλάψουν ή να εμποδίσουν την 
ψυχαγωγική λειτουργία καθώς και τις 
άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος,

Or. de

Αιτιολόγηση

Από τη μελέτη ΤΕΕΒ (The economics of ecosystems and biodiversity) που εκπονήθηκε με 
ανάθεση από τον ΟΗΕ προκύπτει ότι τα οικοσυστήματα αποτελούν φυσικό κεφάλαιο και η 
συμβολή τους είναι απαραίτητη στη λειτουργία του περιβάλλοντός μας.

Τροπολογία 83
Mairead McGuinness

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – σημείο 17

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

17 «επικίνδυνες ουσίες» : ουσίες ή 
μείγματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, 
σημεία 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, για την ταξινόμηση, την 
επισήμανση και τη συσκευασία των 
ουσιών και των μειγμάτων,

17 «επικίνδυνες ουσίες» : ουσίες ή ομάδες 
ουσιών όπως ορίζεται στο άρθρο 2, σημείο 
29 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για 
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

 Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" and 
"mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous substances", a 
reference to the definition included in the Water Framework Directive would be appropriate. 
The WFD focuses on the protection of the same natural resources as the IPPC Directive. 
According to Art. 2 paragraph 29 of WFD «hazardous substances" are: “substances or 
groups of substances that are toxic, persistent and liable to bio-accumulate, and other 
substances or groups of substances which give rise to an equivalent level of concern”.

Τροπολογία 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – σημείο 17

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

17 «επικίνδυνες ουσίες» : ουσίες ή 
μείγματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, 
σημεία 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση 
και τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων·

17 «επικίνδυνες ουσίες» : ουσίες ή 
μείγματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, 
σημεία 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση 
και τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων ή ομάδες ουσιών όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2, σημείο 29 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων·

Or. en

Τροπολογία 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – σημείο 22

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

22 «πουλερικά»: τα πουλερικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2, σημείο 1 της 

διαγράφεται
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οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
15ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με τους 
όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν 
τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις 
εισαγωγές πουλερικών και αυγών για 
επώαση από τρίτες χώρες,

Or. en

Τροπολογία 86
Mairead McGuinness

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – σημείο 22

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

22 «πουλερικά»: τα πουλερικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2, σημείο 1 της 
οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
15ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με τους 
όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν 
τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις 
εισαγωγές πουλερικών και αυγών για 
επώαση από τρίτες χώρες,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών ορισμός των πουλερικών διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πέρα από τις 
όρνιθες ωοπαραγωγής, τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, τις γαλοπούλες και τις πάπιες, και 
συμπεριλαμβάνει πουλιά όπως πέρδικες, φασιανούς και άλλα θηράματα. Αυτά τα πουλιά 
εκτρέφονται σε κλειστές εγκαταστάσεις για πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα και δεν θα ήταν 
αποτελεσματικό από πλευράς κόστους τα κτίρια να πληρούν τα πρότυπα των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ).
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Τροπολογία 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – παράγραφος 22

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(22) "πουλερικά": τα πουλερικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2, σημείο 1 της 
οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
15ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με τους 
όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν 
τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις 
εισαγωγές πουλερικών και αυγών για 
επώαση από τρίτες χώρες,

(22) "πουλερικά": τα πουλερικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2, σημείο 1 της 
οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
15ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με τους 
όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν 
τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις 
εισαγωγές πουλερικών και αυγών για 
επώαση από τρίτες χώρες, εξαιρέσει των 
πουλερικών του είδους των ορτυκιών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία περιλαμβάνει το ορτύκι (0,25 χλγ.) στην κατηγορία των πουλερικών και εκτιμά ότι η 
εκτροφή του είναι αντίστοιχη προς αυτήν του κοτόπουλου (2 χλγ.) ή της γαλοπούλας (10 χλγ.), 
ενώ η περιβαλλοντική του επίπτωση είναι πολύ κατώτερη. Έχει συνεπώς ιδιαίτερη σημασία να 
ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα αυτή εν σχέσει προς τους άλλους κλάδους της ορνιθοτροφίας. Η 
εφαρμογή της οδηγίας στην εκτροφή ορτυκιών είναι δυσανάλογη και δεν δικαιολογείται ως 
προς την οικολογική της επιβάρυνση. Υπάρχει ο κίνδυνος η εξομοίωση αυτή να εξαφανίσει τον 
συγκεκριμένο κλάδο από την Ευρώπη και να χαθούν εκατοντάδες θέσεις απασχόλησης.

Τροπολογία 88
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – σημείο 26

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

26 «ώρες λειτουργίας»: ο χρόνος, 
εκπεφρασμένος σε ώρες, κατά τον οποίο 
μια μονάδα καύσης, εν όλω ή εν μέρει, 
λειτουργεί και απορρίπτει εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα, εξαιρουμένων των περιόδων 
έναρξης και παύσης λειτουργίας,

26 «ώρες λειτουργίας»: ο χρόνος, 
εκπεφρασμένος σε ώρες, κατά τον οποίο 
μια μονάδα καύσης, εν όλω ή εν μέρει, 
λειτουργεί και απορρίπτει εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα, συμπεριλαμβανομένων των 
περιόδων έναρξης και παύσης λειτουργίας,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροποποίηση νέου ορισμού που εισήγαγε το Συμβούλιο.
Κατά τη διάρκεια της έναρξης και της παύσης λειτουργίας δημιουργούνται σημαντικές 
εκπομπές.

Τροπολογία 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – σημείο 26

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

26 «ώρες λειτουργίας»: ο χρόνος, 
εκπεφρασμένος σε ώρες, κατά τον οποίο 
μια μονάδα καύσης, εν όλω ή εν μέρει, 
λειτουργεί και απορρίπτει εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα, εξαιρουμένων των περιόδων 
έναρξης και παύσης λειτουργίας,

26 «ώρες λειτουργίας»: ο χρόνος, 
εκπεφρασμένος σε ώρες, κατά τον οποίο 
μια μονάδα καύσης, εν όλω ή εν μέρει, 
λειτουργεί και απορρίπτει εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα, συμπεριλαμβανομένων των 
περιόδων έναρξης και παύσης λειτουργίας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιητικό κείμενο που εισήγαγε το Συμβούλιο.

Τροπολογία 90
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – στοιχείο 26α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

26α) «φάσεις εκκίνησης και διακοπής της 
λειτουργίας»: οι εργασίες που εκτελούνται 
για να τεθεί μια δραστηριότητα, ένα 
στοιχείο εξοπλισμού ή μια δεξαμενή σε 
λειτουργία ή εκτός λειτουργίας ή σε 
άφορτη λειτουργία (ρελαντί) ή εκτός 
άφορτης λειτουργίας, εξαιρουμένων των 
τακτικών διακυμάνσεων των 
δραστηριοτήτων.
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Or. it

Αιτιολόγηση.

Είναι σκόπιμο να παρατεθεί στο γενικό εισαγωγικό μέρος ο ορισμός των «φάσεων εκκίνησης 
και διακοπής της λειτουργίας» που αναφέρεται στο άρθρο 57 αριθ. 13).

Τροπολογία 91
Inés Ayala Sender

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – σημείο 46 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(46a) "εξόχως απόκεντρες περιοχές": τα 
γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα όσον 
αφορά τη Γαλλία, οι Αζόρες και η 
Μαδέρα όσον αφορά την Πορτογαλία και 
οι Κανάριοι Νήσοι όσον αφορά την 
Ισπανία.

Or. en

Τροπολογία 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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. 

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, 
τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να 
μην επιβάλουν οριακή τιμή εκπομπών για 
άμεσες εκπομπές του εν λόγω αερίου, 
εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για να 
εξασφαλιστεί ότι δεν προκαλείται 
σημαντική τοπική ρύπανση. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία που βασίζεται στο άρθρο 66, παράγραφος 2, στοιχείο δ, που έχει στόχο (i)  να 
διασφαλίσει νομική σαφήνεια, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 193 ΣΛΕΕ, η νομοθεσία 
της Ένωσης δεν στερεί από τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν πιο αυστηρές εθνικές 
απαιτήσεις όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου και (ii) να επιτρέψει στα κράτη μέλη που 
επιλέγουν να εφαρμόσουν αυτές τις απαιτήσεις να το πράξουν στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
άδειας που εκδίδεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Κατά το διάστημα που ακολούθησε την 
πρώτη ανάγνωση του ΕΚ, το ΗΒ, οι Κάτω Χώρες και η Επιτροπή έχουν προβεί σε διαφορετικές 
νομικές ερμηνείες της διάταξης του άρθρου 9, παράγραφος 1.

Τροπολογία 93
Chris Davies

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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. 

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, 
τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να 
μην επιβάλουν οριακή τιμή εκπομπών για 
άμεσες εκπομπές του εν λόγω αερίου, 
εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για να 
εξασφαλιστεί ότι δεν προκαλείται 
σημαντική τοπική ρύπανση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να διευκρινιστεί ότι τα κράτη μέλη δεν εμποδίζονται από την παρούσα νομοθετική 
πράξη να θεσπίσουν πρότυπα επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές σε εθνικό επίπεδο, ούτως 
ώστε να υποστηριχθούν κατά την εκπλήρωση εγχώριων στόχων πολιτικής.
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Τροπολογία 94
João Ferreira

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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.

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, 
τα κράτη μέλη θα μπορούν να 
περιλαμβάνουν στην  άδεια οριακή τιμή 
εκπομπών για άμεσες εκπομπές του εν 
λόγω αερίου, εκτός εάν αυτό είναι 
αναγκαίο για να εξασφαλιστεί ότι δεν 
προκαλείται σημαντική τοπική ρύπανση.

Or. pt

Τροπολογία 95
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Ι και, όπου προβλέπεται, σε 
όσες φθάνουν στο όριο δυναμικότητας που 
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Ι και, όπου προβλέπεται, σε 
όσες φθάνουν στο όριο δυναμικότητας που 
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος των 
εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο 
σημείο 1.1 του παραρτήματος Ι, δεν 
λαμβάνεται υπόψη κάθε μεμονωμένη 
μονάδα καύσης με ονομαστική θερμική 
ισχύ κάτω των 50 MW οι οποία δεν 
λειτουργεί πάνω από 500 ώρες ετησίως.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσο οι μονάδες καύσης φθάνουν στα όρια ορίων 
δυναμικότητάς τους, πρέπει να εξαιρούνται οι μονάδες έκτακτης ανάγκης, φορτίων αιχμής και 
άλλες μονάδες που δεν λειτουργούν περισσότερο από 500 ώρες ετησίως. 

Τροπολογία 96
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 11 – στοιχείο η

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(η) λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά 
την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ώστε να αποφεύγεται 
κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της 
εκμετάλλευσης να επανέλθει στην 
ικανοποιητική κατάσταση που ορίζεται 
βάσει του άρθρου 22.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία του εδάφους είναι σε μεγάλο βαθμό ζήτημα τοπικού ενδιαφέροντος και αφορά τον 
συγκεκριμένο τόπο εγκατάστασης και πρέπει να υπόκειται στη διαχείριση των αρμόδιων αρχών, 
σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η υπερβολικά λεπτομερής 
περιγραφή των μέτρων (όπως μία ποσοτικά προσδιορισμένη βασική έκθεση σύμφωνα με το 
άρθρο 22) θέτει σε κίνδυνο τις αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας. 

Τροπολογία 97
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
΄Αρθρο 11 – στοιχείο η)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(η) λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά 
την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, 
ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος 
ρύπανσης και ο χώρος της εκμετάλλευσης 
να επανέλθει στην ικανοποιητική

(η) λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά 
την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, 
ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος 
ρύπανσης και ο χώρος της εκμετάλλευσης 
να επανέλθει στην κανονική κατάσταση.
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κατάσταση που ορίζεται βάσει του 
άρθρου 22.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προστασία του εδάφους είναι ένα τοπικό καθήκον που αφορά τις εκάστοτε εγκαταστάσεις και 
υπόκειται στον έλεγχο των αρμόδιων εθνικών αρχών. Τα γραφειοκρατικά και υπερβολικά 
λεπτομερή ευρωπαϊκά σχέδια, όπως αυτό της βασικές έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας και δεν είναι αναλογικά. Η επαναφορά 
του χώρου εκμετάλλευσης στην κανονική κατάσταση αποτρέπει κινδύνους για την υγεία και τη 
ρύπανση του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 98
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(e) όπου ισχύει, βασική έκθεση, σύμφωνα 
με το άρθρο 22, παράγραφος 2, 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία του εδάφους είναι σε μεγάλο βαθμό ζήτημα τοπικού ενδιαφέροντος και αφορά τον 
συγκεκριμένο τόπο εγκατάστασης και πρέπει να υπόκειται στη διαχείριση των αρμόδιων αρχών, 
σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η υπερβολικά λεπτομερής 
περιγραφή των μέτρων (όπως μία ποσοτικά προσδιορισμένη βασική έκθεση σύμφωνα με το 
άρθρο 22) θέτει σε κίνδυνο τις αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας. 

Τροπολογία 99
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ε) όπου ισχύει, βασική έκθεση, σύμφωνα διαγράφεται
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με το άρθρο 22, παράγραφος 2,

Or. it

Τροπολογία 100
Edite Estrela

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ιαα) Όπου ισχύει, αξιολόγηση η οποία να 
αποδεικνύει την ανάγκη καθορισμού 
οριακών τιμών εκπομπών οι οποίες να 
αποκλίνουν από τα επίπεδα των 
εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να παρουσιάσει κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης 
άδειας μία αξιολόγηση η οποία να δικαιολογεί ενδεχόμενη αίτηση παρέκκλισης.

Τροπολογία 101
Frédérique Ries

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Λαμβανομένης υπόψη της γνώμης του 
φόρουμ, οι κατευθυντήριες γραμμές που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ) του 
δεύτερου εδαφίου θεσπίζονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 75, παράγραφος 2.

Λαμβανομένης υπόψη της γνώμης του 
φόρουμ, οι κατευθυντήριες γραμμές που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ) του 
δεύτερου εδαφίου θεσπίζονται με συνέπεια 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 75, 
παράγραφος 2 και είναι συμβατές με την 
άποψη του φόρουμ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να επιβεβαιωθεί ότι η λήψη αποφάσεων στη ρυθμιστική επιτροπή θα είναι 
συμβατή με την άποψη του φόρουμ.

Τροπολογία 102
Vladko Todorov Panayotov

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Οι αποφάσεις σχετικά με τα 
συμπεράσματα ΒΔΤ θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 75 παράγραφος 2.

5. Οι αποφάσεις σχετικά με τα 
συμπεράσματα ΒΔΤ θεσπίζονται σύμφωνα 
με την συνήθη νομοθετική διαδικασία 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι αποφάσεις σχετικά με τις ΒΔΤ σχετίζονται με την επιλογή της τεχνολογίας, τις 
πρώτες ύλες, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υδάτων, τα πρότυπα σεβασμού των 
παραγόμενων αποβλήτων και τις συστάσεις για την επεξεργασία των αποβλήτων, είναι 
ουσιώδες για τα κράτη μέλη να συμμετέχουν με τους εθνικούς τους εμπειρογνώμονες στη 
διαδικασία προσδιορισμού των ΒΔΤ.  Η συνήθης νομοθετική διαδικασία επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την έγκριση των αποφάσεων σχετικά με τις ΒΔΤ.
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί την ικανότητά του να εξετάζει τα έγγραφα 
σχετικά με τις αποφάσεις για τις ΒΔΤ.

Τροπολογία 103
Marianne Thyssen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Οι αποφάσεις σχετικά με τα 
συμπεράσματα ΒΔΤ θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 75 παράγραφος 2.

5. Οι αποφάσεις σχετικά με τα 
συμπεράσματα ΒΔΤ από τα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ που προκύπτουν από την 
ανταλλαγή πληροφοριών που 
οργανώνεται, σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, μετά την ημερομηνία που 
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αναφέρεται στο άρθρο 83, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 75 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτά τα επικαιροποιημένα έγγραφα ΒΔΤ (BREFs), των οποίων αναμένεται ή έγκριση, ή τα 
οποία τελούν επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο 
πλαίσιο της σημερινής οδηγίας και σύμφωνα με τους σημερινούς κανόνες της διαδικασίας 
Σεβίλλης. Προκειμένου να αποφευχθούν διαταραχές κατά τη διαδικασία αναθεώρησης και να 
διασφαλιστεί η ύπαρξη νομικής βεβαιότητας στους τομείς όπου αναμένεται η έγκριση BREF, 
στην οδηγία πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι οι νέοι κανόνες έγκρισης των συμπερασμάτων ΒΔΤ 
εφαρμόζονται μόνο στα BREF, η διαδικασία αναθεώρησης των οποίων ξεκίνησε μετά την 
έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης οδηγίας.

Τροπολογία 104
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Οι αποφάσεις σχετικά με τα 
συμπεράσματα ΒΔΤ θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 75 
παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 76, αποφάσεις σχετικά με τα 
συμπεράσματα ΒΔΤ. Τούτο ισχύει 
αποκλειστικά για τα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ η αναθεώρηση των οποίων ξεκινά 
μετά το χρονικό σημείο που αναφέρεται 
στο άρθρο 83. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die 
unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht mit den BVT-Schlussfolgerungen 
gleichgestellt werden können, die von der Kommission nach der neuen Richtlinie 
verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht 
eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die neuen 
Regelungen zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten, 
bei denen der Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.
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Τροπολογία 105
Frédérique Ries

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Οι αποφάσεις σχετικά με τα 
συμπεράσματα ΒΔΤ θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 75 
παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή εκδίδει με πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 76, 
αποφάσεις σχετικά με τα συμπεράσματα 
ΒΔΤ από τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ που 
προκύπτουν από την ανταλλαγή 
πληροφοριών που οργανώνεται, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, μετά την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 80.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να επιβεβαιωθεί ότι η λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της ρυθμιστικής διαδικασίας 
θα είναι συμβατή με το αποτέλεσμα της διαδικασίας Σεβίλλης.

Τροπολογία 106
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Οι αποφάσεις σχετικά με τα 
συμπεράσματα ΒΔΤ θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 75 παράγραφος 2.

5. Βάσει της διαβούλευσης του φόρουμ, οι 
αποφάσεις σχετικά με τα συμπεράσματα 
ΒΔΤ θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 75 παράγραφος 2.

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 
κατά την έγκριση και την αναθεώρηση 
των εγγράφων BREF μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσης οδηγίας.

Or. it
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Αιτιολόγηση.

Πρέπει να εξασφαλίζεται η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους όταν λαμβάνονται αποφάσεις 
επί των συμπερασμάτων για τις ΒΔΤ.

Δια λόγους ασφάλειας δικαίου, έχει ιδιαίτερη σημασία να εξακολουθεί να εφαρμόζεται η 
διαδικασία που ισχύει σήμερα κατά τις εν εξελίξει αναθεωρήσεις των εγγράφων BREF. 

Τροπολογία 107
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Οι αποφάσεις σχετικά με τα 
συμπεράσματα ΒΔΤ θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 75 παράγραφος 2.

5. Βάσει της διαβούλευσης του φόρουμ, οι 
αποφάσεις σχετικά με τα συμπεράσματα 
ΒΔΤ θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 75 παράγραφος 2.

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 
κατά την έγκριση και την αναθεώρηση 
των εγγράφων BREF μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσης οδηγίας.

Or. it

Αιτιολόγηση.

Πρέπει να εξασφαλίζεται η διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όταν λαμβάνονται 
αποφάσεις επί των συμπερασμάτων για τις ΒΔΤ. Δια λόγους ασφάλειας δικαίου, έχει ιδιαίτερη 
σημασία να εξακολουθεί να εφαρμόζεται η διαδικασία που ισχύει σήμερα κατά τις εν εξελίξει 
αναθεωρήσεις των εγγράφων BREF.

Τροπολογία 108
Rovana Plumb

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Οι αποφάσεις σχετικά με τα 5. Οι αποφάσεις σχετικά με τα 
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συμπεράσματα ΒΔΤ θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 75 παράγραφος 2.

συμπεράσματα ΒΔΤ θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 75 παράγραφος 2. 
Τούτο ισχύει μόνο για την αναθεώρηση 
των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ που άρχισε 
μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 83.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτά τα επικαιροποιημένα έγγραφα ΒΔΤ (BREFs), των οποίων αναμένεται ή έγκριση, ή τα 
οποία τελούν επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο 
πλαίσιο της σημερινής οδηγίας και σύμφωνα με τους σημερινούς κανόνες της διαδικασίας 
Σεβίλλης. Προκειμένου να αποφευχθούν διαταραχές κατά τη διαδικασία αναθεώρησης και να 
διασφαλιστεί η ύπαρξη νομικής βεβαιότητας στους τομείς όπου αναμένεται η έγκριση BREF, 
στην οδηγία πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι οι νέοι κανόνες έγκρισης των συμπερασμάτων ΒΔΤ 
εφαρμόζονται μόνο στα BREF, η διαδικασία αναθεώρησης των οποίων ξεκίνησε μετά την 
έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης οδηγίας.

Τροπολογία 109
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5α. Μετά την έγκριση απόφασης για τα 
συμπεράσματα ΒΔΤ σύμφωνα με την 
παράγραφο 5, η Επιτροπή προτείνει 
ελάχιστες απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ 
τουλάχιστον για τις εκπομπές διοξινών, 
για τις εκπομπές φουρανίων έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2011 και για τις εκπομπές 
υδραργύρου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Μετά την έγκριση απόφασης για τα 
συμπεράσματα ΒΔΤ σύμφωνα με την 
παράγραφο 5, η Επιτροπή αξιολογεί 
επιπλέον και την ανάγκη ανάληψης 
δράσης της ΕΕ με την καθιέρωση σε 
επίπεδο ΕΕ ελάχιστων απαιτήσεων για τη 
θέσπιση οριακών τιμών εκπομπών και 
κανόνων για την παρακολούθηση και 
συμμόρφωση των δραστηριοτήτων που 
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εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς των 
οικείων συμπερασμάτων ΒΔΤ με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια, με στόχο:
(α) να αξιολογηθεί και να προληφθεί ο 
αντίκτυπος των εν λόγω δραστηριοτήτων 
στο περιβάλλον συνολικά·  και
β) να αξιολογηθεί το επίπεδο εφαρμογής 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για 
τις εν λόγω δραστηριότητες.
Μετά τη γνωμοδότηση του Φόρουμ που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και εντός 
δώδεκα μηνών μετά την έγκριση 
απόφασης για τα συμπεράσματα ΒΔΤ, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με τα ευρήματα της αξιολόγησης 
αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αποσκοπεί στην επίτευξη συμβιβασμού με το Συμβούλιο όσον αφορά τις 
ελάχιστες απαιτήσεις.
Το ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας προβλέπει μία ελάχιστη διασφάλιση κατά της συνέχισης της 
ανεπαρκούς εφαρμογής των ΒΔΤ. Είναι ουσιώδες το ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας να βασιστεί 
σε επιχειρήματα τεχνικού χαρακτήρα, που να αντλούνται από τους στόχους που μπορούν να 
επιτευχθούν με τις ΒΔΤ. Ο υδράργυρος, οι διοξίνες και τα φουράνια είναι ιδιαίτερα τοξικοί, 
σταθεροί και βιοσυσσωρευτικοί ρύποι, με αποτέλεσμα να πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
πρόληψη και τη μείωσή τους.

Τροπολογία 110
Martin Callanan

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5α. Μετά την έγκριση απόφασης για τα 
συμπεράσματα ΒΔΤ σύμφωνα με την 
παράγραφο 5, η Επιτροπή αξιολογεί την 
ανάγκη ανάληψης δράσης της ΕΕ με την 
καθιέρωση σε επίπεδο ΕΕ ελάχιστων 
απαιτήσεων για τη θέσπιση οριακών 



PE439.994v01-00 42/82 AM\810288EL.doc

EL

τιμών εκπομπών και κανόνων για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς των 
οικείων συμπερασμάτων ΒΔΤ με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια:
(α) τον αντίκτυπο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον 
συνολικά·  και
β) το επίπεδο εφαρμογής των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών για τις εν λόγω 
δραστηριότητες.
Μετά τη γνωμοδότηση του Φόρουμ που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και εντός 
δεκαοκτώ μηνών μετά την έγκριση 
απόφασης για τα συμπεράσματα ΒΔΤ, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με τα ευρήματα της αξιολόγησης 
αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα διατύπωση διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύσσει μόνο κανόνες 
σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και να αφήνει τα κράτη μέλη να 
καθορίζουν με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Επιπλέον, 12 μήνες 
δεν είναι ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για να εξετάσει η Επιτροπή επαρκώς τα συμπεράσματα 
ΒΔΤ, ενώ 18 μήνες θα ήταν προτιμότεροι.

Τροπολογία 111
Martin Callanan

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5β. Σε περίπτωση που η έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5α εντοπίσει 
την ανάγκη για καθιέρωση σε επίπεδο ΕΕ 
ελάχιστων απαιτήσεων για τη θέσπιση 
οριακών τιμών εκπομπών  και κανόνων 
για την παρακολούθηση και την 
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αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
δραστηριοτήτων, η έκθεση μπορεί, 
εφόσον είναι αναγκαίο, να συνοδευτεί από 
νομοθετική πρόταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός μελλοντικών οριακών τιμών εκπομπών πρέπει να γίνεται με συναπόφαση στην 
οποία θα συμμετέχουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και όχι απλώς με πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 112
Jutta Haug

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5α. Σε περίπτωση που η έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5α εντοπίσει 
την ανάγκη για καθιέρωση σε επίπεδο ΕΕ 
ελάχιστων απαιτήσεων για τη θέσπιση 
οριακών τιμών εκπομπών και κανόνων 
για την παρακολούθηση και συμμόρφωση 
των δραστηριοτήτων, η Επιτροπή 
εγκρίνει, με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 76, ελάχιστες 
οριακές τιμές εκπομπών και κανόνες για 
την παρακολούθηση και συμμόρφωση 
των σχετικών δραστηριοτήτων.
Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις 
ενδείκνυται να καθορίζονται σε επίπεδο 
υψηλότερο από τα BAT-AEL, ούτως 
ώστε να χορηγούνται παρεκκλίσεις 
σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του 
άρθρου 15, παράγραφος (4).
Πριν εγκριθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις 
για τη θέσπιση οριακών τιμών εκπομπών 
και κανόνων σχετικά με την 
παρακολούθηση και τη συμμόρφωση των 
εν λόγω δραστηριοτήτων, η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί τα συμπεράσματα της 
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ανταλλαγής πληροφοριών, όπως 
αναφέρεται στο παρόν άρθρο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την καθιέρωση σε επίπεδο ΕΕ ελάχιστων απαιτήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει 
επίσης αντίστοιχα να συμμορφωθεί με αυτήν την προσέγγιση. Επιπλέον, οι ελάχιστες απαιτήσεις 
πρέπει να είναι υψηλότερες από το επίπεδο των ΒΔΤ (BAT-AELs), ούτως ώστε να διασφαλιστεί 
η ελάχιστη διαφορά που είναι αναγκαία για τη χορήγηση παρέκκλισης όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15, παράγραφος 4, προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση των ελάχιστων απαιτήσεων.  

Τροπολογία 113
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5α. Σε περίπτωση που η έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5α εντοπίσει 
την ανάγκη για καθιέρωση ελάχιστων 
οριακών τιμών εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ 
και κανόνων για την παρακολούθηση και 
συμμόρφωση των δραστηριοτήτων, η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 76, ελάχιστες οριακές τιμές 
εκπομπών και κανόνων για την 
παρακολούθηση και συμμόρφωση των 
σχετικών δραστηριοτήτων.
Οι ελάχιστες οριακές τιμές ορίζονται 
κατά τρόπο ώστε να επιτρέπουν την 
εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφος 4.
Πριν να εγκριθούν οι ελάχιστες οριακές 
τιμές εκπομπών και οι κανόνες για την 
παρακολούθηση και συμμόρφωση των 
δραστηριοτήτων, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με το φόρουμ που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3. Η 
Επιτροπή γνωστοποιεί τις πληροφορίες 
που λαμβάνει.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ελάχιστες οριακές τιμές εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ είναι αναγκαίες για να ενισχυθεί η 
εφαρμογή των ΒΔΤ και για την εξασφάλιση ίσων όρων. Όταν σημειώνεται ανάγκη ελάχιστων 
οριακών τιμών σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή θα τις εγκρίνει πάραυτα.

Τροπολογία 114
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5β. Η Επιτροπή θεσπίζει ελάχιστες 
οριακές τιμές εκπομπών, ισοδύναμες 
παραμέτρους ή ισοδύναμα τεχνικά μέτρα 
καθώς και κανόνες παρακολούθησης και 
συμμόρφωσης για τις σχετικές 
δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
παραγράφου 5α υπό μορφή κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 76.
Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις αφορούν 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των σχετικών δραστηριοτήτων ή 
εγκαταστάσεων και βασίζονται σε τιμές 
εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
Οι ελάχιστες οριακές τιμές καθορίζονται 
στο κατάλληλο ύψος πάνω από τα 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
ΒΔΤ, ώστε να είναι δυνατός ο 
καθορισμός λιγότερο αυστηρών οριακών 
τιμών εκπομπών, σύμφωνα με το άρθρο 
15, παράγραφος 4, εδάφιο 1. 
Πριν από την έγκριση των ελάχιστων 
οριακών τιμών εκπομπών καθώς και των 
κανόνων παρακολούθησης και 
συμμόρφωσης των σχετικών 
δραστηριοτήτων η Επιτροπή διεξάγει 
ακρόαση του φόρουμ που αναφέρεται στο 
άρθρο 13, παράγραφος 3, και συντάσσει 
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έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα της 
ακρόασης και τη συνεκτίμησή της. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τις τροπολογίες στο άρθρο 13, παράγραφος 5α (νέα) και παράγραφος 5β (νέα), 
επανεισάγεται η τροποποίηση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη 
ανάγνωση. Επιπλέον, πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι ελάχιστες οριακές τιμές πρέπει να 
υπερβαίνουν τις τιμές εκπομπών που σχετίζονται με τις ΒΔΤ (BAT-AEL), δηλαδή πρέπει να 
τηρείται μια ελάχιστη απόσταση ανάμεσά τους.  Έτσι διασφαλίζεται ότι δεν παραβιάζονται οι 
ελάχιστες οριακές τιμές ούτε με την εφαρμογή των εξαιρέσεων που προβλέπει το άρθρο 15, 
παράγραφος 4. 

Τροπολογία 115
Edite Estrela

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 5α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5α. Μετά την έγκριση απόφασης για τα 
συμπεράσματα ΒΔΤ σύμφωνα με την 
παράγραφο 5, η Επιτροπή αξιολογεί την 
ανάγκη ανάληψης δράσης της ΕΕ με την 
καθιέρωση ελάχιστων οριακών τιμών 
εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ και κανόνων 
για την παρακολούθηση και συμμόρφωση 
των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο 
πεδίο αναφοράς των οικείων 
συμπερασμάτων ΒΔΤ με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια:
α) επίπτωση της δραστηριότητας του 
σχετικού τομέα στο περιβάλλον συνολικά· 
και
β) το επίπεδο εφαρμογής των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών για τις εν λόγω 
δραστηριότητες.
Μετά τη γνωμοδότηση του Φόρουμ που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και εντός 
έξη ετών μετά την έγκριση απόφασης για 
τα συμπεράσματα ΒΔΤ, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα 
ευρήματα της αξιολόγησης αυτής.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση της ανάγκης safety net πρέπει να πραγματοποιηθεί 6 έτη μόλις μετά την έγκριση 
απόφασης για τα συμπεράσματα ΒΔΤ, δεδομένου ότι οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν προθεσμία 
5 ετών (άρθρο 21.3) για την εφαρμογή των ΒΔΤ του αναθεωρημένου BREF και την 
προσαρμογή των εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (VEA). 

Τροπολογία 116
Edite Estrela

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5β. Στις περιπτώσεις που η έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5α εντοπίσει 
την ανάγκη για καθιέρωση ελάχιστων 
οριακών τιμών εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ 
και κανόνων για την παρακολούθηση και 
συμμόρφωση των δραστηριοτήτων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με 
το άρθρο 294 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις στο επίπεδο της ΕΕ 
επί θεμάτων ελάχιστων οριακών τιμών 
εκπομπών και κανόνων που 
εφαρμόζονται για την παρακολούθηση 
και συμμόρφωση των σχετικών 
δραστηριοτήτων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η ενδεχόμενη ενσωμάτωση της έννοιας “safety net” στην παρούσα πρόταση οδηγίας πρέπει να 
γίνει με την διαδικασία της συναπόφασης, εις τρόπον ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.
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Τροπολογία 117
Christa Klaß

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2  – στοιχείο γ – σημείο i

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(i) η μεθοδολογία, η συχνότητα και η 
διαδικασία αξιολόγησης,  και

(i) η μεθοδολογία, η συχνότητα και η 
διαδικασία αξιολόγησης ή ισοδύναμες 
μέθοδοι· και

Or. xm

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 14, παράγραφος 1, προβλέπει ότι η άδεια περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες μετρήσεις. 
Στην παράγραφο 1, στοιχείο γ) (i), αποσαφηνίζονται περαιτέρω. Για να καταστεί σαφές ότι και 
άλλες δόκιμες μέθοδοι, οι οποίες αρκούν για τα ζητούμενα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα, 
μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, πρέπει να γίνει συμπλήρωση. Με αυτή την 
τροποποίηση θα μπορούσαν να επιτρέπονται και άλλες  μέθοδοι, ώστε να μπορεί να διατηρηθεί 
το γερμανικό σύστημα, όπου δεν γίνονται μετρήσεις στις εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων αλλά 
στις θέσεις για τα εκτρεφόμενα ζώα.

Τροπολογία 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(i) η μεθοδολογία, η συχνότητα και η 
διαδικασία αξιολόγησης,  και

(i) η μεθοδολογία, η συχνότητα και η 
διαδικασία αξιολόγησης ή ισοδύναμες 
μέθοδοι· και

Or. en
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Τροπολογία 119
Mairead McGuinness

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2  – στοιχείο γ – σημείο i

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(i) η μεθοδολογία, η συχνότητα και η
διαδικασία αξιολόγησης,  και

(i) η μεθοδολογία, η συχνότητα και η 
διαδικασία αξιολόγησης ή ισοδύναμες 
μέθοδοι· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 14, παράγραφος 1, δηλώνει ότι η αδειοδότηση θα συμπεριλάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα. Αυτό ξεκαθαρίζεται και στην παράγραφο 1, στοιχείο γ(i).  Πρέπει να επιτραπούν και 
άλλες δόκιμες μέθοδοι, οι οποίες επίσης πληρούν τα απαιτούμενα υψηλά πρότυπα 
περιβάλλοντος. Μια τέτοια τροπολογία μπορεί να επιτρέψει και τη χρήση εναλλακτικών 
μεθόδων, ώστε να διατηρηθεί το εθνικό σύστημα (δεν έχει υποκατασταθεί με μετρήσεις σε 
μονάδες κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ή καθορισμένη μέθοδο μέτρησης των ζώων).

Τροπολογία 120
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια 
αρχή τακτικώς και τουλάχιστον ετησίως·

(δ) υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια 
αρχή τακτικώς και τουλάχιστον ετησίως·

(i) πληροφοριών βάσει αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης των εκπομπών κατά τα 
προβλεπόμενα στο στοιχείο γ), και άλλων 
στοιχείων που επιτρέπουν στην αρμόδια 
αρχή να ελέγχει την τήρηση των όρων 
αδειοδότησης· και

(i) πληροφοριών βάσει αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης των εκπομπών κατά τα 
προβλεπόμενα στο στοιχείο γ), και άλλων 
απαιτούμενων στοιχείων που επιτρέπουν 
στην αρμόδια αρχή να ελέγχει την τήρηση 
των όρων αδειοδότησης· και

(ii) όταν εφαρμόζεται το άρθρο 15, 
παράγραφος 3, στοιχείο β), περίληψης των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των 
εκπομπών κατά τρόπο που να επιτρέπει τη 
σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 

(ii) όταν εφαρμόζεται το άρθρο 15, 
παράγραφος 3, στοιχείο β), περίληψης των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των 
εκπομπών κατά τρόπο που να επιτρέπει τη 
σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
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τεχνικές, τεχνικές,

Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 
(i) μόνο κάθε 24 μήνες, εφόσον δεν 
εντοπίστηκε σοβαρή παραβίαση των 
όρων αδειοδότησης κατά τη διεξαγωγή 
επιθεώρησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία στοχεύει σε συμβιβασμό όσον αφορά την υποχρέωση ενημέρωσης κατ’ 
επανάληψη από την πλευρά των φορέων εκμετάλλευσης προς την αρμόδια αρχή. Λαμβάνει 
υπόψη την τροπολογία 20 από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (ενημέρωση 
τουλάχιστον κάθε δεύτερο έτος – λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων από την 
επιθεώρηση) και αποσαφηνίζει ότι οι όροι αδειοδότησης πρέπει να προβλέπουν την υποβολή 
στοιχείων που χρειάζονται όντως οι αρμόδιες αρχές για το έλεγχο συμμόρφωσης.

Τροπολογία 121
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η 
αρμόδια αρχή δύναται να θέσει όρους 
αδειοδότησης αυστηρότερους από αυτούς 
που επιτυγχάνονται με τη χρήση 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, οι 
οποίες περιγράφονται στα συμπεράσματα 
ΒΔΤ.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση.

Ο καθορισμός αυστηρότερων όρων αδειοδότησης από αυτούς που επιτυγχάνονται με τη χρήση 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) δεν εξυπηρετεί καμία περιβαλλοντική απαίτηση. 
Εξάλλου, η διάταξη είναι περιττή στον βαθμό που το άρθρο 193 της Συνθήκης παρέχει πάντοτε 
την δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν νομοθεσία απαιτητικότερη από αυτήν της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 122
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η 
αρμόδια αρχή δύναται να θέσει όρους 
αδειοδότησης αυστηρότερους από αυτούς 
που επιτυγχάνονται με τη χρήση 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, οι 
οποίες περιγράφονται στα συμπεράσματα 
ΒΔΤ.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα να απαιτούνται άνευ όρων στο πλαίσιο της αδειοδότησης περισσότερα από τις 
ΒΔΤ δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας και απαξιώνει τη διαδικασία καθορισμού των 
τιμών εκπομπών.

Τροπολογία 123
Rovana Plumb

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η 
αρμόδια αρχή δύναται να θέσει όρους 
αδειοδότησης αυστηρότερους από αυτούς 
που επιτυγχάνονται με τη χρήση 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, οι 
οποίες περιγράφονται στα συμπεράσματα 
ΒΔΤ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

This article proposes the setting of stricter permit conditions than those achievable by the use 
of BAT (as described in the BREFs) and this without any environmental need (e.g. 
environmental quality standard) to do so. This is against the principle of sustainability and is 
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as such not acceptable. Furthermore, Article 14(4) seems to be superfluous in the light of
Article 193 (ex-Article 176) of the Treaty which already allows Member States to set stricter 
requirements. As such, Article 14(4) may lead to unintentional conclusions as one may argue 
that stricter requirements are not possible where such an explicit provision is missing in any 
other European legislation. 

Τροπολογία 124
Antonio Masip Hidalgo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η 
αρμόδια αρχή δύναται να θέσει όρους 
αδειοδότησης αυστηρότερους από αυτούς 
που επιτυγχάνονται με τη χρήση 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, οι 
οποίες περιγράφονται στα συμπεράσματα 
ΒΔΤ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 125
Adam Gierek

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, οι 
αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 14 οριακές τιμές εκπομπών και 
ισοδύναμες παράμετροι και τεχνικά μέτρα 
βασίζονται στις διαθέσιμες βέλτιστες 
τεχνικές, χωρίς να προδιαγράφουν τη 
χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνικής ή 
τεχνολογίας.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, οι 
αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 14 οριακές τιμές εκπομπών και 
ισοδύναμες παράμετροι και τεχνικά μέτρα 
βασίζονται στις κατά τόπους διαθέσιμες 
βέλτιστες τεχνικές και τεχνολογίες, χωρίς 
να προδιαγράφουν τη χρήση κάποιας από 
αυτές. Προκειμένου για τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όλα τα έγγραφα 
αναφοράς που εγκρίθηκαν, πριν να τεθεί 
σε εφαρμογή η παρούσα οδηγία, κατά τον 
καθορισμό των οριακών τιμών εκπομπών 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τα 
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συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά 
της οικείας εγκατάστασης, τη 
γεωγραφική της θέση, τα γεωλογικά 
χαρακτηριστικά των κατά τόπους 
πρώτων υλών και τις κατά τόπους 
περιβαλλοντικές συνθήκες.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 15 πρέπει να δηλώνει ότι, για να καθορίζονται οι οριακές τιμές εκπομπών με βάση τα 
έγγραφα αναφοράς που περιγράφουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που εγκρίθηκαν πριν από 
την έναρξη ισχύος της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της βιομηχανικής εγκατάστασης, η γεωγραφική της θέση, τα 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά των κατά τόπους χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και οι κατά 
τόπους περιβαλλοντικές συνθήκες.

Τροπολογία 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Θεόδωρος Σκυλακάκης, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Προκειμένου για τα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ που εγκρίθηκαν πριν να τεθεί σε 
εφαρμογή η οδηγία, οι οριακές τιμές 
εκπομπών λαμβάνουν υπόψη τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της εν λόγω 
εγκατάστασης, τη γεωγραφική της θέση 
και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον καθορισμό των οριακών τιμών εκπομπών (ΟΤΕ) από έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ  που 
εγκρίθηκαν πριν να τεθεί σε εφαρμογή η παρούσα οδηγία, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, η γεωγραφική θέση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες της βιομηχανικής 
εγκατάστασης. Αυτή η σκέψη υπάρχει τώρα στο άρθρο 15, παράγραφος 4, το οποίο δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται για τα υπάρχοντα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.
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Τροπολογία 127
Adam Gierek

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) του καθορισμού οριακών τιμών 
εκπομπών οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
διαθέσιμες βέλτιστες τεχνικές. Οι εν λόγω 
οριακές τιμές εκπομπών εκφράζονται για 
το ίδιο ή βραχύτερο χρονικό διάστημα 
και υπό τις ίδιες συνθήκες αναφοράς με 
τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με 
τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, ή

(α) του καθορισμού οριακών τιμών 
εκπομπών οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
διαθέσιμες βέλτιστες τεχνικές. Οι εν λόγω 
οριακές τιμές εκπομπών εκφράζονται ως 
η μέση τηρούμενη τιμή που ορίζεται ως η 
κεντρική τιμή (μέσος όρος) όλων των 
τιμών στην αριθμητική διάταξη η οποία 
προκύπτει από την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
μέτρησης κατά τη διάρκεια της 
επιλεγείσας περιόδου παρακολούθησης· ή

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τούτο προϋποθέτει μέτρηση της μέσης τιμής μιας αριθμητικής διάταξης, πράγμα που 
διευκολύνει την ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων χωρίς παρεμβολές "θορύβων" στα γραφικά 
υπολογιστή.

Τροπολογία 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, 
η αρμόδια αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική 
της θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3
και με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η 
αρμόδια αρχή μπορεί, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που παρεκκλίνουν από εκείνες 
που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3 για εγκαταστάσεις που 
υπήρχαν τον καιρό της έγκρισης των 
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συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που παρεκκλίνουν από εκείνες 
που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3.

συμπερασμάτων ΒΔΤ για διάστημα έως 5 
ετών. Μια τέτοια εξαίρεση μπορεί να 
ισχύσει μόνο όταν μια τεχνική εκτίμηση 
αποδεικνύει ότι, εξαιτίας της 
γεωγραφικής θέσης ή των τοπικών 
περιβαλλοντικών συνθηκών, η εφαρμογή 
μιας βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής που 
περιγράφεται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ θα προκαλέσει σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις από τη χρήση διαφόρων 
μέσων και δεν θα είναι επομένως 
συμβατή με την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στο άρθρο 11. 

Or. en

Τροπολογία 129
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, 
η αρμόδια αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική 
της θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που παρεκκλίνουν από εκείνες 
που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, 
η αρμόδια αρχή μπορεί, κατ’ εξαίρεση και 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να 
καθορίσει λιγότερο αυστηρές οριακές 
τιμές εκπομπών για υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις. 

Η εξαίρεση επιτρέπεται μόνο όταν από 
τεχνική εκτίμηση προκύπτει ότι, εξαιτίας 
της γεωγραφικής θέσης ή των τοπικών 
περιβαλλοντικών συνθηκών, η εφαρμογή 
μιας βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής που 
περιγράφεται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ θα προκαλέσει σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις από τη χρήση διαφόρων 
μέσων και δεν θα είναι επομένως 
συμβατή με τους στόχους που ορίζονται 
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στο άρθρο 11, στοιχεία γ), δ) και στ) και 
στο άρθρο 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
_____________
οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων

Or. en

Αιτιολόγηση

Ό παρών βαθμός ευελιξίας όσον αφορά τις εξαιρέσεις πρέπει να περιοριστεί και να βασίζεται 
σε σαφή κριτήρια , ώστε να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τη βιομηχανία και να 
προωθηθεί η περιβαλλοντική καινοτομία.

Τροπολογία 130
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, 
η αρμόδια αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική της 
θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που παρεκκλίνουν από εκείνες 
που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 
και με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η 
αρμόδια αρχή μπορεί, κατ’ εξαίρεση και 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να 
καθορίσει λιγότερο αυστηρές οριακές 
τιμές εκπομπών για υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις.. Η εν λόγω παρέκκλιση 
μπορεί μόνο να εφαρμοστεί όταν από την 
αξιολόγηση προκύψει ότι:

α) η γεωγραφική θέση και οι τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες της οικείας 
εγκατάστασης δεν καθιστούν δυνατή την 
εφαρμογή στην εν λόγω εγκατάσταση ή 
σε τμήμα της, των βέλτιστων διαθέσιμων 
πρακτικών που περιγράφονται στο 
έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ· ή
β) τα συγκεκριμένα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της οικείας 
εγκατάστασης δεν παρέχουν τη 
δυνατότητα εφαρμογής των βέλτιστων 
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διαθέσιμων τεχνικών που περιγράφονται 
στο έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ στο σύνολο 
της εγκατάστασης ή σε τμήμα της· ή
γ) τα συγκεκριμένα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της οικείας 
εγκατάστασης, η γεωγραφική θέση ή οι 
τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες θα 
επιφέρουν δυσανάλογα υψηλό κόστος σε 
σύγκριση με τα περιβαλλοντικά οφέλη, αν 
οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που 
περιγράφονται στο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ πρόκειται να εφαρμοστούν στη 
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αυτό το 
δυσανάλογα υψηλό κόστος πρέπει να 
είναι κόστος που δεν είχε ληφθεί υπόψη 
κατά την ανταλλαγή πληροφοριών για τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Or. en

(Μερική επανεισαγωγή της πρώτης ανάγνωσης της τροπολογίας 32).

Αιτιολόγηση

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Τροπολογία 131
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η 
αρμόδια αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 
και με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η 
αρμόδια αρχή μπορεί σε έκτακτες 
περιπτώσεις, να καθορίσει λιγότερο 
αυστηρές οριακές τιμές εκπομπής. Η εν 
λόγω παρέκκλιση μπορεί μόνο να 
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οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική 
της θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που παρεκκλίνουν από εκείνες 
που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3.

εφαρμοστεί όταν από την αξιολόγηση 
προκύψει ότι:

α) η γεωγραφική θέση και οι τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες της οικείας 
εγκατάστασης δεν καθιστούν δυνατή την 
εφαρμογή στην εν λόγω εγκατάσταση ή 
σε τμήμα της, των βέλτιστων διαθέσιμων 
πρακτικών (ΒΔΤ) που περιγράφονται στο 
έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ ή·
β) τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οικείας 
εγκατάστασης δεν παρέχουν τη 
δυνατότητα εφαρμογής στην εν λόγω 
εγκατάσταση ή σε τμήμα της των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ)  
που περιγράφονται στο έγγραφο 
αναφοράς ΒΔΤ ή·
γ) η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών (ΒΔΤ) που περιγράφονται στο 
έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ θα οδηγούσε σε 
οικονομικό κόστος δυσανάλογο έναντι 
των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός διαφάνειας κατά τη 
διαμόρφωση των διαφορετικών μεταξύ τους οριακών τιμών εκπομπών, σύμφωνα με το άρθρο
15, παράγραφος 4.

Τροπολογία 132
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, 
η αρμόδια αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3,
η αρμόδια αρχή μπορεί, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
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περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική 
της θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που παρεκκλίνουν από εκείνες 
που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3.

περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών, να καθορίσει 
οριακές τιμές εκπομπών που παρεκκλίνουν 
από εκείνες που καθορίζονται κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 3 εάν:

α) η γεωγραφική θέση ή οι τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες της οικείας 
εγκατάστασης δεν καθιστούν δυνατή την 
εφαρμογή στην εν λόγω εγκατάσταση ή 
σε τμήμα της, των βέλτιστων διαθέσιμων 
πρακτικών που περιγράφονται στο 
έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ· ή
β) τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οικείας 
εγκατάστασης δεν παρέχουν τη 
δυνατότητα εφαρμογής στην εν λόγω 
εγκατάσταση ή σε τμήμα της των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που 
περιγράφονται στο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ· ή
γ) η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών που περιγράφονται στο έγγραφο 
αναφοράς ΒΔΤ θα οδηγούσε σε προφανή 
διαφοροποίηση του οικονομικού κόστους 
και των περιβαλλοντικών 
πλεονεκτημάτων, γεγονός που δικαιολογεί 
την επανεξέταση της αναλογικότητας 
αυτής της εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει το συμβιβασμό μεταξύ του άρθρου 15, παράγραφος 4, της 
θέσης του Συμβουλίου και των τροπολογιών 32 και 62 της θέσης από την πρώτη ανάγνωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4 θα περιοριστεί 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν εξετάστηκαν ή δεν μπόρεσαν να εξεταστούν δεόντως 
κατά την κατάρτιση ή την επανεξέταση ενός εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ στο πλαίσιο της 
διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 13.
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Τροπολογία 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, 
η αρμόδια αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική 
της θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που παρεκκλίνουν από εκείνες 
που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 
και με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η 
αρμόδια αρχή μπορεί σε έκτακτες
περιπτώσεις, να θεσπίσει λιγότερο 
αυστηρές οριακές τιμές εκπομπής. Η εν 
λόγω παρέκκλιση μπορεί μόνο να 
εφαρμοστεί όταν από την αξιολόγηση 
προκύψει ότι:

α) η γεωγραφική θέση και οι τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες της οικείας 
εγκατάστασης δεν καθιστούν δυνατή την 
εφαρμογή στην εν λόγω εγκατάσταση ή 
σε τμήμα της, των βέλτιστων διαθέσιμων 
πρακτικών που περιγράφονται στο 
έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ· ή
β) τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οικείας 
εγκατάστασης δεν παρέχουν τη 
δυνατότητα εφαρμογής στην εν λόγω 
εγκατάσταση ή σε τμήμα της των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που 
περιγράφονται στο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ ή·
γ) όταν ισχύει το στοιχείο α), η εφαρμογή 
μιας βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής που 
περιγράφεται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ θα προκαλέσει σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις από τη χρήση διαφόρων 
μέσων και δεν θα είναι επομένως 
συμβατή με τους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 11, στοιχεία γ), δ) και στ) και 
στο άρθρο 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ *.

Or. en

(Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 32 της πρώτης ανάγνωσης.)
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Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για την έγκριση εξαιρέσεων από τις ΒΔΤ πρέπει να είναι σαφή και ακριβή, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν το έλλειμμα εφαρμογής και η διαδεδομένη απόκλιση των 
όρων αδειοδότησης εντός της ΕΕ. Αυτή η ευρεία απόκλιση σημαίνει έλλειψη ίσων όρων 
ανταγωνισμού για τη βιομηχανία στην εσωτερική αγορά εις βάρος της  υγείας των πολιτών της 
ΕΕ και με επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Τροπολογία 134
Edite Estrela

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, 
η αρμόδια αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική 
της θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που παρεκκλίνουν από εκείνες 
που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3,
και με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η 
αρμόδια αρχή μπορεί σε έκτακτες
περιπτώσεις, να θεσπίσει λιγότερο 
αυστηρές οριακές τιμές εκπομπής. Η εν 
λόγω παρέκκλιση μπορεί μόνο να 
εφαρμοστεί όταν από την αξιολόγηση 
προκύψει ότι:

α) η γεωγραφική θέση και οι τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες της οικείας 
εγκατάστασης δεν καθιστούν δυνατή την 
εφαρμογή στην εν λόγω εγκατάσταση ή 
σε τμήμα της, των βέλτιστων διαθέσιμων 
πρακτικών που περιγράφονται στο 
έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ ·ή·
β) τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οικείας 
εγκατάστασης δεν παρέχουν τη 
δυνατότητα εφαρμογής στην εν λόγω 
εγκατάσταση ή σε τμήμα της των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που 
περιγράφονται στο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ  ή
γ) η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών που περιγράφονται στο έγγραφο 
αναφοράς ΒΔΤ θα οδηγούσε σε προφανή 
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διαφοροποίηση του οικονομικού κόστους 
και των περιβαλλοντικών 
πλεονεκτημάτων, γεγονός που θα έθετε εκ 
νέου ζήτημα αναλογικότητας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή του κοινού στην εφαρμογή των παρεκκλίσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά 
την διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης της αίτησης για τη χορήγηση αδειών, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 24. Εξάλλου η αναφορά στο άρθρο 13 (5β) διαγράφεται,
δεδομένου ότι, όταν θεσπιστούν οριακές τιμές εκπομπών για άλλους τομείς, η Επιτροπή θα 
προτείνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου. Η κατάσταση αυτή θα 
αντιμετωπισθεί ως περίπτωση παρόμοια με τα ισχύοντα παραρτήματα V έως VIII της παρούσης
οδηγίας. 

Τροπολογία 135
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, 
η αρμόδια αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική 
της θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που παρεκκλίνουν από εκείνες 
που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 
και με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η 
αρμόδια αρχή μπορεί σε έκτακτες
περιπτώσεις, να θεσπίσει λιγότερο 
αυστηρές οριακές τιμές εκπομπής. Η εν 
λόγω παρέκκλιση μπορεί μόνο να 
εφαρμοστεί όταν από την αξιολόγηση 
προκύψει ότι:

α) η γεωγραφική θέση και οι τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες της οικείας 
εγκατάστασης δεν καθιστούν δυνατή την 
εφαρμογή στην εν λόγω εγκατάσταση ή 
σε τμήμα της, των βέλτιστων διαθέσιμων 
πρακτικών που περιγράφονται στο 
έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ ή·
β) τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οικείας 
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εγκατάστασης δεν παρέχουν τη 
δυνατότητα εφαρμογής στην εν λόγω 
εγκατάσταση ή σε τμήμα της των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που 
περιγράφονται στο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ.

Or. en

(Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 32 από την πρώτη ανάγνωση).

Αιτιολόγηση

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Τροπολογία 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο
3, η αρμόδια αρχή μπορεί, σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, βάσει 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών και 
οικονομικών δαπανών και οφελών και 
αφού λάβει υπόψη τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της οικείας εγκατάστασης, 
τη γεωγραφική της θέση και τις τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες να καθορίσει 
οριακές τιμές εκπομπών που παρεκκλίνουν 
από εκείνες που καθορίζονται κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 3.

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί, σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, βάσει 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών και 
οικονομικών δαπανών και οφελών και 
αφού λάβει υπόψη τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της οικείας εγκατάστασης, 
τη γεωγραφική της θέση και τις τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες να καθορίσει 
οριακές τιμές εκπομπών που παρεκκλίνουν 
από εκείνες που καθορίζονται κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 3.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ευελιξία στον καθορισμό των οριακών τιμών 
εκπομπών.

Τροπολογία 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 - πρώτο εδάφιο

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
3, η αρμόδια αρχή μπορεί, σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, βάσει 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών και 
οικονομικών δαπανών και οφελών και 
αφού λάβει υπόψη τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της οικείας εγκατάστασης, 
τη γεωγραφική της θέση και τις τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες να καθορίσει 
οριακές τιμές εκπομπών που παρεκκλίνουν 
από εκείνες που καθορίζονται κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 3.

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί, σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, βάσει 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών και 
οικονομικών δαπανών και οφελών και 
αφού λάβει υπόψη τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της οικείας εγκατάστασης, 
τη γεωγραφική της θέση και τις τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες να καθορίσει 
οριακές τιμές εκπομπών που παρεκκλίνουν 
από εκείνες που καθορίζονται κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αποφευχθεί η χρήση του όρου "κατά παρέκκλιση", διότι τούτος παραπέμπει 
εμμέσως στην ύπαρξη κάποιου φορέα ο οποίος έχει την δυνατότητα να παράσχει την εν λόγω 
"παρέκκλιση". Στον υπό μελέτη φορέα όμως, η απόφαση καθορισμού οριακών τιμών 
εκπομπών, διάφορων από τις οριακές τιμές εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ (BATAEL) 
πρέπει κυριαρχικά να ανήκει στα κράτη μέλη, στο βαθμό που προβάλουν αιτιολογημένες αιτίες 
για τις σχετικές παρεκκλίσεις. 
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Τροπολογία 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, 
η αρμόδια αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική της 
θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που παρεκκλίνουν από εκείνες 
που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, 
για τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 
6.6 του παραρτήματος Ι, κατά τον 
καθορισμό των οριακών τιμών εκπομπής 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, θα 
λαμβάνονται υπόψη οι προσαρμοσμένες 
σε αυτές τις κατηγορίες εγκαταστάσεων 
πρακτικές μεθοδεύσεις καθώς και το 
κόστος και τα οφέλη από αυτά τα μέτρα. 
Η αρμόδια αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική της 
θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που παρεκκλίνουν από εκείνες 
που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3.

Or. en

Τροπολογία 139
Mairead McGuinness

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, 
η αρμόδια αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική της 

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, 
για τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 
6.6 του παραρτήματος Ι, κατά τον 
καθορισμό των οριακών τιμών εκπομπής 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, θα 
λαμβάνονται υπόψη οι προσαρμοσμένες 
σε αυτές τις κατηγορίες εγκαταστάσεων 
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θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που παρεκκλίνουν από εκείνες 
που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3.

πρακτικές μεθοδεύσεις καθώς και το 
κόστος και τα οφέλη από αυτά τα μέτρα. 
Η αρμόδια αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική της 
θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που παρεκκλίνουν από εκείνες 
που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 96/61/ΕΚ.
Ο υπολογισμός των εκπομπών από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι πολύ δαπανηρός, ιδίως 
για κατασκευές από χάλυβα στην ύπαιθρο. Επιπλέον, υπάρχει το πρόβλημα της τεχνικής 
δυνατότητας να εκφραστούν ποσοτικά ή να παρακολουθούνται οι ατμοσφαιρικοί ρύποι.   Δεν 
είναι ούτε εφικτό ούτε πρακτικό να καθορίζονται οριακές τιμές εκπομπών για μια βιολογική 
διαδικασία που εκ φύσεως ποικίλει.  Αντ’ αυτού αυτές οι οριακές τιμές πρέπει να 
αντικατασταθούν με άλλα τεχνικά μέτρα, τα οποία επιτρέπουν την άμεση εφαρμογή της οδηγίας 
και την παρακολούθηση της εφαρμογής.

Τροπολογία 140
Esther de Lange

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η 
αρμόδια αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική της 
θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που παρεκκλίνουν από εκείνες 
που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της 

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η 
αρμόδια αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, και με επιφύλαξη του 
άρθρου 18, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική της 
θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που παρεκκλίνουν από εκείνες 
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παραγράφου 3. που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιτρέπονται μόνο επαρκώς αιτιολογημένες εξαιρέσεις από τα έγγραφα αναφοράς των ΒΔΤ.
Για νέες εγκαταστάσεις και προεκτάσεις εγκαταστάσεων δεν δικαιολογούνται εξαιρέσεις.

Τροπολογία 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή αιτιολογεί την εφαρμογή 
του πρώτου εδαφίου, 
συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος 
της αξιολόγησης, και τους όρους που 
επιβάλλονται.

Η αρμόδια αρχή τεκμηριώνει σε 
παράρτημα που επισυνάπτεται στους 
όρους αδειοδότησης την εφαρμογή του 
πρώτου εδαφίου, συμπεριλαμβανομένου 
του αποτελέσματος της αξιολόγησης, και 
τους όρους που επιβάλλονται και 
κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 142
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή αιτιολογεί την εφαρμογή 
του πρώτου εδαφίου, 
συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος 
της αξιολόγησης, και τους όρους που 
επιβάλλονται.

Η αρμόδια αρχή τεκμηριώνει σε 
παράρτημα που επισυνάπτεται στους 
όρους αδειοδότησης την εφαρμογή του 
πρώτου εδαφίου, συμπεριλαμβανομένου 
του αποτελέσματος της αξιολόγησης, και 
τους όρους που επιβάλλονται και 
κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην 
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Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιοριστεί η υπάρχουσα ευελιξία ως προς τις εξαιρέσεις και να βασίζεται σε σαφή 
κριτήρια, προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τη βιομηχανία και να 
προωθείται η καινοτομία στον τομέα του περιβάλλοντος

Τροπολογία 143
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή αιτιολογεί την εφαρμογή 
του πρώτου εδαφίου, 
συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος 
της αξιολόγησης, και τους όρους που 
επιβάλλονται.

Η αρμόδια αρχή τεκμηριώνει σε 
παράρτημα που επισυνάπτεται στους 
όρους αδειοδότησης την εφαρμογή του 
πρώτου εδαφίου, συμπεριλαμβανομένου 
του αποτελέσματος της αξιολόγησης, και 
τους όρους που επιβάλλονται και 
κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.
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Τροπολογία 144
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή αιτιολογεί την εφαρμογή 
του πρώτου εδαφίου, 
συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος 
της αξιολόγησης, και τους όρους που 
επιβάλλονται. 

Η αρμόδια αρχή τεκμηριώνει σε 
παράρτημα που επισυνάπτεται στους 
όρους αδειοδότησης την εφαρμογή του 
πρώτου εδαφίου, συμπεριλαμβανομένου 
του αποτελέσματος της αξιολόγησης, και 
τους όρους που επιβάλλονται και 
δημοσιεύει στο Διαδίκτυο τους όρους 
αδειοδότησης μαζί με το παράρτημα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός διαφάνειας κατά τη 
διαμόρφωση των διαφορετικών μεταξύ τους οριακών τιμών εκπομπών, σύμφωνα με το άρθρο 
15, παράγραφος 4.

Τροπολογία 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή αιτιολογεί την εφαρμογή 
του πρώτου εδαφίου, 
συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος 
της αξιολόγησης, και τους όρους που 
επιβάλλονται.

Η αρμόδια αρχή τεκμηριώνει σε 
παράρτημα που επισυνάπτεται στους 
όρους αδειοδότησης την εφαρμογή του 
πρώτου εδαφίου, συμπεριλαμβανομένου 
του αποτελέσματος της αξιολόγησης, και 
τους όρους που επιβάλλονται και 
κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 32 της πρώτης ανάγνωσης. Τα κριτήρια για την έγκριση 
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εξαιρέσεων από τις ΒΔΤ πρέπει να είναι σαφή και ακριβή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν το 
έλλειμμα εφαρμογής και η διαδεδομένη απόκλιση των όρων αδειοδότησης εντός της ΕΕ. Αυτή η 
ευρεία απόκλιση σημαίνει έλλειψη ίσων όρων ανταγωνισμού για τη βιομηχανία στην εσωτερική 
αγορά εις βάρος της  υγείας των πολιτών της ΕΕ και με επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Τροπολογία 146
Edite Estrela

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή αιτιολογεί την εφαρμογή 
του πρώτου εδαφίου, 
συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος 
της αξιολόγησης, και τους όρους που 
επιβάλλονται.

Η αρμόδια αρχή τεκμηριώνει, σε 
παράρτημα που επισυνάπτεται στους 
όρους αδειοδότησης, την εφαρμογή του 
πρώτου εδαφίου, συμπεριλαμβανομένου 
του αποτελέσματος της αξιολόγησης, και 
τους όρους που επιβάλλονται.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή του κοινού στην εφαρμογή των παρεκκλίσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά 
την διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης της αίτησης για τη χορήγηση αδειών, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 24. Εξάλλου η αναφορά στο άρθρο 13 (5β) διαγράφεται, 
δεδομένου ότι, όταν θεσπιστούν οριακές τιμές εκπομπών για άλλους τομείς, η Επιτροπή θα 
προτείνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου. Η κατάσταση αυτή θα 
αντιμετωπισθεί ως περίπτωση παρόμοια με τα ισχύοντα παραρτήματα V έως VIII της παρούσης 
οδηγίας. 

Τροπολογία 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή αιτιολογεί την εφαρμογή 
του πρώτου εδαφίου, 
συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος 

Η αρμόδια αρχή αιτιολογεί την εφαρμογή 
του πρώτου εδαφίου, 
συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος 
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της αξιολόγησης, και τους όρους που 
επιβάλλονται.

της αξιολόγησης, και τους όρους που 
επιβάλλονται. Οι αιτιολογήσεις αυτές 
είναι στην διάθεση της Επιτροπής και 
των κρατών μελών, υπό την προϋπόθεση 
του βιομηχανικού απορρήτου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αποφευχθεί η χρήση του όρου "κατά παρέκκλιση", διότι τούτος παραπέμπει 
εμμέσως στην ύπαρξη κάποιου φορέα ο οποίος έχει την δυνατότητα να παράσχει την εν λόγω 
"παρέκκλιση". Στον υπό μελέτη φορέα όμως, η απόφαση καθορισμού οριακών τιμών 
εκπομπών, διάφορων από τις οριακές τιμές εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ (BATAEL) 
πρέπει κυριαρχικά να ανήκει στα κράτη μέλη, στο βαθμό που προβάλουν αιτιολογημένες αιτίες 
για τις σχετικές παρεκκλίσεις. 

Τροπολογία 148
Edite Estrela

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή του κοινού στην εφαρμογή των παρεκκλίσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά 
την διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης της αίτησης για τη χορήγηση αδειών, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 24. Εξάλλου η αναφορά στο άρθρο 13 (5β) διαγράφεται, 
δεδομένου ότι, όταν θεσπιστούν οριακές τιμές εκπομπών για άλλους τομείς, η Επιτροπή θα 
προτείνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου. Η κατάσταση αυτή θα 
αντιμετωπισθεί ως περίπτωση παρόμοια με τα ισχύοντα παραρτήματα V έως VIII της παρούσης 
οδηγίας. 
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Τροπολογία 149
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση.

Το εδάφιο 3 αντιφάσκει προς το εδάφιο 1.

Τροπολογία 150
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Ωστόσο, οι οριακές τιμές εκπομπών δεν 
υπερβαίνουν τις ελάχιστες οριακές τιμές 
εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των 
οριακών τιμών εκπομπών που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13, 
παράγραφος 5β,  ή, όπου ισχύουν, 
σύμφωνα με τα Παραρτήματα της 
παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την 
εξαίρεση, αν είναι αναγκαίο για τη 
συμμόρφωση με την οδηγία 2001/81/ΕΚ 
σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια 
εκπομπών.
Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να 
προκαλείται σημαντική ρύπανση και θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος στο 
σύνολό του.
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Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίδονται 
εγκαίρως στο ενδιαφερόμενο κοινό 
ουσιαστικές ευκαιρίες να συμμετέχει στη 
διαδικασία λήψεως απόφασης για τη 
χορήγηση της παρέκκλισης που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Τροπολογία 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Ωστόσο, οι οριακές τιμές εκπομπών δεν 
υπερβαίνουν τις ελάχιστες οριακές τιμές 
εκπομπών προκειμένου για οριακές  τιμές 
εκπομπών που καθορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 13, παράγραφος 5β,  ή, όπου 
ισχύουν, σύμφωνα με τα Παραρτήματα 
της παρούσας οδηγίας.

Κατά την εξέταση της έγκρισης 
εξαιρέσεων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι δεν γίνεται υπέρβαση των εθνικών 
ανώτατων ορίων εκπομπών, σύμφωνα με 
την οδηγία 2001/81/ΕΚ. 
Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να 
προκαλείται σημαντική ρύπανση και θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος στο 
σύνολό του.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίδονται 
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εγκαίρως στο ενδιαφερόμενο κοινό 
ουσιαστικές ευκαιρίες να συμμετέχει στη 
διαδικασία λήψεως απόφασης για τη 
χορήγηση της παρέκκλισης που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 32 της πρώτης ανάγνωσης. Τα κριτήρια για την έγκριση 
εξαιρέσεων από τις ΒΔΤ πρέπει να είναι σαφή και ακριβή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν το 
έλλειμμα εφαρμογής και η διαδεδομένη απόκλιση των όρων αδειοδότησης εντός της ΕΕ. Αυτή η 
ευρεία απόκλιση σημαίνει έλλειψη ίσων όρων ανταγωνισμού για τη βιομηχανία στην εσωτερική 
αγορά εις βάρος της  υγείας των πολιτών της ΕΕ και με επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Τροπολογία 152
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Ωστόσο, οι οριακές τιμές εκπομπών δεν 
υπερβαίνουν τις ελάχιστες οριακές τιμές 
εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των 
οριακών τιμών εκπομπών που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13, 
παράγραφος 5β,  ή, όπου ισχύουν, 
σύμφωνα με τα Παραρτήματα της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών βαθμός ευελιξίας όσον αφορά τις εξαιρέσεις πρέπει να περιοριστεί και να βασίζεται 
σε σαφή κριτήρια , ώστε να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τη βιομηχανία και να 
προωθηθεί η περιβαλλοντική καινοτομία.
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Τροπολογία 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Ωστόσο, οι οριακές τιμές εκπομπών δεν 
υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών 
που καθορίζονται στα Παραρτήματα.

Οι αρμόδιες αρχές δεν εφαρμόζουν την 
παρούσα παράγραφο όπου υπάρχει 
κίνδυνος να μην υλοποιηθούν τα ποιοτικά 
πρότυπα περιβάλλοντος και σε κάθε 
περίπτωση διασφαλίζει ότι τυχόν 
απόκλιση δεν επιφέρει σοβαρές 
επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίδονται 
εγκαίρως στο ενδιαφερόμενο κοινό 
ουσιαστικές ευκαιρίες να συμμετέχει στη 
διαδικασία λήψεως απόφασης για τη 
χορήγηση της παρέκκλισης που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

Or. en

Τροπολογία 154
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Ωστόσο, αυτές οι οριακές τιμές εκπομπών 
δεν υπερβαίνουν τις ελάχιστες οριακές 
τιμές εκπομπών, που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 5β 
(νέα), ή όπου ισχύουν, σύμφωνα με τα 
Παραρτήματα V έως VIII.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός διαφάνειας κατά τη 
διαμόρφωση των διαφορετικών μεταξύ τους οριακών τιμών εκπομπών, σύμφωνα με το άρθρο 
15, παράγραφος 4.

Τροπολογία 155
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Ωστόσο, οι εν λόγω οριακές τιμές 
εκπομπών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται 
στα παραρτήματα V έως VIII ή 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 74α, 
όπου ισχύουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει το συμβιβασμό μεταξύ του άρθρου 15, παράγραφος 4, της 
θέσης του Συμβουλίου και των τροπολογιών 32 και 62 της θέσης από την πρώτη ανάγνωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4 θα περιοριστεί 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν εξετάστηκαν ή δεν μπόρεσαν να εξεταστούν δεόντως 
κατά την κατάρτιση ή την επανεξέταση ενός εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ στο πλαίσιο της 
διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 13.

Τροπολογία 156
Esther de Lange

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι εξαιρέσεις δεν ισχύουν για 
εγκαταστάσεις ή επεκτάσεις 
εγκαταστάσεων στις οποίες έχει 
χορηγηθεί άδεια μετά την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 77, 
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παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιτρέπονται μόνο επαρκώς αιτιολογημένες εξαιρέσεις από τα έγγραφα αναφοράς των ΒΔΤ. 
Για νέες εγκαταστάσεις και προεκτάσεις εγκαταστάσεων δεν δικαιολογούνται εξαιρέσεις.

Τροπολογία 157
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίδονται 
εγκαίρως στο ενδιαφερόμενο κοινό 
ουσιαστικές ευκαιρίες να συμμετέχει στη 
διαδικασία λήψεως απόφασης για τη 
χορήγηση της παρέκκλισης που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο. 
Τα κράτη μέλη παρουσιάζουν στην 
Επιτροπή ετησίως έκθεση σχετικά με τις 
εγκριθείσες εξαιρέσεις. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει αυτές τις εκθέσεις στο 
Διαδίκτυο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός διαφάνειας κατά τη 
διαμόρφωση των διαφορετικών μεταξύ τους οριακών τιμών εκπομπών, σύμφωνα με το άρθρο 
15, παράγραφος 4.
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Τροπολογία 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 - εδάφιο 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες 
διευκρινίζονται κριτήρια τα οποία θα 
ληφθούν υπ’ όψιν για την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αποφευχθεί η χρήση του όρου "κατά παρέκκλιση", διότι τούτος παραπέμπει 
εμμέσως στην ύπαρξη κάποιου φορέα ο οποίος έχει την δυνατότητα να παράσχει την εν λόγω 
"παρέκκλιση". Στον υπό μελέτη φορέα όμως, η απόφαση καθορισμού οριακών τιμών 
εκπομπών, διάφορων από τις οριακές τιμές εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ (BATAEL) 
πρέπει κυριαρχικά να ανήκει στα κράτη μέλη, στο βαθμό που προβάλουν αιτιολογημένες αιτίες 
για τις σχετικές παρεκκλίσεις. 

Τροπολογία 159
Edite Estrela

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες 
διευκρινίζονται κριτήρια τα οποία θα 
ληφθούν υπ’ όψιν για την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου.

διαγράφεται

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή του κοινού στην εφαρμογή των παρεκκλίσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά 
την διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης της αίτησης για τη χορήγηση αδειών, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 24. Εξάλλου η αναφορά στο άρθρο 13 (5β) διαγράφεται, 
δεδομένου ότι, όταν θεσπιστούν οριακές τιμές εκπομπών για άλλους τομείς, η Επιτροπή θα 



AM\810288EL.doc 79/82 PE439.994v01-00

EL

προτείνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου. Η κατάσταση αυτή θα 
αντιμετωπισθεί ως περίπτωση παρόμοια με τα ισχύοντα παραρτήματα V έως VIII της παρούσης 
οδηγίας. 

Τροπολογία 160
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες 
διευκρινίζονται κριτήρια τα οποία θα 
ληφθούν υπ’ όψιν για την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου.

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την 
εξαίρεση, αν είναι αναγκαίο για τη 
συμμόρφωση με την οδηγία 2001/81/ΕΚ 
σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια 
εκπομπών.
Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να 
προκαλείται σημαντική ρύπανση και θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος στο 
σύνολό του.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίδονται 
εγκαίρως στο ενδιαφερόμενο κοινό 
ουσιαστικές ευκαιρίες να συμμετέχει στη 
διαδικασία λήψεως απόφασης για τη 
χορήγηση της παρέκκλισης που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο. 
Το αργότερο μέχρι * η Επιτροπή μπορεί 
να θεσπίσει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 76, 
συγκεκριμένα κριτήρια για τη χορήγηση 
της παρέκκλισης που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο.
* ΕΕ: ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών βαθμός ευελιξίας όσον αφορά τις εξαιρέσεις πρέπει να περιοριστεί και να βασίζεται 
σε σαφή κριτήρια , ώστε να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τη βιομηχανία και να 
προωθηθεί η περιβαλλοντική καινοτομία.
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Τροπολογία 161
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες 
διευκρινίζονται κριτήρια τα οποία θα 
ληφθούν υπ’ όψιν για την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου.

Η Επιτροπή θεσπίζει, όχι περισσότερο 
από 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 76, συγκεκριμένα κριτήρια για τη 
χορήγηση της παρέκκλισης που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Τροπολογία 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες 
διευκρινίζονται κριτήρια τα οποία θα 
ληφθούν υπ’ όψιν για την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου.

Η Επιτροπή θεσπίζει μέχρι *, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 76, συγκεκριμένα κριτήρια για τη 
χορήγηση της παρέκκλισης που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

_____________
* ΕΕ: ένα έτος μετά την έγκριση της 
παρούσας οδηγίας
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Or. en

Τροπολογία 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες 
διευκρινίζονται κριτήρια τα οποία θα 
ληφθούν υπ’ όψιν για την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου.

Η Επιτροπή θεσπίζει, όχι περισσότερο 
από 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 76, συγκεκριμένα κριτήρια για τη 
χορήγηση της παρέκκλισης που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 32 της πρώτης ανάγνωσης. Τα κριτήρια για την έγκριση 
εξαιρέσεων από τις ΒΔΤ πρέπει να είναι σαφή και ακριβή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν το 
έλλειμμα εφαρμογής και η διαδεδομένη απόκλιση των όρων αδειοδότησης εντός της ΕΕ. Αυτή η 
ευρεία απόκλιση σημαίνει έλλειψη ίσων όρων ανταγωνισμού για τη βιομηχανία στην εσωτερική 
αγορά εις βάρος της  υγείας των πολιτών της ΕΕ και με επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Τροπολογία 164
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 –εδάφιο 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν εκ νέου την 
εφαρμογή του πρώτου εδαφίου στα 
πλαίσια κάθε επανεξέτασης των όρων 
αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 21.

Για την εξαίρεση ισχύει μέγιστο χρονικό 
όριο πέντε ετών και οι αρμόδιες αρχές 
αξιολογούν εκ νέου την εφαρμογή του 
πρώτου εδαφίου στα πλαίσια κάθε 
επανεξέτασης των όρων αδειοδότησης 
σύμφωνα με το άρθρο 21.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο παρών βαθμός ευελιξίας όσον αφορά τις εξαιρέσεις πρέπει να περιοριστεί και να βασίζεται 
σε σαφή κριτήρια , ώστε να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τη βιομηχανία και να 
προωθηθεί η περιβαλλοντική καινοτομία.

Τροπολογία 165
Marianne Thyssen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Σε περίπτωση που διατάξεις σχετικά με 
την προστασία υδάτων και εδάφους 
τελούν ήδη υπό εφαρμογή σε εθνικό 
επίπεδο, τα κράτη μέλη δεν υποχρεώνουν 
το φορέα εκμετάλλευσης να διεξάγει την 
περιοδική παρακολούθηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.


