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Τροπολογία 166
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
η αρμόδια αρχή επανεξετάζει περιοδικώς, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5, 
όλους τους όρους της άδειας και, όπου 
απαιτείται, τους αναπροσαρμόζει 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
η αρμόδια αρχή επανεξετάζει περιοδικώς, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5, 
όλους τους όρους της άδειας και, όπου 
απαιτείται, τους αναπροσαρμόζει 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, 
λαμβάνοντας υπόψη τους επενδυτικούς 
κύκλους και αποφεύγοντας δυσανάλογα 
υψηλά κόστη για τους θιγόμενους φορείς 
εκμετάλλευσης εγκατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την ενημέρωση των όρων αδείας πρέπει να εξετάζονται οι τυπικοί επενδυτικοί κύκλοι και 
δεν πρέπει να προκαλούνται δυσανάλογα υψηλά κόστη για τους θιγόμενους φορείς 
εκμετάλλευσης εγκατάστασης σε σύγκριση με τα περιβαλλοντικά οφέλη. Σε πολλές περιπτώσεις, 
είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες μετασκευής του εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών. 

Τροπολογία 167
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση των 
αποφάσεων περί των συμπερασμάτων ΒΔΤ 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 
σχετικά με την κύρια δραστηριότητα 
εγκατάστασης, η αρμόδια αρχή 

3. Όταν η Επιτροπή δημοσιεύει αποφάσεις
περί των συμπερασμάτων ΒΔΤ σύμφωνα 
με το άρθρο 13 παράγραφος 5 σχετικά με 
την κύρια δραστηριότητα εγκατάστασης, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή επανεξετάζει και, όπου 
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διασφαλίζει ότι: απαιτείται, αναπροσαρμόζει τους όρους 
αδειοδότησης για τις οικείες 
εγκαταστάσεις εντός πέντε ετών από τη 
δημοσίευση των εγγράφων αναφοράς.

α) όλοι οι όροι αδειοδότησης για τη 
συγκεκριμένη εγκατάσταση 
επανεξετάζονται και, εάν υπάρχει ανάγκη, 
αναπροσαρμόζονται ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς την 
παρούσα οδηγία, ιδίως προς το άρθρο 15, 
παράγραφοι 3 και 4, κατά περίπτωση.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης σε 
κάθε παρέκκλιση που έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4.

β) η εγκατάσταση πληροί τους εν λόγω 
όρους αδειοδότησης.
Κατά την επανεξέταση λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα νέα ή επικαιροποιημένα 
συμπεράσματα ΒΔΤ που αφορούν την 
εγκατάσταση και εγκρίθηκαν σύμφωνα 
με το άρθρο 13, παράγραφος 5 μετά τη 
χορήγηση της άδειας ή επανεξετάσθηκαν 
προσφάτως.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα χρονοδιάγραμμα πέντε ετών για την επανεξέταση και τη συμμόρφωση με τα έγγραφα 
είναι εξαιρετικά μικρό και δεν λαμβάνει υπόψη τους τυπικούς κύκλους επενδύσεων στη 
βιομηχανία ή το γεγονός ότι μεταξύ του σχεδιασμού και της εκτέλεσης μειζόνων 
βιομηχανικών έργων είναι δυνατόν να μεσολαβήσει περισσότερος χρόνος από πέντε έτη. Η 
παρούσα πρόταση στηρίζεται στο κείμενο του άρθρου 22, παράγραφος 3 της έκδοσης του 
κειμένου του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 24 - παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γα) χορήγηση παρέκκλισης σύμφωνα με 
το άρθρο 15, παράγραφος 4.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα να χορηγούνται παρεκκλίσεις από τις ΒΔΤ είναι τόσο σημαντική έτσι ώστε να 
ωθείται το ενδιαφερόμενο κοινό να συμμετέχει στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των διατάξεων της Σύμβασης του Aarhus.

Τροπολογία 168
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση 
των αποφάσεων περί των συμπερασμάτων 
ΒΔΤ σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 5 σχετικά με την κύρια 
δραστηριότητα εγκατάστασης, η αρμόδια 
αρχή διασφαλίζει ότι:

3. Εντός τεσσάρων ετών από τη 
δημοσίευση των αποφάσεων περί των 
συμπερασμάτων ΒΔΤ σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 5, η αρμόδια αρχή 
διασφαλίζει ότι

Or. en

(Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 37 από την πρώτη ανάγνωση).

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα αναφοράς των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (BREF) είναι το αποτέλεσμα 
μακράς διαδικασίας και μόλις ληφθεί απόφαση σχετικά με τα πορίσματα των ΒΔΤ 
χρειάζεται να εφαρμοσθούν ταχύτατα προκειμένου να διασφαλίζεται η προώθηση της 
καινοτομίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια τα τέσσερα χρόνια που 
προτείνονται μετά τη δημοσίευση αποτελούν μια καλή συμβιβαστική λύση μεταξύ της 
Επιτροπής και της πρότασης του Συμβουλίου. Το κείμενο του Συμβουλίου κινδυνεύει να 
οδηγήσει σε αποκλίνουσα εφαρμογή από τα κράτη μέλη εφόσον οι αρμόδιες αρχές μπορεί 
να δώσουν διαφορετική ερμηνεία αυτού που θεωρείται ως «κύρια δραστηριότητα», 
οδηγώντας σε διαφορετική μεταχείριση της βιομηχανίας και άνισους όρους ανταγωνισμού. 

Τροπολογία 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση 
των αποφάσεων περί των συμπερασμάτων 

3. Εντός τεσσάρων ετών από τη 
δημοσίευση των αποφάσεων περί των 



PE439.995v01-00 6/88 AM\810289EL.doc

EL

ΒΔΤ σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 5 σχετικά με την κύρια
δραστηριότητα εγκατάστασης, η αρμόδια 
αρχή διασφαλίζει ότι:

συμπερασμάτων ΒΔΤ σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 5 σχετικά με την 
δραστηριότητα εγκατάστασης, η αρμόδια 
αρχή διασφαλίζει ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιητικό κείμενο που εισήγαγε το Συμβούλιο.

Τροπολογία 170
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση των 
αποφάσεων περί των συμπερασμάτων ΒΔΤ 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 
σχετικά με την κύρια δραστηριότητα 
εγκατάστασης, η αρμόδια αρχή 
διασφαλίζει ότι:

3. Εντός τεσσάρων ετών από τη 
δημοσίευση των αποφάσεων περί των 
συμπερασμάτων ΒΔΤ σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 5 σχετικά με την 
κύρια δραστηριότητα εγκατάστασης, η 
αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι:

Or. en

Τροπολογία 171
Inés Ayala Sender

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση 
των αποφάσεων περί των συμπερασμάτων 
ΒΔΤ σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 5 σχετικά με την κύρια 
δραστηριότητα εγκατάστασης, η αρμόδια 
αρχή διασφαλίζει ότι:

3. Κατά γενικό κανόνα, εντός πέντε ετών 
από τη δημοσίευση των αποφάσεων περί 
των συμπερασμάτων ΒΔΤ σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 5 σχετικά με την 
κύρια δραστηριότητα εγκατάστασης, η 
αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένα χρονικό πλαίσιο πέντε ετών για την εφαρμογή των αναθεωρημένων ΒΔΤ κατά γενικό 
κανόνα για όλους τους βιομηχανικούς τομείς στην Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ρεαλιστικό. 

Τροπολογία 172
Frédérique Ries

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α– (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περίοδος για τη συμμόρφωση με τα ενημερωμένα συμπεράσματα ΒΔΤ θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τους επενδυτικούς κύκλους του φορέα εκμετάλλευσης όπως προτείνεται στην αιτιολογική 
αναφορά 21 του Συμβουλίου.

Τροπολογία 173
Marianne Thyssen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α– (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίζουν 
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μεγαλύτερη χρονική περίοδο για την 
επανεξέταση και αναπροσαρμογή των 
όρων αδείας όταν αυτό δικαιολογείται 
βάσει των κριτηρίων της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ειδική για τον τομέα περίοδος αποπληρωμής των 
επενδύσεων. Κατά συνέπεια, πρέπει να δίδονται άδειες για μεγαλύτερη περίοδο, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί νομική ασφάλεια για τους φορείς εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 174
Esther de Lange

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κατά την επανεξέταση λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα νέα ή επικαιροποιημένα 
συμπεράσματα ΒΔΤ που αφορούν την 
εγκατάσταση και εγκρίθηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 13, παράγραφος 5 μετά τη 
χορήγηση της άδειας ή επανεξετάσθηκαν 
προσφάτως.

Κατά την επανεξέταση λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα νέα ή επικαιροποιημένα 
συμπεράσματα ΒΔΤ που αφορούν την 
εγκατάσταση και εγκρίθηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 13, παράγραφος 5 μετά τη 
χορήγηση της άδειας ή επανεξετάσθηκαν 
προσφάτως, και οι επενδυτικοί κύκλοι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επενδυτικοί κύκλοι για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
κατά την αναπροσαρμογή στα νέα έγγραφα αναφοράς των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.



AM\810289EL.doc 9/88 PE439.995v01-00

EL

Τροπολογία 175
Andres Perello Rodriguez

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται να ενσωματωθεί η αιτιολογική σκέψη (21) της κοινής θέσης στο κείμενο του 
άρθρου. Η αναπροσαρμογή των όρων αδειοδότησης πρέπει να γίνεται λαμβανομένων υπόψη 
του κόστους και της ωφέλειας των πορισμάτων για τις ΒΔΤ και υπό την προϋπόθεση ότι 
θεωρούνται οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες.

Τροπολογία 176
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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 
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αρμόδιες αρχές δύνανται να καθορίζουν 
μεγαλύτερη χρονική περίοδο στους όρους 
της άδειας, όταν αυτό δικαιολογείται 
βάσει των κριτηρίων της παρούσας 
οδηγίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 21 η οποία προσφυώς εγκρίνει να 
λαμβάνονται υπόψη τα κόστη και ωφέλειες που συνδέονται με την τεχνική και την οικονομική 
σκοπιμότητα των αδειών.

Τροπολογία 177
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Όταν η εγκατάσταση δεν καλύπτεται 
από κανένα από τα συμπεράσματα ΒΔΤ,. 
οι όροι αδειοδότησης επανεξετάζονται και, 
όπου απαιτείται, αναπροσαρμόζονται όταν 
οι εξελίξεις των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών επιτρέπουν σημαντική μείωση 
των εκπομπών.

4. Όταν η εγκατάσταση δεν καλύπτεται 
από κανένα από τα συμπεράσματα ΒΔΤ, οι 
όροι αδειοδότησης επανεξετάζονται και, 
όπου απαιτείται, αναπροσαρμόζονται όταν 
οι εξελίξεις των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών επιτρέπουν σημαντική μείωση 
των εκπομπών χωρίς να προκαλούνται 
δυσανάλογα υψηλά κόστη σε σύγκριση με 
τα περιβαλλοντικά οφέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την ενημέρωση των όρων αδείας πρέπει να εξετάζονται οι τυπικοί επενδυτικοί κύκλοι και 
δεν πρέπει να προκαλούνται δυσανάλογα υψηλά κόστη για τους θιγόμενους φορείς 
εκμετάλλευσης εγκατάστασης σε σύγκριση με τα περιβαλλοντικά οφέλη. Σε πολλές περιπτώσεις, 
είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες μετασκευής του εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών. 
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Τροπολογία 178
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) όπου απαιτείται για να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με νέο ή αναθεωρημένο
ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος σύμφωνα 
με το άρθρο 18.

(γ) όπου απαιτείται για να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με την οδηγία 2001/81/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, 
σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια 
εκπομπών για ορισμένους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους ή με ποιοτικό 
πρότυπο περιβάλλοντος σύμφωνα με το 
άρθρο 18.

Or. en

(Επανεισαγωγή της τροπολογίας 39 της πρώτης ανάγνωσης.)

Αιτιολόγηση

Είναι πιθανό ότι στα περισσότερα κράτη μέλη δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι 
στόχοι για την ποιότητα του αέρα που ορίζονται στην οδηγία περί εθνικών ανωτάτων 
ορίων εκπομπών· για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επανεξετάζουν, και, εάν χρειασθεί, να αναπροσαρμόζουν τις άδειες των ενδιαφερομένων 
εγκαταστάσεων, όταν είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των ανωτάτων 
ορίων που ορίζονται στην οδηγία περί εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών.

Τροπολογία 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) όπου απαιτείται για να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με νέο ή αναθεωρημένο
ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος σύμφωνα 
με το άρθρο 18.

(γ) όπου απαιτείται για να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με την οδηγία 2001/81/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, 
σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια 
εκπομπών για ορισμένους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους¹ ή με ποιοτικό 
πρότυπο περιβάλλοντος σύμφωνα με το 
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άρθρο 18.
1 ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σελ. 22.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 39 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 180
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) όπου απαιτείται για να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με νέο ή αναθεωρημένο
ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος σύμφωνα 
με το άρθρο 18.

(γ) όπου απαιτείται για να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με την οδηγία 2001/81/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, 
σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια 
εκπομπών για ορισμένους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους¹ ή με ποιοτικό 
πρότυπο περιβάλλοντος σύμφωνα με το 
άρθρο 18.
1 ΕΕ L 309, 27.11.2001, σ. 22.

Or. en

(Επανεισαγωγή της τροπολογίας 39 της πρώτης ανάγνωσης.)

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επανεξετάζουν, 
και, εάν χρειασθεί, να αναπροσαρμόζουν τις άδειες των ενδιαφερομένων εγκαταστάσεων, 
όταν είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των ανωτάτων ορίων που ορίζονται 
στην οδηγία περί εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών.
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Τροπολογία 181
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 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 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα 
περιλαμβάνει τη χρήση, παραγωγή ή 
ελευθέρωση σχετικών επικίνδυνων ουσιών 
και έχοντας υπόψη την πιθανότητα 
ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης, ο 
φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει και 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή βασική 
έκθεση πριν από την έναρξη της 
λειτουργίας της εγκατάστασης ή πριν η 
άδεια της εγκατάστασης αναπροσαρμοσθεί 
για πρώτη φορά μετά τις…*.

2. Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα 
περιλαμβάνει τη χρήση, παραγωγή ή 
ελευθέρωση σημαντικών ποσοτήτων 
σχετικών επικίνδυνων ουσιών και έχοντας 
υπόψη την πιθανότητα ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων στον 
χώρο της εγκατάστασης, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συντάσσει και υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή βασική έκθεση πριν 
από την έναρξη της λειτουργίας της 
εγκατάστασης ή πριν η άδεια της 
εγκατάστασης αναπροσαρμοσθεί για 
πρώτη φορά μετά τις…..*, 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
εφαρμόζονται ήδη σε εθνικό επίπεδο 
διατάξεις σχετικά με την προστασία των 
υδάτων και του εδάφους, τα κράτη μέλη 
δεν συντάσσουν βασική έκθεση. 
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Or. en

Τροπολογία 183
Esther de Lange

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα 
περιλαμβάνει τη χρήση, παραγωγή ή 
ελευθέρωση σχετικών επικίνδυνων ουσιών 
και έχοντας υπόψη την πιθανότητα 
ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης, ο 
φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει και 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή βασική 
έκθεση πριν από την έναρξη της 
λειτουργίας της εγκατάστασης ή πριν η 
άδεια της εγκατάστασης αναπροσαρμοσθεί 
για πρώτη φορά μετά τις…*.

2. Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα 
περιλαμβάνει τη χρήση, παραγωγή ή 
ελευθέρωση σημαντικών ποσοτήτων 
σχετικών επικίνδυνων ουσιών και έχοντας 
υπόψη την πιθανότητα ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων στον 
χώρο της εγκατάστασης, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συντάσσει και υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή βασική έκθεση πριν 
από την έναρξη της λειτουργίας της 
εγκατάστασης ή πριν η άδεια της
εγκατάστασης αναπροσαρμοσθεί για 
πρώτη φορά μετά τις…..*.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
εφαρμόζονται ήδη σε εθνικό επίπεδο 
διατάξεις σχετικά με την προστασία των 
υδάτων και του εδάφους, η αρμόδια αρχή 
δεν υποχρεούται να ζητήσει την 
κατάρτιση βασικής έκθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφεύγεται η διπλή νομοθεσία, εφόσον η προστασία του εδάφους ρυθμίζεται σε 
εθνικό επίπεδο.
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Τροπολογία 184
Mairead McGuinness

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα 
περιλαμβάνει τη χρήση, παραγωγή ή 
ελευθέρωση σχετικών επικίνδυνων ουσιών 
και έχοντας υπόψη την πιθανότητα 
ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης, ο 
φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει και 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή βασική 
έκθεση πριν από την έναρξη της 
λειτουργίας της εγκατάστασης ή πριν η 
άδεια της εγκατάστασης αναπροσαρμοσθεί 
για πρώτη φορά μετά τις…*.

2. Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα 
περιλαμβάνει τη χρήση, παραγωγή ή 
ελευθέρωση σημαντικών ποσοτήτων 
σχετικών επικίνδυνων ουσιών και έχοντας 
υπόψη την πιθανότητα ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων στον 
χώρο της εγκατάστασης, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συντάσσει και υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή βασική έκθεση πριν 
από την έναρξη της λειτουργίας της 
εγκατάστασης ή πριν η άδεια της 
εγκατάστασης αναπροσαρμοσθεί για 
πρώτη φορά μετά τις…...*.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
εφαρμόζονται ήδη σε εθνικό επίπεδο 
διατάξεις σχετικά με την προστασία των 
υδάτων και του εδάφους, τα κράτη μέλη 
δεν συντάσσουν βασική έκθεση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γραφειοκρατία που συνεπάγεται η σύνταξη μιας έκθεσης για την κατάσταση του εδάφους θα 
δημιουργούσε μεγάλο όγκο διοικητικού έργου και πολύ υψηλά κόστη τόσο για τους αγρότες όσο 
και για τις εθνικές αρχές. Προβλέπεται ότι η έκθεση πρέπει να διασφαλίσει την προστασία των 
υδάτων και του εδάφους. Ωστόσο, αυτό ήδη ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η προστασία 
του εδάφους ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο. Η διπλή νομοθεσία θα πρέπει να αποφεύγεται σε 
αυτήν την περίπτωση. Η λέξη «ποσοτικοποιημένη» πρέπει να διαγραφεί.
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Τροπολογία 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η βασική έκθεση περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό της κατάστασης του 
εδάφους και της ρύπανσης των υπογείων 
υδάτων, ούτως ώστε να γίνεται 
ποσοτικοποιημένη σύγκριση της 
κατάστασης κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

Η βασική έκθεση περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό της κατάστασης του 
εδάφους και της ρύπανσης των υπογείων 
υδάτων, ούτως ώστε να γίνεται σύγκριση 
της κατάστασης κατά την οριστική παύση 
των δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 186
Esther de Lange

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η βασική έκθεση περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό της κατάστασης του 
εδάφους και της ρύπανσης των υπογείων 
υδάτων, ούτως ώστε να γίνεται 
ποσοτικοποιημένη σύγκριση της 
κατάστασης κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

Η βασική έκθεση περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό της κατάστασης του 
εδάφους και της ρύπανσης των υπογείων 
υδάτων, ούτως ώστε να γίνεται σύγκριση 
της κατάστασης κατά την οριστική παύση 
των δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφεύγεται η διπλή νομοθεσία, εφόσον η προστασία του εδάφους ρυθμίζεται σε 
εθνικό επίπεδο.
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Τροπολογία 187
Mairead McGuinness

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η βασική έκθεση περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό της κατάστασης του 
εδάφους και της ρύπανσης των υπογείων 
υδάτων, ούτως ώστε να γίνεται 
ποσοτικοποιημένη σύγκριση της 
κατάστασης κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

Η βασική έκθεση περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό της κατάστασης του 
εδάφους και της ρύπανσης των υπογείων 
υδάτων, ούτως ώστε να γίνεται σύγκριση 
της κατάστασης κατά την οριστική παύση 
των δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γραφειοκρατία που συνεπάγεται η σύνταξη μιας έκθεσης για την κατάσταση του εδάφους θα 
δημιουργούσε μεγάλο όγκο διοικητικού έργου και πολύ υψηλά κόστη τόσο για τους αγρότες όσο 
και για τις εθνικές αρχές. Προβλέπεται ότι η έκθεση πρέπει να διασφαλίσει την προστασία των 
υδάτων και του εδάφους. Ωστόσο, αυτό ήδη ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η προστασία 
του εδάφους ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο. Η διπλή νομοθεσία θα πρέπει να αποφεύγεται σε 
αυτήν την περίπτωση. Η λέξη «ποσοτικοποιημένη» πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 188
Catherine Soullie

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η βασική έκθεση περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό της κατάστασης του 
εδάφους και της ρύπανσης των υπογείων 
υδάτων, ούτως ώστε να γίνεται 
ποσοτικοποιημένη σύγκριση της 
κατάστασης κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

Η βασική έκθεση περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό της κατάστασης του 
εδάφους και της ρύπανσης των υπογείων 
υδάτων, ούτως ώστε να γίνεται σύγκριση 
της κατάστασης κατά την οριστική παύση 
των δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.
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Αιτιολόγηση

Λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων τεχνικών, δεν απαιτείται η βασική έκθεση να 
περιλαμβάνει συστηματική ποσοτικοποιημένη σύγκριση του κάθε συστατικού του εδάφους και 
των υπογείων υδάτων η ποιοτική ανάλυση μπορεί να θεωρηθεί ότι αρκεί.

Τροπολογία 189
Marianne Thyssen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α– (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
εφαρμόζονται ήδη σε εθνικό επίπεδο 
διατάξεις σχετικά με την προστασία των 
υδάτων και του εδάφους, τα κράτη μέλη 
δεν υποχρεώνουν τον φορέα 
εκμετάλλευσης να συντάξει βασική 
έκθεση. 

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.
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Τροπολογία 190
Christa Klaß

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
εφαρμόζονται ήδη σε εθνικό επίπεδο 
διατάξεις σχετικά με την προστασία των 
υδάτων και του εδάφους, τα κράτη μέλη 
δεν συντάσσουν βασική έκθεση. 

Or. xm

Αιτιολόγηση

Οι πρόσθετες γραφειοκρατικές διοικητικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες που 
συμπεριλαμβάνονται εδώ δεν έχουν σχέση με την επιδιωκόμενη προστιθέμενη αξία για την 
προστασία του περιβάλλοντος ή με το στόχο της μείωσης του ποσοστού της γραφειοκρατίας που 
περιέχεται σε ολόκληρη την Οδηγία σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της 
ρύπανσης (IPPC). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποφευχθεί η διπλή νομοθεσία. Οι 
απαιτήσεις για την προστασία των υδάτων ρυθμίζονται, εν πάση περιπτώσει, σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο, και η προστασία του εδάφους ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο με βάση την αρχή της 
επικουρικότητας.

Τροπολογία 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
σχετικές επικίνδυνες ουσίες τις οποίες 
χρησιμοποιεί, παράγει ή απελευθερώνει η 
εγκατάσταση. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει σημαντική
ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων 
υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες σε 
σύγκριση με την κατάσταση που έχει 
καθοριστεί στην βασική έκθεση η οποία 

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή και 
αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
σχετικές επικίνδυνες ουσίες τις οποίες 
χρησιμοποιεί, παράγει ή απελευθερώνει η 
εγκατάσταση. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει ρύπανση 
του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από 
σχετικές επικίνδυνες ουσίες σε σύγκριση 
με την κατάσταση που έχει καθοριστεί 
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αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο φορέας 
εκμετάλλευσης λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης 
αυτής και την επαναφορά του χώρου στην 
κατάσταση αυτή. Για το λόγο αυτό, μπορεί 
να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα 
εφαρμογής, από τεχνική άποψη των 
μέτρων αυτών.

στην βασική έκθεση η οποία αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, ο φορέας 
εκμετάλλευσης λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης 
αυτής και την επαναφορά του χώρου στην 
κατάσταση αυτή. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαιτήσουν από τον φορέα 
εκμετάλλευσης να επαναφέρει τον χώρο 
σε μια κατάσταση που θα οδηγήσει σε 
περαιτέρω βελτιώσεις της ποιότητας των 
υδάτων και του εδάφους σε σύγκριση με 
την κατάσταση που έχει καθορισθεί στην 
βασική έκθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του νέου κειμένου που εισήγαγε το Συμβούλιο. Η αποκατάσταση δεν πρέπει 
να βασίζεται στην «εγκεκριμένη μελλοντική χρήση», εφόσον αυτή η εγκεκριμένη 
μελλοντική χρήση συμβαίνει σπάνια στην πραγματικότητα όταν η εγκατάσταση παύσει τις 
δραστηριότητές της. Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη με υφιστάμενη εθνική 
νομοθεσία για την προστασία του εδάφους να προχωρήσουν περαιτέρω.

Τροπολογία 192
Catherine Soullie

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
σχετικές επικίνδυνες ουσίες τις οποίες 
χρησιμοποιεί, παράγει ή απελευθερώνει η 
εγκατάσταση. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει σημαντική 
ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων 
υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες σε 
σύγκριση με την κατάσταση που έχει 
καθοριστεί στην βασική έκθεση η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο φορέας 
εκμετάλλευσης λαμβάνει τα αναγκαία 

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
σχετικές επικίνδυνες ουσίες τις οποίες 
χρησιμοποιεί, παράγει ή απελευθερώνει η 
εγκατάσταση. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει σημαντική 
ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων 
υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες σε 
σύγκριση με την κατάσταση που έχει 
καθοριστεί στην βασική έκθεση η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο φορέας 
εκμετάλλευσης λαμβάνει τα αναγκαία 
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μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης 
αυτής και την επαναφορά του χώρου στην 
κατάσταση αυτή. Για το λόγο αυτό, μπορεί 
να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα 
εφαρμογής, από τεχνική άποψη των 
μέτρων αυτών.

μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης 
αυτής και την επαναφορά του χώρου σε 
μία κατάσταση συμβατή με την τρέχουσα 
ή την εγκεκριμένη μελλοντική χρήση του 
από την αρμόδια αρχή κατά την στιγμή 
της αρχικής αδειοδότησης, 
λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για 
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Για το λόγο αυτό, μπορεί να λαμβάνεται 
υπόψη η δυνατότητα εφαρμογής, από 
τεχνική και οικονομική άποψη των μέτρων 
αυτών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπενθυμίσουμε στην παράγραφο αυτή ότι η αποκατάσταση πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην τρέχουσα ή την μελλοντική εγκεκριμένη χρήση, λαμβανομένων υπόψη των 
κινδύνων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Τροπολογία 193
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
σχετικές επικίνδυνες ουσίες τις οποίες 
χρησιμοποιεί, παράγει ή απελευθερώνει η 
εγκατάσταση. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει σημαντική 
ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων 
υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες σε 
σύγκριση με την κατάσταση που έχει 
καθοριστεί στην βασική έκθεση η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο φορέας 
εκμετάλλευσης λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης 
αυτής και την επαναφορά του χώρου στην 
κατάσταση αυτή. Για το λόγο αυτό, μπορεί 

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
σχετικές επικίνδυνες ουσίες τις οποίες 
χρησιμοποιεί, παράγει ή απελευθερώνει η 
εγκατάσταση συντάσσοντας ανάλυση 
κινδύνου. Στις περιπτώσεις που από την εν 
λόγω ανάλυση προκύπτει ότι η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει σημαντική 
ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων 
υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες, ο 
φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της 
ρύπανσης αυτής και την επαναφορά του 
χώρου στην κατάσταση αυτή. Για το λόγο 
αυτό, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η 
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να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα 
εφαρμογής, από τεχνική άποψη των 
μέτρων αυτών.

δυνατότητα εφαρμογής, από τεχνική 
άποψη των μέτρων αυτών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η κάθε χρήση θα πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου και να εξασφαλίζει την μελλοντική 
χρήση του εδάφους.

Τροπολογία 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
σχετικές επικίνδυνες ουσίες τις οποίες 
χρησιμοποιεί, παράγει ή απελευθερώνει η 
εγκατάσταση. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει σημαντική
ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων 
υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες σε 
σύγκριση με την κατάσταση που έχει 
καθοριστεί στην βασική έκθεση η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο φορέας 
εκμετάλλευσης λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης 
αυτής και την επαναφορά του χώρου στην 
κατάσταση αυτή. Για το λόγο αυτό, μπορεί 
να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα 
εφαρμογής, από τεχνική άποψη των 
μέτρων αυτών.

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
σχετικές επικίνδυνες ουσίες τις οποίες 
χρησιμοποιεί, παράγει ή απελευθερώνει η 
εγκατάσταση. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει ρύπανση 
του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από 
σχετικές επικίνδυνες ουσίες σε σύγκριση 
με την κατάσταση που έχει καθοριστεί 
στην βασική έκθεση η οποία αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, ο φορέας 
εκμετάλλευσης λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης 
αυτής και την επαναφορά του χώρου στην 
κατάσταση αυτή. Για το λόγο αυτό, μπορεί 
να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα 
εφαρμογής, από τεχνική άποψη των 
μέτρων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιητικό κείμενο που εισήγαγε το Συμβούλιο.
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Τροπολογία 195
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
σχετικές επικίνδυνες ουσίες τις οποίες 
χρησιμοποιεί, παράγει ή απελευθερώνει η 
εγκατάσταση. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει σημαντική 
ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων 
υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες σε 
σύγκριση με την κατάσταση που έχει 
καθοριστεί στην βασική έκθεση η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο φορέας 
εκμετάλλευσης λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης 
αυτής και την επαναφορά του χώρου στην 
κατάσταση αυτή. Για το λόγο αυτό, μπορεί 
να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα 
εφαρμογής, από τεχνική άποψη των 
μέτρων αυτών. 

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
σχετικές επικίνδυνες ουσίες τις οποίες 
χρησιμοποιεί, παράγει ή απελευθερώνει η 
εγκατάσταση. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει σημαντική 
ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων 
υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες σε 
σύγκριση με την κατάσταση που έχει 
καθοριστεί στην βασική έκθεση η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο φορέας 
εκμετάλλευσης λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης 
αυτής και την επαναφορά του χώρου στην 
κατάσταση αυτή. Για το λόγο αυτό, μπορεί 
να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα 
εφαρμογής, από τεχνική και οικονομική 
άποψη των μέτρων αυτών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα εφαρμογής από οικονομική άποψη. Κατά τη 
λήψη απόφασης για τις επιλογές αποκατάστασης, θα πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση βάσει 
εκτίμησης κινδύνου επιλέγοντας τις λύσεις αποκατάστασης που είναι εφαρμόσιμες από τεχνική 
άποψη και δεν οδηγούν σε δυσανάλογα υψηλά κόστη σε σύγκριση με το περιβαλλοντικό όφελος.
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Τροπολογία 196
Marianne Thyssen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α– (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
εφαρμόζονται ήδη σε εθνικό επίπεδο 
διατάξεις σχετικά με την προστασία των 
υδάτων και του εδάφους, τα κράτη μέλη 
δεν υποχρεώνουν τον φορέα 
εκμετάλλευσης να αξιολογήσει την 
κατάσταση ρύπανσης του εδάφους και 
των υπόγειων υδάτων από σχετικές 
επικίνδυνες ουσίες τις οποίες 
χρησιμοποιεί, παράγει ή απελευθερώνει η 
εγκατάσταση.

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.

Τροπολογία 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων και όταν η ρύπανση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων στο 
χώρο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ως 

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων και όταν η ρύπανση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων στο 
χώρο θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον, ως αποτέλεσμα των 
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αποτέλεσμα των επιτρεπόμενων 
δραστηριοτήτων τις οποίες διεξήγαγε ο 
φορέας εκμετάλλευσης πριν από την 
αναπροσαρμογή της άδειας της 
εγκατάστασης για πρώτη φορά μετά τις…. 
και λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνθηκών 
του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), ο φορέας 
εκμετάλλευσης λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα με στόχο την απομάκρυνση, τον 
έλεγχο, τη συγκράτηση ή τη μείωση 
σχετικών επικίνδυνων ουσιών, ούτως 
ώστε ο χώρος, λαμβανομένης υπ’ όψιν 
της τρέχουσας ή της εγκεκριμένης 
μελλοντικής χρήσης του, να μην αποτελεί 
πλέον κίνδυνο.

επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων τις οποίες 
διεξήγαγε ο φορέας εκμετάλλευσης πριν 
από την αναπροσαρμογή της άδειας της 
εγκατάστασης για πρώτη φορά μετά 
τις….* και λαμβανομένων υπ’ όψιν των 
συνθηκών του χώρου σύμφωνα με το 
άρθρο 12, παράγραφος 1 στοιχείο δ), ο 
φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα με στόχο την 
απομάκρυνση, τον έλεγχο, τη συγκράτηση 
ή τη μείωση σχετικών επικίνδυνων ουσιών, 
τουλάχιστον κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο 
χώρος να μην αποτελεί πλέον κίνδυνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του νέου κειμένου που εισήγαγε το Συμβούλιο. Η αποκατάσταση δεν πρέπει 
να βασίζεται στην «εγκεκριμένη μελλοντική χρήση», εφόσον αυτή η εγκεκριμένη 
μελλοντική χρήση συμβαίνει σπάνια στην πραγματικότητα όταν η εγκατάσταση παύσει τις 
δραστηριότητές της. Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη με υφιστάμενη εθνική 
νομοθεσία για την προστασία του εδάφους να προχωρήσουν περαιτέρω.

Τροπολογία 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων και όταν η ρύπανση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων στο
χώρο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ως 
αποτέλεσμα των επιτρεπόμενων 
δραστηριοτήτων τις οποίες διεξήγαγε ο 
φορέας εκμετάλλευσης πριν από την 
αναπροσαρμογή της άδειας της 
εγκατάστασης για πρώτη φορά μετά τις…. 

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων και όταν η ρύπανση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων στο 
χώρο θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον, ως αποτέλεσμα των 
επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων τις οποίες 
διεξήγαγε ο φορέας εκμετάλλευσης πριν 
από την αναπροσαρμογή της άδειας της 
εγκατάστασης για πρώτη φορά μετά τις…. 
και λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνθηκών 
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και λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνθηκών 
του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), ο φορέας 
εκμετάλλευσης λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα με στόχο την απομάκρυνση, τον 
έλεγχο, τη συγκράτηση ή τη μείωση 
σχετικών επικίνδυνων ουσιών, ούτως ώστε 
ο χώρος, λαμβανομένης υπ’ όψιν της 
τρέχουσας ή της εγκεκριμένης 
μελλοντικής χρήσης του, να μην αποτελεί 
πλέον κίνδυνο.

του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), ο φορέας 
εκμετάλλευσης λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα με στόχο την απομάκρυνση, τον 
έλεγχο, τη συγκράτηση ή τη μείωση 
σχετικών επικίνδυνων ουσιών, ούτως ώστε 
ο χώρος να μην αποτελεί πλέον κίνδυνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιητικό κείμενο που εισήγαγε το Συμβούλιο.

Τροπολογία 199
Catherine Soullie

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων και όταν η ρύπανση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων στο 
χώρο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ως 
αποτέλεσμα των επιτρεπόμενων 
δραστηριοτήτων τις οποίες διεξήγαγε ο 
φορέας εκμετάλλευσης πριν από την 
αναπροσαρμογή της άδειας της 
εγκατάστασης για πρώτη φορά μετά τις…. 
και λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνθηκών 
του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), ο φορέας 
εκμετάλλευσης λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα με στόχο την απομάκρυνση, τον 
έλεγχο, τη συγκράτηση ή τη μείωση 
σχετικών επικίνδυνων ουσιών, ούτως ώστε 
ο χώρος, λαμβανομένης υπ’ όψιν της 
τρέχουσας ή της εγκεκριμένης μελλοντικής 

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων και όταν η ρύπανση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων στο 
χώρο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ως 
αποτέλεσμα των επιτρεπόμενων 
δραστηριοτήτων τις οποίες διεξήγαγε ο 
φορέας εκμετάλλευσης πριν από την 
αναπροσαρμογή της άδειας της 
εγκατάστασης για πρώτη φορά μετά τις…. 
και λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνθηκών 
του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), ο φορέας 
εκμετάλλευσης λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα με στόχο την απομάκρυνση, τον 
έλεγχο, τη συγκράτηση ή τη μείωση 
σχετικών επικίνδυνων ουσιών, ούτως ώστε 
ο χώρος, λαμβανομένης υπ’ όψιν της 
τρέχουσας ή της εγκεκριμένης μελλοντικής 
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χρήσης του, να μην αποτελεί πλέον 
κίνδυνο.

χρήσης του από την αρμόδια αρχή κατά 
την στιγμή της αρχικής αδειοδότησης, να 
μην αποτελεί πλέον κίνδυνο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπενθυμίσουμε στην παράγραφο αυτή ότι η αποκατάσταση πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην τρέχουσα ή την μελλοντική εγκεκριμένη χρήση, λαμβανομένων υπόψη των 
κινδύνων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Τροπολογία 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που ο φορέας 
εκμετάλλευσης δεν υποχρεούται να 
συντάξει τη βασική έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, λαμβάνει, 
κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, τα απαραίτητα μέτρα με 
στόχο την απομάκρυνση, τον έλεγχο, τη 
συγκράτηση ή τη μείωση σχετικών 
επικίνδυνων ουσιών, ούτως ώστε ο χώρος, 
λαμβανομένης υπ’ όψιν της τρέχουσας ή 
της εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης 
του, να παύσει να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο 
την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, 
λόγω της ρύπανσης του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων ως αποτέλεσμα των 
επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και 
λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών του 
χώρου της εγκατάστασης που έχουν 
διαπιστωθεί σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφος 1, στοιχείο δ).

4. Στις περιπτώσεις που ο φορέας 
εκμετάλλευσης δεν υποχρεούται να 
συντάξει τη βασική έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, λαμβάνει, 
κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, τα απαραίτητα μέτρα με 
στόχο την απομάκρυνση, τον έλεγχο, τη 
συγκράτηση ή τη μείωση σχετικών 
επικίνδυνων ουσιών, τουλάχιστον κατά 
τρόπον ώστε ο χώρος να παύσει να θέτει 
σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, λόγω της ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων ως 
αποτέλεσμα των επιτρεπόμενων 
δραστηριοτήτων και λαμβανομένων υπόψη 
των συνθηκών του χώρου της 
εγκατάστασης που έχουν διαπιστωθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1, 
στοιχείο δ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του νέου κειμένου που εισήγαγε το Συμβούλιο. Η αποκατάσταση δεν πρέπει 
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να βασίζεται στην «εγκεκριμένη μελλοντική χρήση», εφόσον αυτή η εγκεκριμένη 
μελλοντική χρήση συμβαίνει σπάνια στην πραγματικότητα όταν η εγκατάσταση παύσει τις 
δραστηριότητές της. Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη με υφιστάμενη εθνική 
νομοθεσία για την προστασία του εδάφους να προχωρήσουν περαιτέρω.

Τροπολογία 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που ο φορέας 
εκμετάλλευσης δεν υποχρεούται να 
συντάξει τη βασική έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, λαμβάνει, 
κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, τα απαραίτητα μέτρα με 
στόχο την απομάκρυνση, τον έλεγχο, τη 
συγκράτηση ή τη μείωση σχετικών 
επικίνδυνων ουσιών, ούτως ώστε ο χώρος, 
λαμβανομένης υπ’ όψιν της τρέχουσας ή 
της εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης 
του, να παύσει να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο 
την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, 
λόγω της ρύπανσης του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων ως αποτέλεσμα των 
επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και 
λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών του 
χώρου της εγκατάστασης που έχουν 
διαπιστωθεί σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφος 1, στοιχείο δ).

4. Στις περιπτώσεις που ο φορέας 
εκμετάλλευσης δεν υποχρεούται να 
συντάξει τη βασική έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, λαμβάνει, 
κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, τα απαραίτητα μέτρα με 
στόχο την απομάκρυνση, τον έλεγχο, τη 
συγκράτηση ή τη μείωση σχετικών 
επικίνδυνων ουσιών, ούτως ώστε ο χώρος 
να παύσει να θέτει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, λόγω 
της ρύπανσης του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων ως αποτέλεσμα των 
επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και 
λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών του 
χώρου της εγκατάστασης που έχουν 
διαπιστωθεί σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφος 1, στοιχείο δ).

Or. en

(Τροποποιητικό κείμενο που εισήγαγε το Συμβούλιο). (EΚ, πρώτη ανάγνωση άρθρο 25, 
παράγραφος 4))
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Τροπολογία 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4α. Το παρόν άρθρο ερμηνεύεται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο 
άρθρο 191, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. 
Επιπλέον τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
δέουσα ενημέρωση του ευρέος κοινού 
λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέσα για 
την τήρηση των διατάξεων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 203
Christa Klaß

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η περίοδος μεταξύ δύο επιτόπου 
επισκέψεων βασίζεται σε συστηματική
εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων 
των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος για τις 
εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 
μεγαλύτερους κινδύνους και τρία έτη για 
τις εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 
μικρότερους κινδύνους.

Η περίοδος μεταξύ δύο επιτόπου 
επισκέψεων βασίζεται σε συστηματική 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων 
των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος για τις 
εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 
μεγαλύτερους κινδύνους και δέκα έτη για 
τις εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 
μικρότερους κινδύνους.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 7 και 8 ορίζουν ήδη ότι ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να ενημερώνει τις αρχές 
σχετικά με τη συμμόρφωση προς τους όρους αδείας, καθώς επίσης σχετικά με ατυχήματα και 
παραβιάσεις των όρων αδείας, ούτως ώστε οι αρχές να έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους όλες τις 
σχετικές πληροφορίες. Συμπληρωματικοί έλεγχοι δημιουργούν μόνον πρόσθετη γραφειοκρατία 
και κόστος για τις εθνικές αρχές και τους αγρότες. Μια περίοδος επιθεώρησης ανά δέκα έτη 
είναι συνεπώς αρκετή για τις μονάδες που δημιουργούν τους μικρότερους κινδύνους.
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Τροπολογία 204
Esther de Lange

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η περίοδος μεταξύ δύο επιτόπου 
επισκέψεων βασίζεται σε συστηματική 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων 
των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος για τις 
εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 
μεγαλύτερους κινδύνους και τρία έτη για 
τις εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 
μικρότερους κινδύνους.

Η περίοδος μεταξύ δύο επιτόπου 
επισκέψεων, ή ισοδύναμων μεθόδων 
ελέγχου, βασίζεται σε συστηματική 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων 
των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος για τις 
εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 
μεγαλύτερους κινδύνους και πέντε έτη για 
τις εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 
μικρότερους κινδύνους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέες μέθοδοι ελέγχου, όπως ο ηλεκτρονικός έλεγχος με τη χρησιμοποίηση σύγχρονης 
τεχνολογίας της ενημέρωσης, χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα και μπορούν να 
αποτελέσουν μια καλή εναλλακτική λύση στις επί τόπου επισκέψεις, οι οποίες μπορούν να 
περιορίσουν τη διοικητική επιβάρυνση.

Τροπολογία 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η περίοδος μεταξύ δύο επιτόπου 
επισκέψεων βασίζεται σε συστηματική 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων 
των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος για τις 
εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 
μεγαλύτερους κινδύνους και τρία έτη για 
τις εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 

Η περίοδος μεταξύ δύο επιτόπου 
επισκέψεων βασίζεται σε συστηματική 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων 
των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος για τις 
εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 
μεγαλύτερους κινδύνους και πέντε έτη για 
τις εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 
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μικρότερους κινδύνους. μικρότερους κινδύνους.

Or. en

Τροπολογία 206
Mairead McGuinness

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η περίοδος μεταξύ δύο επιτόπου 
επισκέψεων βασίζεται σε συστηματική 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων 
των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος για τις 
εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 
μεγαλύτερους κινδύνους και τρία έτη για 
τις εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 
μικρότερους κινδύνους.

Η περίοδος μεταξύ δύο επιτόπου 
επισκέψεων βασίζεται σε συστηματική 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων 
των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος για τις 
εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 
μεγαλύτερους κινδύνους και πέντε έτη για 
τις εγκαταστάσεις που δημιουργούν τους 
μικρότερους κινδύνους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συχνότητα των ελέγχων η οποία εξαρτάται από τον κίνδυνο, και γίνονται υπό τη μορφή επί 
τόπου επισκέψεων, είναι δυσανάλογη για τις αγροτικές επιχειρήσεις. Η υφιστάμενη πρόταση 
δηλώνει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να συντάξει έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωσή 
τους στην νομοθεσία για τις διαδικασίες έγκρισης και πρέπει να αναφέρει πάραυτα οιεσδήποτε 
παραβιάσεις. Κατά συνέπεια οι αρχές έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους όλες τις σχετικές 
πληροφορίες. Οι έλεγχοι κάθε πέντε χρόνια αρκούν για τις εγκαταστάσεις χαμηλού κινδύνου. Οι 
αξιολογήσεις κινδύνων θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα καθεστώτα που διενεργούν τακτικούς 
ελέγχους ή επιθεωρήσεις όπως τα συστήματα διασφάλισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία 207
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο -2 α– (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κατά τη διενέργεια έκτακτης 
επιθεώρησης, οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
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να ζητήσουν από τους φορείς 
εκμετάλλευσης να παράσχουν οιεσδήποτε 
πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη 
διερεύνηση της φύσεως ενός ατυχήματος, 
ενός συμβάντος ή περίπτωσης μη 
συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων 
στατιστικών στοιχείων σχετικών με την 
υγεία.

Or. en

Τροπολογία 208
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) τη συμμετοχή στο ενωσιακό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS).

γ) τη συμμετοχή του φορέα 
εκμετάλλευσης στο ενωσιακό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου 
(EMAS), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 761/20011, ή στην εφαρμογή 
ισοδύναμων συστημάτων οικολογικής 
διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης μπορεί να είναι χρήσιμο για την αποκατάσταση 
χώρου και τον έλεγχο των ρυπαντών. Ωστόσο, το ενωσιακό σύστημα οικολογικής διαχείρισης 
και ελέγχου (EMAS) δεν είναι το μόνο περιβαλλοντικό σύστημα που υπάρχει. Άλλα παρεμφερή 
περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης, όπως το ISO, θα πρέπει επίσης να επιτραπούν ώστε να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή της Οδηγίας.
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Τροπολογία 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) τη συμμετοχή στο ενωσιακό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS).

(γ) τη συμμετοχή στο ενωσιακό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) ή σε άλλα συστήματα 
συμμόρφωσης εγκεκριμένα από την 
βιομηχανία, που πραγματοποιούν 
τακτικούς ελέγχους ή επιθεωρήσεις. 

Or. en

Τροπολογία 210
Mairead McGuinness

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) τη συμμετοχή στο ενωσιακό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS).

(γ) τη συμμετοχή στο ενωσιακό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) ή σε άλλα συστήματα 
συμμόρφωσης εγκεκριμένα από την 
βιομηχανία, που πραγματοποιούν 
τακτικούς ελέγχους ή επιθεωρήσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συχνότητα των ελέγχων η οποία εξαρτάται από τον κίνδυνο, και γίνονται υπό τη μορφή επί 
τόπου επισκέψεων, είναι δυσανάλογη για τις αγροτικές επιχειρήσεις. Η υφιστάμενη πρόταση 
δηλώνει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να συντάξει έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωσή 
τους στην νομοθεσία για τις διαδικασίες έγκρισης και πρέπει να αναφέρει πάραυτα οιεσδήποτε 
παραβιάσεις. Κατά συνέπεια οι αρχές έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους όλες τις σχετικές 
πληροφορίες. Οι έλεγχοι κάθε πέντε χρόνια αρκούν για τις εγκαταστάσεις χαμηλού κινδύνου. Οι 
αξιολογήσεις κινδύνων θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα καθεστώτα που διενεργούν τακτικούς 
ελέγχους ή επιθεωρήσεις όπως τα συστήματα διασφάλισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
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Τροπολογία 211
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) τη συμμετοχή στο ενωσιακό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS).

(γ) τη συμμετοχή στο ενωσιακό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) ή σε άλλα ισοδύναμα 
τυποποιημένα συστήματα οικολογικής 
διαχείρισης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις Ευρωπαϊκές βιομηχανίες χρησιμοποιείται ευρέως το παγκόσμιο σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης ISO 14001. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό να επιτραπεί στην νομοθεσία η 
χρησιμοποίηση κι άλλων τυποποιημένων συστημάτων οικολογικής διαχείρισης ισοδύναμων του 
EMAS.

Τροπολογία 212
Christofer Fjellner

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) τη συμμετοχή στο ενωσιακό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS).

(γ) τη συμμετοχή στο ενωσιακό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) ή σε άλλα ισοδύναμα 
τυποποιημένα συστήματα οικολογικής 
διαχείρισης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο προτείνει ότι η συχνότητα των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις αρχές θα 
πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή των εγκαταστάσεων στο ευρωπαϊκό 
σύστημα οικολογικής διαχείρισης EMAS. Ωστόσο, σε πολλές χώρες χρησιμοποιούνται 
συχνότερα άλλα συστήματα οικολογικής διαχείρισης, όπως το ISO 14001. Θα πρέπει να 
λαμβάνεται εξίσου υπόψη η συμμετοχή σε τέτοια ισοδύναμα συστήματα οικολογικής 
διαχείρισης.
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Τροπολογία 213
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) τη συμμετοχή στο ενωσιακό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS).

(γ) τη συμμετοχή στο ενωσιακό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) ή ISO 14 001.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από το EMAS θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται επίσης υπόψη η εφαρμογή 
συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001 από τους φορείς εκμετάλλευσης όταν 
καταρτίζονται τα προγράμματα επιθεώρησης. Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει συμβιβαστική 
λύση μεταξύ της Θέσης και της τροπολογίας 44 της πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 214
Marianne Thyssen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Το σχέδιο έκθεσης αποστέλλεται στον 
οικείο φορέα εκμετάλλευσης και η τελική 
έκθεση δημοσιοποιείται σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση 
του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες, εντός τριμήνου από την 
πραγματοποίηση της επιτόπου 
επίσκεψης.

Το σχέδιο έκθεσης αποστέλλεται στον 
οικείο φορέα εκμετάλλευσης εντός δύο 
μηνών από την πραγματοποίηση της 
επιτόπου επίσκεψης και η τελική έκθεση 
δημοσιοποιείται, τρεις μήνες μετά την 
επίσκεψη στο χώρο, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, 
για την πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
- passive dissemination).In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.

Τροπολογία 216
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Όταν έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή 
άδειας, η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση 
του κοινού και μέσω του Διαδικτύου όσον 
αφορά τα στοιχεία α) και β), τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

2. Όταν έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή 
άδειας, η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση 
του κοινού και μέσω του Διαδικτύου όσον 
αφορά τα στοιχεία α) έως στ) και 
παράγραφο 3, τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 54 της πρώτης ανάγνωσης.
Για τη δημοσιοποίηση αυτής της πληροφορίας αυτής, θα πρέπει να διατίθεται μέσω του 
Διαδικτύου.

Τροπολογία 217
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Όταν έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή 
άδειας, η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση 

2. Όταν έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή 
άδειας, η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση 
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του κοινού και μέσω του Διαδικτύου όσον 
αφορά τα στοιχεία α) και β), τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

του κοινού και μέσω του Διαδικτύου όσον 
αφορά τα στοιχεία α) έως στ) και 
παράγραφο 3, τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της Σύμβασης του Aarhus και τη θέση του ΕΚ σχετικά με 
την ενίσχυση της διαφάνειας, δεν θα πρέπει να περιορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να 
είναι προσπελάσιμες στο διαδίκτυο σε εκείνες που αναφέρονται στα στοιχεία α και β. Για τους 
πολίτες, η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει ζωτική σημασία, εφόσον συνήθως δεν έχουν εύκολη 
πρόσβαση στα τοπικά μητρώα και είναι περιορισμένες από τη νομοθεσία οι περίοδοι 
διαβούλευσης. Ομοίως, χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι πολίτες οι οποίοι εργάζονται τις 
συνήθεις ώρες γραφείου ευρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς τη δυνατότητά τους να 
συμβουλευθούν τα δημόσια αρχεία, η πρόσβαση στα οποία περιορίζεται συνήθως στις ώρες 
εκείνες.

Τροπολογία 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Όταν έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή 
άδειας, η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση 
του κοινού και μέσω του Διαδικτύου όσον 
αφορά τα στοιχεία α) και β), τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

2. Όταν έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή 
άδειας, η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση 
του κοινού και μέσω του Διαδικτύου όσον 
αφορά τα στοιχεία α), β) και στ), τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

(Εν μέρει επαναφορά της τροπολογίας 54 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ) (ΕΚ, 1η ανάγνωση, 
Άρθρο 25-παράγραφος 4))

Αιτιολόγηση



PE439.995v01-00 38/88 AM\810289EL.doc

EL

Τροπολογία 219
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμογής οι υγειονομικές υπηρεσίες και οι 
υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών οι οποίες, συνήθως, δια λόγους ασφάλειας, 
έχουν στην διάθεσή τους εφεδρική ισχύ της τάξεως του 30-50 % περισσότερη από την όντως 
χρησιμοποιούμενη.

Τροπολογία 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή του ορίου των 20MWόπως προτείνει η Επιτροπή. Η παρούσα τροπολογία, 
εφόσον εγκριθεί, εφαρμόζεται σε ολόκληρο το κείμενο Σύμφωνα με την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της Επιτροπής, η μείωση του ορίου δυναμικότητας σε 20 MW θα στοχεύει τις 
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σημαντικότερες εκπομπές και θα επιτύχει με αποτελεσματικό από πλευράς κόστους τρόπο 
μειώσεις των κυριότερων ρυπαντών. Τα υπολογιζόμενα συναφή οφέλη για την υγεία θα 
κυμαίνονται μεταξύ 1 έως 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα οφέλη 
για το περιβάλλον).

Τροπολογία 221
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Όλες οι άδειες για εγκαταστάσεις με 
μονάδες καύσης οι οποίες εξαιρούνταν 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2001/80/ΕΚ και λειτουργούν μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2016, περιλαμβάνουν 
όρους με τους οποίους εξασφαλίζεται ότι 
οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα από τις εν 
λόγω μονάδες δεν υπερβαίνουν οριακές 
τιμές εκπομπών οι οποίες προβλέπονται 
στο Μέρος 2 του Παραρτήματος V.

Όλες οι άδειες για εγκαταστάσεις με 
μονάδες καύσης οι οποίες εξαιρούνταν 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2001/80/ΕΚ και λειτουργούν μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2016, περιλαμβάνουν 
όρους με τους οποίους εξασφαλίζεται ότι 
οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα από τις εν 
λόγω μονάδες δεν υπερβαίνουν οριακές
τιμές εκπομπών οι οποίες προβλέπονται 
στο Μέρος 1 του Παραρτήματος V.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρόκειται πράγματι για υπάρχουσες εγκαταστάσεις οι οποίες πρέπει να υπαχθούν στα όρια 
εκπομπών που αφορούν τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις (Παράρτημα V, μέρος 1), και όχι τις 
νέες (Παράρτημα V, μέρος 2).

Τροπολογία 222
Inés Ayala Sender

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφια 1 α - 1γ (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Μονάδες καύσης που περιλαμβάνονται σε 
εθνικά προγράμματα εκπομπών σε κράτη 
μέλη που έχουν νομίμως καθοριστεί 
σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφος 6 
της Οδηγίας 2001/80/ΕΚ μπορούν, από το 
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2016, να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα 
προγράμματα αυτά προκειμένου να 
μειώσουν τα επίπεδα των συνολικών 
ετήσιων εκπομπών τους που πρέπει να 
υλοποιηθούν με την εφαρμογή των 
οριακών τιμών εκπομπών όπως ορίζονται 
στο Μέρος 1 του Παραρτήματος V.
Μονάδες καύσης που καλύπτονται από τα 
προγράμματα αυτά μπορούν να 
εξαιρεθούν από την συμμόρφωση προς 
τις οριακές τιμές εκπομπών που 
αναφέρονται στο Μέρος 1 του 
Παραρτήματος V ή, όπου είναι εφικτό, 
στο ποσοστό αποθείωσης που αναφέρεται 
στο Άρθρο 31. 
Διατηρούνται τουλάχιστον οι οριακές 
τιμές εκπομπών διοξειδίου του θείου, 
οξειδίων του αζώτου και σκόνης που 
προβλέπονται στην άδεια της μονάδας 
καύσης, και ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 
2015, σύμφωνα, ιδίως, με τις απαιτήσεις 
των οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 223
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 30 – παράγραφος 7

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

7. Όταν μια μονάδα καύσης επεκτείνεται, 
οι οριακές τιμές εκπομπών, που 
καθορίζονται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος V, ισχύουν για το 
εκτεταμένο τμήμα της μονάδας που 
επηρεάζεται από τη μεταβολή και 
ορίζονται σε σχέση με τη συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ του συνόλου της 
μονάδας καύσης. Σε περίπτωση αλλαγής 
της μονάδας καύσης, η οποία ενδέχεται να 
έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
επηρεάζει τμήμα της μονάδας με 

7. Όταν μια μονάδα καύσης επεκτείνεται, 
οι οριακές τιμές εκπομπών, που 
καθορίζονται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος V, ισχύουν για το 
εκτεταμένο τμήμα της μονάδας που 
επηρεάζεται από τη μεταβολή και 
ορίζονται σε σχέση με τη συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ του συνόλου της 
μονάδας καύσης. Σε περίπτωση αλλαγής 
της μονάδας καύσης, η οποία ενδέχεται να 
έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
επηρεάζει τμήμα της μονάδας με 
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ονομαστική θερμική ισχύ 50 ΜW ή 
περισσότερο, οι οριακές τιμές εκπομπών 
που καθορίζονται στο μέρος 2 του 
Παραρτήματος V ισχύουν για το τμήμα της 
μονάδας το οποίο άλλαξε όσον αφορά τη 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ του 
συνόλου της μονάδας καύσης.

ονομαστική θερμική ισχύ 20 ΜW ή 
περισσότερο, οι οριακές τιμές εκπομπών 
που καθορίζονται στο μέρος 2 του 
Παραρτήματος V ισχύουν για το τμήμα της 
μονάδας το οποίο άλλαξε όσον αφορά τη 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ του 
συνόλου της μονάδας καύσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 57 της πρώτης ανάγνωσης. Αυτές οι εγκαταστάσεις 
συνιστούν μείζονα πηγή εκπομπών και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο, 
όπως είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή. Επίσης για να είναι κανείς συνεπής με το πεδίο 
που καλύπτει η οδηγία για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ χρειάζεται να ορίζεται 
το όριο στα 20MW.

Τροπολογία 224
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 30 – παράγραφος 7

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

7. Όταν μια μονάδα καύσης επεκτείνεται, 
οι οριακές τιμές εκπομπών, που 
καθορίζονται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος V, ισχύουν για το 
εκτεταμένο τμήμα της μονάδας που 
επηρεάζεται από τη μεταβολή και 
ορίζονται σε σχέση με τη συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ του συνόλου της 
μονάδας καύσης. Σε περίπτωση αλλαγής 
της μονάδας καύσης, η οποία ενδέχεται να 
έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
επηρεάζει τμήμα της μονάδας με 
ονομαστική θερμική ισχύ 50 ΜW ή 
περισσότερο, οι οριακές τιμές εκπομπών 
που καθορίζονται στο μέρος 2 του 
Παραρτήματος V ισχύουν για το τμήμα της 
μονάδας το οποίο άλλαξε όσον αφορά τη 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ του 
συνόλου της μονάδας καύσης.

7. Όταν μια μονάδα καύσης επεκτείνεται, 
οι οριακές τιμές εκπομπών, που 
καθορίζονται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος V, ισχύουν για το 
εκτεταμένο τμήμα της μονάδας που 
επηρεάζεται από τη μεταβολή και 
ορίζονται σε σχέση με τη συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ του συνόλου της 
μονάδας καύσης. Σε περίπτωση αλλαγής 
της μονάδας καύσης, η οποία ενδέχεται να 
έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
επηρεάζει τμήμα της μονάδας με 
χρησιμοποιούμενη θερμική ισχύ 50 ΜW ή 
περισσότερο, οι οριακές τιμές εκπομπών 
που καθορίζονται στο μέρος 2 του 
Παραρτήματος V ισχύουν για το τμήμα της 
μονάδας το οποίο άλλαξε όσον αφορά τη 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ του 
συνόλου της μονάδας καύσης.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αποκλεισθούν οι υγειονομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών οι οποίες, συνήθως, δια λόγους ασφάλειας, έχουν στην 
διάθεσή τους εφεδρική ισχύ της τάξεως του 30-50 % περισσότερη από την όντως 
χρησιμοποιούμενη.

Τροπολογία 225
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 30 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) ντιζελοκίνητες μηχανές· (α) ντιζελοκίνητες μηχανές και κινητήρες 
αερίου,

Or. en

Αιτιολόγηση

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex Vpart 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits. For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).

Τροπολογία 226
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 30 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) ντιζελοκίνητες μηχανές· (α) ντιζελοκίνητες μηχανές σε μη 
διασυνδεδεμένες απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Έχουν ευρέως αναγνωρισθεί οι λειτουργικές ιδιαιτερότητες των κινητήρων εσωτερικής καύσης 
(ντιζελοκίνητες μηχανές) που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα, ιδιαίτερα σε συστήματα μονωμένα 
ηλεκτρικώς, όπως τα μη διασυνδεδεμένα νησιά. 

Τροπολογία 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 30 – παράγραφος 9

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

9. Για τις ακόλουθες μονάδες καύσης, 
βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, 
η Επιτροπή θα επανεξετάσει την ανάγκη 
καθορισμού ενωσιακών οριακών τιμών 
εκπομπών και τροποποίησης των οριακών 
τιμών εκπομπών του Παραρτήματος V:

διαγράφεται

(α) μονάδες καύσης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 8·

β) μονάδες καύσης εντός διυλιστηρίων 
που χρησιμοποιούν υπολείμματα 
απόσταξης και μετατροπής από τη 
διύλιση του αργού πετρελαίου για ίδια 
κατανάλωση, αποκλειστικώς ή με 
άλλα καύσιμα, λαμβανομένης υπ’ όψιν 
της ιδιαιτερότητας των ενεργειακών 
συστημάτων των διυλιστηρίων·

(γ) μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν 
αέριο πλην του φυσικού αερίου·

(δ) μονάδες καύσης εντός χημικών 
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν 
υγρά υπολείμματα παραγωγής ως μη 
εμπορικά καύσιμα για ίδια 
κατανάλωση.

Η Επιτροπή υποβάλει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2013, τα αποτελέσματα της 
επανεξέτασης αυτής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με 
νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται.
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Αιτιολόγηση

Διαγράφεται αναθεώρηση του Συμβουλίου. Δεν είναι σκόπιμο να προβλέπεται ο αποκλεισμός 
διυλιστηρίων ή της χημικής βιομηχανίας από το πεδίο των οριακών τιμών στα πλαίσια του 
Κεφαλαίου III. 

Τροπολογία 228
Inés Ayala Sender

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 30 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

9. Για τις ακόλουθες μονάδες καύσης, 
βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, 
η Επιτροπή θα επανεξετάσει την ανάγκη 
καθορισμού ενωσιακών οριακών τιμών 
εκπομπών και τροποποίησης των οριακών 
τιμών εκπομπών του Παραρτήματος V:

9. Για τις ακόλουθες μονάδες καύσης, 
βάσει των ειδικών για κάθε τομέα 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει την ανάγκη 
καθορισμού ενωσιακών οριακών τιμών 
εκπομπών και τροποποίησης των οριακών 
τιμών εκπομπών του Παραρτήματος V:

Or. en

Τροπολογία 229
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 30 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

9. Για τις ακόλουθες μονάδες καύσης, 
βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, 
η Επιτροπή θα επανεξετάσει την ανάγκη 
καθορισμού ενωσιακών οριακών τιμών 
εκπομπών και τροποποίησης των οριακών 
τιμών εκπομπών του Παραρτήματος V:

9. Για τις ακόλουθες μονάδες καύσης, 
βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, 
η Επιτροπή θα μπορούσε να επανεξετάσει 
την ανάγκη καθορισμού ενωσιακών 
οριακών τιμών εκπομπών και 
τροποποίησης των οριακών τιμών 
εκπομπών του Παραρτήματος V, 
εναρμονίζοντάς τις, όπου απαιτείται, με 
τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με 
τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BAT-
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AELs):

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση νέου αναθεωρημένου άρθρου που εισήγαγε το Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να 
δεχθούμε ότι η πετροχημική βιομηχανία θα μπορούσε να εξαιρεθεί από τις δεσμεύσεις που 
υπάρχουν στα όρια των εκπομπών σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ· εάν για τον τομέα αυτό 
προσαρμοσθούν οι τιμές των ορίων εκπομπών, θα πρέπει να παρασχεθεί η εγγύηση ότι αυτό θα 
γίνει σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BAT).

Τροπολογία 230
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 30 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2013, τα αποτελέσματα της 
επανεξέτασης αυτής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με 
νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται.

Η Επιτροπή υποβάλει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2013, τα αποτελέσματα αυτής 
της πιθανής επανεξέτασης αυτής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο μαζί με νομοθετική πρόταση, 
εφόσον απαιτείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση νέου αναθεωρημένου άρθρου που εισήγαγε το Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να 
δεχθούμε ότι η πετροχημική βιομηχανία θα μπορούσε να εξαιρεθεί από τις δεσμεύσεις που 
υπάρχουν στα όρια των εκπομπών σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ· εάν για τον τομέα αυτό 
προσαρμοσθούν οι τιμές των ορίων εκπομπών, θα πρέπει να παρασχεθεί η εγγύηση ότι αυτό θα 
γίνει σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BAT).
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Τροπολογία 231
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 30 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 31

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Όσον αφορά μονάδες καύσης οι οποίες 
χρησιμοποιούν εγχώριο στερεό καύσιμο 
και δεν μπορούν να συμμορφωθούν προς 
τις οριακές τιμές εκπομπών για το 
διοξείδιο του θείου, σύμφωνα με το 
άρθρο 30, παράγραφοι 2 και 3, λόγω των 
χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου 
καυσίμου, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν αντί αυτών τα ελάχιστα 
ποσοστά αποθείωσης που προβλέπονται 
στο μέρος 5 του Παραρτήματος V, βάσει 
των κανόνων συμμόρφωσης του μέρους 6 
του ιδίου Παραρτήματος.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιεί ένα νέο άρθρο που εισήγαγε το Συμβούλιο.

Τροπολογία 233
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 31

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Όσον αφορά μονάδες καύσης οι οποίες 
χρησιμοποιούν εγχώριο στερεό καύσιμο 
και δεν μπορούν να συμμορφωθούν προς 
τις οριακές τιμές εκπομπών για το 
διοξείδιο του θείου, σύμφωνα με το άρθρο 
30, παράγραφοι 2 και 3, λόγω των 
χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου 
καυσίμου, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν αντί αυτών τα ελάχιστα 
ποσοστά αποθείωσης που προβλέπονται 
στο μέρος 5 του Παραρτήματος V, βάσει 
των κανόνων συμμόρφωσης του μέρους 6 
του ιδίου Παραρτήματος.

Όσον αφορά μονάδες καύσης οι οποίες 
χρησιμοποιούν εγχώριο στερεό καύσιμο 
και δεν μπορούν να συμμορφωθούν προς 
τις οριακές τιμές εκπομπών για το 
διοξείδιο του θείου, σύμφωνα με το άρθρο 
30, παράγραφοι 2 και 3, λόγω των 
χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου 
καυσίμου, τα κράτη μέλη μπορούν αντί 
αυτών να εφαρμόζουν, το αργότερο μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2017, τα ελάχιστα 
ποσοστά αποθείωσης που προβλέπονται 
στο μέρος 5 του Παραρτήματος V, βάσει 
των κανόνων συμμόρφωσης του μέρους 6 
του ιδίου Παραρτήματος και αφού 
προηγηθεί επικύρωση από την αρμόδια 
αρχή της τεχνικής έκθεσης, μνεία της 
οποίας γίνεται στο εδάφιο (α) του άρθρου 
72, παράγραφος 4.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, η 
Επιτροπή αξιολογεί το ενδεχόμενο να 
χορηγηθεί παράταση στα ελάχιστα 
ποσοστά αποθείωσης που προβλέπονται 
στο μέρος 5 του Παραρτήματος V, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές και τα οφέλη που 
αποκομίζονται από τις μειωμένες 
εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία στις νέες παρεκκλίσεις που εισήγαγε το Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν 
εγκαταστάσεις στις οποίες εφαρμόζεται το ειδικό ποσοστό αποθείωσης οφείλουν να παρέχουν 
τεχνική αιτιολόγηση για τη μη σκοπιμότητα της συμμόρφωσης προς τις κανονικές οριακές τιμές 
εκπομπών.

Τροπολογία 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 32

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του προσωρινού εθνικού σχεδίου θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση των εκπομπών. Η 
διάταξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ δεδομένου 
ότι ορισμένες εγκαταστάσεις καύσης έχουν ήδη επενδύσει για να συμμορφωθούν προς τις 
σχετικές οριακές τιμές εκπομπών αλλά και επειδή δεν θα εφαρμόσουν όλα τα κράτη μέλη εθνικά 
μεταβατικά σχέδια.

Τροπολογία 235
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης 
Ιανουαρίου 2016 και 31ης Δεκεμβρίου 
2020, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίσουν και να εφαρμόσουν 
μεταβατικό εθνικό σχέδιο που θα καλύπτει 
τις μονάδες καύσης οι οποίες έλαβαν άδεια 
για πρώτη φορά πριν από τις 27 Νοεμβρίου 
2002 ή των οποίων οι φορείς 
εκμετάλλευσης είχαν υποβάλει πλήρη 
αίτηση χορήγησης άδειας πριν από την εν 
λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 

1. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης 
Ιανουαρίου 2016 και 31ης Δεκεμβρίου 
2023, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίσουν και να εφαρμόσουν 
μεταβατικό εθνικό σχέδιο που θα καλύπτει 
τις μονάδες καύσης οι οποίες έλαβαν άδεια 
για πρώτη φορά πριν από τις 27 Νοεμβρίου 
2002 ή των οποίων οι φορείς 
εκμετάλλευσης είχαν υποβάλει πλήρη 
αίτηση χορήγησης άδειας πριν από την εν 
λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 
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τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003. Για κάθε μια από τις 
καλυπτόμενες μονάδες καύσης, το σχέδιο 
καλύπτει τις εκπομπές ενός ή 
περισσότερων εκ των ακολούθων ρύπων: 
οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου 
και σκόνης. Όσον αφορά τους 
αεριοστρόβιλους, μόνον οι εκπομπές 
οξειδίων του αζώτου καλύπτονται από το 
σχέδιο.

τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003. Για κάθε μια από τις 
καλυπτόμενες μονάδες καύσης, το σχέδιο 
καλύπτει τις εκπομπές ενός ή 
περισσότερων εκ των ακολούθων ρύπων: 
οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου 
και σκόνης. Όσον αφορά τους 
αεριοστρόβιλους, μόνον οι εκπομπές 
οξειδίων του αζώτου καλύπτονται από το 
σχέδιο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, θα ήταν προτιμότερο η ημερομηνία λήξης του 
μεταβατικού εθνικού σχεδίου να είναι το 2023.

Τροπολογία 236
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης 
Ιανουαρίου 2016 και 31ης Δεκεμβρίου 
2020, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίσουν και να εφαρμόσουν 
μεταβατικό εθνικό σχέδιο που θα καλύπτει 
τις μονάδες καύσης οι οποίες έλαβαν άδεια 
για πρώτη φορά πριν από τις 27 Νοεμβρίου 
2002 ή των οποίων οι φορείς 
εκμετάλλευσης είχαν υποβάλει πλήρη 
αίτηση χορήγησης άδειας πριν από την εν 
λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 
τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003. Για κάθε μια από τις 
καλυπτόμενες μονάδες καύσης, το σχέδιο 
καλύπτει τις εκπομπές ενός ή 
περισσότερων εκ των ακολούθων ρύπων: 
οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου 
και σκόνης. Όσον αφορά τους 
αεριοστρόβιλους, μόνον οι εκπομπές 
οξειδίων του αζώτου καλύπτονται από το 

1. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης 
Ιανουαρίου 2016 και 31ης Δεκεμβρίου 
2022, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίσουν και να εφαρμόσουν 
μεταβατικό εθνικό σχέδιο που θα καλύπτει 
τις μονάδες καύσης οι οποίες έλαβαν άδεια 
για πρώτη φορά πριν από τις 27 Νοεμβρίου 
2002 ή των οποίων οι φορείς 
εκμετάλλευσης είχαν υποβάλει πλήρη 
αίτηση χορήγησης άδειας πριν από την εν 
λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 
τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003. Για κάθε μια από τις 
καλυπτόμενες μονάδες καύσης, το σχέδιο 
καλύπτει τις εκπομπές ενός ή 
περισσότερων εκ των ακολούθων ρύπων: 
οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου 
και σκόνης. Όσον αφορά τους 
αεριοστρόβιλους, μόνον οι εκπομπές 
οξειδίων του αζώτου καλύπτονται από το 
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σχέδιο. σχέδιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή ενός μεταβατικού εθνικού σχεδίου μείωσης των εκπομπών αποτελεί εναλλακτική 
λύση ζωτικής σημασίας για τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές εκπομπών ή την εξαίρεση 
εγκαταστάσεων για την κρίσιμη χρονική περίοδο μέχρι το 2022 για λόγους ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Επιπλέον, η ισχύς του μεταβατικού εθνικού σχεδίου μείωσης των εκπομπών πρέπει 
να επεκταθεί μέχρι το 2022, έτσι ώστε να ανακτηθούν αφενός οι επενδύσεις οι οποίες έγιναν 
στον περιβαλλοντικό τομέα για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/80/ΕΚ και 
οι οποίες έχουν ήδη εκτελεσθεί και προσφάτως ολοκληρωθεί και, αφετέρου, να δοθεί επαρκής 
χρόνος για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων για τον εκ των υστέρων εγκαθιστάμενο 
εξοπλισμό ελέγχου της ρύπανσης στις εγκαταστάσεις οι οποίες δεν θα εξαιρεθούν. Για να 
ολοκληρωθούν οι επενδύσεις αυτές απαιτούνται αφενός αρκετά έτη και, αφετέρου, η διακοπή 
λειτουργίας της μονάδας για σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να υλοποιηθεί η 
σύνδεση με τον εξοπλισμό και δεν μπορούν ως εκ τούτου, για λόγους ασφάλειας του 
εφοδιασμού, να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα για περισσότερες της μίας μονάδες.

Τροπολογία 237
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης 
Ιανουαρίου 2016 και 31ης Δεκεμβρίου 
2020, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίσουν και να εφαρμόσουν 
μεταβατικό εθνικό σχέδιο που θα καλύπτει 
τις μονάδες καύσης οι οποίες έλαβαν άδεια 
για πρώτη φορά πριν από τις 27 Νοεμβρίου 
2002 ή των οποίων οι φορείς 
εκμετάλλευσης είχαν υποβάλει πλήρη
αίτηση χορήγησης άδειας πριν από την εν 
λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 
τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003. Για κάθε μια από τις 
καλυπτόμενες μονάδες καύσης, το σχέδιο 
καλύπτει τις εκπομπές ενός ή 
περισσότερων εκ των ακολούθων ρύπων:
οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου 
και σκόνης. Όσον αφορά τους 

1. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης 
Ιανουαρίου 2016 και 31ης Δεκεμβρίου 
2018, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίσουν και να εφαρμόσουν 
μεταβατικό εθνικό σχέδιο που θα καλύπτει 
τις μονάδες καύσης οι οποίες έλαβαν άδεια 
για πρώτη φορά πριν από τις 27 Νοεμβρίου 
2002 ή των οποίων οι φορείς 
εκμετάλλευσης είχαν υποβάλει πλήρη 
αίτηση χορήγησης άδειας πριν από την εν 
λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 
τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003. Για κάθε μια από τις 
καλυπτόμενες μονάδες καύσης, το σχέδιο 
καλύπτει τις εκπομπές ενός ή 
περισσότερων εκ των ακολούθων ρύπων: 
οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου 
και σκόνης. Όσον αφορά τους 
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αεριοστρόβιλους, μόνον οι εκπομπές 
οξειδίων του αζώτου καλύπτονται από το 
σχέδιο.

αεριοστρόβιλους, μόνον οι εκπομπές 
οξειδίων του αζώτου καλύπτονται από το 
σχέδιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περίοδος εφαρμογής εθνικών μεταβατικών σχεδίων, όπως προβλέπεται στη θέση, είναι 
χρονικά πολύ μεγάλη και θα εμποδίσει την επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την 
ποιότητα του αέρα, οι οποίοι καθορίζονται κυρίως στη θεματική στρατηγική της Επιτροπής για 
την ατμοσφαιρική ρύπανση (Καθαρός αέρας για την Ευρώπη - CAFE). Η τροπολογία αυτή 
γίνεται δεκτή διότι η πρόταση την οποία υπέβαλε η Επιτροπή δεν περιείχε την εν λόγω διάταξη.

Τροπολογία 238
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης 
Ιανουαρίου 2016 και 31ης Δεκεμβρίου 
2020, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίσουν και να εφαρμόσουν 
μεταβατικό εθνικό σχέδιο που θα καλύπτει 
τις μονάδες καύσης οι οποίες έλαβαν άδεια 
για πρώτη φορά πριν από τις 27 Νοεμβρίου 
2002 ή των οποίων οι φορείς 
εκμετάλλευσης είχαν υποβάλει πλήρη 
αίτηση χορήγησης άδειας πριν από την εν 
λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 
τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003. Για κάθε μια από τις 
καλυπτόμενες μονάδες καύσης, το σχέδιο 
καλύπτει τις εκπομπές ενός ή 
περισσότερων εκ των ακολούθων ρύπων: 
οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου 
και σκόνης. Όσον αφορά τους 
αεριοστρόβιλους, μόνον οι εκπομπές 
οξειδίων του αζώτου καλύπτονται από το 
σχέδιο.

1. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης 
Ιανουαρίου 2016 και 31ης Δεκεμβρίου 
2020, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίσουν και να εφαρμόσουν 
μεταβατικό εθνικό σχέδιο που θα καλύπτει 
τις μονάδες καύσης οι οποίες έλαβαν άδεια 
για πρώτη φορά πριν από τις 27 Νοεμβρίου
2002 ή των οποίων οι φορείς 
εκμετάλλευσης είχαν υποβάλει πλήρη 
αίτηση χορήγησης άδειας πριν από την εν 
λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 
τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003. Για κάθε μια από τις 
καλυπτόμενες μονάδες καύσης, το σχέδιο 
καλύπτει τις εκπομπές ενός ή 
περισσότερων εκ των ακολούθων ρύπων: 
οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου 
* και σκόνης. Όσον αφορά τους 
αεριοστρόβιλους και τους αεριοκινητήρες, 
μόνον οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου 
και μονοξειδίου του άνθρακα καλύπτονται 
από το σχέδιο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το μονοξείδιο του άνθρακα πρέπει να περιληφθεί στα εθνικά μεταβατικά σχέδια εφόσον οι 
οριακές τιμές εκπομπών (ELV) για το μονοξείδιο του άνθρακα καθορίζονται στην οδηγία για τις 
μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με αέριο. Η οδηγία για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης 
δεν περιελάμβανε τους αεριοκινητήρες. Εάν οι αεριοκινητήρες παραμείνουν στο πεδίο 
εφαρμογής της νέας οδηγίας, θα είναι δυνατό να περιληφθούν οι εγκαταστάσεις αυτές στα 
εθνικά μεταβατικά σχέδια.

Τροπολογία 239
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Το ανώτατο όριο για το έτος 2016 
υπολογίζεται βάσει των σχετικών οριακών 
τιμών εκπομπών που ορίζονται στα 
Παραρτήματα ΙΙΙ έως VΙΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ ή, κατά περίπτωση, βάσει των 
ποσοστών αποθείωσης του Παραρτήματος 
ΙΙΙ της οδηγίας 2001/80/ΕΚ. Όσον αφορά 
τους αεριοστρόβιλους, ισχύουν οι οριακές 
τιμές εκπομπών οξειδίων του αζώτου, που 
ορίζονται για τις μονάδες αυτές στο μέρος 
Β του Παραρτήματος VΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ. Το ανώτατο όριο για τα έτη 
2019 και 2020 υπολογίζεται βάσει των 
σχετικών οριακών τιμών εκπομπών που 
ορίζονται στο μέρος 1 του Παραρτήματος 
V της παρούσας οδηγίας ή, κατά 
περίπτωση, βάσει των σχετικών ποσοστών 
αποθείωσης που ορίζονται στο μέρος 5 του 
Παραρτήματος V της παρούσας οδηγίας. 
Τα ανώτατα όρια για τα έτη 2017 και 2018
υπολογίζονται με γραμμική μείωση των 
ανώτατων ορίων μεταξύ 2016 και 2019.

Το ανώτατο όριο για το έτος 2016 
υπολογίζεται βάσει των σχετικών οριακών 
τιμών εκπομπών που ορίζονται στα 
Παραρτήματα ΙΙΙ έως VΙΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ ή, κατά περίπτωση, βάσει των 
ποσοστών αποθείωσης του Παραρτήματος 
ΙΙΙ της οδηγίας 2001/80/ΕΚ. Όσον αφορά 
τους αεριοστρόβιλους, ισχύουν οι οριακές 
τιμές εκπομπών οξειδίων του αζώτου, που 
ορίζονται για τις μονάδες αυτές στο μέρος 
Β του Παραρτήματος VΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ. Το ανώτατο όριο για τα έτη 
2022 και 2023 υπολογίζεται βάσει των 
σχετικών οριακών τιμών εκπομπών που 
ορίζονται στο μέρος 1 του Παραρτήματος 
V της παρούσας οδηγίας ή, κατά 
περίπτωση, βάσει των σχετικών ποσοστών 
αποθείωσης που ορίζονται στο μέρος 5 του 
Παραρτήματος V της παρούσας οδηγίας. 
Τα ανώτατα όρια για τα έτη από το 2017 
έως το 2021 υπολογίζονται με γραμμική 
μείωση των ανώτατων ορίων μεταξύ 2016 
και 2022.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, θα ήταν προτιμότερο η ημερομηνία λήξης του 
μεταβατικού εθνικού σχεδίου να είναι το 2023.

Τροπολογία 240
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Το ανώτατο όριο για το έτος 2016 
υπολογίζεται βάσει των σχετικών οριακών 
τιμών εκπομπών που ορίζονται στα 
Παραρτήματα ΙΙΙ έως VΙΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ ή, κατά περίπτωση, βάσει των 
ποσοστών αποθείωσης του Παραρτήματος 
ΙΙΙ της οδηγίας 2001/80/ΕΚ. Όσον αφορά 
τους αεριοστρόβιλους, ισχύουν οι οριακές 
τιμές εκπομπών οξειδίων του αζώτου, που 
ορίζονται για τις μονάδες αυτές στο μέρος 
Β του Παραρτήματος VΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ. Το ανώτατο όριο για τα έτη 
2019 και 2020 υπολογίζεται βάσει των 
σχετικών οριακών τιμών εκπομπών που 
ορίζονται στο μέρος 1 του Παραρτήματος 
V της παρούσας οδηγίας ή, κατά 
περίπτωση, βάσει των σχετικών ποσοστών 
αποθείωσης που ορίζονται στο μέρος 5 του 
Παραρτήματος V της παρούσας οδηγίας. 
Τα ανώτατα όρια για τα έτη 2017 και 2018 
υπολογίζονται με γραμμική μείωση των 
ανώτατων ορίων μεταξύ 2016 και 2019. 

Το ανώτατο όριο για το έτος 2016 
υπολογίζεται βάσει των σχετικών οριακών 
τιμών εκπομπών που ορίζονται στα 
Παραρτήματα ΙΙΙ έως VΙΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ ή, κατά περίπτωση, βάσει των 
ποσοστών αποθείωσης του Παραρτήματος 
ΙΙΙ της οδηγίας 2001/80/ΕΚ. Όσον αφορά 
τους αεριοστρόβιλους και τους 
αεριοκινητήρες, ισχύουν οι οριακές τιμές 
εκπομπών οξειδίων του αζώτου και 
μονοξειδίου του άνθρακα που ορίζονται 
για τις μονάδες αυτές στο μέρος Β του 
Παραρτήματος VΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ. Το ανώτατο όριο για τα έτη 
2019 και 2020 υπολογίζεται βάσει των 
σχετικών οριακών τιμών εκπομπών που 
ορίζονται στο μέρος 1 του Παραρτήματος 
V της παρούσας οδηγίας ή, κατά 
περίπτωση, βάσει των σχετικών ποσοστών 
αποθείωσης που ορίζονται στο μέρος 5 του 
Παραρτήματος V της παρούσας οδηγίας. 
Τα ανώτατα όρια για τα έτη 2017 και 2018 
υπολογίζονται με γραμμική μείωση των 
ανώτατων ορίων μεταξύ 2016 και 2019.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μονοξείδιο του άνθρακα πρέπει να περιληφθεί στα εθνικά μεταβατικά σχέδια εφόσον οι 
οριακές τιμές εκπομπών (ELV) για το μονοξείδιο του άνθρακα καθορίζονται στην οδηγία για τις 
μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με αέριο. Η οδηγία για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης 
δεν περιελάμβανε τους αεριοκινητήρες. Εάν οι αεριοκινητήρες παραμείνουν στο πεδίο 
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εφαρμογής της νέας οδηγίας, θα είναι δυνατό να περιληφθούν οι εγκαταστάσεις αυτές στα 
εθνικά μεταβατικά σχέδια.

Τροπολογία 241
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Το ανώτατο όριο για το έτος 2016 
υπολογίζεται βάσει των σχετικών οριακών 
τιμών εκπομπών που ορίζονται στα 
Παραρτήματα ΙΙΙ έως VΙΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ ή, κατά περίπτωση, βάσει των 
ποσοστών αποθείωσης του Παραρτήματος 
ΙΙΙ της οδηγίας 2001/80/ΕΚ. Όσον αφορά 
τους αεριοστρόβιλους, ισχύουν οι οριακές 
τιμές εκπομπών οξειδίων του αζώτου, που 
ορίζονται για τις μονάδες αυτές στο μέρος 
Β του Παραρτήματος VΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ. Το ανώτατο όριο για τα έτη 
2019 και 2020 υπολογίζεται βάσει των 
σχετικών οριακών τιμών εκπομπών που 
ορίζονται στο μέρος 1 του Παραρτήματος 
V της παρούσας οδηγίας ή, κατά 
περίπτωση, βάσει των σχετικών ποσοστών 
αποθείωσης που ορίζονται στο μέρος 5 του 
Παραρτήματος V της παρούσας οδηγίας. 
Τα ανώτατα όρια για τα έτη 2017 και 2018
υπολογίζονται με γραμμική μείωση των 
ανώτατων ορίων μεταξύ 2016 και 2019. 
Όταν μια μονάδα που περιλαμβάνεται στο 
μεταβατικό εθνικό σχέδιο κλείνει ή δεν 
εμπίπτει πλέον στο πεδίο εφαρμογής του 
κεφαλαίου ΙΙΙ, αυτό δεν συνεπάγεται 
αύξηση των συνολικών ετήσιων εκπομπών 
από τις υπόλοιπες μονάδες που 
καλύπτονται από το σχέδιο.

Το ανώτατο όριο για το έτος 2016 
υπολογίζεται βάσει των σχετικών οριακών 
τιμών εκπομπών που ορίζονται στα 
Παραρτήματα ΙΙΙ έως VΙΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ ή, κατά περίπτωση, βάσει των 
ποσοστών αποθείωσης του Παραρτήματος 
ΙΙΙ της οδηγίας 2001/80/ΕΚ. Όσον αφορά 
τους αεριοστρόβιλους, ισχύουν οι οριακές 
τιμές εκπομπών οξειδίων του αζώτου, που 
ορίζονται για τις μονάδες αυτές στο μέρος 
Β του Παραρτήματος VΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ. Το ανώτατο όριο για το έτος 
2022 υπολογίζεται βάσει των σχετικών 
οριακών τιμών εκπομπών που ορίζονται 
στο μέρος 1 του Παραρτήματος V της 
παρούσας οδηγίας ή, κατά περίπτωση, 
βάσει των σχετικών ποσοστών αποθείωσης 
που ορίζονται στο μέρος 5 του 
Παραρτήματος V της παρούσας οδηγίας. 
Τα ανώτατα όρια για τα έτη 2017 - 2021
υπολογίζονται με γραμμική μείωση των 
ανώτατων ορίων μεταξύ 2016 και 2022. 
Όταν μια μονάδα που περιλαμβάνεται στο 
μεταβατικό εθνικό σχέδιο κλείνει ή δεν 
εμπίπτει πλέον στο πεδίο εφαρμογής του 
κεφαλαίου ΙΙΙ, αυτό δεν συνεπάγεται 
αύξηση των συνολικών ετήσιων εκπομπών 
από τις υπόλοιπες μονάδες που 
καλύπτονται από το σχέδιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή ενός μεταβατικού εθνικού σχεδίου μείωσης των εκπομπών αποτελεί εναλλακτική 
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λύση ζωτικής σημασίας για τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές εκπομπών ή την εξαίρεση 
εγκαταστάσεων για την κρίσιμη χρονική περίοδο μέχρι το 2022 για λόγους ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Επιπλέον, η ισχύς του μεταβατικού εθνικού σχεδίου μείωσης των εκπομπών πρέπει 
να επεκταθεί μέχρι το 2022, έτσι ώστε να ανακτηθούν αφενός οι επενδύσεις οι οποίες έγιναν 
στον περιβαλλοντικό τομέα για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/80/ΕΚ και 
οι οποίες έχουν ήδη εκτελεσθεί και προσφάτως ολοκληρωθεί και, αφετέρου, να δοθεί επαρκής 
χρόνος για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων για τον εκ των υστέρων εγκαθιστάμενο 
εξοπλισμό ελέγχου της ρύπανσης στις εγκαταστάσεις οι οποίες δεν θα εξαιρεθούν. Για να 
ολοκληρωθούν οι επενδύσεις αυτές απαιτούνται αφενός αρκετά έτη και, αφετέρου, η διακοπή 
λειτουργίας της μονάδας για σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να υλοποιηθεί η 
σύνδεση με τον εξοπλισμό και δεν μπορούν ως εκ τούτου, για λόγους ασφάλειας του 
εφοδιασμού, να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα για περισσότερες της μίας μονάδες.

Τροπολογία 242
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Το ανώτατο όριο για το έτος 2016 
υπολογίζεται βάσει των σχετικών οριακών 
τιμών εκπομπών που ορίζονται στα 
Παραρτήματα ΙΙΙ έως VΙΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ ή, κατά περίπτωση, βάσει των 
ποσοστών αποθείωσης του Παραρτήματος 
ΙΙΙ της οδηγίας 2001/80/ΕΚ. Όσον αφορά 
τους αεριοστρόβιλους, ισχύουν οι οριακές 
τιμές εκπομπών οξειδίων του αζώτου, που 
ορίζονται για τις μονάδες αυτές στο μέρος 
Β του Παραρτήματος VΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ. Το ανώτατο όριο για τα έτη 
2019 και 2020 υπολογίζεται βάσει των 
σχετικών οριακών τιμών εκπομπών που 
ορίζονται στο μέρος 1 του Παραρτήματος 
V της παρούσας οδηγίας ή, κατά 
περίπτωση, βάσει των σχετικών 
ποσοστών αποθείωσης που ορίζονται στο 
μέρος 5 του Παραρτήματος V της 
παρούσας οδηγίας. Τα ανώτατα όρια για 
τα έτη 2017 και 2018 υπολογίζονται με 
γραμμική μείωση των ανώτατων ορίων 
μεταξύ 2016 και 2019.

Το ανώτατο όριο για το έτος 2016 
υπολογίζεται βάσει των σχετικών οριακών 
τιμών εκπομπών που ορίζονται στα 
Παραρτήματα ΙΙΙ έως VΙΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ ή, κατά περίπτωση, βάσει των 
ποσοστών αποθείωσης του Παραρτήματος 
ΙΙΙ της οδηγίας 2001/80/ΕΚ. Όσον αφορά 
τους αεριοστρόβιλους, ισχύουν οι οριακές 
τιμές εκπομπών οξειδίων του αζώτου, που 
ορίζονται για τις μονάδες αυτές στο μέρος 
Β του Παραρτήματος VΙ της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ. Τα ανώτατα όρια για τα έτη 
2017 και 2018 υπολογίζονται με γραμμική 
μείωση των ανώτατων ορίων μεταξύ 2016 
και 2018.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία του ιδίου σε ό,τι αφορά το άρθρο 32, παράγραφος 1 της 
θέσης.

Τροπολογία 243
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 32 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Το μεταβατικό εθνικό σχέδιο περιέχει 
επίσης διατάξεις για την παρακολούθηση 
και την υποβολή εκθέσεων που 
συμφωνούν με τους εκτελεστικούς 
κανόνες, οι οποίοι θεσπίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 41, στοιχείο β), καθώς και τα 
μέτρα που προβλέπονται για κάθε μονάδα, 
ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη 
συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές 
εκπομπών οι οποίες θα ισχύουν από 1ης 
Ιανουαρίου 2021.

4. Το μεταβατικό εθνικό σχέδιο περιέχει 
επίσης διατάξεις για την παρακολούθηση 
και την υποβολή εκθέσεων που 
συμφωνούν με τους εκτελεστικούς 
κανόνες, οι οποίοι θεσπίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 41, στοιχείο β), καθώς και τα 
μέτρα που προβλέπονται για κάθε μονάδα, 
ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη 
συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές 
εκπομπών οι οποίες θα ισχύουν από 1ης 
Ιανουαρίου 2024.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, θα ήταν προτιμότερο η ημερομηνία λήξης του 
μεταβατικού εθνικού σχεδίου να είναι το 2023.

Τροπολογία 244
Jutta Haug

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 32 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 32a
Υψηλότερο επίπεδο ετησίων ωρών 
λειτουργίας από τις προβλεπόμενες στα 
μέρη 1, 2, 4 και 6 του Παραρτήματος V 
μπορεί να χορηγείται από την αρμόδια 
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αρχή σε μονάδες καύσης οι οποίες έλαβαν 
άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 ή 
εφόσον οι φορείς εκμετάλλευσής τους 
είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης 
άδειας πριν από την εν λόγω ημερομηνία 
σε περίπτωση που η μονάδα τέθηκε σε 
λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003 και εφόσον εφαρμόζεται 
μία αυστηρότερη οριακή τιμή εκπομπών 
που έχει ως αποτέλεσμα ισοδύναμο 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας για 
αυτόν τον ρύπο σε ετήσια βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση προβλέπεται για τους φορείς εκμετάλλευσης που εισήγαγαν έγκαιρη δράση για τη 
μείωση των εκπομπών και δεν πρέπει εκ των υστέρων να βρεθούν σε μειονεκτική θέση για 
επενδύσεις που ήδη πληρούν αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπών. Οι μονάδες για τις οποίες 
ισχύει αυτή η παρέκκλιση πρέπει να μπορούν να λειτουργούν για περισσότερες ετήσιες ώρες 
λειτουργίας υπό τον όρο ότι επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Η 
παρέκκλιση αυτή συμμορφούται προς τις απαιτήσεις του Παραρτήματος V, μέρη 2, 4 και 6, 
καθώς και της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ και της σχετικής θέσης.

Τροπολογία 245
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 32 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 32 a
Υψηλότερο επίπεδο ετησίων ωρών 
λειτουργίας από τις προβλεπόμενες στα 
μέρη 1 και 2 του Παραρτήματος V μπορεί 
να χορηγείται από την αρμόδια αρχή σε 
μονάδες καύσης οι οποίες χρησιμοποιούν 
στερεά καύσιμα και έλαβαν άδεια πριν 
από τις 27 Νοεμβρίου 2002 ή εφόσον οι 
φορείς εκμετάλλευσής τους είχαν 
υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης 
άδειας πριν από την εν λόγω ημερομηνία 
σε περίπτωση που η μονάδα τέθηκε σε 
λειτουργία το αργότερο στις 27 
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Νοεμβρίου 2003 και εισήγαγε τεχνικά 
μέτρα ή εγκατέστησε εκ των υστέρων 
τεχνικό εξοπλισμό προς μείωση των 
εκπομπών SO2 σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 
2008/1/ΕΚ πριν από …*. Αυτές οι 
μονάδες καύσης μπορεί να εξαιρούνται 
από την τήρηση των οριακών τιμών 
εκπομπής SO2 που εμφαίνονται στους 
πίνακες στα μέρη 1 και 2 του 
Παραρτήματος V. Οι οριακές τιμές 
εκπομπών που ορίζονται στις άδειες για 
τις εν λόγω μονάδες καύσης, σύμφωνα 
ιδίως με τις απαιτήσεις των οδηγιών 
2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, πρέπει 
τουλάχιστον να διατηρούνται αλλά να μην 
υπερβαίνουν 400 mg/Nm³.
 _________

* ΕΕ: την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του εν λόγω 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σχεδιασμός των παρεκκλίσεων για υπάρχουσες μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά 
καύσιμα πρέπει να γίνει κατά τρόπον ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης που εγκαίρως εισήγαγαν 
τεχνικά μέτρα ή εγκατέστησαν εκ των υστέρων τεχνικό εξοπλισμό προς μείωση των εκπομπών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών για τις μεγάλες μονάδες καύσης να μην τιμωρούνται εκ 
των υστέρων για τα βάσει αρχικής κινητοποίησης μέτρα που έλαβαν. Όμως πρέπει να 
απαιτείται από αυτές τις μονάδες να επιτυγχάνουν τουλάχιστον τις πλέον αυστηρές οριακές 
τιμές εκπομπών της οδηγίας για τις μεγάλες μονάδες καύσης (Παράρτημα III Α) που θα ισχύουν 
για νέες και υφιστάμενες μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 4(1) και 4(3) της οδηγίας 2001/80/ΕΚ 
αντιστοίχως (που ισοδυναμούν με 400 mg/Nm3).

Τροπολογία 246
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 32 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 32a
Υψηλότερο επίπεδο ετησίων ωρών 
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λειτουργίας από τις προβλεπόμενες στα 
μέρη 1, 2, 4 και 6 του Παραρτήματος V 
μπορεί να χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή σε μονάδες καύσης οι οποίες έλαβαν 
άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 ή 
εφόσον οι φορείς εκμετάλλευσής τους 
είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης 
άδειας πριν από την εν λόγω ημερομηνία 
σε περίπτωση που η μονάδα τέθηκε σε 
λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003 και εφόσον εφαρμόζεται 
μία αυστηρότερη οριακή τιμή εκπομπών 
που έχει ως αποτέλεσμα ισοδύναμο 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας για 
αυτόν τον ρύπο σε ετήσια βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρεκκλίσεις πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με έναν πιο ευέλικτο τρόπο ούτως ώστε οι 
φορείς εκμετάλλευσης που εισήγαγαν έγκαιρη δράση για τη μείωση των εκπομπών να μην 
βρεθούν εκ των υστέρων σε μειονεκτική θέση. Οι μονάδες για τις οποίες ισχύει αυτή η 
παρέκκλιση που ήδη πληρούν αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπών πρέπει να μπορούν να 
λειτουργούν για περισσότερες ετήσιες ώρες λειτουργίας υπό τον όρο ότι επιτυγχάνεται το ίδιο 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας.

Τροπολογία 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 33

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή μπορεί να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ΕΕ, καθόσον οι 
εγκαταστάσεις καύσης που καλύπτονται από την εν λόγω διάταξη δεν υποχρεούνται να 
επενδύσουν στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, προκειμένου να συμμορφωθούν στα σχετικά 
ανώτατα όρια εκπομπών. Μπορεί επίσης να θέσει σε κίνδυνο τους περιβαλλοντικούς στόχους 
που έχει θέσει η ΕΕ για το 2020 στη «θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση» της 
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Επιτροπής που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών SO2 κατά 82% και των εκπομπών NOx 
κατά 60% μέχρι το 2020, σε σχέση με τα επίπεδα του 2000.

Τροπολογία 248
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης 
Ιανουαρίου 2016 και 31ης Δεκεμβρίου 
2023, οι μονάδες καύσης μπορούν να 
εξαιρούνται από τη συμμόρφωση προς τις 
οριακές τιμές εκπομπών του άρθρου 30, 
παράγραφος 2 και από τα ποσοστά 
αποθείωσης του άρθρου 31, κατά 
περίπτωση καθώς και από την υπαγωγή 
τους στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο του 
άρθρου 32, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης 
Ιανουαρίου 2016 και 31ης Δεκεμβρίου 
2020, οι μονάδες καύσης μπορούν να 
εξαιρούνται από τη συμμόρφωση προς τις 
οριακές τιμές εκπομπών του άρθρου 30, 
παράγραφος 2 και από τα ποσοστά 
αποθείωσης του άρθρου 31, κατά 
περίπτωση καθώς και από την υπαγωγή 
τους στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο του 
άρθρου 32, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβατική περίοδος για τις μονάδες καύσεως με περιορισμένο κύκλο ζωής όπως 
προβλέπεται στη θέση είναι χρονικά πολύ μεγάλη και θα μπορούσε να εμποδίσει την επίτευξη
των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, οι οποίοι καθορίζονται κυρίως 
στη θεματική στρατηγική της Επιτροπής για την ατμοσφαιρική ρύπανση (Καθαρός αέρας για την 
Ευρώπη - CAFE). Η τροπολογία αυτή γίνεται δεκτή διότι η πρόταση την οποία υπέβαλε η 
Επιτροπή δεν περιείχε την εν λόγω διάταξη.

Τροπολογία 249
Esther de Lange

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης 
Ιανουαρίου 2016 και 31ης Δεκεμβρίου 
2023, οι μονάδες καύσης μπορούν να 

1. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης 
Ιανουαρίου 2016 και 31ης Δεκεμβρίου 
2020, οι μονάδες καύσης μπορούν να 
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εξαιρούνται από τη συμμόρφωση προς τις 
οριακές τιμές εκπομπών του άρθρου 30, 
παράγραφος 2 και από τα ποσοστά 
αποθείωσης του άρθρου 31, κατά 
περίπτωση καθώς και από την υπαγωγή 
τους στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο του 
άρθρου 32, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

εξαιρούνται από τη συμμόρφωση προς τις
οριακές τιμές εκπομπών του άρθρου 30, 
παράγραφος 2 και από τα ποσοστά 
αποθείωσης του άρθρου 31, κατά 
περίπτωση καθώς και από την υπαγωγή 
τους στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο του 
άρθρου 32, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι σύμφωνη με άλλους ευρωπαϊκούς στόχους όπως είναι η θεματική 
στρατηγική της Επιτροπής για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τροπολογία 250
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας 
καύσης δεσμεύεται με γραπτή δήλωση, η 
οποία θα έχει υποβληθεί έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014 το αργότερο στην 
αρμόδια αρχή να μην λειτουργήσει την 
εγκατάσταση περισσότερο από 20.000 
ώρες λειτουργίας από την 1η Ιανουαρίου 
2016 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 το 
αργότερο,

(α) ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας 
καύσης δεσμεύεται με γραπτή δήλωση, η 
οποία θα έχει υποβληθεί έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014 το αργότερο στην 
αρμόδια αρχή να μην λειτουργήσει την 
εγκατάσταση περισσότερο από 20.000 
ώρες λειτουργίας από την 1η Ιανουαρίου 
2016 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το 
αργότερο,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβατική περίοδος για τις μονάδες καύσεως με περιορισμένο κύκλο ζωής όπως 
προβλέπεται στη θέση είναι χρονικά πολύ μεγάλη και θα μπορούσε να εμποδίσει την επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, οι οποίοι καθορίζονται κυρίως 
στη θεματική στρατηγική της Επιτροπής για την ατμοσφαιρική ρύπανση (Καθαρός αέρας για την 
Ευρώπη - CAFE). Η τροπολογία αυτή γίνεται δεκτή διότι η πρόταση την οποία υπέβαλε η 
Επιτροπή δεν περιείχε την εν λόγω διάταξη.
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Τροπολογία 251
Esther de Lange

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας 
καύσης δεσμεύεται με γραπτή δήλωση, η 
οποία θα έχει υποβληθεί έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014 το αργότερο στην 
αρμόδια αρχή να μην λειτουργήσει την 
εγκατάσταση περισσότερο από 20.000 
ώρες λειτουργίας από την 1η Ιανουαρίου 
2016 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 το 
αργότερο,

(α) ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας 
καύσης δεσμεύεται με γραπτή δήλωση, η 
οποία θα έχει υποβληθεί έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014 το αργότερο στην 
αρμόδια αρχή να μην λειτουργήσει την 
εγκατάσταση περισσότερο από 20.000 
ώρες λειτουργίας από την 1η Ιανουαρίου 
2016 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το 
αργότερο,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι σύμφωνη με άλλους ευρωπαϊκούς στόχους όπως είναι η θεματική 
στρατηγική της Επιτροπής για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τροπολογία 252
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας 
καύσης δεσμεύεται με γραπτή δήλωση, η 
οποία θα έχει υποβληθεί έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014 το αργότερο στην 
αρμόδια αρχή να μην λειτουργήσει την 
εγκατάσταση περισσότερο από 20.000
ώρες λειτουργίας από την 1η Ιανουαρίου 
2016 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 το 
αργότερο,

(α) ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας 
καύσης δεσμεύεται με γραπτή δήλωση, η 
οποία θα έχει υποβληθεί έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014 το αργότερο στην 
αρμόδια αρχή να μην λειτουργήσει την 
εγκατάσταση περισσότερο από 30.000
ώρες λειτουργίας από την 1η Ιανουαρίου 
2016 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 το 
αργότερο,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι παρεκκλίσεις που εισήγαγε το Συμβούλιο είναι πολύ σημαντικές για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού στη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου 2016-2023, όταν θα πρέπει να 
υλοποιούνται ταυτόχρονα οι στόχοι από τις οικολογικές δέσμες. Οι ώρες λειτουργίας για τις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις οι οποίες εξαιρούνται πρέπει να αυξηθούν σε 30.000 (γενική 
περίπτωση) για την περίοδο από 01.01.2016 έως 31.12.2023 ώστε να παρέχεται εγγύηση για 
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τέτοιας μορφής 
μονάδες βασικού φορτίου λειτουργούν υπό συνθήκες τεχνικών περιορισμών (δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν υπό συνθήκες κάτω του ελάχιστου τεχνικού φορτίου ή φορτίων που 
τροποποιούνται συχνά).

Τροπολογία 253
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Στην περίπτωση μονάδων καύσης
συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος 
άνω των 1 500 MW, οι οποίες έχουν 
αρχίσει να λειτουργούν πριν από την 31η 
Δεκεμβρίου του 1986 και χρησιμοποιούν 
εγχώρια στερεά καύσιμα με καθαρή 
θερμογόνο ισχύ μικρότερη των 5 800 
kJ/kg, με περιεκτικότητα σε υγρασία άνω 
του 45 % κατά βάρος, με συνδυασμένη 
περιεκτικότητα υγρασίας και τέφρας άνω 
του 60 % κατά βάρος και με 
περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου σε 
στάχτη άνω του 10 %, ο αριθμός των ωρών 
λειτουργίας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) ανέρχεται σε 
32 000.

4. Στην περίπτωση μονάδων καύσης που 
χρησιμοποιούν εγχώρια στερεά καύσιμα με 
καθαρή θερμογόνο ισχύ μικρότερη των 
5 800 kJ/kg, με περιεκτικότητα σε υγρασία 
άνω του 45 % κατά βάρος, με 
συνδυασμένη περιεκτικότητα υγρασίας και 
τέφρας άνω του 60 % κατά βάρος και με 
περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου σε 
στάχτη άνω του 10 %, ο αριθμός των ωρών 
λειτουργίας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) ανέρχεται σε 
50.000.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρεκκλίσεις που εισήγαγε το Συμβούλιο είναι πολύ σημαντικές για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού στη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου 2016-2023, όταν θα πρέπει να 
υλοποιούνται ταυτόχρονα οι στόχοι από τις οικολογικές δέσμες. Οι ώρες λειτουργίας για τις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις οι οποίες εξαιρούνται πρέπει να αυξηθούν σε 30.000 (γενική 
περίπτωση) και σε 50.000 (ειδική περίπτωση για πολύ χαμηλής ποιότητας εγχώριο στερεό 
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καύσιμο) για την περίοδο από 01.01.2016 έως 31.12.2023 ώστε να παρέχεται εγγύηση για την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τέτοιας μορφής 
μονάδες βασικού φορτίου λειτουργούν υπό συνθήκες τεχνικών περιορισμών (δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν υπό συνθήκες κάτω του ελάχιστου τεχνικού φορτίου ή φορτίων που 
τροποποιούνται συχνά).

Τροπολογία 254
Antonio Masip Hidalgo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 33 – παράγραφος 4 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4α. Στην περίπτωση μονάδων καύσης 
συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος 
άνω των 900 MW, οι οποίες έχουν αρχίσει 
να λειτουργούν πριν από την 31η 
Δεκεμβρίου 1975 και τροφοδοτούνται με 
μείγμα αερίων χαμηλής θερμογόνου 
δύναμης προερχόμενα από χαλυβουργική 
διεργασία και άνθρακα ώστε η ενέργεια 
από τον εν λόγω άνθρακα να είναι 1,5 
φορές εκείνης την οποία παρέχουν τα 
αέρια, ο αριθμός ωρών λειτουργίας μνεία 
του οποίου γίνεται στο στοιχείο (a) της 
παραγράφου 1, είναι 32 000 ώρες.

Or. en

Τροπολογία 255
Inés Ayala Sender

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 33 – παράγραφος 4 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4α. Στην περίπτωση μονάδων καύσης 
συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος 
άνω των 900 MW, οι οποίες έλαβαν την 
πρώτη άδεια μετά την 1η Ιουλίου 1987 
και τροφοδοτούνται με μείγμα αερίων 
χαμηλής θερμογόνου δύναμης 
προερχόμενα από χαλυβουργική 
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διεργασία και άνθρακα ώστε η ενέργεια 
από τον εν λόγω άνθρακα να είναι 1,5 
φορές της ενέργειας την οποία παρέχουν 
τα αέρια, ο αριθμός ωρών λειτουργίας 
μνεία του οποίου γίνεται στο στοιχείο (a) 
της παραγράφου 1, είναι 32 000 ώρες.

Or. en

Τροπολογία 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, μια 
μονάδα καύσης μπορεί να εξαιρείται από 
τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές 
εκπομπών του άρθρου 30, παράγραφος 2 
και από τα ποσοστά αποθείωσης του 
άρθρου 31 υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, μια 
μονάδα καύσης μπορεί να εξαιρείται από 
τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές 
εκπομπών του άρθρου 30, παράγραφος 2 
και από τα ποσοστά αποθείωσης του 
άρθρου 31 υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιεί ένα νέο άρθρο που εισήγαγε το Συμβούλιο.

Τροπολογία 257
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, μια 
μονάδα καύσης μπορεί να εξαιρείται από 
τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές 
εκπομπών του άρθρου 30, παράγραφος 2 
και από τα ποσοστά αποθείωσης του 
άρθρου 31 υπό τις ακόλουθες 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, μια 
μονάδα καύσης μπορεί να εξαιρείται από 
τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές 
εκπομπών του άρθρου 30, παράγραφος 2 
και από τα ποσοστά αποθείωσης του 
άρθρου 31 υπό τις ακόλουθες 
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προϋποθέσεις: προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβατική περίοδος για τις μονάδες καύσεως με περιορισμένο κύκλο ζωής όπως 
προβλέπεται στη θέση είναι χρονικά πολύ μεγάλη και το πεδίο εφαρμογής πολύ ευρύ. Υπ’ αυτές 
τις συνθήκες θα μπορούσε να εμποδιστεί η επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την 
ποιότητα του αέρα οι οποίοι καθορίζονται κυρίως στη θεματική στρατηγική της Επιτροπής για 
την ατμοσφαιρική ρύπανση (Καθαρός αέρας για την Ευρώπη - CAFE). Η τροπολογία αυτή 
γίνεται δεκτή διότι η πρόταση την οποία υπέβαλε η Επιτροπή δεν περιείχε την εν λόγω διάταξη.

Τροπολογία 258
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) η συνολική ονομαστική θερμική ισχύς 
της μονάδας καύσης δεν υπερβαίνει τα 200 
MW·

(α) στην περίπτωση των συστημάτων 
κεντρικής θέρμανσης, η συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύς της μονάδας 
καύσης δεν υπερβαίνει τα 200 MW·και 
στην περίπτωση CHP υψηλής απόδοσης, 
κατά τις προβλέψεις της οδηγίας 
2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης 
Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση 
της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της 
ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην 
εσωτερική αγορά ενέργειας1·

____

1 ΕΕ L 52 της21.2.2004, σ. 50.

Or. it

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την κεντρική παραγωγή θερμότητας, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ιδιαιτερότητα 
της τεχνολογίας CHP σε σχέση με άλλες εγκαταστάσεις καύσης λόγω της μεγάλης ενεργειακής 
απόδοσης (που αναγνωρίζεται και από το Έκτο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης 2002) 
και, συνεπώς, και των ολιγότερων εκπομπών. Θα έπρεπε ως εκ τούτου να αντιμετωπισθούν 
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όλες οι εγκαταστάσεις CHP με τρόπο ανάλογο με αυτόν που επιφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις 
κεντρικής παραγωγής θερμότητας για την προώθηση της συνδυασμένης παραγωγής.

Τροπολογία 259
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) η συνολική ονομαστική θερμική ισχύς 
της μονάδας καύσης δεν υπερβαίνει τα 200 
MW·

(α) η συνολική ονομαστική θερμική ισχύς 
της μονάδας καύσης δεν υπερβαίνει τα 150 
MW·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβατική περίοδος για τις μονάδες καύσεως με περιορισμένο κύκλο ζωής όπως 
προβλέπεται στη θέση είναι χρονικά πολύ μεγάλη και το πεδίο εφαρμογής πολύ ευρύ. Υπ’ αυτές 
τις συνθήκες θα μπορούσε να εμποδιστεί η επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την 
ποιότητα του αέρα οι οποίοι καθορίζονται κυρίως στη θεματική στρατηγική της Επιτροπής για 
την ατμοσφαιρική ρύπανση (Καθαρός αέρας για την Ευρώπη - CAFE). Η τροπολογία αυτή 
γίνεται δεκτή διότι η πρόταση την οποία υπέβαλε η Επιτροπή δεν περιείχε την εν λόγω διάταξη.

Τροπολογία 260
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) τουλάχιστον το 50% της παραγωγής 
χρήσιμης θερμότητας της μονάδας, ως 
κυλιόμενος μέσος όρος πενταετίας, 
διοχετεύεται ως ατμός ή θερμό ύδωρ σε 
δημόσιο δίκτυο με σκοπό την 
τηλεθέρμανση· e

γ) τουλάχιστον το 50% της παραγωγής 
χρήσιμης θερμότητας της μονάδας, ως 
κυλιόμενος μέσος όρος πενταετίας, 
διοχετεύεται ως ατμός ή θερμό ύδωρ σε 
δημόσιο δίκτυο με σκοπό την 
τηλεθέρμανση·ή άλλες χρήσεις 
τροφοδοτούμενες με CHP· e

Or. it
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Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την κεντρική παραγωγή θερμότητας, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ιδιαιτερότητα 
της τεχνολογίας CHP σε σχέση με άλλες εγκαταστάσεις καύσης λόγω της μεγάλης ενεργειακής 
απόδοσης (που αναγνωρίζεται και από το Έκτο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης 2002) 
και, συνεπώς, και των ολιγότερων εκπομπών. Θα ·έπρεπε ως εκ τούτου να αντιμετωπισθούν 
όλες οι εγκαταστάσεις CHP με τρόπο ανάλογο με αυτόν που επιφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις 
κεντρικής παραγωγής θερμότητας για την προώθηση της συνδυασμένης παραγωγής.

Τροπολογία 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) κατά την εν λόγω περίοδο διατηρούνται 
τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023
οι οριακές τιμές εκπομπών οξειδίων του 
αζώτου, διοξειδίου του θείου και σκόνης 
που προβλέπονται στην άδεια της μονάδας 
καύσης, και ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 
2015, σύμφωνα, ιδίως, με τις απαιτήσεις 
των οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ.

(δ) κατά την εν λόγω περίοδο διατηρούνται 
τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.18 οι οριακές 
τιμές εκπομπών οξειδίων του αζώτου, 
διοξειδίου του θείου και σκόνης που 
προβλέπονται στην άδεια της μονάδας 
καύσης, και ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 
2018, σύμφωνα, ιδίως, με τις απαιτήσεις 
των οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιεί ένα νέο άρθρο που εισήγαγε το Συμβούλιο.

Τροπολογία 262
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) κατά την εν λόγω περίοδο διατηρούνται 
τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 
οι οριακές τιμές εκπομπών οξειδίων του 
αζώτου, διοξειδίου του θείου και σκόνης 

(δ) κατά την εν λόγω περίοδο διατηρούνται 
τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.20 οι οριακές 
τιμές εκπομπών οξειδίων του αζώτου, 
διοξειδίου του θείου και σκόνης που 
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που προβλέπονται στην άδεια της μονάδας 
καύσης, και ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 
2015, σύμφωνα, ιδίως, με τις απαιτήσεις 
των οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ.

προβλέπονται στην άδεια της μονάδας 
καύσης, και ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 
2020, σύμφωνα, ιδίως, με τις απαιτήσεις 
των οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβατική περίοδος για τις μονάδες καύσεως με περιορισμένο κύκλο ζωής όπως 
προβλέπεται στη θέση είναι χρονικά πολύ μεγάλη και το πεδίο εφαρμογής πολύ ευρύ. Υπ’ αυτές 
τις συνθήκες θα μπορούσε να εμποδιστεί η επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την 
ποιότητα του αέρα οι οποίοι καθορίζονται κυρίως στη θεματική στρατηγική της Επιτροπής για 
την ατμοσφαιρική ρύπανση (Καθαρός αέρας για την Ευρώπη - CAFE). Η τροπολογία αυτή 
γίνεται δεκτή διότι η πρόταση την οποία υπέβαλε η Επιτροπή δεν περιείχε την εν λόγω διάταξη.

Τροπολογία 263
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει, το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2016, 
στην Επιτροπή τον κατάλογο των μονάδων 
καύσης για τις οποίες ισχύει η παράγραφος 
1, συμπεριλαμβανομένων της ονομαστικής 
θερμικής ισχύος, των χρησιμοποιούμενων 
τύπων καυσίμων και των ισχυουσών 
οριακών τιμών εκπομπών διοξειδίου του 
αζώτου, οξειδίων του θείου και σκόνης. 
Επιπλέον, όσον αφορά τις μονάδες καύσης 
για τις οποίες ισχύει η παράγραφος 1 και 
κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
προβλέπεται στην ίδια παράγραφο, τα 
κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή 
ετησίως την αναλογία της παραγωγής 
χρήσιμης θερμότητας της μονάδας η οποία 
διοχετεύεται ως ατμός ή θερμό ύδωρ σε 
δημόσιο δίκτυο με σκοπό την 
τηλεθέρμανση, ως κυλιόμενο μέσο όρο της 
παρελθούσας πενταετίας.

2. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει, το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2016, 
στην Επιτροπή τον κατάλογο των μονάδων 
καύσης για τις οποίες ισχύει η παράγραφος 
1, συμπεριλαμβανομένων της ονομαστικής 
θερμικής ισχύος, των χρησιμοποιούμενων 
τύπων καυσίμων και των ισχυουσών 
οριακών τιμών εκπομπών διοξειδίου του 
αζώτου, οξειδίων του θείου και σκόνης.
Επιπλέον, όσον αφορά τις μονάδες καύσης 
για τις οποίες ισχύει η παράγραφος 1 και 
κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
προβλέπεται στην ίδια παράγραφο, τα 
κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή 
ετησίως την αναλογία της παραγωγής 
χρήσιμης θερμότητας της μονάδας η οποία 
διοχετεύεται ως ατμός ή θερμό ύδωρ σε 
δημόσιο δίκτυο με σκοπό την 
τηλεθέρμανση ή άλλες χρήσεις 
τροφοδοτούμενες με CHP, ως κυλιόμενο 
μέσο όρο της παρελθούσας πενταετίας.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την κεντρική παραγωγή θερμότητας, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ιδιαιτερότητα 
της τεχνολογίας CHP σε σχέση με άλλες εγκαταστάσεις καύσης λόγω της μεγάλης ενεργειακής 
απόδοσης (που αναγνωρίζεται και από το Έκτο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης 2002) 
και, συνεπώς, και των ολιγότερων εκπομπών. Θα έπρεπε ως εκ τούτου να αντιμετωπισθούν 
όλες οι εγκαταστάσεις CHP με τρόπο ανάλογο με αυτόν που επιφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις 
κεντρικής παραγωγής θερμότητας για την προώθηση της συνδυασμένης παραγωγής.

Τροπολογία 264
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 36

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 36
Γεωλογικοί σχηματισμοί του διοξειδίου 

του άνθρακα

διαγράφεται

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
φορείς εκμετάλλευσης όλων των μονάδων 
καύσης ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος 
300 MW ή άνω, για τις οποίες η αρχική 
άδεια κατασκευής ή, απουσία τέτοιας 
διαδικασίας, η αρχική άδεια 
εκμετάλλευσης, χορηγείται μετά την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας 2009/31/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου 
του άνθρακα σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς, να έχουν αξιολογήσει κατά 
πόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
 (α) διατίθενται κατάλληλοι τόποι 
αποθήκευσης,
β) οι δυνατότητες μεταφοράς είναι 
τεχνικώς και οικονομικώς εφικτές,
γ) είναι τεχνικώς και οικονομικώς εφικτή 
η μετασκευή για τη δέσμευση διοξειδίου 
του άνθρακα.
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2. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή μεριμνά 
ώστε να εξασφαλισθεί στον τόπο 
εγκατάστασης κατάλληλος χώρος για τον 
εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για τη 
δέσμευση και τη συμπίεση διοξειδίου του 
άνθρακα. Η αρμόδια αρχή καθορίζει 
κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, 
βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και άλλων διαθέσιμων 
στοιχείων, ιδίως όσον αφορά την 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αποφευχθεί η επικάλυψη με άλλες ήδη ισχύουσες οδηγίες.

Τροπολογία 265
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη, εξασφαλίζουν ότι η 
παρακολούθηση των ρυπαντικών ουσιών 
της ατμόσφαιρας πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το μέρος 3 του Παραρτήματος 
V. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στο 
κοινό πρόσβαση σε περίληψη των 
παρεχόμενων πληροφοριών.

Or. en
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Τροπολογία 266
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3α. Για τις μονάδες καύσης μεικτής 
εστίας που αναφέρονται στο άρθρο 30, 
παράγραφος 2, που χρησιμοποιούν 
απαέρια προερχόμενα από σιδηρουργικές 
επεξεργασίες, μόνα τους ή με άλλα 
καύσιμα, δεν εφαρμόζονται οι 
προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο 
μέθοδοι. Για τις μονάδες αυτές 
εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 
14, παράγραφος 6.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διαφορετική πίεση που ασκείται από τα απαέρια στις μονάδες αυτού του τύπου καθιστά μη 
εφαρμόσιμα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 40 κριτήρια υπολογισμού. Εφαρμόζονται συνεπώς 
οι προβλέψεις του άρθρου 14.6.

Τροπολογία 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Όσον αφορά μονάδες καύσης οι οποίες 
λειτουργούν με συναποτέφρωση 
αποβλήτων και χρησιμοποιούν εγχώριο 
στερεό καύσιμο, αλλά δεν μπορούν να 
συμμορφωθούν προς τις οριακές τιμές 
εκπομπών για το διοξείδιο του θείου, 
μνεία των οποίων γίνεται στο Μέρος 4 
του Παραρτήματος IV λόγω των 
χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου 
καυσίμου, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν αντί αυτών τα ελάχιστα 
ποσοστά αποθείωσης που προβλέπονται 
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στο Μέρος 5 του Παραρτήματος V, βάσει 
των κανόνων συμμόρφωσης του Μέρους 
6 του ιδίου Παραρτήματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις οδηγίες 2000/76/ΕΚ και 2001/80/ΕΚ, η συναποτέφρωση αποβλήτων 
επιτρέπεται επίσης σε μονάδες καύσεως που χρησιμοποιούν εγχώρια καύσιμα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε θείο. Η θέση του Συμβουλίου λαμβάνει επίσης υπόψη τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιείται εγχώριος άνθρακας με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, αλλά όχι σε μονάδες 
συναποτέφρωσης. Για λόγους εξοικονόμησης πόρων και λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό της 
ίσης μεταχείρισης, θα πρέπει και οι μονάδες συναποτέφρωσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν εγχώριο άνθρακα με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο εφόσον τηρούν τις 
προϋποθέσεις σχετικά με την αποθείωση που περιέχονται στο Παράρτημα V.

Τροπολογία 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών που 
αφορούν την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, αντιπροσωπευτικά στοιχεία 
σχετικά με τις εκπομπές και άλλες μορφές 
ρύπανσης, τις οριακές τιμές εκπομπών, 
την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 
και την πρόοδο ως προς την ανάπτυξη και 
εφαρμογή αναδυόμενων τεχνικών 
σύμφωνα με το άρθρο 27. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν τις πληροφορίες σε 
ηλεκτρονική μορφή.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών που 
αφορούν την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία 
σχετικά με τις εκπομπές και άλλες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις οριακές 
τιμές εκπομπών και την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα 
με τα άρθρα 14 και 15, τις παρεκκλίσεις 
που χορηγούνται, σύμφωνα με το άρθρο 
15, παράγραφος 4 και την πρόοδο ως προς 
την ανάπτυξη και εφαρμογή αναδυόμενων 
τεχνικών σύμφωνα με το άρθρο 27.

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και 
αναβαθμίζουν τακτικά, εθνικά 
συστήματα πληροφοριών προκειμένου να 
διαθέσουν υπό ηλεκτρονική μορφή τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο. Τα κράτη μέλη θέτουν στη 
διάθεση του κοινού περίληψη των 
παρασχεθεισών πληροφοριών.
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Or. en

Τροπολογία 269
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την
υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών που 
αφορούν την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, αντιπροσωπευτικά στοιχεία 
σχετικά με τις εκπομπές και άλλες μορφές 
ρύπανσης, τις οριακές τιμές εκπομπών, την 
εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 
και την πρόοδο ως προς την ανάπτυξη και 
εφαρμογή αναδυόμενων τεχνικών 
σύμφωνα με το άρθρο 27. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική 
μορφή.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών που 
αφορούν την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, αντιπροσωπευτικά στοιχεία 
σχετικά με τις εκπομπές και άλλες μορφές 
ρύπανσης, τις οριακές τιμές εκπομπών, 
σχετικά με τις παρεκκλίσεις που 
ενεκρίθησαν σύμφωνα με το άρθρο 15, 
παράγραφος 4 και τις σχετικές 
αιτιολογήσεις, την εφαρμογή των
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα 
με τα άρθρα 14 και 15 και την πρόοδο ως 
προς την ανάπτυξη και εφαρμογή 
αναδυόμενων τεχνικών σύμφωνα με το 
άρθρο 27. Τα κράτη μέλη παρέχουν τις 
πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή.

 Or. it

Αιτιολόγηση

Οι παρεκκλίσεις που εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 15, πρέπει να 
υπόκεινται στην υποχρέωση να υποβάλλονται στην Επιτροπή για την αποφυγή καταχρήσεων, 
κατά τις προβλέψεις του άρθρου 59.4 σχετικά με εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οργανικούς 
διαλύτες.

Τροπολογία 270
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
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υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών που 
αφορούν την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, αντιπροσωπευτικά στοιχεία 
σχετικά με τις εκπομπές και άλλες μορφές 
ρύπανσης, τις οριακές τιμές εκπομπών, την 
εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 
και την πρόοδο ως προς την ανάπτυξη 
και εφαρμογή αναδυόμενων τεχνικών 
σύμφωνα με το άρθρο 27. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν τις πληροφορίες σε 
ηλεκτρονική μορφή.

υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών που 
αφορούν την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, αντιπροσωπευτικά στοιχεία 
σχετικά με τις εκπομπές και άλλες μορφές 
ρύπανσης, τις οριακές τιμές εκπομπών, την 
εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 
ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση 
εξαιρέσεων σύμφωνα με το άρθρο 15, 
παράγραφος 4 και την πρόοδο ως προς την 
ανάπτυξη και εφαρμογή αναδυόμενων 
τεχνικών σύμφωνα με το άρθρο 27. Τα 
κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Or. en

Τροπολογία 271
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 72 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) για τις μονάδες καύσης στις οποίες 
εφαρμόζεται το άρθρο 31, το περιεχόμενο 
σε θείο του χρησιμοποιούμενου εγχώριου 
στερεού καυσίμου και το ποσοστό 
αποθείωσης που έχει επιτευχθεί, 
υπολογιζόμενα ως μηνιαίοι μέσοι όροι· και

(α) για τις μονάδες καύσης στις οποίες 
εφαρμόζεται το άρθρο 31, την τεχνική 
αιτιολόγηση για τη μη σκοπιμότητα της 
συμμόρφωσης προς τις κανονικές 
οριακές τιμές εκπομπών όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 33, παράγραφοι 2 
και 3, το περιεχόμενο σε θείο του 
χρησιμοποιούμενου εγχώριου στερεού 
καυσίμου και το ποσοστό αποθείωσης που 
έχει επιτευχθεί, υπολογιζόμενα ως μηνιαίοι 
μέσοι όροι· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία στις νέες παρεκκλίσεις που εισήγαγε το Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν 
εγκαταστάσεις στις οποίες εφαρμόζεται το ειδικό ποσοστό αποθείωσης οφείλουν να παρέχουν 
τεχνική αιτιολόγηση για τη μη σκοπιμότητα της συμμόρφωσης προς τις κανονικές οριακές τιμές 
εκπομπών.
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Τροπολογία 272
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 72 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) για τις μονάδες καύσης οι οποίες δεν 
λειτουργούν περισσότερες από 1.500 ώρες 
λειτουργίας ετησίως ως κυλιόμενος μέσος 
όρος πενταετίας, τον αριθμό των ωρών 
λειτουργίας ανά έτος.

β) για τις μονάδες καύσης οι οποίες δεν 
λειτουργούν περισσότερες από 3.000 ώρες 
λειτουργίας ετησίως ως κυλιόμενος μέσος 
όρος πενταετίας, τον αριθμό των ωρών 
λειτουργίας ανά έτος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Εκτιμάται ότι 3.000 ώρες λειτουργίας ετησίως είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικές των 
μονάδων παραγωγής ενέργειας που καλύπτουν αυξημένες ανάγκες παραγωγής.

Τροπολογία 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2012, επανεξετάζει την ανάγκη: 

διαγράφεται

(α) ελέγχου εκπομπών από:
(i) την καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις 
με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 
κάτω των 50 MW· και 
(ii) την εντατική κτηνοτροφία· και 
(iii) την εξάπλωση κοπριάς· και
β) καθορισμού στο Παράρτημα Ι :
(i) διαφοροποιημένων κατώτατων ορίων 
δυναμικότητας για την εκτροφή 

διαφορετικών ειδών πουλερικών·
(ii) κατώτατων ορίων δυναμικότητας για 
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την ταυτόχρονη εκτροφή διαφορετικών 
ειδών ζώων εντός της ίδιας 
εγκατάστασης.
Υποβάλλει τα αποτελέσματα της 
επανεξέτασης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, μαζί με 
νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 274
Mairead McGuinness

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2012, επανεξετάζει την ανάγκη: 

διαγράφεται

(α) ελέγχου εκπομπών από:
(i) την καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις 
με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 
κάτω των 50 MW· και 
(ii) την εντατική κτηνοτροφία· και 
(iii) την εξάπλωση κοπριάς· και
β) καθορισμού στο Παράρτημα Ι :
(i) διαφοροποιημένων κατώτατων ορίων 
δυναμικότητας για την εκτροφή 

διαφορετικών ειδών πουλερικών·
(ii) κατώτατων ορίων δυναμικότητας για 
την ταυτόχρονη εκτροφή διαφορετικών 
ειδών ζώων εντός της ίδιας 
εγκατάστασης.
Υποβάλλει τα αποτελέσματα της 
επανεξέτασης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, μαζί με 
νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται.

Or. en
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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.

Τροπολογία 275
Christa Klaß

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2012, επανεξετάζει την ανάγκη: 

διαγράφεται

(α) ελέγχου εκπομπών από:
(i) την καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις 
με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 
κάτω των 50 MW· και 
(ii) την εντατική κτηνοτροφία· και 
(iii) την εξάπλωση κοπριάς· και
β) καθορισμού στο Παράρτημα Ι :
(i) διαφοροποιημένων κατώτατων ορίων 
δυναμικότητας για την εκτροφή

διαφορετικών ειδών πουλερικών,
(ii) κατώτατων ορίων δυναμικότητας για 
την ταυτόχρονη εκτροφή διαφορετικών 
ειδών ζώων εντός της ίδιας 
εγκατάστασης.
Υποβάλλει τα αποτελέσματα της 
επανεξέτασης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, μαζί με 
νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Οι αεριοστρόβιλοι δεν μπορούν πάντοτε να λειτουργούν με φυσικό αέριο και πρέπει να μπορούν 
επίσης να λειτουργούν με υγρά καύσιμα. Είναι σημαντικό σε περίπτωση έλλειψης φυσικού 
αερίου. Ακόμη και με τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνικών, οι οριακές τιμές που 
προτείνονται μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη χρησιμοποίηση υπερβολικά υψηλών 
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ποσοτήτων γλυκού νερού και αμμωνίας. Οι οριακές τιμές που προτείνονται από το Συμβούλιο 
δεν αντιστοιχούν σε εκείνες της οδηγίας σχετικά με τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, το οποίο 
αναφέρει ότι οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου πρέπει να είναι μεταξύ 120 και 350 mg/ Nm³.

Τροπολογία 276
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

i) την καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις 
με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 
κάτω των 50 MW· και

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 277
Marianne Thyssen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ii) την εντατική κτηνοτροφία· και διαγράφεται

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 δεν είναι ανάλογη των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα μπορούσαν να 
προξενήσουν αυτές οι δραστηριότητες.
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Τροπολογία 278
Marianne Thyssen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(iii) την εξάπλωση κοπριάς· και διαγράφεται

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 279
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημεία iii α - iii δ (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(iiiα) τις εγκαταστάσεις οι οποίες ασκούν 
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα 
σημεία 2.1 και 2.2 του παραρτήματος I, 
ιδιαίτερα από διοξίνες και φουράνια και
(iiiβ) τις εγκαταστάσεις οι οποίες ασκούν 
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα 
σημεία 1,1 και 1,2 του παραρτήματος I, 
ιδιαίτερα από υδράργυρο· και
(iiiγ) τις εγκαταστάσεις οι οποίες ασκούν 
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα 
σημεία 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 του 
παραρτήματος I, ιδιαίτερα από βαρέα 
μέταλλα και τις ενώσεις αυτών, όπως από 
αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο, κυανιούχες 
ενώσεις, μόλυβδο, νικέλιο, χαλκό, καθώς 
και από διοξίνες και φουράνια, 
υπερφθοράνθρακες, φαινόλες, 
πολυκυκλικούς αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες και εξαφθοριούχο θείο· 
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και
(iiiδ) όλες τις άλλες εγκαταστάσεις που 
καλύπτονται από το Παράρτημα Ι για τις 
οποίες είχε διαπιστωθεί στην έκθεση 
2007 για τον κανονισμό σχετικά με το 
ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και 
μεταφοράς ρύπων (PRTR) ότι μία 
δεδομένη δραστηριότητα του 
Παραρτήματος Ι συμβάλλει κατά 
τουλάχιστον [20%] των συνολικών 
εκπομπών από τις δραστηριότητες του 
Παραρτήματος Ι. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία στο νέο κείμενο που εισήγαγε το Συμβούλιο. Το ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας 
λαμβάνει υπόψη μία σημαντική διασφάλιση κατά της συνέχισης της ανεπαρκούς εφαρμογής των 
ΒΔΤ. Είναι σημαντικό ότι η Επιτροπή αξιολογεί τις συνολικές εκπομπές που προξενούν οι 
περιεχόμενες στο Παράρτημα Ι δραστηριότητες και ότι προτείνει νομοθετικές προτάσεις για τον 
έλεγχο των εκπομπών από τους τομείς εκείνους που συμβάλλουν περισσότερο στις συνολικές 
εκπομπές σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης της ρύπανσης.

Τροπολογία 280
Marianne Thyssen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) καθορισμού στο Παράρτημα Ι : διαγράφεται
(i) διαφοροποιημένων κατώτατων ορίων 
δυναμικότητας για την εκτροφή 

διαφορετικών ειδών πουλερικών·
(ii) κατώτατων ορίων δυναμικότητας για 
την ταυτόχρονη εκτροφή διαφορετικών 
ειδών ζώων εντός της ίδιας 
εγκατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόσθετη ρήτρα επανεξέτασης είναι περιττή. Σε περίπτωση που στο μέλλον προκύψει 
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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 δεν είναι ανάλογη των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα μπορούσαν να 
προξενήσουν αυτές οι δραστηριότητες.

Τροπολογία 281
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 74

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Προκειμένου να μπορούν οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας να προσαρμόζονται 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, 
βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, 
η Επιτροπή θεσπίζει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 76 
σχετικά με την προσαρμογή των μερών 3 
και 4 του Παραρτήματος V, των μερών 2, 
6, 7 και 8 του Παραρτήματος VI και των 
μερών 5, 6, 7 και 8 του Παραρτήματος 
VII στην επιστημονική και τεχνική 
πρόοδο.

1. Προκειμένου να μπορούν οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας να προσαρμόζονται 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, 
βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, 
η Επιτροπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 
13(5a), συμπληρώνει και, ανάλογα με την 
περίπτωση, προσαρμόζει, τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που καθορίζονται στα 
παραρτήματα που προσαρτώνται στην 
παρούσα οδηγία υπό μορφή πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 76, 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα εξής:
(α) έως την 31η Δεκεμβρίου 2011, τον 
καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών 
καθώς και των απαιτήσεων 
παρακολούθησης και συμμόρφωσης για 
τις διοξίνες και τα φουράνια που 
εκπέμπονται από εγκαταστάσεις οι οποίες 
ασκούν τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στα σημεία 2.1 και 2.2 του 
παραρτήματος I.
β) έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, τον 
καθορισμό προληπτικών μέτρων, 
περιλαμβανομένων και οριακών τιμών 
εκπομπών, για τις εκπομπές υδράργυρου 
από τις δραστηριότητες που αναφέρονται 
στα σημεία 1.1 και 1.2 του παραρτήματος 
I.
2. Πριν από την έγκριση των μέτρων 
εφαρμογής που αναφέρονται στην πρώτη 
παράγραφο, η Επιτροπή προβαίνει σε 
διαβουλεύσεις με τους οικείους 
βιομηχανικούς κλάδους και μη 
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κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 
την προστασία του περιβάλλοντος και 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και 
τον τρόπο με τον οποίο αυτά ελήφθησαν 
υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 61 από την πρώτη ανάγνωση. Το ευρωπαϊκό δίκτυο 
ασφάλειας λαμβάνει υπόψη μία σημαντική διασφάλιση κατά της συνέχισης της ανεπαρκούς 
εφαρμογής των ΒΔΤ. Είναι ουσιώδες ότι το ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας βασίζεται σε τεχνικές
θεωρήσεις προερχόμενες από στόχους που μπορούν να επιτευχθούν με τις ΒΔΤ και 
καθορίζονται σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης της ρύπανσης και την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Μία συνεπής προσέγγιση θα ήταν η καθιέρωση ελάχιστων δεσμευτικών απαιτήσεων 
για συγκεκριμένες ρυπογόνες ουσίες κατά προτεραιότητα για εκείνους τους συγκεκριμένους 
τομείς της βιομηχανίας για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι συμβάλλουν τα μέγιστα στο 
συνολικό μερίδιο των εκπομπών της βιομηχανίας.

Τροπολογία 282
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 74 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 74a
Ελάχιστες απαιτήσεις για τις 

δραστηριότητες του Παραρτήματος Ι
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 74, εάν μία αξιολόγηση του 
επιπέδου εφαρμογής των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών από τις 
δραστηριότητες που καθορίζονται στο 
Παράρτημα Ι ή του αντίκτυπου των 
δραστηριοτήτων αυτών στο περιβάλλον 
συνολικά καταδείξει την ανάγκη να 
αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ, η 
Επιτροπή, με βάση τα έγγραφα αναφοράς 
για την εφαρμογή των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών, υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση για τον καθορισμό 
των οριακών τιμών εκπομπών και καθώς 
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και των απαιτήσεων παρακολούθησης 
και συμμόρφωσης ως ελάχιστες 
απαιτήσεις σε ολόκληρη την Ένωση. Οι 
οριακές τιμές εκπομπών μπορούν να 
συμπληρώνονται από ισοδύναμες 
παραμέτρους ή ισοδύναμα τεχνικά μέτρα 
όταν με αυτές τις ισοδύναμες 
παραμέτρους μπορεί να επιτευχθεί 
ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος.
2. Όταν γίνεται αξιολόγηση της ανάγκης 
που επιβάλλει τις ελάχιστες απαιτήσεις 
μνεία των οποίων γίνεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει 
ιδιαίτερα υπόψη τις πληροφορίες που 
διατέθηκαν από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφος 1.
3. Προτού η Επιτροπή καταθέσει την 
πρόταση μνεία της οποίας γίνεται στην 
παράγραφο 1, προβαίνει σε διαβουλεύσεις 
με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, 
τους οικείους βιομηχανικούς οργανισμούς 
και μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
προάγουν την προστασία του 
περιβάλλοντος και υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με την έκβαση των 
διαβουλεύσεων και τον τρόπο με τον 
οποίο ελήφθησαν υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης ανάμεσα στο άρθρο
15, παράγραφος 4 της θέσης και της τροπολογίας 62 από την πρώτη ανάγνωση του 
Κοινοβουλίου. Ωστόσο, αντίθετα με τα όσα υπαγορεύει η τροπολογία 62, οι ελάχιστες 
απαιτήσεις για τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι εγκρίνονται, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 19 της υφισταμένης οδηγίας 2008/1/ΕΚ, σε μεμονωμένη βάση και 
υπόκεινται στη διαδικασία συναπόφασης. Η ανάγκη για ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να 
προκύπτει ειδικότερα από τις εκθέσεις των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της 
οδηγίας.
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Τροπολογία 283
Κρίτων Αρσένης

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 74 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 74a
Ελάχιστες απαιτήσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 67, η Επιτροπή, εντός 12 μηνών 
από τη δημοσίευση εγγράφου αναφοράς 
για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 
(ΒΔΤ) σύμφωνα με το άρθρο 14, και με 
βάση τα συμπεράσματα τα οποία 
αφορούν τις ΒΔΤ και περιέχονται στο 
έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ, καθορίζει
οριακές τιμές εκπομπών καθώς και 
απαιτήσεις παρακολούθησης και 
συμμόρφωσης ως ελάχιστες απαιτήσεις. 
Οι οριακές τιμές εκπομπών μπορούν να 
συμπληρώνονται από ισοδύναμες 
παραμέτρους ή ισοδύναμα τεχνικά μέτρα 
όταν με αυτές τις ισοδύναμες 
παραμέτρους μπορεί να επιτευχθεί 
ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος.
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. 
Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 69, παράγραφος 2.
2. Πριν από την έγκριση των μέτρων 
εφαρμογής που αναφέρονται στην πρώτη 
παράγραφο, η Επιτροπή προβαίνει σε 
διαβουλεύσεις με τους οικείους 
βιομηχανικούς οργανισμούς και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 
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την προστασία του περιβάλλοντος και 
υποβάλει έκθεση σχετικά με τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και 
τον τρόπο με τον οποίο αυτά ελήφθησαν 
υπόψη.
3. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, 
η Επιτροπή καθορίζει ειδικότερα, έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2011, οριακές τιμές 
εκπομπών καθώς και απαιτήσεις 
παρακολούθησης και συμμόρφωσης για 
τις διοξίνες και τα φουράνια που 
εκπέμπονται από εγκαταστάσεις οι οποίες 
ασκούν τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στα σημεία 2.1 και 2.2 του 
παραρτήματος I. 
Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές τους 
μπορούν να καθορίζουν αυστηρότερες 
οριακές τιμές εκπομπών για τις εκπομπές 
διοξινών και φουρανίων.
Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 69, παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 284
Elisabetta Gardini

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 80 - παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με το άρθρο 2, το άρθρο 3 
παράγραφοι 10 έως 13, παράγραφοι 17 έως 
12, 25 έως 29 και 33 έως 35, το άρθρο 4 
παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 5, 
παράγραφος 1, το άρθρο 7, τα άρθρα 8 και 
10, το άρθρο 11, στοιχεία ε) και η), το 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με το άρθρο 2, το άρθρο 3 
παράγραφοι 10 έως 13, παράγραφοι 17 έως 
12, 25 έως 29 και 33 έως 35, το άρθρο 4 
παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 5, 
παράγραφος 1, το άρθρο 7, τα άρθρα 8 και 
10, το άρθρο 11, στοιχεία ε) και η), το 
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άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχεία ε) και 
η), το άρθρο 13 παράγραφος 7, το άρθρο 
14 παράγραφος 1, στοιχείο γ) σημείο ii), το 
άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) 
και η), το άρθρο 14 παράγραφοι 2 έως 7, 
το άρθρο 15 παράγραφοι 2 έως 5, τα άρθρα 
16, 17 και 19, το άρθρο 21 παράγραφοι 2 
έως 5, τα άρθρα 22 και 23, το άρθρο 24 
παράγραφοι 2, 3 και 4, τα άρθρα 27, 28 και 
29, το άρθρο 30 παράγραφοι 3, 4, 7, 8 και 
9, τα άρθρα 31, 32, 33, 34, 35 και 36, το 
άρθρο 38, το άρθρο 40, παράγραφοι 2 και 
3, τα άρθρα 41, 42 και 43, το άρθρο 45 
παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 57, 
παράγραφος 1, το άρθρο 58, το άρθρο 59, 
παράγραφος 5, το άρθρο 63, το άρθρο 70, 
παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 71, 72 και 
79 το πρώτο εδάφιο και τα σημεία 1.4, 
2.5(β), 3.1, 4, 5, 6.1(γ), 6.4(β), 6.9, 6.10 
και 6.11 του Παραρτήματος Ι, το 
Παράρτημα ΙΙ, το σημείο 12 του 
Παραρτήματος ΙΙΙ, το Παράρτημα V, το 
σημείο β) του μέρους 1, σημεία 2.2, 2.4, 
3.1 και 3.2 του μέρους 4, τα σημεία 2.5 και 
2.6 του μέρους 6 και το σημείο 1.1/δ) του
μέρους 8 του Παραρτήματος VI, το σημείο 
2 του μέρους 4, το σημείο 1 του μέρους 5, 
το σημείο 3 του μέρους 7 του 
Παραρτήματος VII, τα σημεία 1 και 2/γ) 
του μέρους 1, τα σημεία 2 και 3 του 
μέρους 2 και το μέρος 3 του 
Παραρτήματος VIII το αργότερο μέχρι 
την…*.

άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχεία ε) και 
η), το άρθρο 13 παράγραφος 7, το άρθρο 
14 παράγραφος 1, στοιχείο γ) σημείο ii), το 
άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) 
και η), το άρθρο 14 παράγραφοι 2 έως 7, 
το άρθρο 15 παράγραφοι 2 έως 5, τα άρθρα 
16, 17 και 19, το άρθρο 21 παράγραφοι 2 
έως 5, τα άρθρα 22 και 23, το άρθρο 24 
παράγραφοι 2, 3 και 4, τα άρθρα 27, 28 και 
29, το άρθρο 30 παράγραφοι 3, 4, 7, 8 και 
9, τα άρθρα 31, 32, 33, 34, 35 και 36, το 
άρθρο 38, το άρθρο 40, παράγραφοι 2 και 
3, τα άρθρα 41, 42 και 43, το άρθρο 45 
παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 57, 
παράγραφος 1, το άρθρο 58, το άρθρο 59, 
παράγραφος 5, το άρθρο 63, το άρθρο 70, 
παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 71, 72 και 
79 το πρώτο εδάφιο και τα σημεία 1.4, 
2.5(β), 3.1, 4, 5, 6.1(γ), 6.4(β), 6.9, 6.10 
και 6.11 του Παραρτήματος Ι, το 
Παράρτημα ΙΙ, το σημείο 12 του 
Παραρτήματος ΙΙΙ, το Παράρτημα V, το 
σημείο β) του μέρους 1, σημεία 2.2, 2.4, 
3.1 και 3.2 του μέρους 4, τα σημεία 2.5 και 
2.6 του μέρους 6 και το σημείο 1.1/δ) του 
μέρους 8 του Παραρτήματος VI, το σημείο 
2 του μέρους 4, το σημείο 1 του μέρους 5, 
το σημείο 3 του μέρους 7 του 
Παραρτήματος VII, τα σημεία 1 και 2/γ) 
του μέρους 1, τα σημεία 2 και 3 του 
μέρους 2 και το μέρος 3 του 
Παραρτήματος VIII το αργότερο μέχρι την 
1η Ιανουαρίου 2016.

Εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά από την ίδια 
αυτή ημερομηνία.

Εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά από την ίδια 
αυτή ημερομηνία.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από 
τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από 
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από 
τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από 
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

* GU: 2 έτη από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία εφαρμογής των νέων διατάξεων θα πρέπει να είναι η αυτή για όλα τα είδη 
εγκαταστάσεων. Εξάλλου, η προτεινόμενη τροπολογία αίρει μία ανακολουθία ως προς την 
ημερομηνία κατάργησης της οδηγίας 2001/80/ΕΚ που προβλέπεται από το άρθρο 81.1.


