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Τροπολογία 285
Martin Callanan

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – εισαγωγικό μέρος – παράγραφος 1   α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Αναγνωρίζει την 
ανάγκη σημαντικής εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας στα νοσοκομεία, στοιχείο ζωτικής 
σημασίας για την απρόσκοπτη περίθαλψη των ασθενών σε περίπτωση τεχνικής βλάβης. Επίσης 
δεν λειτουργεί εις βάρος των νοσοκομείων για τις εν δυνάμει αντί για τις πραγματικές εκπομπές 
τους.

Τροπολογία 286
Martin Callanan

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – εισαγωγικό μέρος – παράγραφος 1 β (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος των 
εγκαταστάσεων στις οποίες παραπέμπει 
το σημείο 1.1, δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική 
ισχύ μικρότερη των 50 MW η διάρκεια 
λειτουργίας των οποίων δεν υπερβαίνει 
τις 500 ώρες ετησίως.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εισάγει εκ νέου το αρχικό κείμενο της Επιτροπής και την τροπολογία 63 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση που απέβλεπε στο να αντιμετωπισθούν 
θέματα εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας για εφεδρικές γεννήτριες. Αυτές οι εγκαταστάσεις 
δεν αποτελούν πηγή σημαντικών εκπομπών καθόσον κατ' αρχήν λειτουργούν μόνον στην 
περίπτωση μείζονος διακοπής ρεύματος και/ή για λόγους δοκιμής μόνο ολίγες ώρες ετησίως. Η 
τροπολογία επίσης αποκλείει πολύ μικρές εγκαταστάσεις κάτω των 3 MW, όπου το κόστος και 
το διοικητικό άχθος ένταξής τους υπερβαίνουν κατά πολύ τα οφέλη από αυτήν.

Τροπολογία 287
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα I – σημείο 1.1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1.1. Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW ή μεγαλύτερη

1.1. Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 20 
MW ή μεγαλύτερη

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφέρεται η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και το κείμενο που 
πρότεινε η Επιτροπή. 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 κατώφλι στα 20MW.

Τροπολογία 288
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα I – σημείο 1.1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1.1. Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW ή μεγαλύτερη

1.1. Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 20 
MW ή μεγαλύτερη
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Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά θέσης της πρώτης ανάγνωσης. Αυτές οι εγκαταστάσεις συνιστούν μείζονα πηγή 
εκπομπών. Επίσης για να είναι κανείς συνεπής με το πεδίο που καλύπτει η οδηγία για το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ χρειάζεται να ορίζεται το κατώφλι στα 20MW. Όταν 
πρόκειται περί μονάδων καύσης που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης στον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος λαμβάνεται υπόψη 
μόνο η παραγωγική ικανότητα συνήθους λειτουργίας

Τροπολογία 289
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα I – σημείο 1.1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά θέσης της πρώτης ανάγνωσης. Αυτές οι εγκαταστάσεις συνιστούν μείζονα πηγή 
εκπομπών. Επίσης για να είναι κανείς συνεπής με το πεδίο που καλύπτει η οδηγία για το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ χρειάζεται να ορίζεται το κατώφλι στα 20MW. Όταν 
πρόκειται περί μονάδων καύσης που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης στον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος λαμβάνεται υπόψη 
μόνο η παραγωγική ικανότητα συνήθους λειτουργίας
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Τροπολογία 290
Anja Weisgerber

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα I – σημείο 3.5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3.5. Παραγωγή κεραμικών προϊόντων με 
πύρωση, ιδίως δε κεραμιδιών, τούβλων, 
πυρίμαχων τούβλων, πλακιδίων, πήλινων 
σκευών ή πορσελάνης παραγωγικής 
δυναμικότητας άνω των 75 τόνων 
ημερησίως και/ ή δυναμικότητας καμίνου 
άνω των 4 m³ και πυκνότητας στοιβασίας 
ανά κάμινο άνω των 300 kg/m³

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 117 όπως εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση. Πολύ μικρές 
εγκαταστάσεις όπως κλίβανοι ασυνεχούς λειτουργίας ή μη βιομηχανικοί κλίβανοι που 
χρησιμοποιούνται στη βιοτεχνία πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας. Η τροπολογία θα εναρμονίσει και απλοποιήσει τον ορισμό των εγκαταστάσεων 
παραγωγής κεραμικών ανά την Ευρώπη ενώ θα περιφρουρήσει την προστασία του 
περιβάλλοντος και θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο.

Τροπολογία 291
Richard Seeber

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα I – σημείο 3.5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3.5. Παραγωγή κεραμικών προϊόντων με 
πύρωση, ιδίως δε κεραμιδιών, τούβλων, 
πυρίμαχων τούβλων, πλακιδίων, πήλινων 
σκευών ή πορσελάνης παραγωγικής 
δυναμικότητας άνω των 75 τόνων 
ημερησίως και/ ή δυναμικότητας καμίνου 
άνω των 4 m³ και πυκνότητας στοιβασίας 
ανά κάμινο άνω των 300 kg/m³

3.5. Παραγωγή κεραμικών προϊόντων με 
πύρωση, ιδίως δε κεραμιδιών, τούβλων, 
πυρίμαχων τούβλων, πλακιδίων, πήλινων 
σκευών ή πορσελάνης παραγωγικής 
δυναμικότητας άνω των 75 τόνων 
ημερησίως και δυναμικότητας καμίνου 
άνω των 4 m³ και πυκνότητας στοιβασίας 
ανά κάμινο άνω των 300 kg/m³ 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επαναφέρει μερικώς την τροπολογία 117 από την πρώτη ανάγνωση και 
αποσκοπεί στην άρση ασάφειας μετατρέποντας το "και/ή" σε "και".

Τροπολογία 292
Salvatore Tatarella

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα I – σημείο 3.5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3.5. Παραγωγή κεραμικών προϊόντων με 
πύρωση, ιδίως δε κεραμιδιών, τούβλων, 
πυρίμαχων τούβλων, πλακιδίων, πήλινων 
σκευών ή πορσελάνης παραγωγικής 
δυναμικότητας άνω των 75 τόνων 
ημερησίως και/ ή δυναμικότητας καμίνου 
άνω των 4 m³ και πυκνότητας στοιβασίας 
ανά κάμινο άνω των 300 kg/m³

3.5. Παραγωγή κεραμικών προϊόντων με 
πύρωση, ιδίως δε κεραμιδιών, τούβλων, 
πυρίμαχων τούβλων, πλακιδίων, πήλινων 
σκευών ή πορσελάνης παραγωγικής 
δυναμικότητας άνω των 75 τόνων 
ημερησίως και δυναμικότητας καμίνου 
άνω των 4 m³ και πυκνότητας στοιβασίας 
ανά κάμινο άνω των 300 kg/m³

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του Συμβουλίου προκαλεί την ίδια σύγχυση και αβεβαιότητα όπως η εν ισχύι 
οδηγία με το να μη δηλώνει εάν τα δύο κριτήρια για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής 
είναι εναλλακτικά ή συμπληρωματικά το ένα του άλλου.

Τροπολογία 293
Miroslav Ouzký

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα 1 – σημείο 5.3 – στοιχείο α –εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) Διάθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων, 
με ημερήσια δυναμικότητα άνω των 50 
τόνων με μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες δραστηριότητες, εξαιρουμένων 
των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από 
την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία 

(α) Διάθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων με 
ημερήσια δυναμικότητα άνω των 50 
τόννων ξηρανθέντος προϊόντος με μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες 
δραστηριότητες, εξαιρουμένων των 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την 
οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
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των αστικών λυμάτων: 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων:

Or. en

Τροπολογία 294
Miroslav Ouzký

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα 1 – σημείο 5.3 – στοιχείο β –παράγραφος 1 –εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) Ανάκτηση ή συνδυασμός ανάκτησης και 
διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων 
ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 75 
τόνων με μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες δραστηριότητες, εξαιρουμένων 
των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από 
την οδηγία 91/271/ΕΟΚ:

β) Ανάκτηση ή συνδυασμός ανάκτησης και 
διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων 
ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 75 
τόννων ξηρανθέντος προϊόντος με μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες 
δραστηριότητες, εξαιρουμένων των 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την 
οδηγία 91/271/ΕΟΚ:

Or. en

Τροπολογία 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα 1 – σημείο 5.3 – στοιχείο β –παράγραφος 1 –εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) Ανάκτηση ή συνδυασμός ανάκτησης και 
διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων 
ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 75
τόνων με μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες δραστηριότητες, εξαιρουμένων 
των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από 
την οδηγία 91/271/ΕΟΚ:

β) Ανάκτηση ή συνδυασμός ανάκτησης και 
διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων 
ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 50
τόννων με μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες δραστηριότητες, εξαιρουμένων 
των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από 
την οδηγία 91/271/ΕΟΚ:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επαναφέρεται το κατώφλι όπως έχει στο κείμενο της Επιτροπής.

Τροπολογία 296
Miroslav Ouzký

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα 1 – σημείο 5.3 – στοιχείο β –παράγραφος 1 – περίπτωση (i) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(i) βιολογική κατεργασία, διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 297
Miroslav Ouzký

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – σημείο 5.3 – στοιχείο β – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Όταν η μοναδική κατεργασία αποβλήτων 
που πραγματοποιείται είναι η αναερόβια 
ζύμωση, η κατώτατη οριακή 
δυναμικότητα ορίζεται σε 100 τόνους 
ημερησίως.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – σημείο 5.3 – στοιχείο β – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Όταν η μοναδική κατεργασία αποβλήτων 
που πραγματοποιείται είναι η αναερόβια 
ζύμωση, η κατώτατη οριακή 

διαγράφεται



PE440.003v01-00 10/47 AM\810395EL.doc

EL

δυναμικότητα ορίζεται σε 100 τόνους 
ημερησίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφέρεται το κατώφλι όπως έχει στο κείμενο της Επιτροπής.

Τροπολογία 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα I – σημείο 6.6 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) με περισσότερες από 40.000 θέσεις για 
πουλερικά·

(α) με περισσότερες από 40 000 θέσεις για 
πουλερικά, εξαιρουμένων των ορτυκιών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία εντάσσει το ορτύκι (0,25 kg) στην κατηγορία των πουλερικών, θεωρώντας την 
εκτροφή του ισοδύναμη προς εκείνη της όρνιθας (2 kg) ή της γαλοπούλας (10 kg), ενώ ο 
αντίκτυπος στο περιβάλλον τον οποίον έχει είναι πολύ μικρότερος. Συνεπώς είναι ζωτικής 
σημασίας να λάβουμε υπόψη αυτή την ιδιαιτερότητα εν συγκρίσει προς την εκτροφή άλλων 
πτηνών. Η εφαρμογή της οδηγίας στην εκτροφή ορτυκιών είναι δυσανάλογη και δεν 
αιτιολογείται από περιβαλλοντικής απόψεως. Αυτή η εξομοίωση ενέχει τον κίνδυνο να 
εξαφανίσει την εκτροφή ορτυκιών στην Ευρώπη προκαλώντας απώλεια εκατοντάδων θέσεων 
εργασίας.

Τροπολογία 300
Inés Ayala Sender

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 2 – πίνακας – στήλη "Υγρά καύσιμα" – σημειώσεις 1 
και 2 (νέες)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Υγρά καύσιμα Υγρά καύσιμα

350 3501

250 2502
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200 200
1 Εξαιρουμένων των ιδιαίτερα απομακρυσμένων 
περιφερειών όπου ισχύει 850 mg/Nm3.
2 Εξαιρουμένων των ιδιαίτερα απομακρυσμένων 
περιφερειών όπου ισχύει 850 έως 250 mg/Nm3

(γραμμική μείωση).

Or. en

Τροπολογία 301
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V –Μέρος 1 - τμήμα 2 – παράγραφος 1 α (νέα) (μετά τον πίνακα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά 
καύσιμα, οι οποίες έλαβαν άδεια πριν από τις 
27 Νοεμβρίου 2002 ή οι φορείς 
εκμετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει 
πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας πριν από 
την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 
τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
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 την …*, 
μπορεί να εξαιρούνται από την τήρηση των 
οριακών τιμών εκπομπής SO2 που 
εμφαίνονται στον προηγούμενο πίνακα. Οι 
οριακές τιμές εκπομπών που προβλέπονται 
στις άδειες των ως άνω μονάδων 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: Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σχεδιασμός των παρεκκλίσεων για υπάρχουσες μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά 
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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 302
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Για τις μονάδες καύσης που 
χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, οι οποίες 
έλαβαν άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 
2002 ή οι φορείς εκμετάλλευσης των 
οποίων είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση 
χορήγησης άδειας πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία, η μονάδα τέθηκε σε 
λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεμβρίου 
2003, και των οποίων η ετήσια λειτουργία 
δεν υπερβαίνει τις 1.500 ώρες λειτουργίας 
ως κινητός μέσος όρος πενταετίας, ισχύει, 
για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου, 
οριακή τιμή 800 mg/Nm³.

2. Για τις μονάδες καύσης που 
χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, οι οποίες 
έλαβαν άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 
2002 ή οι φορείς εκμετάλλευσης των 
οποίων είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση 
χορήγησης άδειας πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία, η μονάδα τέθηκε σε 
λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεμβρίου 
2003, και των οποίων η ετήσια λειτουργία 
δεν υπερβαίνει τις 3000 ώρες λειτουργίας 
ως κινητός μέσος όρος πενταετίας, ισχύει, 
για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου, 
οριακή τιμή 800 mg/Nm³.

Or. it

(Συνέπεια της τροπολογίας 6.)

Τροπολογία 303
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τις μονάδες καύσης που 
χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα, οι οποίες 
έλαβαν άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 

Για τις μονάδες καύσης που 
χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα, οι οποίες 
έλαβαν άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 
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2002 ή οι φορείς εκμετάλλευσης των 
οποίων είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση 
χορήγησης άδειας πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία, η μονάδα τέθηκε σε 
λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεμβρίου 
2003, και των οποίων η ετήσια λειτουργία 
δεν υπερβαίνει τις 1.500 ώρες λειτουργίας 
ως κινητός μέσος όρος πενταετίας, ισχύει, 
για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου, 
οριακή τιμή 850mg/Nm3, στην περίπτωση 
μονάδων με συνολική ονομαστική θερμική 
ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 300 MWth και 
400mg/Nm3, στην περίπτωση μονάδων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 300MWth.

2002 ή οι φορείς εκμετάλλευσης των 
οποίων είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση 
χορήγησης άδειας πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία, η μονάδα τέθηκε σε 
λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεμβρίου 
2003, και των οποίων η ετήσια λειτουργία 
δεν υπερβαίνει τις 3000 ώρες λειτουργίας 
ως κινητός μέσος όρος πενταετίας, ισχύει, 
για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου, 
οριακή τιμή 850mg/Nm3, στην περίπτωση 
μονάδων με συνολική ονομαστική θερμική 
ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 300 MWth και 
400mg/Nm3, στην περίπτωση μονάδων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 300MWth.

Or. it

(Συνέπεια της τροπολογίας 6.)

Τροπολογία 304
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τμήμα της μονάδας καύσης το οποίο 
απορρίπτει τα απαέριά του μέσω ενός ή 
χωριστών καπναγωγών εντός κοινής 
καπνοδόχου και ο αριθμός των ωρών 
λειτουργίας του δεν υπερβαίνει τις 1.500
ώρες λειτουργίας ετησίως, ως κινητός 
μέσος όρος πενταετίας, μπορεί να 
υπόκειται στις οριακές τιμές εκπομπών που 
ορίζονται στα δύο προηγούμενα εδάφια 
όσον αφορά τη συνολική ονομαστική 
θερμική ισχύ του συνόλου της μονάδας 
καύσης. Εν τοιαύτη περιπτώσει, οι 
εκπομπές από τον καπναγωγό 
παρακολουθούνται χωριστά.

Τμήμα της μονάδας καύσης το οποίο 
απορρίπτει τα απαέριά του μέσω ενός ή 
χωριστών καπναγωγών εντός κοινής 
καπνοδόχου και ο αριθμός των ωρών 
λειτουργίας του δεν υπερβαίνει τις 3000
ώρες λειτουργίας ετησίως, ως κινητός 
μέσος όρος πενταετίας, μπορεί να 
υπόκειται στις οριακές τιμές εκπομπών που 
ορίζονται στα δύο προηγούμενα εδάφια 
όσον αφορά τη συνολική ονομαστική 
θερμική ισχύ του συνόλου της μονάδας 
καύσης. Εν τοιαύτη περιπτώσει, οι 
εκπομπές από τον καπναγωγό 
παρακολουθούνται χωριστά.

Or. it

(Συνέπεια της τροπολογίας 6.)
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Τροπολογία 305
Antonio Masip Hidalgo

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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 και των οποίων η διάρκεια λειτουργίας 
δεν υπερβαίνει τις 1500 ώρες ετησίως ως 
κυλιόμενη μέση τιμή πενταετίας ισχύουν ως 
οριακή τιμή εκπομπών SO2 τα 1000 mg/Nm3.

Or. en

Τροπολογία 306
Antonio Masip Hidalgo

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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 και των οποίων η διάρκεια λειτουργίας 
δεν υπερβαίνει τις 1500 ώρες ετησίως ως 
κυλιόμενη μέση τιμή πενταετίας ισχύουν ως 
οριακή τιμή εκπομπών SO2 τα 1000 mg/Nm3.



AM\810395EL.doc 15/47 PE440.003v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 307
Inés Ayala Sender

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 4 – πίνακας – στήλη "Υγρά καύσιμα" – σημείωση 1 α 
(νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Υγρά καύσιμα Υγρά καύσιμα

450 450
200 (1) 200 1 1α

150 (1) 150 1 1α

(1α) Εξαιρουμένων των ιδιαίτερα απομακρυσμένων 
περιφερειών όπου ισχύει 450 mg/Nm3.

Or. en

Τροπολογία 308
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 4 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τις μονάδες καύσης που 
χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά καύσιμα, 
συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος 
που δεν υπερβαίνει τα 500 MW th, οι 
οποίες έλαβαν άδεια πριν από τις 27 
Νοεμβρίου 2002 ή οι φορείς 
εκμετάλλευσης των οποίων είχε υποβάλει 
πλήρη αίτηση χορήγησης αδείας πριν από 
την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 
τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003, και λειτουργούν κατ’ 
ανώτατο όριο 1.500 ώρες λειτουργίας 
ετησίως ως κινητός μέσος όρος πενταετίας, 
ισχύει οριακή τιμή εκπομπών NOx 450 
mg/Nm3.

Για τις μονάδες καύσης που 
χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά καύσιμα, 
συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος 
που δεν υπερβαίνει τα 500 MW th, οι 
οποίες έλαβαν άδεια πριν από τις 27 
Νοεμβρίου 2002 ή οι φορείς 
εκμετάλλευσης των οποίων είχε υποβάλει 
πλήρη αίτηση χορήγησης αδείας πριν από 
την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 
τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003, και λειτουργούν κατ’ 
ανώτατο όριο 3000 ώρες λειτουργίας 
ετησίως ως κινητός μέσος όρος πενταετίας, 
ισχύει οριακή τιμή εκπομπών NOx 450 
mg/Nm3.
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Or. it

(Συνέπεια της τροπολογίας 6.)

Τροπολογία 309
Inés Ayala Sender

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 4 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν 
στερεά ή υγρά καύσιμα, συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος που δεν 
υπερβαίνει τα 500 MW th, οι οποίες έλαβαν 
άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 ή οι 
φορείς εκμετάλλευσης των οποίων είχε 
υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης αδείας 
πριν από την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον η 
μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο 
στις 27 Νοεμβρίου 2003, και λειτουργούν 
κατ’ ανώτατο όριο 1.500 ώρες λειτουργίας 
ετησίως ως κινητός μέσος όρος πενταετίας, 
ισχύει οριακή τιμή εκπομπών NOx 450 
mg/Nm3.

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν 
στερεά ή υγρά καύσιμα, συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος που δεν 
υπερβαίνει τα 500 MW th, οι οποίες έλαβαν 
άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 ή οι 
φορείς εκμετάλλευσης των οποίων είχε 
υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης αδείας 
πριν από την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον η 
μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο 
στις 27 Νοεμβρίου 2003, και λειτουργούν 
κατ’ ανώτατο όριο 1500 ώρες λειτουργίας 
ετησίως ως κινητός μέσος όρος πενταετίας, 
ισχύει οριακή τιμή εκπομπών NOx 450 
mg/Nm3 (900 mg/Nm3 για μονάδες καύσης 
που χρησιμοποιούν στερεά εγχώρια 
καύσιμα περιεκτικότητας σε πτητικές 
οργανικές ενώσεις χαμηλότερης από 10%).

Or. en

Τροπολογία 310
Inés Ayala Sender

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 4 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν 
στερεά καύσιμα, συνολικής ονομαστικής 
θερμικής ισχύος άνω των 500 MW, οι οποίες 
έλαβαν άδεια πριν από την 1η Ιουλίου 1987 
και των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν 
υπερβαίνει τις 1.500 ώρες λειτουργίας, ως 

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν 
στερεά καύσιμα, συνολικής ονομαστικής 
θερμικής ισχύος άνω των 500 MW, οι οποίες 
έλαβαν άδεια πριν από την 1η Ιουλίου 1987 
και των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν 
υπερβαίνει τις 1500 ώρες λειτουργίας, ως 
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κινητός μέσος όρος πενταετίας, ισχύει οριακή 
τιμή εκπομπών NOx 450 mg/Nm3. 

κινητός μέσος όρος πενταετίας, ισχύει οριακή 
τιμή εκπομπών NOx 450 mg/Nm3 (900 
mg/Nm3 για μονάδες καύσης που 
χρησιμοποιούν στερεά εγχώρια καύσιμα 
περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές 
ενώσεις χαμηλότερης από 10%).

Or. en

Τροπολογία 311
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 4 – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τις μονάδες καύσης που 
χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα, συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος άνω των 500 
MWth, οι οποίες έλαβαν άδεια πριν από τις 
27 Νοεμβρίου 2002 ή οι φορείς 
εκμετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει 
πλήρη αίτηση χορήγησης αδείας πριν από 
την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 
τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003, και των οποίων η ετήσια 
λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1.500 ώρες 
λειτουργίας, ως κινητός μέσος όρος 
πενταετίας, ισχύει η οριακή τιμή εκπομπών 
NOx 400 mg/Nm3.

Για τις μονάδες καύσης που 
χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα, συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος άνω των 500 
MWth, οι οποίες έλαβαν άδεια πριν από τις 
27 Νοεμβρίου 2002 ή οι φορείς 
εκμετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει 
πλήρη αίτηση χορήγησης αδείας πριν από 
την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 
τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003, και των οποίων η ετήσια 
λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 3000 ώρες 
λειτουργίας, ως κινητός μέσος όρος 
πενταετίας, ισχύει η οριακή τιμή εκπομπών 
NOx 400 mg/Nm3.

Or. it

(Συνέπεια της τροπολογίας 6.)

Τροπολογία 312
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 4 – παράγραφος 6

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τμήμα της μονάδας καύσης το οποίο Τμήμα της μονάδας καύσης το οποίο 
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απορρίπτει τα απαέριά του μέσω ενός ή 
περισσοτέρων χωριστών καπναγωγών 
εντός κοινής καπνοδόχου και ο αριθμός 
των ωρών λειτουργίας του δεν υπερβαίνει 
τις 1.500 ώρες λειτουργίας ετησίως, ως 
κινητός μέσος όρος πενταετίας, μπορεί να 
υπόκειται στις οριακές τιμές εκπομπών που 
ορίζονται στα τρία προηγούμενα εδάφια 
όσον αφορά τη συνολική ονομαστική 
θερμική ισχύ του συνόλου της μονάδας 
καύσης. Εν τοιαύτη περιπτώσει, οι 
εκπομπές από τον καπναγωγό 
παρακολουθούνται χωριστά.

απορρίπτει τα απαέριά του μέσω ενός ή 
περισσοτέρων χωριστών καπναγωγών 
εντός κοινής καπνοδόχου και ο αριθμός 
των ωρών λειτουργίας του δεν υπερβαίνει 
τις 3000 ώρες λειτουργίας ετησίως, ως 
κινητός μέσος όρος πενταετίας, μπορεί να 
υπόκειται στις οριακές τιμές εκπομπών που 
ορίζονται στα τρία προηγούμενα εδάφια 
όσον αφορά τη συνολική ονομαστική 
θερμική ισχύ του συνόλου της μονάδας 
καύσης. Εν τοιαύτη περιπτώσει, οι 
εκπομπές από τον καπναγωγό 
παρακολουθούνται χωριστά.

Or. it

(Συνέπεια της τροπολογίας 6.)

Τροπολογία 313
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν 
εγχώρια στερεά καύσιμα συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος άνω των 300 
MW ισχύουν ως οριακή τιμή εκπομπών NOx 
τα 400 mg/Nm3

Or. it

(Συνέπεια της τροπολογίας 6.)

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι υπάρχει εξαίρεση για τα όρια SO2 στην περίπτωση μονάδων καύσης που 
χρησιμοποιούν εγχώρια στερεά καύσιμα (άρθρο 31), πιστεύεται ότι πρέπει να χορηγηθεί 
εξαίρεση και για τα όρια NOx, λαμβάνοντας υπόψη ότι συνήθως τα εγχώρια στερεά καύσιμα 
είναι χαμηλού θερμικού ποσοστού.
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Τροπολογία 314
Christa Klaß

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 5 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τους αεριοστρόβιλους 
(συμπεριλαμβανομένων των αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου) που χρησιμοποιούν 
ελαφρά και μεσαία κλάσματα ως υγρά 
καύσιμα ισχύουν οριακές τιμές εκπομπών 
ΝΟx 90 mg/Nm³ και CO 100 mg/Nm³.

Για τους αεριοστρόβιλους 
(συμπεριλαμβανομένων των αεριοστρόβιλων 
συνδυασμένου κύκλου) που χρησιμοποιούν 
ελαφρά και μεσαία κλάσματα ως υγρά 
καύσιμα ισχύουν οριακές τιμές εκπομπών 
ΝΟx 120 mg/Nm³ και CO 100 mg/Nm³, εάν 
αυτοί λειτουργούν χρησιμοποιώντας 
καύσιμα υποκατάστασης για ολιγότερες από 
500 ώρες λειτουργίας ανά έτος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Τροπολογία 315
Christa Klaß

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 5 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Οι αεριοστρόβιλοι έκτακτης ανάγκης ή εκείνοι 
που καλύπτουν μόνο φορτία αιχμής του 
ενεργειακού εφοδιασμού, οι οποίοι λειτουργούν 
λιγότερο από 500 ώρες λειτουργίας ετησίως δεν 
καλύπτονται από τις οριακές τιμές εκπομπών 
που ορίζονται στο παρόν σημείο. Ο φορέας 
εκμετάλλευσης των μονάδων αυτών καταγράφει 
αυτές τις ώρες λειτουργίας.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Τροπολογία 316
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 6 – πίνακας – επικεφαλίδα

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η προσφάτως προταθείσα καθιέρωση οριακών τιμών εκπομπών (ELV) 
για εκπομπές CO από μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο. Βάσει της αρχής 
της επικουρικότητας, οι εκπομπές CO πρέπει να αντιμετωπίζονται δυνάμει της δικαιοδοσίας 
των κρατών μελών.

Τροπολογία 317
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 6 – πίνακας – στήλη CO

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

CO διαγράφεται
100



AM\810395EL.doc 21/47 PE440.003v01-00

EL

-
-
100
-
100

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η προσφάτως προταθείσα καθιέρωση οριακών τιμών εκπομπών (ELV) 
για εκπομπές CO από μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο. Βάσει της αρχής 
της επικουρικότητας, οι εκπομπές CO πρέπει να αντιμετωπίζονται δυνάμει της δικαιοδοσίας 
των κρατών μελών.

Τροπολογία 318
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 6 – πίνακας 

Θέση του Συμβουλίου

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

NOx CO
Μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με 
φυσικό αέριο, εξαιρουμένων των 
αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων 
μηχανών 

100 100

Μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με αέρια 
υψικαμίνων, αέρια οπτανθρακοποιείων ή αέρια 
χαμηλής θερμογόνου δύναμης προερχόμενα 
από αεριοποίηση υπολειμμάτων διυλιστηρίων, 
εξαιρουμένων των αεριοστροβίλων και των 
αεριοκίνητων μηχανών

200 (4) --

Μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με άλλα 
αέρια, εξαιρουμένων των αεριοστροβίλων και 
των αεριοκίνητων μηχανών 

200 (4) --

Αεριοστρόβιλοι (συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο(1) ως καύσιμο

50 (2)(3) 100

Αεριοστρόβιλοι (συμπεριλαμβανομένων των 120 --
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αεριοστρόβιλων συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν άλλα αέρια ως καύσιμα (4)
Αεριοκίνητες μηχανές 100 100

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
NOx CO 

Μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με 
φυσικό αέριο συνολικής ονομαστικής 
θερμικής ισχύος που δεν υπερβαίνει 300 MW, 
πλην των αεριοστροβίλων και των 
αεριοκίνητων μηχανών 

150 100

Μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με αέρια 
υψικαμίνων, αέρια οπτανθρακοποιείων ή αέρια 
χαμηλής θερμογόνου δύναμης προερχόμενα 
από αεριοποίηση υπολειμμάτων διυλιστηρίων, 
εξαιρουμένων των αεριοστροβίλων και των 
αεριοκίνητων μηχανών

200 (4) --

Μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με άλλα 
αέρια, εξαιρουμένων των αεριοστροβίλων και 
των αεριοκίνητων μηχανών 

200 (4) --

Αεριοστρόβιλοι (συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο(1) ως καύσιμο

50 (2)(3) 100

Αεριοστρόβιλοι (συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων συνδυασμένου κύκλου), που 
χρησιμοποιούν άλλα αέρια ως καύσιμα (4)

120 --

Αεριοκίνητες μηχανές 200 200

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να μπορεί να επιτύχει κανείς τις οριακές τιμές εκπομπών NOx που ορίζονται για 
υφιστάμενες μονάδες καύσης αερίου χωρίς να υπόκειται σε δυσανάλογα υψηλό κόστος εν 
συγκρίσει προς το όφελος για το περιβάλλον. Οι προτεινόμενες οριακές τιμές εκπομπών για 
υπάρχοντες λέβητες < 300 MW και αεριοκίνητες μηχανές δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν με 
χρήση μόνον πρωτευόντων μέτρων, αλλά θα απαιτήσουν τη θέσπιση δυσανάλογου 
δευτερεύοντος εξοπλισμού μείωσης εκπομπών.
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Τροπολογία 319
Inés Ayala Sender

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  V – Μέρος  1– τμήμα 6 – πίνακας  – σειρά 7 α (νέα)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

NOx CO

Οι αεριοκίνητες μηχανές που τροφοδοτούνται 
με αέρια χαμηλής θερμογόνου δύναμης  
προερχόμενα από σιδηρουργική διαδικασία 
και φυσικό αέριο

200 -

Or. en

Τροπολογία 320
Antonio Masip Hidalgo

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 1 – τμήμα 6 – σημείωση 4 α (νέα )

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(4a) 200 mg/Nm3 για τέτοιες 
αεριοκίνητες μηχανές που 
τροφοδοτούνται με αέρια χαμηλής 
θερμογόνου δύναμης προερχόμενα από 
σιδηρουργική διαδικασία και φυσικό 
αέριο.

Or. en

Τροπολογία 321
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V– Μέρος 1 - τμήμα 6 – παράγραφος 2 (μετά τις σημειώσεις)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για αεριοστροβίλους 
(συμπεριλαμβανομένων των 

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

αεριοστρόβιλων συνδυασμένου κύκλου), 
οι οριακές τιμές εκπομπών ΝΟx που 
καθορίζονται στον πίνακα του παρόντος 
σημείου ισχύουν μόνο για λειτουργία με 
φορτίο άνω του 70 %, προσδιοριζόμενη 
κατά ISO υπό συνθήκες βασικού φορτίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η προσφάτως προταθείσα καθιέρωση οριακών τιμών εκπομπών (ELV) 
για εκπομπές CO από μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο. Βάσει της αρχής 
της επικουρικότητας, οι εκπομπές  CO πρέπει να εξετάζονται βάσει της εθνικής δικαιοδοσίας.

Τροπολογία 322
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V –Μέρος 1 - τμήμα 6 – παράγραφος 3 (μετά τις σημειώσεις)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τους αεριοστρόβιλους 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστροβίλων συνδυασμένου κύκλου), 
οι οποίοι έλαβαν άδεια πριν από τις 27 
Νοεμβρίου 2002 ή οι φορείς 
εκμετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει 
πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας πριν από 
την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 
τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003, και των οποίων η ετήσια 
λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1.500 ώρες 
λειτουργίας, ως κινητός μέσος όρος 
πενταετίας, ισχύει οριακή τιμή NOx 
150mg/Nm3 όταν τροφοδοτούνται με 
φυσικό αέριο και 200 mg/Nm3 όταν 
τροφοδοτούνται με άλλα αέρια ή υγρά 
καύσιμα.

Για μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται 
με φυσικό αέριο οι οποίες έλαβαν άδεια 
πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 ή οι 
φορείς εκμετάλλευσης των οποίων είχαν 
υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας 
πριν από την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον 
η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το 
αργότερο στις 27 Νοεμβρίου 2003, και των 
οποίων η ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει 
τις 1.500 ώρες λειτουργίας, ως κινητός 
μέσος όρος πενταετίας, ισχύει οριακή τιμή 
NOx 150mg/Nm3 όταν τροφοδοτούνται με 
φυσικό αέριο και 200 mg/Nm3 όταν 
τροφοδοτούνται με άλλα αέρια ή υγρά 
καύσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει ίση μεταχείριση όλων των ειδών μονάδων και καυσίμων, η παρέκκλιση για τους 
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υφιστάμενους αεριοστρόβιλους πρέπει να επεκταθεί έτσι ώστε να περιλάβει όλα τα είδη των 
μονάδων καύσης που λειτουργούν με φυσικό αέριο συμπεριλαμβανομένων των λεβήτων, 
αεριοστρόβιλων και αεριοκίνητων μηχανών.  Παρόμοιες παρεκκλίσεις προβλέπονται επίσης για 
μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά καύσιμα.

Τροπολογία 323
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V –Μέρος 1 - τμήμα 6 – παράγραφος 3 (μετά τις σημειώσεις)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τους αεριοστρόβιλους 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστροβίλων συνδυασμένου κύκλου), 
οι οποίοι έλαβαν άδεια πριν από τις 27 
Νοεμβρίου 2002 ή οι φορείς 
εκμετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει 
πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας πριν από 
την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 
τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003, και των οποίων η ετήσια 
λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1.500 ώρες 
λειτουργίας, ως κινητός μέσος όρος 
πενταετίας, ισχύει οριακή τιμή NOx 
150mg/Nm3 όταν τροφοδοτούνται με 
φυσικό αέριο και 200 mg/Nm3 όταν 
τροφοδοτούνται με άλλα αέρια ή υγρά 
καύσιμα.

Για τους αεριοστρόβιλους 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστροβίλων συνδυασμένου κύκλου), 
οι οποίοι έλαβαν άδεια πριν από τις 27 
Νοεμβρίου 2002 ή οι φορείς 
εκμετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει 
πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας πριν από 
την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα 
τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003, και των οποίων η ετήσια 
λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 3.000 ώρες 
λειτουργίας, ως κινητός μέσος όρος 
πενταετίας, ισχύει οριακή τιμή NOx 
150mg/Nm3 όταν τροφοδοτούνται με 
φυσικό αέριο και 200 mg/Nm3 όταν 
τροφοδοτούνται με άλλα αέρια ή υγρά 
καύσιμα.

Or. it

(Σύμφωνα με την Τροπολογία 6.)

Τροπολογία 324
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V –Μέρος 1 - τμήμα 6 – παράγραφος 4 (μετά τις σημειώσεις) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τμήμα της μονάδας καύσης το οποίο 
απορρίπτει τα απαέριά του μέσω ενός ή 
περισσοτέρων χωριστών καπναγωγών 

Τμήμα της μονάδας καύσης το οποίο 
απορρίπτει τα απαέριά του μέσω ενός ή 
περισσοτέρων χωριστών καπναγωγών 
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εντός κοινής καπνοδόχου και ο αριθμός 
των ωρών λειτουργίας του δεν υπερβαίνει 
τις 1.500 ώρες λειτουργίας ετησίως, ως 
κινητός μέσος όρος πενταετίας μπορεί να 
υπόκειται στις οριακές τιμές εκπομπών που 
ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο όσον 
αφορά τη συνολική ονομαστική θερμική 
ισχύ του συνόλου της μονάδας καύσης. Εν 
τοιαύτη περιπτώσει, οι εκπομπές από τον 
καπναγωγό παρακολουθούνται χωριστά.

εντός κοινής καπνοδόχου και ο αριθμός 
των ωρών λειτουργίας του δεν υπερβαίνει 
τις 3.000 ώρες λειτουργίας ετησίως, ως 
κινητός μέσος όρος πενταετίας μπορεί να 
υπόκειται στις οριακές τιμές εκπομπών που 
ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο όσον 
αφορά τη συνολική ονομαστική θερμική 
ισχύ του συνόλου της μονάδας καύσης. Εν 
τοιαύτη περιπτώσει, οι εκπομπές από τον 
καπναγωγό παρακολουθούνται χωριστά.

Or. it

(Σύμφωνα με την Τροπολογία 6.)

Τροπολογία 325
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V –Μέρος 1 - τμήμα 6 – παράγραφος 5 (μετά τις σημειώσεις)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι αεριοστρόβιλοι και οι αεριοκίνητες 
μηχανές έκτακτης ανάγκης που
λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες 
λειτουργίας ετησίως καλύπτονται από τις 
οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στο 
παρόν σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης 
των μονάδων αυτών καταγράφει αυτές τις 
ώρες λειτουργίας.

Οι μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται 
με φυσικό αέριο οι οποίες λειτουργούν 
λιγότερο από 500 ώρες λειτουργίας 
ετησίως δεν καλύπτονται από τις οριακές 
τιμές εκπομπών που ορίζονται στο παρόν 
σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης των 
μονάδων αυτών καταγράφει αυτές τις ώρες 
λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση των 500 ωρών πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη των μονάδων που 
λειτουργούν με φυσικό αέριο και όλες τις χρήσεις. Λόγω της πιθανής αποκλίνουσας ερμηνείας 
της "έκτακτης χρήσης" στα διάφορα κράτη μέλη, πρέπει να αποφευχθεί η αναφορά σ' αυτήν. 
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Τροπολογία 326
Oreste Rossi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V –Μέρος 1 - τμήμα 6 – παράγραφος 5 α (νέα) (μετά τις σημειώσεις)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τις μονάδες καύσης που 
χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος που δεν 
υπερβαίνουν τις 500 MW, οι οποίες 
έλαβαν άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 
2002 ή οι φορείς εκμετάλλευσης των 
οποίων είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση 
χορήγησης αδείας πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία, εφόσον η μονάδα τέθηκε σε 
λειτουργία το αργότερο στις 27 
Νοεμβρίου 2003, και των οποίων η 
ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 
3.000 ώρες λειτουργίας, ως κινητός μέσος 
όρος πενταετίας, ισχύει η οριακή τιμή 
εκπομπών NOx 200 mg/Nm3.

Or. it

(Σύμφωνα με την Τροπολογία 6.)

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας που τροφοδοτούνται με αέρια καύσιμα και οι οποίες 
λειτουργούν για την κάλυψη των ανώτατων τιμών παραγωγής δεν εξετάζονται στην παρούσα 
οδηγία. Η έλλειψη αυτή μπορεί να αποκατασταθεί με την προσθήκη του παρόντος τμήματος.

Τροπολογία 327
Christa Klaß

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Τμήμα 2 – τμήμα 5 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τους αεριοστρόβιλους 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων συνδυασμένου κύκλου) 
που χρησιμοποιούν ελαφρά και μεσαία 
κλάσματα ως υγρά καύσιμα ισχύουν 

Για τους αεριοστρόβιλους 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων συνδυασμένου κύκλου) 
που χρησιμοποιούν ελαφρά και μεσαία 
κλάσματα ως υγρά καύσιμα ισχύουν 
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οριακές τιμές εκπομπών ΝΟx 50 mg/Nm³ 
και CO 100 mg/Nm³.

οριακές τιμές εκπομπών ΝΟx 120 mg/Nm³ 
και CO 100 mg/Nm³, εάν αυτοί 
λειτουργούν χρησιμοποιώντας καύσιμα 
υποκατάστασης για λιγότερες από 500 
ώρες λειτουργίας ανά έτος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αεριοστρόβιλοι δεν μπορούν πάντα να χρησιμοποιηθούν με φυσικό αέριο, πρέπει λοιπόν να 
μπορούν να λειτουργήσουν και με υγρά καύσιμα . Αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε περίπτωση που 
είναι αβέβαιη η διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου. Οι προτινόμενες οριακές τιμές δεν μπορούν 
να επιτευχθούν, ακόμα και στο πλαίσιο των πιο σύγχρονων τεχνολογιών, παρά μόνο εφόσον 
γίνει δυσανάλογη χρήση γλυκού ύδατος και αμμωνίας. Οι οριακές τιμές που προτείνει το 
Συμβούλιο δεν ανταποκρίνονται στις τιμές που προβλέπει η Οδηγία περί μεγάλων 
εγκαταστάσεων καύσης, η οποία αναφέρει ότι η μέτρηση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου 
πρέπει να κυμαίνεται από 120 έως 350 mg/Nm³.

Τροπολογία 328
Christa Klaß

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 2 – τμήμα 5 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Οι αεριοστρόβιλοι έκτακτης ανάγκης ή 
εκείνοι που καλύπτουν μόνο φορτία 
αιχμής του ενεργειακού εφοδιασμού, οι 
οποίοι λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες 
λειτουργίας ετησίως δεν καλύπτονται από 
τις οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται 
στο παρόν σημείο. Ο φορέας 
εκμετάλλευσης των μονάδων αυτών 
καταγράφει αυτές τις ώρες λειτουργίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση του Παραρτήματος V - Μέρος 2 – Τμήμα 5 – παράγραφος 1. 
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Τροπολογία 329
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  V – Μέρος 2 – τμήμα 6 – πίνακας – επικεφαλίδα και στήλη "CO"

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

CO
100
100
100

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η προσφάτως προταθείσα καθιέρωση οριακών τιμών εκπομπών (ELV) 
για εκπομπές CO από μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο. Βάσει της αρχής 
της επικουρικότητας, οι εκπομπές  CO πρέπει να εξετάζονται βάσει της εθνικής δικαιοδοσίας.

Τροπολογία 330
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 2 – τμήμα 6 – πίνακας 

Θέση του Συμβουλίου

NOx CO

Μονάδες καύσης πλην των αεριοστροβίλων και 
των αεριοκίνητων μηχανών 

100 100

Αεριοστρόβιλοι (συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστροβίλων συνδυασμένου κύκλου)

50 (1) 100

Αεριοκίνητες μηχανές 75 100

Σημείωση:
(1) Για τους αεριοστροβίλους ανοικτού κύκλου που έχουν απόδοση άνω του 35% - προσδιοριζόμενη κατά ISO 
υπό συνθήκες βασικού φορτίου - η οριακή τιμή εκπομπών NOx είναι 50xη/35, όπου η είναι η απόδοση του 
αεριοστροβίλου, εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό και προσδιοριζόμενη κατά ISO υπό συνθήκες βασικού 
φορτίου.
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου
NOx

(1) CO
Μονάδες καύσης με συνολική ονομαστική 
θερμική ισχύ που δεν υπερβαίνει τις 300 MW,  
πλην των αεριοστροβίλων και των 
αεριοκίνητων μηχανών  

150 100

Μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με 
φυσικό αέριο με συνολική ονομαστική 
θερμική ισχύ που υπερβαίνει τις 300 MW,  
πλην των αεριοστροβίλων και των 
αεριοκίνητων μηχανών

100 100

Αεριοστρόβιλοι (συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστροβίλων συνδυασμένου κύκλου)

50 100

Αεριοκίνητες μηχανές 200 200
Σημείωση:
(1) Για τους αεριοστροβίλους που έχουν απόδοση άνω του 35% - προσδιοριζόμενη κατά ISO υπό συνθήκες 
βασικού φορτίου - η οριακή τιμή εκπομπών NOx είναι 50xη/35, όπου η είναι η απόδοση του αεριοστροβίλου, 
εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό και προσδιοριζόμενη κατά ISO υπό συνθήκες βασικού φορτίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing 
disproportionately high cost compared to the environmental benefit. The proposed ELVs for 
existing boilers < 300 MW and gas engines cannot be complied with using only primary 
measures, but would require the introduction of disproportionate secondary abatement 
equipment. In contrast to existing plant requirements (see part 1), the requirements for new 
gas turbines do not differentiate into different ELVs for CHP, CCGT or mechanical drives. As 
a consequence, the efficiency correction factor shall be applicable to all types of gas turbines.

Τροπολογία 331
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 2 – Τμήμα 6 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Για αεροστροβίλους 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αεριοστρόβιλων συνδυασμένου κύκλου), 
οι οριακές τιμές εκπομπών ΝΟx που 
καθορίζονται στον πίνακα του παρόντος 
σημείου ισχύουν μόνο για λειτουργία με 
φορτίο άνω του 70 %, προσδιοριζόμενη 
κατά ISO υπό συνθήκες βασικού φορτίου.



AM\810395EL.doc 31/47 PE440.003v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση του Παραρτήματος V - Μέρος 2 – Τμήμα 6 - πίνακας - τίτλος και στήλη "CO".

Τροπολογία 332
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 2 – τμήμα 6 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση του Παραρτήματος V - Μέρος 2 – Τμήμα 6 – πίνακας. 

Τροπολογία 333
Thomas Ulmer

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 2 – τμήμα 6 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι αεριοστρόβιλοι και οι αεριοκίνητες 
μηχανές έκτακτης ανάγκης που 
λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες 
λειτουργίας ετησίως καλύπτονται από τις 
οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στο 
παρόν σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης 
των μονάδων αυτών καταγράφει αυτές τις 

Οι μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται 
με φυσικό αέριο οι οποίες λειτουργούν 
λιγότερο από 500 ώρες λειτουργίας 
ετησίως δεν καλύπτονται από τις οριακές 
τιμές εκπομπών που ορίζονται στο παρόν 
σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης των 
μονάδων αυτών καταγράφει αυτές τις ώρες 
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ώρες λειτουργίας. λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση του Παραρτήματος V - Μέρος 2 – Τμήμα 6 – πίνακας. 

Τροπολογία 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  V – Μέρος  3 – τμήμα 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι συγκεντρώσεις SO2, NOx και σκόνης 
στα απαέρια που προέρχονται από όλες τις 
μονάδες καύσης με συνολική ονομαστική 
θερμική ισχύ 100 MW και άνω μετρώνται 
συνεχώς.

1. Οι συγκεντρώσεις SO2, NOx, CO και 
σκόνης στα απαέρια που προέρχονται από 
όλες τις μονάδες καύσης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ 100 MW και 
άνω μετρώνται συνεχώς.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 76 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 335
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  V – Μέρος  4 – τμήμα 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Στην περίπτωση συνεχών μετρήσεων, οι 
οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στα 
μέρη 1 και 2 λογίζονται ως τηρηθείσες, 

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

εφόσον η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
των μετρήσεων δείχνει ότι, για τις ώρες 
λειτουργίας εντός ενός ημερολογιακού 
έτους, πληρούνταν όλοι οι παρακάτω όροι:

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

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

β) καμία επικυρωμένη ημερήσια μέση 
τιμή δεν υπερβαίνει το 110% των οικείων 
οριακών τιμών εκπομπών που 
καθορίζονται στα μέρη 1 και 2,

(γ) στις περιπτώσεις μονάδων καύσης 
που αποτελούνται μόνον από λέβητες που 
χρησιμοποιούν άνθρακα συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος κάτω των 
50 MW, η μη επικυρωμένη ημερήσια
μέση τιμή υπερβαίνει το 150% των 
οικείων οριακών τιμών εκπομπών που 
καθορίζονται στα μέρη 1 και 2,

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

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

Οι επικυρωμένες μέσες τιμές 
προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο σημείο 10 του μέρους 3.

Οι επικυρωμένες μέσες τιμές 
προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο σημείο 10 του μέρους 3.

Για τους σκοπούς του υπολογισμού των 
μέσων τιμών εκπομπών, δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι τιμές που μετρώνται κατά τις 
περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 30 
παράγραφοι 5 και 6 και στο άρθρο 37, 
καθώς και κατά τις φάσεις εκκίνησης και 
διακοπής της λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 77 της πρώτης ανάγνωσης. Ενώ τα επίπεδα που παρατίθενται 
στα έγγραφα αναφοράς για τις ΒΔΤ (BREF) αναφέρονται σε ημερήσιες μέσες τιμές, το 
Παράρτημα V προβλέπει ότι οι οριακές τιμές εκπομπών πρέπει να τηρούνται σε μηνιαία βάση. 
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Επιπλέον, οι ημερήσιες μέσες τιμές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 110% των οριακών τιμών 
εκπομπών και το 95% των ωριαίων μέσων τιμών εντός ενός έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
διπλάσιο των οριακών τιμών εκπομπών. Η πρόταση της Επιτροπής δεν κάνει διάκριση μεταξύ 
εγκαταστάσεων προ του 2016 και εγκαταστάσεων μετά το 2016. Ενώ διατηρούνται οι ίδιοι 
κανόνες συμμόρφωσης για τις νέες και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, είναι απαραίτητο να 
ευθυγραμμίζονται με τα συμπεράσματα για τις ΒΔΤ των εγγράφων αναφοράς BREF τα οποία 
βασίζονται σε ημερήσιες και όχι σε μηνιαίες μέσες τιμές.

Τροπολογία 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 4 – τμήμα 1 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

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

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

β) καμία επικυρωμένη ημερήσια μέση 
τιμή δεν υπερβαίνει το 110% των οικείων 
οριακών τιμών εκπομπών που 
καθορίζονται στα μέρη 1 και 2,
(γ) στις περιπτώσεις μονάδων καύσης 
που αποτελούνται μόνον από λέβητες που 
χρησιμοποιούν άνθρακα συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος κάτω των 
50 MW, η μη επικυρωμένη ημερήσια 
μέση τιμή υπερβαίνει το 150% των 
οικείων οριακών τιμών εκπομπών που 
καθορίζονται στα μέρη 1 και 2,
(d) το 95 % όλων των επικυρωμένων 
ωριαίων μέσων τιμών εντός του έτους δεν 
υπερβαίνει το 200 % των οικείων οριακών 
τιμών εκπομπών που καθορίζονται στα 
μέρη 1 και 2,

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

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 77 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 337
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα V – Μέρος 4 – τμήμα 1 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

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

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

β) καμία επικυρωμένη ημερήσια μέση 
τιμή δεν υπερβαίνει το 110% των οικείων 
οριακών τιμών εκπομπών που 
καθορίζονται στα μέρη 1 και 2,

(γ) στις περιπτώσεις μονάδων καύσης 
που αποτελούνται μόνον από λέβητες που 
χρησιμοποιούν άνθρακα συνολικής 
ονομαστικής θερμικής ισχύος κάτω των 
50 MW, η μη επικυρωμένη ημερήσια 
μέση τιμή υπερβαίνει το 150% των 
οικείων οριακών τιμών εκπομπών που 
καθορίζονται στα μέρη 1 και 2,

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

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

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 77 της πρώτης ανάγνωσης. Ενώ τα επίπεδα που παρατίθενται 
στα έγγραφα αναφοράς για τις ΒΔΤ (BREF) αναφέρονται σε ημερήσιες μέσες τιμές, το 
Παράρτημα V προβλέπει ότι οι οριακές τιμές εκπομπών πρέπει να τηρούνται σε μηνιαία βάση. 
Επιπλέον, οι ημερήσιες μέσες τιμές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 110% των οριακών τιμών 
εκπομπών και το 95% των ωριαίων μέσων τιμών εντός ενός έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
διπλάσιο των οριακών τιμών εκπομπών. Η πρόταση της Επιτροπής δεν κάνει διάκριση μεταξύ 
εγκαταστάσεων προ του 2016 και εγκαταστάσεων μετά το 2016. Ενώ διατηρούνται οι ίδιοι 
κανόνες συμμόρφωσης για τις νέες και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, είναι απαραίτητο να 
ευθυγραμμίζονται με τα συμπεράσματα για τις ΒΔΤ των εγγράφων αναφοράς BREF τα οποία 
βασίζονται σε ημερήσιες και όχι σε μηνιαίες μέσες τιμές.

Τροπολογία 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  V – Μέρος  5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Μέρος 5 διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή του νέου μέρους 5 που εισήγαγε το Συμβούλιο, το οποίο συνδέεται με το άρθρο 31.

Τροπολογία 339
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  V – Μέρος  5 – πίνακας  1

Θέση του Συμβουλίου
1. Ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης για μονάδες καύσης που αναφέρονται στο άρθρο 30, 

παράγραφος 2

Ελάχιστο ποσοστό αποθείωσηςΣυνολική 
ονομαστική 
θερμική Μονάδες οι οποίες έλαβαν άδεια πριν τις 27 Λοιπές μονάδες
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ισχύς (MW) Νοεμβρίου 2002 ή ο φορέας εκμετάλλευσης 
των οποίων είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση 
χορήγησης άδειας πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία, εφόσον η μονάδα τέθηκε σε 
λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεμβρίου 2003

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %

> 300 96 % (1) 96 %

Σημείωση:

(1) Για μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν ασφαλτούχο σχιστόλιθο, το ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης είναι 
95%.

Τροπολογία
1.  Ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης και ανώτατες οριακές τιμές εκπομπών για μονάδες 
καύσης που αναφέρονται στο άρθρο 30, παράγραφος 2)

Ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης και ανώτατες οριακές τιμές εκπομπών Συνολική 
ονομαστική 
θερμική 
ισχύς (MW)

Μονάδες οι οποίες έλαβαν άδεια πριν από την 
27η Νοεμβρίου 2002 ή ο φορέας 

εκμετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει 
πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας πριν από την εν 
λόγω ημερομηνία, εφόσον η μονάδα τέθηκε σε 

λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεμβρίου 2003

Λοιπές μονάδες

50-100 80 % μαζί με ανώτατη οριακή τιμή εκπομπών 
ύψους 650mg/Nm3

92 % μαζί με 
ανώτατη 

οριακή τιμή 
εκπομπών 

ύψους 
600mg/Nm3

100-300 90 % μαζί με ανώτατη οριακή τιμή εκπομπών 
ύψους 450mg/Nm3

92 % μαζί με 
ανώτατη 

οριακή τιμή 
εκπομπών 

ύψους 
400mg/Nm3

> 300 96 % μαζί με ανώτατη οριακή τιμή εκπομπών 
ύψους 450mg/Nm3 (1)

96 % μαζί με 
ανώτατη 

οριακή τιμή 
εκπομπών 

ύψους 
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400mg/Nm3

Σημείωση:

(1) Για μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν ασφαλτούχο σχιστόλιθο, το ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης είναι 
95% μαζί με ανώτατη οριακή τιμή εκπομπών ύψους 450mg/Nm3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία στις νέες παρεκκλίσεις που εισήγαγε το Συμβούλιο.
Μεγάλες μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν εγχώρια καύσιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε 
θείο (δηλ. λιγνίτη) είναι αυτές που παράγουν τις περισσότερες εκπομπές θείου στην Ευρώπη. 
Για να προβλεφθούν περιβαλλοντικές εγγυήσεις, χρειάζεται να εξασφαλισθεί ότι τα μέγιστα 
ποσοστά αποθείωσης υπόκεινται σε τουλάχιστον αυτές τις λιγότερο φιλόδοξες οριακές τιμές 
εκπομπών σε σύγκριση με τις οριακές τιμές εκπομπών που εφαρμόζονται  σε καύσιμα χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο.

Τροπολογία 340
Inés Ayala Sender

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  V – Μέρος  5 – πίνακας  1 – σημείωση 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1a) Για τις εγκαταστάσεις εκείνες που 
έλαβαν άδεια πριν την 1η Ιουλίου 1987και 
είχαν καθιερώσει την αποθείωση των 
ροών απαερίων πριν από το 2000, και 
είχαν επίσης καθιερώσει τεχνολογίες 
σύμφωνα με την Οδηγία 2001/80 πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2008, το ελάχιστο 
ποσοστό αποθείωσης θα είναι 93%.

Or. en

Τροπολογία 341
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  V – Μέρος  5 – πίνακας  2

Θέση του Συμβουλίου
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2. Ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης για μονάδες καύσης που αναφέρονται στο άρθρο 30, 
παράγραφος 3

Συνολική ονομαστική θερμική ισχύς (MW) Ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %

Τροπολογία
2. Ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης και ανώτατες οριακές τιμές εκπομπών για μονάδες 

καύσης που αναφέρονται στο άρθρο 30, παράγραφος 3)

Συνολική ονομαστική θερμική ισχύς (MW) Ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης

50-100 93 % μαζί με ανώτατη οριακή τιμή 
εκπομπών ύψους 600mg/Nm3

100-300 93 % μαζί με ανώτατη οριακή τιμή 
εκπομπών ύψους 400mg/Nm3

> 300 97 % μαζί με ανώτατη οριακή τιμή 
εκπομπών ύψους 400mg/Nm3

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση του Παραρτήματος V - Μέρος 2 – Τμήμα 5 –πίνακας 1.

Τροπολογία 342
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  V – Μέρος  6

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα ελάχιστα ποσοστά αποθείωσης που 
ορίζονται στο Μέρος 5 του παρόντος 
Παραρτήματος ισχύουν ως μηνιαία μέση 
οριακή τιμή.

Τα ελάχιστα ποσοστά αποθείωσης που 
ορίζονται στο Μέρος 5 του παρόντος 
Παραρτήματος ισχύουν ως ημερήσια μέση 
οριακή τιμή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία στη νέα παρέκκλιση  που εισήγαγε το Συμβούλιο. Ενώ τα επίπεδα που παρατίθενται 
στα έγγραφα αναφοράς για τις ΒΔΤ (BREF) αναφέρονται σε ημερήσιες μέσες τιμές, το 
Παράρτημα V προβλέπει ότι οι οριακές τιμές εκπομπών πρέπει να τηρούνται σε μηνιαία βάση. 
Χρειάζεται να ευθυγραμμισθεί το σημερινό κείμενο προς το BREF που βασίζεται σε ημερήσιους 
μέσους όρους και όχι μηνιαίους.

Τροπολογία 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  V – Μέρος  7

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Μέρος 7 διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιεί ένα νέο άρθρο που εισήγαγε το Συμβούλιο.

Τροπολογία 344
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  V – Μέρος  7 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) μονάδες καύσης οι οποίες έλαβαν 
άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 ή 
οι φορείς εκμετάλλευσης των οποίων 
είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης 
άδειας πριν από την εν λόγω ημερομηνία, 
εφόσον η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το 
αργότερο στις 27 Νοεμβρίου 2003: 1000 
mg/Nm³·

(α) 350 mg/Nm³·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του νέου κειμένου που εισήγαγε το Συμβούλιο. Δεν χρειάζονται ειδικοί 
κανόνες για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (LCPs) διύλισης /χημικής μετατροπής σε 
σύγκριση με άλλες LCPs.  Αυτό παρεμποδίζει χωρίς λόγο τις μειώσεις των εκπομπών.
LCPs: Οι εγκαταστάσεις χημικής μετατροπής και τα διυλιστήρια μπορούν να κατευθύνουν 
τα υπολείμματα με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο προς εκείνες τις εγκαταστάσεις που 
προβλέπουν την καλύτερη δυνατή ανάκτηση του θείου ή εξοπλισμό αποθείωσης.  Εάν 
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν φτηνά υπολείμματα διύλισης με υψηλή περιεκτικότητα σε 
θείο και για τους μικρούς λέβητες και θερμαντήρες, πρέπει να εγκαταστήσουν τεχνικές 
μείωσης, ενδεχομένως με εγκατάσταση για συνδυασμό αρκετών καπνοδόχων.

Τροπολογία 345
Esther de Lange

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  V – Μέρος  7 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) μονάδες καύσης οι οποίες έλαβαν άδεια 
πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 ή οι 
φορείς εκμετάλλευσης των οποίων είχαν 
υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας 
πριν από την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον 
η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το 
αργότερο στις 27 Νοεμβρίου 2003: 1000
mg/Nm³·

(α) μονάδες καύσης οι οποίες έλαβαν άδεια 
πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 ή οι 
φορείς εκμετάλλευσης των οποίων είχαν 
υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας 
πριν από την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον 
η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το 
αργότερο στις 27 Νοεμβρίου 2003: 800
mg/Nm³·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οριακές τιμές εκπομπών για τα διυλιστήρια δεν είναι συνεπείς. Ο μέσος όρος οριακών τιμών 
εκπομπών που προβλέπεται στο άρθρο 37(2) και το Παράρτημα V, μέρος 7, είναι υψηλότερος 
από τις ανώτατες οριακές τιμές στο Παράρτημα V, μέρος 1, σημεία 2 και 3. Αυτό παρέχει 
αδικαιολόγητη πρόσθετη ευελιξία και ενδέχεται να παρεμποδίσει χωρίς λόγο τη μείωση των 
εκπομπών.



PE440.003v01-00 42/47 AM\810395EL.doc

EL

Τροπολογία 346
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  V – Μέρος  7 – στοιχείο β

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) λοιπές μονάδες καύσης: 600 mg/Nm³. β) 850 mg/Nm3 εάν οι μονάδες καύσης 
δεν έχουν περισσότερο από 1500 ώρες 
λειτουργίας ανά έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του νέου κειμένου που εισήγαγε το Συμβούλιο. Δεν χρειάζονται ειδικοί 
κανόνες για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (LCPs) διύλισης/χημικής μετατροπής σε 
σύγκριση με άλλες LCPs.  Αυτό παρεμποδίζει χωρίς λόγο τις μειώσεις των εκπομπών.
LCPs: Οι εγκαταστάσεις χημικής μετατροπής και τα διυλιστήρια μπορούν να κατευθύνουν 
τα υπολείμματα με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο προς εκείνες τις εγκαταστάσεις που 
προβλέπουν την καλύτερη δυνατή ανάκτηση του θείου ή εξοπλισμό αποθείωσης.  Εάν 
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν φτηνά υπολείμματα διύλισης με υψηλή περιεκτικότητα σε 
θείο και για τους μικρούς λέβητες και θερμαντήρες, πρέπει να εγκαταστήσουν τεχνικές 
μείωσης, ενδεχομένως με εγκατάσταση για συνδυασμό αρκετών καπνοδόχων.

Τροπολογία 347
Esther de Lange

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  V – Μέρος  7 – στοιχείο β

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) λοιπές μονάδες καύσης: 600 mg/Nm³. β) λοιπές μονάδες καύσης: 400 mg/Nm³. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οριακές τιμές εκπομπών για τα διυλιστήρια δεν είναι συνεπείς. Ο μέσος όρος οριακών τιμών 
εκπομπών που προβλέπεται στο άρθρο 37(2) και το Παράρτημα V, μέρος 7, είναι υψηλότερος 
από τις ανώτατες οριακές τιμές στο Παράρτημα V, μέρος 1, σημεία 2 και 3. Αυτό παρέχει 
αδικαιολόγητη πρόσθετη ευελιξία και ενδέχεται να παρεμποδίσει χωρίς λόγο τη μείωση των 
εκπομπών.
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Τροπολογία 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  VΙ – Μέρος  6 – σημείο 2.5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 78 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.
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Τροπολογία 349
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα  VΙ – Μέρος  6 – σημείο 2.5–παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 78 από την πρώτη ανάγνωση. Η θέση  του Συμβουλίου 
προβλέπει ειδικές περιπτώσεις στις οποίες οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να επιβάλουν 
απαιτήσεις για τα HCI, HF και SO2. Αυτό περιλαμβάνει το ενδεχόμενο μη μετρήσεων. Η 
ποιότητα της αξιολόγησης της παρακολούθησης εξαρτάται εν πολλοίς από τη 
δειγματοληψία των απορριμμάτων, οπότε, η ανάμειξη απορριμμάτων από διάφορες πηγές και 
η λήψη υπόψη του αυξημένου μεριδίου π.χ. της περιεκτικότητας σε χλώριο λόγω του PVC
μπορεί να περιορίσει την ποιότητα της δειγματοληψίας. Εάν επιτραπεί μια τέτοια εξαίρεση, τα 
δεδομένα παρακολούθησης θα είναι επιλεκτικά και ενδέχεται να μην παρατηρούν  τις ανώτατες 
τιμές των εκπομπών.

Τροπολογία 350
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.6 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2.6. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
να απαιτήσει μία μέτρηση ανά δύο έτη για 

2.6. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
να απαιτήσει μια μόνο μέτρηση ετησίως
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βαρέα μέταλλα και μία μέτρηση ανά έτος 
για διοξίνες και φουράνια στις εξής 
περιπτώσεις:

για βαρέα μέταλλα και για διοξίνες και 
φουράνια στις εξής περιπτώσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Reinstatement of first reading amendment 78. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. We need continuous monitoring system for heavy metal since 
continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of these 
highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Τροπολογία 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.6 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2.6. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
να απαιτήσει μία μέτρηση ανά δύο έτη για 
βαρέα μέταλλα και μία μέτρηση ανά έτος 
για διοξίνες και φουράνια στις εξής 
περιπτώσεις:

2.6. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει 
να απαιτήσει μια μόνο μέτρηση ετησίως
για βαρέα μέταλλα και για διοξίνες και 
φουράνια στις εξής περιπτώσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 79 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.
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Τροπολογία 352
Åsa Westlund

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.6 – στοιχείο γ α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γα) ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να 
αποδείξει ότι δεν υποβάλλονται σε 
επεξεργασία ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά 
απόβλητα ή απόβλητα που περιέχουν 
χλωριωμένες ενώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Reinstatement of first reading amendment 80. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. BAT is the use of continuous monitoring system for heavy metal 
since continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of 
these highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Τροπολογία 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.6 – στοιχείο γ α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γα) ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να 
αποδείξει ότι δεν υποβάλλονται σε 
επεξεργασία ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά 
απόβλητα ή απόβλητα που περιέχουν 
χλωριωμένες ενώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 80 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.
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