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* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης 
της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις 
βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) 
(Αναδιατύπωση)
(11962/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση - αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (11962/2009 –
C7-0034/2010),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0844),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο
(C6-0002/2008),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7 και το άρθρο 192, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για η Λειτουργία της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση κατά τη δεύτερη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο,
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 10.3.2009, P6_TA(2009)0093.
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Τροπολογία 1

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 14

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14) Είναι σημαντική η παροχή επαρκούς 
ευελιξίας στις αρμόδιες αρχές για τον 
καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών οι 
οποίες διασφαλίζουν ότι, υπό κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας, οι εκπομπές δεν 
υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές. Προς τούτο, η αρμόδια αρχή 
δύναται να καθορίζει οριακές τιμές 
εκπομπών διαφορετικές από τα επίπεδα 
εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές όσον αφορά τις 
ισχύουσες τιμές, χρονικές περιόδους και 
συνθήκες αναφοράς, εφόσον 
αποδεικνύεται, μέσω των αποτελεσμάτων
της παρακολούθησης των εκπομπών, ότι οι 
εκπομπές δεν έχουν υπερβεί τα επίπεδα 
που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές.

(14) Είναι σημαντική η παροχή επαρκούς 
ευελιξίας στις αρμόδιες αρχές για τον 
καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών οι 
οποίες διασφαλίζουν ότι, υπό κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας, οι εκπομπές δεν 
υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές. Η συμμόρφωση προς τις 
οριακές τιμές εκπομπών που τίθενται στις 
άδειες συνήθως οδηγούν σε 
επιχειρησιακά επίπεδα κατώτερα των εν 
λόγω οριακών τιμών εκπομπών. Προς 
τούτο, η αρμόδια αρχή δύναται να 
καθορίζει οριακές τιμές εκπομπών 
διαφορετικές από τα επίπεδα εκπομπών 
που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές όσον αφορά τις ισχύουσες τιμές, 
χρονικές περιόδους και συνθήκες 
αναφοράς, εφόσον αποδεικνύεται, μέσω 
των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης 
των εκπομπών, ότι οι εκπομπές δεν έχουν 
υπερβεί τα επίπεδα που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Or. en

Τροπολογία 2

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 18

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(18) Η διασπορά κοπριάς συμβάλλει 
σημαντικά στις εκπομπές ρύπων στην 
ατμόσφαιρα και στα ύδατα. Προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι της Θεματικής
Στρατηγικής για την Ατμοσφαιρική 
Ρύπανση και της νομοθεσίας της Ένωσης 

διαγράφεται
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περί προστασίας των υδάτων, 
επιβάλλεται η εκ μέρους της Επιτροπής 
επανεξέταση της ανάγκης θέσπισης των 
καταλληλότερων ελέγχων των εν λόγω 
εκπομπών μέσω της χρήσης των 
βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 73, παράγραφος 2, εδάφιο a, στοιχείο iii. Το 
κείμενο του Συμβουλίου διαγράφεται.

Τροπολογία 3

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 37

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση μέσων με βάση την αγορά θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο τη νομοθεσία. 
Επιπλέον, οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου και του θείου έχουν τοπικές και περιφερειακές 
συνέπειες και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ. 
Διαγραφή του νέου κειμένου του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 4

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 38

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(38) Τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή.

(38) Σύμφωνα με το άρθρο 291 της 
ΣΛΕΕ,  οι κανόνες και οι γενικές αρχές 
σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από 
τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή, θεσπίζονται εκ των προτέρων 
με κανονισμό που θεσπίζεται με βάση τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία. Εν 
αναμονή της έγκρισης του εν λόγω νέου 
κανονισμού, και λόγω της αναγκαιότητας 
θέσπισης και εφαρμογής το συντομότερο 
δυνατό της παρούσας οδηγίας, ο έλεγχος 
από τα κράτη μέλη θα πρέπει να ασκείται
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή, στον 
βαθμό που οι διατάξεις αυτές είναι 
συμβατές με τις τροποποιηθείσες 
Συνθήκες. Οι αναφορές στις διατάξεις 
αυτές πρέπει ωστόσο να 
αντικατασταθούν με αναφορές στους 
κανόνες και τις αρχές που ορίζονται στο 
νέο κανονισμό, μόλις αυτός τεθεί σε 
εφαρμογή.

Or. en

Τροπολογία 5

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 39

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(39) Προκειμένου να μπορούν οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας να προσαρμόζονται 

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

στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο 
βάσει βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
θεσπίζει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
υιοθετώντας τα συμπεράσματα ΒΔΤ και 
να συμπληρώνει ή να τροποποιεί τις 
οριακές τιμές εκπομπών και τους κανόνες 
σχετικά με την παρακολούθηση και τη 
συμμόρφωση που έχουν ήδη θεσπιστεί με 
την παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση των 
μονάδων αποτέφρωσης και 
συναποτέφρωσης αποβλήτων, τα ανωτέρω 
ενδέχεται να συμπεριλάβουν τον 
καθορισμό κριτηρίων για τη χορήγηση 
παρεκκλίσεων από τη συνεχή 
παρακολούθηση των συνολικών εκπομπών 
σκόνης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση νέας αιτιολογικής σκέψης που εισήγαγε το Συμβούλιο. Συνδέεται με την 
τροπολογία επί του άρθρου 74, παράγραφος 1.

Τροπολογία 6

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(39a) Προκειμένου να γίνει δυνατή η 
προσαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας στα αποτελέσματα 
των εκτιμήσεων της Επιτροπής σχετικά 
με την ανάγκη για τη θέσπιση σε επίπεδο 
Ένωσης ελάχιστων οριακών τιμών 
εκπομπής και κανόνων για την 
παρακολούθηση και τη συμμόρφωση 
όσον αφορά ορισμένες δραστηριότητες 
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στο πλαίσιο των οικείων συμπερασμάτων 
ΒΔΤ, με βάση τον αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων αυτών στο περιβάλλον 
συνολικά, ή την κατάσταση εφαρμογής 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για 
τις δραστηριότητες αυτές, η Επιτροπή 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, σχετικά με την 
καθιέρωση σε επίπεδο Ένωσης 
ελάχιστων οριακών τιμών εκπομπής και 
κανόνων για την παρακολούθηση και τη 
συμμόρφωση για τις δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς των 
οικείων συμπερασμάτων ΒΔΤ.

Or. en

Τροπολογία 7

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 39 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(39β) Για να καταστεί δυνατή η 
συμπλήρωση ή τροποποίηση των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας με 
σκοπό να διασφαλισθεί συνεκτική 
εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, όπως
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να θεσπίζει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της ΣΛΕΕ, όσον αφορά τη θέσπιση 
συγκεκριμένων κριτηρίων για τον 
καθορισμό από τις αρμόδιες αρχές σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις στους όρους της 
άδειας, λιγότερο αυστηρών τιμών 
εκπομπών για τις εν λόγω εγκαταστάσεις, 
συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων όσον αφορά τη γεωγραφική 
θέση ή τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες μιας εγκατάστασης, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της, που ωστόσο δεν 
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μπορούν να υπερβαίνουν τις ελάχιστες 
οριακές τιμές εκπομπών σε επίπεδο 
Ένωσης και τους κανόνες σχετικά με την
παρακολούθηση και τη συμμόρφωση.

Or. en

Τροπολογία 8

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 39 γ (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(39γ) Για να καταστεί δυνατή η 
συμπλήρωση ή τροποποίηση των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας με 
σκοπό να διασφαλισθεί συνεκτική 
εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και η 
συστηματική εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να θεσπίζει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, 
όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τον
καθορισμό των φάσεων εκκίνησης και 
διακοπής της λειτουργίας, την 
ημερομηνία από την οποία 
καθιερώνονται συνεχείς μετρήσεις των 
εκπομπών στην ατμόσφαιρα βαρέων 
μετάλλων και διοξινών και φουρανίων 
και τον τύπο, τη μορφή και τη συχνότητα 
των πληροφοριών που τα κράτη μέλη θα 
θέτουν στη διάθεση Επιτροπής, καθώς 
και επιπλέον κριτήρια για την αξιολόγηση 
των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Or. en
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Τροπολογία 9

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 - παράγραφος 14

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14) «φορέας εκμετάλλευσης»: κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
εκμεταλλεύεται ή ελέγχει εν όλω ή εν 
μέρει την εγκατάσταση ή τη μονάδα 
καύσης ή μονάδα αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης αποβλήτων ή, αν αυτό 
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, στο 
οποίο έχει εκχωρηθεί αποφασιστική 
οικονομική εξουσία επ’ αυτής της τεχνικής 
λειτουργίας της εγκατάστασης ή της 
μονάδας,

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαλοιφή του νέου όρου που προσέθεσε το Συμβούλιο.

Τροπολογία 10

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 - παράγραφος 18

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 15 της πρώτης ανάγνωσης.
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Τροπολογία 11

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 - παράγραφος 46 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(46a) "γενικοί δεσμευτικοί κανόνες": οι 
οριακές τιμές εκπομπών ή άλλες 
προϋποθέσεις, που ορίζονται στην 
περιβαλλοντική νομοθεσία, τουλάχιστον 
σε επίπεδο τομέα, που θεσπίζονται με την 
πρόθεση να χρησιμοποιηθούν άμεσα για 
τον καθορισμό των όρων αδειοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξει σαφής ορισμός των «γενικών δεσμευτικών κανόνων». 
Επανεισαγωγή της τροπολογίας 17 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 12

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Εάν η παράβαση των όρων της άδειας 
προκαλεί άμεσο κίνδυνο για την υγεία των 
ανθρώπων ή απειλεί να έχει άμεση 
αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, και 
μέχρις ότου αποκατασταθεί η 
συμμόρφωση, σύμφωνα με τα στοιχεία β) 
και γ) του πρώτου εδαφίου, η λειτουργία 
της εγκατάστασης, της μονάδας καύσης, 
της μονάδας αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης αποβλήτων ή του 
σχετικού τμήματος αυτών αναστέλλεται.

Εάν η παράβαση των όρων της άδειας 
προκαλεί σημαντικό κίνδυνο για την υγεία 
των ανθρώπων ή για το περιβάλλον, και 
μέχρις ότου αποκατασταθεί η 
συμμόρφωση, σύμφωνα με τα στοιχεία β) 
και γ) του πρώτου εδαφίου, η λειτουργία 
της εγκατάστασης, της μονάδας καύσης, 
της μονάδας αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης αποβλήτων ή του 
σχετικού τμήματος αυτών αναστέλλεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 21 στην πρώτη ανάγνωση.
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Τροπολογία 13

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 12 - παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

(ε) εάν η δραστηριότητα περιλαμβάνει 
χρήση επικίνδυνων ουσιών σε σημαντικές 
ποσότητες, βασική έκθεση που παρέχει 
πληροφορίες για τις ουσίες αυτές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 23 στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 14

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 - παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Η Επιτροπή λαμβάνει τη γνώμη του 
φόρουμ σχετικά με το προτεινόμενο 
περιεχόμενο των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ 
και τη συνεκτιμά για τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 5.

4. Η Επιτροπή λαμβάνει και δημοσιοποιεί 
τη γνώμη του φόρουμ σχετικά με το 
προτεινόμενο περιεχόμενο των εγγράφων 
αναφοράς ΒΔΤ και τη συνεκτιμά για τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 5.

Or. en

Τροπολογία 15

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 - παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

5. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 76, αποφάσεις σχετικά με τα 
συμπεράσματα ΒΔΤ.
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παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 16

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 17

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5β. Σε περίπτωση που η έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5α εντοπίσει 
την ανάγκη για καθιέρωση ελάχιστων 
οριακών τιμών εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ 
και κανόνων για την παρακολούθηση και 
συμμόρφωση των δραστηριοτήτων, η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 76, ελάχιστες οριακές τιμές 
εκπομπών και κανόνων για την 
παρακολούθηση και συμμόρφωση των 
σχετικών δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 18

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 - παράγραφος 6

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Μετά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με 
την παράγραφο 5, η Επιτροπή καθιστά 
αμέσως διαθέσιμο στο κοινό το έγγραφο 
αναφοράς ΒΔΤ.

6. Μετά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με 
την παράγραφο 5, η Επιτροπή καθιστά 
αμέσως διαθέσιμο στο κοινό το έγγραφο 
αναφοράς ΒΔΤ και εξασφαλίζει ότι τα 
συμπεράσματα για τις ΒΔΤ τα οποία 
περιλαμβάνονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ διατίθενται στις επίσημες γλώσσες 
των κρατών μελών. Κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, η Επιτροπή θέτει στη 
διάθεσή του το σύνολο του εγγράφου 
αναφοράς ΒΔΤ στη γλώσσα στην οποία 
έχει ζητηθεί. Η οριστικοποίηση της 
αναθεώρησης γίνεται εντός οκτώ ετών 
από τη δημοσίευση της προηγούμενης 
έκδοσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 27 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 19

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(στ) μέτρα σχετικά με τις μη κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας, όπως την έναρξη 
λειτουργίας, τις διαρροές, την 
ελαττωματική λειτουργία, τις προσωρινές 
διακοπές και την οριστική παύση της 
λειτουργίας·

(στ) μέτρα σχετικά με τις μη κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας, όπως την έναρξη 
και παύση λειτουργίας, τις διαρροές, την 
ελαττωματική λειτουργία, τις προσωρινές 
διακοπές και την οριστική παύση της 
λειτουργίας·

Or. en

Τροπολογία 20

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 - παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η 
αρμόδια αρχή δύναται να θέσει όρους 
αδειοδότησης αυστηρότερους από αυτούς 
που επιτυγχάνονται με τη χρήση βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών, οι οποίες 
περιγράφονται στα συμπεράσματα ΒΔΤ. 
Τα κράτη μέλη δύνανται να θέτουν 
κανόνες με βάση τους οποίους η αρμόδια 
αρχή να δύναται να θεσπίζει 
αυστηρότερους όρους αδειοδότησης.

Or. en
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Τροπολογία 21

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 - παράγραφος 6

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Στις περιπτώσεις που, δραστηριότητα ή 
είδος της διαδικασίας παραγωγής που 
διεξάγεται εντός εγκατάστασης δεν 
καλύπτεται από συμπεράσματα αναφοράς 
ΒΔΤ ή στις περιπτώσεις που τα εν λόγω 
συμπεράσματα δεν καλύπτουν όλες τις 
πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
δραστηριότητας ή της διαδικασίας, η 
αρμόδια αρχή καθορίζει τους όρους 
αδειοδότησης με βάση τις διαθέσιμες 
βέλτιστες τεχνικές που έχει προσδιορίσει 
για τις οικείες δραστηριότητες ή 
διαδικασίες δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στα κριτήρια που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ.

6. Στις περιπτώσεις που, δραστηριότητα ή 
είδος της διαδικασίας παραγωγής που 
διεξάγεται εντός εγκατάστασης δεν 
καλύπτεται από συμπεράσματα αναφοράς 
ΒΔΤ ή στις περιπτώσεις που τα εν λόγω 
συμπεράσματα δεν καλύπτουν όλες τις 
πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
δραστηριότητας ή της διαδικασίας, η 
αρμόδια αρχή, κατόπιν διαβούλευσης με 
τον φορέα εκμετάλλευσης, καθορίζει τους 
όρους αδειοδότησης με βάση τις 
διαθέσιμες βέλτιστες τεχνικές που έχει 
προσδιορίσει για τις οικείες 
δραστηριότητες ή διαδικασίες δίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο φορέας εκμετάλλευσης γνωρίζει καλύτερα τη διαδικασία και πρέπει να εμπλέκεται στον 
καθορισμό των όρων αδειοδότησης που μπορούν να επιτευχθούν με τη χρησιμοποίηση των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 30 της πρώτης 
ανάγνωσης.

Τροπολογία 22

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 - παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

προκύψει ότι:

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

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

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

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

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίδονται 
εγκαίρως στο ενδιαφερόμενο κοινό 
ουσιαστικές ευκαιρίες να συμμετέχει στη 
διαδικασία λήψεως απόφασης για τη 
χορήγηση της παρέκκλισης που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες 

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, μέσω 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
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διευκρινίζονται κριτήρια τα οποία θα 
ληφθούν υπ’ όψιν για την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου.

με το άρθρο 76, συγκεκριμένα κριτήρια 
για τη χορήγηση της παρέκκλισης της 
παρούσας παραγράφου.

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 32 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 23

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4a. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 
εφαρμόζονται στη διασπορά ζωικής 
κοπριάς και κτηνοτροφικής ιλύος εκτός 
του χώρου της εγκατάστασης κατά τα 
αναφερόμενα στο σημείο 6.6 του 
παραρτήματος Ι,  με εξαίρεση τις 
περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, 
για την προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.1.
1 ΕΕ L 375, 31.12.1991, σελ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 114 της πρώτης ανάγνωσης.
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Τροπολογία 24

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 17

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Όταν θεσπίζουν γενικούς δεσμευτικούς 
κανόνες σύμφωνα με το άρθρο 6, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη 
προσέγγιση και υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος, ισοδύναμο με εκείνο 
που επιτυγχάνεται με τους όρους της 
μεμονωμένης άδειας. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω γενικοί 
δεσμευτικοί κανόνες επικαιροποιούνται 
σύμφωνα με τις εξελίξεις των διαθέσιμων 
βέλτιστων τεχνικών.

1. Όταν θεσπίζουν γενικούς δεσμευτικούς 
κανόνες τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ολοκληρωμένη προσέγγιση και υψηλό 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, 
ισοδύναμο με εκείνο που επιτυγχάνεται με 
τους όρους της μεμονωμένης άδειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαλοιφή της προσθήκης του Συμβουλίου. Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 17, 
παράγραφος 3α (νέα).

Τροπολογία 25

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1a. Οι γενικοί δεσμευτικοί κανόνες 
στηρίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, χωρίς να προδιαγράφουν τη 
χρήση τεχνικής ή συγκεκριμένης 
τεχνολογίας προκειμένου να διασφαλισθεί 
η συμμόρφωση με τα άρθρα 14 και 15.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 34 της πρώτης ανάγνωσης.
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Τροπολογία 26

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γενικοί δεσμευτικοί κανόνες 
επικαιροποιούνται βάσει των εξελίξεων 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
συμμόρφωση με το άρθρο 21.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 35 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 27

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 γ (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1γ. Οι γενικοί δεσμευτικοί κανόνες που 
θεσπίζονται βάσει των παραγράφων 1 
έως 1β περιέχουν αναφορά στην παρούσα 
οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική 
αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή του κειμένου της πρότασης της Επιτροπής.
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Τροπολογία 28

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια 
αρχή να παρακολουθεί ή να ενημερώνεται 
σχετικά με τις εξελίξεις των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών και τη δημοσίευση 
νέων ή αναθεωρημένων συμπερασμάτων 
ΒΔΤ.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια 
αρχή να παρακολουθεί ή να ενημερώνεται 
σχετικά με τις εξελίξεις των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών και τη δημοσίευση 
νέων ή αναθεωρημένων συμπερασμάτων 
ΒΔΤ, και ενημερώνουν το ενδιαφερόμενο 
κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο τα κράτη μέλη να ενημερώνουν το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με τις εξελίξεις 
όσον αφορά τα συμπεράσματα ΒΔΤ. Επανεισαγωγή της τροπολογίας 36 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 29

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…..*.

Or. en

                                               
* ΕΕ: Δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
* ΕΕ: Δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 41.

Τροπολογία 30

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 - παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Βάσει των σχεδίων επιθεώρησης, η 
αρμόδια αρχή καταρτίζει περιοδικά 
προγράμματα τακτικών περιβαλλοντικών 
επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
συχνότητας των επιτόπου επισκέψεων για 
τις διάφορες κατηγορίες εγκαταστάσεων.

4. Βάσει των σχεδίων επιθεώρησης, η 
αρμόδια αρχή καταρτίζει περιοδικά 
προγράμματα επιθεώρησης, καθορίζοντας
τη συχνότητα των επιτόπου επισκέψεων 
για τις διάφορες κατηγορίες 
εγκαταστάσεων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι είναι 
διαθέσιμος ικανός αριθμός 
εξειδικευμένου προσωπικού για τη 
διενέργεια των εν λόγω επιθεωρήσεων.
Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, 
για κάθε εγκατάσταση, τουλάχιστον μία 
επιτόπου αιφνίδια επίσκεψη ανά 
δεκαοκτώ μήνες. Η συχνότητα αυτή 
αυξάνεται τουλάχιστον σε μία επίσκεψη 
ανά εξάμηνο εάν κατά την επιθεώρηση 
διαπιστωθεί περίπτωση μη συμμόρφωσης 
προς τους όρους της άδειας.

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.

Εάν τα προγράμματα αυτά στηρίζονται
σε συστηματική εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, η 
συχνότητα των επιτόπου επισκέψεων 
μπορεί να μειωθεί σε μία τουλάχιστον 
επίσκεψη ανά 24 μήνες.

Η συστηματική εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων βασίζεται 
τουλάχιστον στα ακόλουθα κριτήρια:

Η συστηματική εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων βασίζεται σε 
αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων:

(a) τις πιθανές και πραγματικές 
επιπτώσεις των συγκεκριμένων 
εγκαταστάσεων στην ανθρώπινη υγεία 
και στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπ’ 
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όψιν τα επίπεδα και τα είδη εκπομπών, 
την ευαισθησία του τοπικού 
περιβάλλοντος και τον κίνδυνο 
ατυχημάτων·
(β) το ιστορικό της συμμόρφωσης με τους 
όρους της άδειας·

(a) τις επιδόσεις των φορέων 
εκμετάλλευσης όσον αφορά τη 
συμμόρφωση προς τους όρους της άδειας·
(β) τις επιπτώσεις της εγκατάστασης στο 
περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου·

(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.
Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 76, περαιτέρω κριτήρια για 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
κινδύνων.
1 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1221/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών 
σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 
(EMAS) (ΕΕ L 342, 22.12.2009, σελ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 44 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 31

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 

Η έκθεση κοινοποιείται εντός δύο μηνών 
στον οικείο φορέα εκμετάλλευσης. Η 
έκθεση δημοσιοποιείται στο Διαδίκτυο 
από την αρμόδια αρχή εντός τεσσάρων 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση 
του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες, εντός τριμήνου από την 
πραγματοποίηση της επιτόπου επίσκεψης.

μηνών από την πραγματοποίηση της 
επιτόπου επίσκεψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 46 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 32

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γα) αναπροσαρμογή άδειας ή των όρων 
της άδειας για μια εγκατάσταση στην 
οποία πρέπει να χορηγηθεί παρέκκλιση 
σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 47 της πρώτης ανάγνωσης

Τροπολογία 33

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 24 - παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ε) τον τρόπο καθορισμού των όρων της 
άδειας, συμπεριλαμβανομένων των 
οριακών τιμών εκπομπών σε σχέση με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τα 
συναφή επίπεδα εκπομπών,

(ε) τον τρόπο καθορισμού των όρων
αδειοδότησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 σε σχέση με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές και τα συναφή επίπεδα 
εκπομπών, όπως περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς των ΒΔΤ,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 51 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 34

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 24 - παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(στ) όταν εφαρμόζεται το άρθρο 15 
παράγραφος 4, τους λόγους της 
εφαρμογής, σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15.

(στ) στις περιπτώσεις έγκρισης 
παρεκκλίσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 4, τους συγκεκριμένους 
λόγους της παρέκκλισης, βάσει των 
κριτηρίων που ορίζονται στην εν λόγω 
παράγραφο, και τους επιβληθέντες όρους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 52 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 35

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 24 - παράγραφος 2 - στοιχείο στ α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(στα) το αποτέλεσμα της επανεξέτασης 
των αδειών σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 21.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 53 της πρώτης ανάγνωσης.
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Τροπολογία 36

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 28 - παράγραφος 2 - στοιχείο θ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(θ) αεριοστροβίλους που χρησιμοποιούνται 
σε εξέδρες ανοικτής θάλασσας·

(θ) αεριοστροβίλους και αεριοκινητήρες 
που χρησιμοποιούνται σε εξέδρες ανοικτής
θάλασσας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αεριοστρόβιλοι και οι αεριοκινητήρες είναι ανταγωνιστικές τεχνολογίες στο τμήμα της 
αγοράς των εξεδρών ανοιχτής θαλάσσης. Για να επιτευχθούν συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού 
μεταξύ των δύο αυτών τεχνολογιών οι αεριοκινητήρες που χρησιμοποιούνται στις εξέδρες 
ανοικτής θαλάσσης πρέπει να αποκλειστούν και αυτές από το πεδίο αναφοράς της οδηγίας.

Τροπολογία 37

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 32

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο

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 
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οξειδίων του αζώτου καλύπτονται από το 
σχέδιο.
Το Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο δεν 
καλύπτει καμία από τις ακόλουθες 
μονάδες καύσης:
(α) στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 33, 
παράγραφος 1·

(β) εντός διυλιστηρίων που 
χρησιμοποιούν αέρια χαμηλής 
θερμογόνου δύναμης προερχόμενα από 
την αεριοποίηση υπολειμμάτων 
διυλιστηρίων ή υπολείμματα απόσταξης 
και μετατροπής από τη διύλιση του αργού 
πετρελαίου για ίδια κατανάλωση, 
αποκλειστικώς ή με άλλα καύσιμα·
(γ) στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 35.

2. Οι μονάδες καύσης που καλύπτονται 
από το σχέδιο μπορούν να εξαιρούνται 
από τη συμμόρφωση προς τις οριακές 
τιμές εκπομπών που προβλέπονται στο 
άρθρο 30, παράγραφος 2 όσον αφορά 
τους ρύπους που υπόκεινται στο σχέδιο ή, 
κατά περίπτωση, προς τα ποσοστά 
αποθείωσης που προβλέπονται 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.
Οι μονάδες καύσης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 500 
MWth που χρησιμοποιούν στερεά 
καύσιμα, οι οποίες έλαβαν άδεια για 
πρώτη φορά μετά την 1η Ιουλίου 1987, 
συμμορφώνονται προς τις οριακές τιμές 
εκπομπών οξειδίων του αζώτου του 
μέρους 1 του Παραρτήματος V.
3. Για κάθε καλυπτόμενο ρύπο, το 
μεταβατικό εθνικό σχέδιο προβλέπει 
ανώτατο όριο για τις μέγιστες συνολικές 
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ετήσιες εκπομπές για όλες τις μονάδες 
που καλύπτονται από το σχέδιο βάσει της 
συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος, 
στις 31 Δεκεμβρίου 2010, των 
πραγματικών ετήσιων ωρών λειτουργίας 
και της χρήσης καυσίμου κάθε μονάδας 
των οποίων λαμβάνεται ο μέσος όρος 
κατά την τελευταία δεκαετία λειτουργίας 
έως και το 2010.
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.
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 
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μονάδα, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η 
έγκαιρη συμμόρφωση προς τις οριακές 
τιμές εκπομπών οι οποίες θα ισχύουν από 
1ης Ιανουαρίου 2021.

5. Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 
2013, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή τα μεταβατικά εθνικά σχέδια.
Η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια και 
εφόσον δεν εγείρει αντιρρήσεις εντός 
δώδεκα μηνών από την παραλαβή ενός 
σχεδίου, το σχετικό κράτος μέλος θεωρεί 
ότι το σχέδιό του έχει γίνει δεκτό.
Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα σχέδιο 
δεν συμφωνεί με τους εκτελεστικούς 
κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 41, στοιχείο β), ενημερώνει το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος ότι το σχέδιό 
του δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Όσον 
αφορά την αξιολόγηση νέας μορφής ενός 
σχεδίου την οποία ένα κράτος μέλος 
κοινοποιεί στην Επιτροπή, η προθεσμία 
του δευτέρου εδαφίου είναι έξι μήνες.
6. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή τυχόν επακόλουθες αλλαγές του 
σχεδίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του προσωρινού εθνικού σχεδίου θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση των εκπομπών. 
Επιπλέον, η διάταξη αυτή μπορεί να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ΕΕ σε 
ορισμένες εγκαταστάσεις καύσης που ήδη έχουν επενδύσει προκειμένου να συμμορφωθούν στις 
σχετικές οριακές τιμές εκπομπών καθώς επίσης και επειδή πολλά κράτη μέλη θα εφαρμόσουν 
εθνικό μεταβατικό σχέδιο. Απαλοιφή του νέου κειμένου του Συμβουλίου.

Τροπολογία 38

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 33

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται
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Παρέκκλιση περιορισμένης διάρκειας

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:
(a) 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,
(β) ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται 
να υποβάλλει ετησίως στην αρμόδια αρχή 
στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των 
ωρών λειτουργίας από την 1η Ιανουαρίου 
2016,
(γ) 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 με τις 
απαιτήσεις των οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 
2008/1/ΕΚ, διατηρούνται τουλάχιστον 
κατά την υπόλοιπη λειτουργία της 
μονάδας καύσης. Οι μονάδες καύσης με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 500 MW που χρησιμοποιούν στερεά 
καύσιμα, οι οποίες έλαβαν άδεια για 
πρώτη φορά μετά την 1η Ιουλίου 1987, 
συμμορφώνονται προς τις οριακές τιμές 
εκπομπών οξειδίων του αζώτου του 
μέρους 1 του Παραρτήματος V, και
(δ) η μονάδα καύσης δεν εξαιρείται 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4 
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της οδηγίας 2001/80/ΕΚ.
2. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει, το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2016, 
στην Επιτροπή κατάλογο των μονάδων 
καύσης για τις οποίες ισχύει η 
παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων 
της συνολικής ονομαστικής θερμικής 
ισχύος, των χρησιμοποιούμενων τύπων 
καυσίμων και των ισχυουσών οριακών 
τιμών εκπομπών διοξειδίου του θείου, 
οξειδίων του αζώτου και σκόνης. Όσον 
αφορά τις μονάδες που εμπίπτουν στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
ανακοινώνουν ετησίως στην Επιτροπή 
στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των 
ωρών λειτουργίας από την 1η Ιανουαρίου 
2016.
3. Εάν …* μια μονάδα καύσης αποτελεί 
μέρος μικρού απομονωμένου συστήματος 
και κατά την ίδια ημερομηνία 
αντιπροσωπεύει το 35% τουλάχιστον του 
εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια εντός 
του συστήματος αυτού, εξ αιτίας όμως 
των τεχνικών της χαρακτηριστικών 
αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις οριακές 
τιμές εκπομπών που προβλέπονται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 2, ο αριθμός των 
ωρών λειτουργίας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου ανέρχεται σε 18 000, με αρχή από 
την 1η Ιανουαρίου 2020 και τέλος στις 31 
Δεκεμβρίου 2023 το αργότερο, η δε 
ημερομηνία που προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 στοιχείο β) του παρόντος 
άρθρου και 2 είναι η 1η Ιανουαρίου 2020.
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 
                                               
* ΕΕ: Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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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.

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. Επιπλέον, το παρόν άρθρο θα θέσει σε κίνδυνο τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για το 2020 (η «θεματική στρατηγική για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση» της 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). Απαλοιφή 
του νέου κειμένου του Συμβουλίου. 

Τροπολογία 39

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 35- παράγραφος 1 – εδάφιο 1

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 2019, 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

Δεν είναι σκόπιμο η καταληκτική ημερομηνία της διάταξης αυτής να υπερβαίνει την ημερομηνία 
στόχο του 2000 που προβλέπεται στη «θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση» της 
Επιτροπής για μείωση, μεταξύ άλλων, στη μείωση των εκπομπών SO2 κατά 82% και των 
εκπομπών NOx κατά 60% μέχρι το 2020, σε σχέση με τα επίπεδα του 2000. Τροποποιεί το νέο 
αυτό άρθρο που εισήγαγε το Συμβούλιο.
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Τροπολογία 40

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 41

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 41 Άρθρο 41

Εκτελεστικοί κανόνες  Περίοδοι έναρξης και παύσης 
λειτουργίας

Θεσπίζονται εκτελεστικοί κανόνες που 
αφορούν:

Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 76, κανόνες για τον καθορισμό της 
περιόδου έναρξης και της περιόδου παύσης 
λειτουργίας που αναφέρονται στο άρθρο 3, 
σημείο 26 και στο σημείο 1 του μέρους 4 
του Παραρτήματος V·

(a) τον καθορισμό της περιόδου έναρξης 
και της περιόδου παύσης λειτουργίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, σημείο 26 και 
στο σημείο 1 του μέρους 4 του 
Παραρτήματος V· και
(β) τα μεταβατικά εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στο άρθρο 32 και, 
συγκεκριμένα, τον καθορισμό ανώτατων 
ορίων εκπομπών και τη σχετική 
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων.
Αυτοί οι εκτελεστικοί κανόνες 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 75 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τις κατάλληλες προτάσεις το 
αργότερο στις…*.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία επί του άρθρου 32. Απαλοιφή του νέου κειμένου του Συμβουλίου.

                                               
* ΕΕ: 6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 41

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 48 - παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Μόλις είναι διαθέσιμες στην Ένωση οι 
κατάλληλες τεχνικές μετρήσεων, ορίζεται 
η ημερομηνία από την οποία εκτελούνται 
συνεχείς μετρήσεις των εκπομπών στην 
ατμόσφαιρα για τα βαρέα μέταλλα, τις 
διοξίνες και τα φουράνια, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 75 παράγραφος 2.

5. Μόλις είναι διαθέσιμες στην Ένωση οι 
κατάλληλες τεχνικές μετρήσεων, η 
Επιτροπή ορίζει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 76, την ημερομηνία από την οποία 
εκτελούνται συνεχείς μετρήσεις των 
εκπομπών στην ατμόσφαιρα για τα βαρέα 
μέταλλα, τις διοξίνες και τα φουράνια.

Or. en

Τροπολογία 42

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 και τις 
παρεκκλίσεις που χορηγούνται, σύμφωνα 
με το άρθρο 15, παράγραφος 4.

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 
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παρασχεθεισών πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή των τροπολογιών 59 και 60 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 43

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 72 - παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Το είδος, το μορφότυπο και η συχνότητα 
παροχής των πληροφοριών που διατίθενται 
βάσει της παραγράφου 1 καθορίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 75 
παράγραφος 2. Συμπεριλαμβάνεται ο 
προσδιορισμός των συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και ρύπων για τους 
οποίους διατίθενται τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 76, τις απαιτήσεις για το είδος, το 
μορφότυπο και η συχνότητα παροχής των 
πληροφοριών που διατίθενται βάσει της 
παραγράφου 1. Συμπεριλαμβάνεται ο 
προσδιορισμός των συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και ρύπων για τους 
οποίους διατίθενται τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 44

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 73 - παράγραφος 2 - εδάφιο α - στοιχείο (ii)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ii) την εντατική κτηνοτροφία· και διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαλοιφή του νέου κειμένου του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 45

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 73 - παράγραφος 2 - εδάφιο α - στοιχείο (iii)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(iii) την εξάπλωση κοπριάς· και διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο κείμενο του Συμβουλίου καλύπτεται πλέον από την τροπολογία επί του άρθρου 15, 
παράγραφος 4a (νέα). Απαλοιφή του νέου κειμένου του Συμβουλίου.

Τροπολογία 46

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, 
όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ, η Επιτροπή το 
αργότερο δώδεκα μήνες μετά τη 
δημοσίευση των συμπερασμάτων ΒΔΤ 
σύμφωνα με το άρθρο 13, συμπληρώνει ή 
τροποποιεί τις ελάχιστες οριακές τιμές 
εκπομπών και τους κανόνες για την 
παρακολούθηση και συμμόρφωση, που 
έχουν ήδη θεσπιστεί με βάση την 
παρούσα οδηγία με πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 76.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 61 της πρώτης ανάγνωσης.
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Τροπολογία 47

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 74 - παράγραφος 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1a. Πριν από την έγκριση των μέτρων 
εφαρμογής που αναφέρονται στην πρώτη 
παράγραφο, η Επιτροπή προβαίνει σε 
διαβουλεύσεις με τους οικείους 
βιομηχανικούς κλάδους και μη 
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 επανεισαγωγή της τροπολογίας 61 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 48

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 76 - παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 74 για περίοδο 
πέντε ετών μετά τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της 
έχουν ανατεθεί το αργότερο έξι μήνες πριν 
από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. 
Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 
77.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 13, 15, 23, 41, 48, 
72, και 74 για περίοδο πέντε ετών μετά τη 
θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις 
εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της 
περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 
77.
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Or. en

Τροπολογία 49

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 77 - παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η κατά το άρθρο 74 εξουσιοδότηση 
μπορεί να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

1. Η κατά τα άρθρα 13, 15, 23, 41, 48, 72, 
και 74 εξουσιοδότηση μπορεί να 
ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 50

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 77 - παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Το θεσμικό όργανο που κίνησε 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει 
εάν πρόκειται να ανακαλέσει την 
εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο 
θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, το 
αργότερο ένα μήνα πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης 
καθώς και τους λόγους της εν λόγω 
ανάκλησης.

2. 2. Το θεσμικό όργανο που κίνησε 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει 
εάν πρόκειται να ανακαλέσει την 
εξουσιοδότηση προσπαθεί να ενημερώνει 
το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν 
από τη λήψη της τελικής απόφασης, 
αναφέροντας τις εξουσιοδοτήσεις που 
ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο 
ανάκλησης καθώς και τους πιθανούς
λόγους της εν λόγω ανάκλησης.

Or. en
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Τροπολογία 51

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 77 - παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

3. Η απόφαση ανάκλησης αναφέρει τους 
λόγους της ανάκλησης και περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 52

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 78 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 78 Άρθρο 78
Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των 

κατ’εξουσιοδότηση πράξεων
Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των 

κατ’εξουσιοδότηση πράξεων
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’εξουσιοδότηση 
πράξης εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’εξουσιοδότηση 
πράξης εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.

2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο δεν έχουν διατυπώσει 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’εξουσιοδότηση 
πράξης, ή αν, πριν από την ημερομηνία 
αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν ενημερώσει αμφότερα 
την Επιτροπή ότι αποφάσισαν να μην 

2. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δεν έχουν διατυπώσει 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’εξουσιοδότηση 
πράξης, δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
η κατ’εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία που προβλέπει.
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εγείρουν αντιρρήσεις, η 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία που προβλέπει.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
θεσμικό όργανο που διατυπώνει 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’εξουσιοδότηση 
πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι μιάς κατ’εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
θεσμικό όργανο που διατυπώνει 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’εξουσιοδότηση 
πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο σκοπός της οδηγίας 1996 για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης 
(IPPC) είναι η πρόληψη και ο έλεγχος των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το 
έδαφος από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην ΕΕ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η 
οδηγία IPPC αποσκοπεί στην προώθηση της εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
(ΒΔΤ), δηλ. των οικονομικά και τεχνικά βιώσιμων τεχνικών που είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματικές για την επίτευξη υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας. Οι 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ορίζονται από τα αποκαλούμενα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ. Τα 
έγγραφα αυτά είναι τεχνικής φύσεως έγγραφα που έχουν εκπονηθεί με ανταλλαγή απόψεων 
στην οποία συμμετείχαν η Επιτροπή, οι αρχές των κρατών μελών και άλλοι φορείς 
(διαδικασίας Σεβίλλης).

Η οδηγία IPPC καλύπτει περίπου 52.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που είναι υπεύθυνες 
για μεγάλο μέρος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ΕΕ. Με βάση την οδηγία αυτή, οι αρχές 
των κρατών μελών καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ, κατά την 
αδειοδότηση μεμονωμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και για τον καθορισμό ελάχιστων 
τιμών εκπομπής (ΕΤΕ) για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Πέρα από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις μπορούν επίσης να ρυπάνουν τα ύδατα και το 
έδαφος ή να δημιουργήσουν απόβλητα, με αποτέλεσμα να απαιτείται μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση ώστε να εξεταστεί η συνολική επίπτωση στο περιβάλλον. Το 2005, η Επιτροπή 
ανέλαβε να προχωρήσει σε αναθεώρηση της οδηγίας IPPC, και κατέληξε σε πρόταση οδηγίας 
για τις βιομηχανικές εκπομπές η οποία αναθεωρούσε και συγχώνευε σε ενιαία οδηγία τις 
υπάρχουσες ξεχωριστές οδηγίες σχετικά με βιομηχανικές εκπομπές. Η πρόταση αποσκοπούσε 
στο να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας εκ μέρους των 
εθνικών αρχών, ούτως ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ 
ταυτόχρονα θα απλοποιείτο η νομοθεσία και θα περιορίζονταν οι περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις. Ο εισηγητής γενικώς υποστηρίζει τη στρατηγική της Επιτροπής, ενώ εστιάζει 
στα εξής θέματα:

 τερματισμός των διαφοροποιήσεων όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή στα κράτη 
μέλη. Οι διαφορές όσον αφορά τη μεταφορά της υπάρχουσας νομοθεσίας θέτει σε κίνδυνο 
την περιβαλλοντική προστασία με αποτέλεσμα στρέβλωση του ανταγωνισμού·

 διασφάλιση, στο μέτρο του δυνατού, της χρήσιμης ανταλλαγής πληροφοριών μέσω της 
«διαδικασίας της Σεβίλλης»·

 μείωση της περιττής διοικητικής επιβάρυνσης.

II. ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στην ολομέλεια της 10ης Μαρτίου 2009 τη θέση του για 
την πρώτη ανάγνωση με ευρεία πλειοψηφία 402 ψήφων υπέρ και 189 κατά.
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Το σημαντικό θέμα στη φάση της πρώτης ανάγνωσης ήταν η πρόταση που υπέβαλε η 
Επιτροπή για τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπής απευθείας με βάση τα έγγραφο 
αναφοράς ΒΔΤ. Κατά την άποψή του ΕΚ, αυτό δεν είναι εφικτό στην πράξη. Θα οδηγούσε σε 
άσκηση απευκταίας πολιτικής επιλογής στη διαδικασία της Σεβίλλης. Κατά συνέπεια, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε μια θεμελιώδη αλλαγή που προέβλεπε τη σύσταση 
επιτροπής στο πλαίσιο της διαδικασίας της επιτροπολογίας, η οποία θα υπόκειτο σε 
κοινοβουλευτικό έλεγχο, και καθήκον της οποίας θα ήταν να θεσπίσει μέτρα για τη νέα 
μείωση των εκπομπών υπό μορφή ελάχιστων απαιτήσεων. Οι ελάχιστες απαιτήσεις θα 
δημιουργούσαν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας, τους κανόνες του οποίου δεν θα μπορούσε
να παραβιάζει καμία εγκατάσταση. Σε επίπεδο των επιτόπου αρμοδίων αρχών, έχουν 
θεσπιστεί μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από μεμονωμένες εγκαταστάσεις που 
αποσκοπούν στον καθορισμό επιπέδων εκπομπής που κατά μέσο όρο πληρούν τις 
προϋποθέσεις που θεσπίζουν τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ, με κάποια απόκλιση ούτως ώστε να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι τοπικές συνθήκες. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος που ενέχουν οι τιμές εκπομπής που ενδέχεται να 
υπερβαίνουν τα όρια που αφορούν τις περιγραφές των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών κατά 
τη συνήθη λειτουργία, όπως επί παραδείγματι κατά την έναρξη λειτουργίας μιας 
εγκατάστασης. Ωστόσο, επ’ ουδενί δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση των ανώτατων 
ορίων που επιβάλλει το ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας. Η πρόταση αυτή εξισορροπεί μεταξύ 
της καθιέρωσης ευρωπαϊκών προδιαγραφών όσον αφορά την αδειοδότηση βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και της χορήγησης στα κράτη μέλη της ζωτικά απαραίτητης απόκλισης,
λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης εγκατάστασης, τη 
γεωγραφική της θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

III. ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Η θέση του Συμβουλίου στην πρώτη ανάγνωση σχετικά με την οδηγία για τις βιομηχανικές 
εκπομπές εγκρίθηκε την 15 Φεβρουαρίου 2010. Ενώ κατά την πρώτη ανάγνωση η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποσκοπούσε στην καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας IPPC και 
την πρόληψη στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, κατά την άποψη του εισηγητή ορισμένες νέες 
διατάξεις της θέσης του Συμβουλίου κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η θέση του 
Συμβουλίου δεν λαμβάνει υπόψη την ιδέα της καθιέρωσης οριακών τιμών εκπομπής ενός 
ευρωπαϊκού δικτύου ασφάλειας, αλλά θεσπίζει μεγαλύτερη ευελιξία για τις μεγάλες 
εγκαταστάσεις καύσης (ΜΕΚ) όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους στις ανώτατες τιμές 
εκπομπών που ορίζονται στο παράρτημα V έως VIII.

Ο εισηγητής στην έκθεση για τη δεύτερη ανάγνωση έχει σεβαστεί, όσο ήταν δυνατόν, την 
τοποθέτηση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση, δεδομένου ότι η θέση της πρώτης 
ανάγνωσης είχε εγκριθεί με ευρεία πλειοψηφία. Πολλές από τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν 
από την πρώτη ανάγνωση επανεισάγονται. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας, ο 
εισηγητής υποβάλει νέα πρόταση στην οποία διατηρείται ο στόχος της διασφάλισης υψηλού 
επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας και αντιμετώπισης των στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην ΕΕ, που προκαλείται από τις διαφορές που υπάρχουν στη μεταφορά της 
υφιστάμενης νομοθεσίας τις εθνικές νομοθεσίες. Ο εισηγητής προτείνει την καθιέρωση 
ελάχιστων ορίων εκπομπής σε επίπεδο ΕΕ καθώς και κανόνων για την παρακολούθηση και 
συμμόρφωση με βάση τα συμπεράσματα ΒΔΤ, αλλά μόνο για τις δραστηριότητες όπου είναι 
αναγκαίο να υπάρξει δράση της Ένωσης με βάση τα κάτωθι κριτήρια:
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(α) επίπτωση του σχετικού τομέα στο περιβάλλον συνολικά·
(β) κατάσταση εφαρμογής των ΒΔΤ στον σχετικό τομέα.

Σε αντάλλαγμα, ο εισηγητής περιορίζει τις πολλές νέες διατάξεις παρέκκλισης που 
περιλαμβάνονται στη θέση του Συμβουλίου. Παρεκκλίσεις είναι δυνατόν να υπάρξουν μόνο 
σε κατ' εξαίρεση περιπτώσεις. Το αποκαλούμενο μεταβατικό εθνικό σχέδιο (ΜΕΣ) το οποίο 
μπορούν να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη προκειμένου να δώσουν στις μεγάλες εγκαταστάσεις 
καύσης πέντε επιπλέον έτη για την εφαρμογή των ελάχιστων τιμών που ορίζονται στο 
παράρτημα V, παρέχει υπερβολική ευελιξία. Μπορεί να προξενήσει στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην Ένωση, καθόσον ορισμένες εγκαταστάσεις καύσης έχουν ήδη προβεί σε 
επενδύσεις προκειμένου να συμμορφωθούν στα οικεία ανώτατα όρια εκπομπής. Επιπλέον, το 
μεταβατικό εθνικό σχέδιο δεν πρόκειται να εφαρμόσουν όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον και η 
έννοια της «παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας» μπορεί να προξενήσει στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό στην Ένωση. Εγκαταστάσεις καύσης με περιορισμένο χρόνο ζωής 20.000 ωρών 
λειτουργίας δεν υποχρεούνται να επενδύσουν σε βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές προκειμένου 
να συμμορφωθούν με τις ελάχιστες τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα V. 
Επιπλέον, η παρέκκλιση περιορισμένης διάρκειας θα θέσει σε κίνδυνο τη θεματική 
στρατηγική της Επιτροπής για την ατμοσφαιρική ρύπανση που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, 
στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου κατά 82% και των εκπομπών NOx κατά 60% 
μέχρι το 2020 σε σύγκριση με το επίπεδο του 2000. Για τον λόγο αυτό ο εισηγητής επιπλέον 
προτείνει τον περιορισμό της καταλυτικής ημερομηνίας όσον αφορά τη διάταξη των 
εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2020.

Ο εισηγητής δεν υποστηρίζει μια ακόμη πιο πολύπλοκη νομοθεσία με την καθιέρωση μέσων 
με βάση την αγορά για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας. Η εφαρμογή μέσων με βάση 
την αγορά, όπως η εμπορία, πέρα από τον καθορισμό ανώτατων τιμών εκπομπής, το μόνο 
αποτέλεσμα που θα έχει είναι η περιορισμένη περαιτέρω μείωση των εκπομπών με 
δυσανάλογο κόστος.


