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Πρόταση οδηγίας 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

Ο∆ΗΓΙΑ (ΕΕ) 2015/... 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τον περιορισµό των εκποµπών ορισµένων ρύπων στην ατµόσφαιρα από µεσαίου 

µεγέθους µονάδες καύσης 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)) 

                                                 
*  Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιηµένο κείµενο σηµειώνεται µε έντονους πλάγιους 

χαρακτήρες· οι διαγραφές σηµειώνονται µε το σύµβολο ▌. 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 

192 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών2, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία3, 

                                                 
1  ΕΕ C 451 της 16.12.2014, σ. 134. 
2  ΕΕ C 415 της 20.11.2014, σ. 23. 
3  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της ... . 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στην απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου1 («το πρόγραµµα δράσης») αναγνωρίζεται ότι οι εκποµπές ρύπων στην 

ατµόσφαιρα έχουν µειωθεί σε σηµαντικό βαθµό τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά ότι, 

ταυτόχρονα, τα επίπεδα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης παραµένουν προβληµατικά σε 

πολλά σηµεία της Ευρώπης και οι πολίτες της Ένωσης εξακολουθούν να εκτίθενται 

σε ατµοσφαιρικές ρυπαντικές ουσίες που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία 

και την ευηµερία τους. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα δράσης, τα οικοσυστήµατα 

εξακολουθούν να πλήττονται από υπερβολικές εναποθέσεις αζώτου και θείου που 

συνδέονται µε τις εκποµπές από τις µεταφορές, τις µη αειφόρες γεωργικές πρακτικές 

και την ηλεκτροπαραγωγή. Σε πολλές περιοχές της Ένωσης, τα επίπεδα 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης εξακολουθούν να είναι πάνω από τα όρια που η Ένωση 

έχει θέσει και τα ενωσιακά πρότυπα ατµοσφαιρικής ποιότητας εξακολουθούν να 

µην πληρούν τους στόχους που ορίζονται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. 

(2) Προκειµένου να εξασφαλιστεί υγιές περιβάλλον για όλους, το πρόγραµµα δράσης 

ζητά να συµπληρωθούν τα µέτρα που λαµβάνονται σε τοπικό επίπεδο µε κατάλληλες 

πολιτικές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα, απαιτεί να 

ενισχυθούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη πλήρους 

συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία της Ένωσης για την ποιότητα του αέρα και να 

καθοριστούν στρατηγικοί στόχοι και δράσεις πέραν του 2020. 

(3) Σύµφωνα µε επιστηµονικές εκτιµήσεις, η µέση απώλεια χρόνου ζωής για τους 

πολίτες της Ένωσης λόγω της ατµοσφαιρικής ρύπανσης ανέρχεται σε οκτώ µήνες. 

                                                 
1  Απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 20ής Νοεµβρίου 2013, σχετικά µε γενικό ενωσιακό πρόγραµµα δράσης για το 
περιβάλλον έως το 2020 «Ευηµερία εντός των ορίων του πλανήτη µας» ( ΕΕ L 354 
της 28.12.2013, σ. 171). 
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(4) Οι εκποµπές ρύπων από την καύση καυσίµων σε µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης 

δεν υπόκεινται γενικά σε ρύθµιση σε ενωσιακό επίπεδο, παρόλο που οι εν λόγω 

ρύποι συντελούν ολοένα περισσότερο στην ατµοσφαιρική ρύπανση, ιδίως λόγω της 

αύξησης της χρήσης βιοµάζας ως καυσίµου, η οποία αποτελεί απόρροια της 

πολιτικής για το κλίµα και την ενέργεια. 

(5) Η καύση καυσίµων σε ορισµένες µικρού µεγέθους µονάδες και συσκευές καύσης 

καλύπτεται από εκτελεστικά µέτρα που αναφέρονται στην οδηγία 2009/125/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ▌1. Απαιτούνται επειγόντως 

περαιτέρω µέτρα βάσει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, ώστε να καλυφθεί το 

ρυθµιστικό κενό που αποµένει. Η καύση καυσίµων σε µεγάλου µεγέθους µονάδες 

καύσης καλύπτεται, από τις 7 Ιανουαρίου 2013, από την οδηγία 2010/75/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2, ενώ η οδηγία 2001/80/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου3 εξακολουθεί να ισχύει, έως τις 

31 ∆εκεµβρίου 2015, για τις µεγάλου µεγέθους µονάδες καύσης που καλύπτονται 

από το άρθρο 30 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. 

(6) Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα, στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της 17ης Μαΐου 2013 σχετικά µε την επανεξέταση 

που διενεργήθηκε βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 9 και του άρθρου 73 της 

οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιοµηχανικών εκποµπών και αφορούσε τις εκποµπές από 

την εντατική κτηνοτροφία και από τις µονάδες καύσης, ότι, στην περίπτωση της 

καύσης καυσίµων σε µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης, έχει καταδειχθεί σαφώς η 

δυνατότητα οικονοµικά αποδοτικής µείωσης των ατµοσφαιρικών εκποµπών. 

                                                 
1  Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης 

Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασµού όσον αφορά τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ 
L 285 της 31.10.2009, σ. 10). 

2  Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης 
Νοεµβρίου 2010, περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και 
έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17). 

3  Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων 
ρύπων (ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1). 
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(7) Οι σχετικές µε την ατµοσφαιρική ρύπανση διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης, που 

έχουν σχεδιαστεί για µείωση της οξίνισης, του ευτροφισµού και του όζοντος σε 

επίπεδο εδάφους, καθώς και των εκποµπών σωµατιδίων, έχουν συµφωνηθεί στο 

πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Γκέτεµποργκ της Σύµβασης για τη διαµεθοριακή 

ρύπανση της ατµόσφαιρας σε µεγάλη απόσταση, το οποίο τροποποιήθηκε το 2012 

µε σκοπό την ενίσχυση των υφιστάµενων δεσµεύσεων για µείωση του διοξειδίου του 

θείου, των οξειδίων του αζώτου, της αµµωνίας και των πτητικών οργανικών 

ενώσεων, καθώς και την εισαγωγή νέων δεσµεύσεων για µείωση των λεπτών 

σωµατιδίων (PM 2,5), που πρέπει να υλοποιηθούν από το 2020 και µετά. 

(8) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, της 18ης ∆εκεµβρίου 2013, µε τίτλο «Πρόγραµµα «Καθαρός αέρας» 
για την Ευρώπη» ζητείται η ανάληψη δράσης για τον έλεγχο των εκποµπών 

ατµοσφαιρικών ρυπαντικών ουσιών από µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης, έτσι 

ώστε να συµπληρωθεί το ρυθµιστικό πλαίσιο που αφορά τον τοµέα της καύσης. Με 

το πρόγραµµα «Καθαρός αέρας» ολοκληρώνεται το πρόγραµµα για τη µείωση της 

ρύπανσης έως το 2020, που προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 21ης Σεπτεµβρίου 2005, µε τίτλο 

«Θεµατική στρατηγική για την ατµοσφαιρική ρύπανση», και καθορίζονται στόχοι 

µείωσης των επιπτώσεων για το χρονικό διάστηµα έως το 2030. Για την επίτευξη 

όλων των εν λόγω στρατηγικών στόχων θα πρέπει να καταρτιστεί ρυθµιστικό 

πρόγραµµα, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για τον έλεγχο των εκποµπών από τις 

µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης.  
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(9) Θα πρέπει να αναπτυχθούν µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης και να λειτουργούν 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προάγεται η ενεργειακή απόδοση. Τέτοιου είδους 

κριτήρια καθώς και οικονοµικά κριτήρια, τεχνικές δυνατότητες και ο κύκλος 

ζωής των υφισταµένων µεσαίου µεγέθους µονάδων καύσης θα πρέπει να 

λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη κατά την ανακαίνιση µεσαίου µεγέθους µονάδων 

καύσης ή τη λήψη αποφάσεων για σηµαντικές επενδύσεις. 

(10) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία µιας µεσαίου µεγέθους µονάδας 

καύσης δεν οδηγεί σε επιδείνωση της ποιότητας του αέρα, τα µέτρα που 

λαµβάνονται για τον περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του 

αζώτου και σκόνης στην ατµόσφαιρα δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα την 

αύξηση εκποµπών άλλων ρύπων, όπως το µονοξείδιο του άνθρακα. 

(11) Οι µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης που υπάγονται ήδη στις ελάχιστες 

απαιτήσεις του συνόλου της Ένωσης, όπως µονάδες στις οποίες εφαρµόζεται 

κανόνας συνυπολογισµού δυνάµει του κεφαλαίου III της οδηγίας 2010/75/ΕΕ ή 

µονάδες όπου αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται στερεά ή υγρά απόβλητα 

και ως εκ τούτου καλύπτονται από το κεφάλαιο IV της εν λόγω οδηγίας, θα πρέπει 

να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.  

(12) ▌ Ορισµένες άλλες µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης θα πρέπει επίσης να 

εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, βάσει των τεχνικών 

χαρακτηριστικών τους ή της χρήσης τους για συγκεκριµένες δραστηριότητες. 



 

AM\1074449EL.doc 7/65 PE568.450v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

(13) Καθώς οι µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης που τροφοδοτούνται µόνο µε 

καύσιµα διυλιστηρίου ή µε άλλα καύσιµα για την παραγωγή ενέργειας µέσα σε 

διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου, καθώς και οι λέβητες ανάκτησης εντός 

εγκαταστάσεων για την παραγωγή χαρτοπολτού, υπόκεινται σε επίπεδα εκποµπών 

που συνδέονται µε βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές (Β∆Τ) τα οποία ορίζονται στα 

συµπεράσµατα Β∆Τ που έχουν ήδη επιβληθεί µε την οδηγία 2010/75/ΕΕ, η 

παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται στις εν λόγω µονάδες. 

(14) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται σε µονάδες καύσης, καθώς και σε 

συνδυασµό που σχηµατίζεται από δύο ή περισσότερες νέες µεσαίου µεγέθους 

µονάδες καύσης, µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ ίση ή µεγαλύτερη από 1 

MW και µικρότερη από 50 MW. Οι µεµονωµένες µονάδες καύσης µε ονοµαστική 

θερµική ισχύ µικρότερη από 1 MW δεν θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στον 

υπολογισµό της συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος ενός συνδυασµού 

µονάδων καύσης. Προκειµένου να αποφευχθούν ρυθµιστικά κενά, η παρούσα 

οδηγία θα πρέπει επίσης να εφαρµόζεται σε συνδυασµό που σχηµατίζεται από 

νέες µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης όταν η συνολική ονοµαστική θερµική 

ισχύς είναι ίση ή µεγαλύτερη από 50 MW, µε την επιφύλαξη του κεφαλαίου III της 

οδηγίας 2010/75/ΕΕ. 

(15) Προκειµένου να διασφαλισθεί ο έλεγχος των εκποµπών διοξειδίου του θείου, 

οξειδίων του αζώτου και σκόνης στην ατµόσφαιρα, κάθε µεσαίου µεγέθους µονάδα 

καύσης θα πρέπει να λειτουργεί µόνον εφόσον της έχει χορηγηθεί άδεια ή είναι 

εγγεγραµµένη σε µητρώο από την αρµόδια αρχή, βάσει πληροφοριών που έχουν 

υποβληθεί από τον φορέα εκµετάλλευσης. 
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(16) Για τους σκοπούς του ελέγχου των εκποµπών στην ατµόσφαιρα από µεσαίου 

µεγέθους µονάδες καύσης, θα πρέπει να καθοριστούν στην παρούσα οδηγία οριακές 

τιµές εκποµπών και απαιτήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση.  

(17) Οι οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ δεν θα πρέπει να 

εφαρµόζονται σε µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης που βρίσκονται στις 

Καναρίους Νήσους, στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα, στις Αζόρες και τη 

Μαδέρα, λόγω των τεχνικών και υλικοτεχνικών ζητηµάτων που συνδέονται µε την 

αποµονωµένη θέση των εν λόγω µονάδων. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη θα 

πρέπει να ορίζουν οριακές τιµές εκποµπών για τις εν λόγω µονάδες, ώστε να 

µειώσουν τις εκποµπές τους στην ατµόσφαιρα και τους πιθανούς κινδύνους για 

την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

(18) Προκειµένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για την τεχνική προσαρµογή των 

υφιστάµενων µεσαίου µεγέθους µονάδων καύσης στις απαιτήσεις της παρούσας 

οδηγίας, οι οριακές τιµές εκποµπών θα πρέπει να ισχύσουν για τις εν λόγω µονάδες 

µετά την παρέλευση καθορισµένου χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία 

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 
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(19) Προκειµένου να ληφθούν υπόψη ορισµένες ειδικές περιστάσεις στις οποίες η 

εφαρµογή οριακών τιµών εκποµπών θα οδηγούσε σε δυσανάλογα υψηλό κόστος 

σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά οφέλη, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να 

απαλλάσσουν µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης που χρησιµοποιούνται σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και λειτουργούν κατά τη διάρκεια περιορισµένων 

χρονικών περιόδων από την υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις οριακές τιµές 

εκποµπών που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. 

(20) Λόγω των ελλείψεων υποδοµής που αντιµετωπίζουν οι υφιστάµενες µεσαίου 

µεγέθους µονάδες καύσης που αποτελούν µέρος µικρών αποµονωµένων 

συστηµάτων (SIS) ή αποµονωµένων µικροσυστηµάτων (MIS) και της ανάγκης να 

διευκολυνθεί η διασύνδεσή τους, θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος στις εν 

λόγω µονάδες για να προσαρµοστούν στις οριακές τιµές εκποµπών που ορίζονται 

στην παρούσα οδηγία. 
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(21) Λαµβάνοντας υπόψη τα συνολικά οφέλη της τηλεθέρµανσης όσον αφορά τη 

συµβολή στη µείωση της οικιακής χρήσης καυσίµων που προκαλούν υψηλά 

επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης, και όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης και τη µείωση των εκποµπών CO2, θα πρέπει να µπορούν τα κράτη 

µέλη να δώσουν περισσότερο χρόνο στις υφιστάµενες µεσαίου µεγέθους µονάδες 

καύσης που παρέχουν σηµαντικό τµήµα της παραγωγής χρήσιµης θερµότητας σε 

δηµόσιο δίκτυο µε σκοπό την τηλεθέρµανση, για να προσαρµοστούν στις οριακές 

τιµές εκποµπών που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.  

(22) Λαµβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες επενδύσεις σε µονάδες βιοµάζας µε στόχο την 

αύξηση της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι οποίες έχουν ήδη 

οδηγήσει σε µείωση των εκποµπών ρύπων, και για να ληφθούν υπόψη οι σχετικοί 

κύκλοι επενδύσεων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να δώσουν περισσότερο 

χρόνο σε αυτές τις µονάδες για να προσαρµοστούν στις οριακές τιµές εκποµπών 

που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. 

(23) Λαµβάνοντας υπόψη τον ουσιώδη ρόλο των σταθµών συµπίεσης φυσικού αερίου 

για την αξιοπιστία και την ασφαλή λειτουργία των εθνικών δικτύων µεταφοράς 

φυσικού αερίου, και τους ειδικούς περιορισµούς που αφορούν την αναβάθµισή 

τους, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να δώσουν περισσότερο χρόνο στις 

µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης παρακινώντας τους σταθµούς αυτούς να 

προσαρµοστούν στις οριακές τιµές εκποµπών οξειδίων του αζώτου που ορίζονται  

στην παρούσα οδηγία. 
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(24) Σύµφωνα µε το άρθρο 193 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να διατηρούν σε ισχύ ή να 

θεσπίζουν αυστηρότερα µέτρα προστασίας. Τέτοια µέτρα µπορεί να χρειάζονται, 

για παράδειγµα, ▌ στις ζώνες που δεν συµµορφώνονται µε τις οριακές τιµές για την 

ποιότητα του αέρα. Σε παρόµοιες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

αξιολογούν την ανάγκη εφαρµογής αυστηρότερων οριακών τιµών εκποµπής από 

τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ως µέρος της ανάπτυξης 

σχεδίων για την ποιότητα του αέρα σύµφωνα µε την οδηγία 2008/50/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1. Στις αξιολογήσεις αυτές θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα της ανταλλαγής πληροφοριών 

σχετικά µε τις καλύτερες επιδόσεις µείωσης των εκποµπών που µπορούν να 

επιτευχθούν µε τις βέλτιστες διαθέσιµες και αναδυόµενες τεχνολογίες. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να οργανώσει αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών µε τα κράτη 

µέλη, τους σχετικούς κλάδους της βιοµηχανίας, περιλαµβανοµένων των φορέων 

εκµετάλλευσης και των προµηθευτών τεχνολογίας, καθώς και τις µη 

κυβερνητικές οργανώσεις, περιλαµβανοµένων εκείνων που προωθούν την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

(25) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκµετάλλευσης µιας 

µεσαίου µεγέθους µονάδας καύσης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα σε περίπτωση µη 

συµµόρφωσης µε την παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

δηµιουργήσουν σύστηµα για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των µεσαίου µεγέθους 

µονάδων καύσης µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

                                                 
1  Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης 

Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για 
την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1). 
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(26) Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή και επιβολή της 

παρούσας οδηγίας, οι επιθεωρήσεις θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να 

συντονίζονται µε εκείνες που απαιτούνται δυνάµει άλλης νοµοθεσίας της Ένωσης, 

ανάλογα µε την περίπτωση. 

(27) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες 

σχετικά µε την εφαρµογή της θα πρέπει να εφαρµόζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να εξασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσµατικότητα της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1.  

(28) Προκειµένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 

στις οποίες λειτουργούν µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης, οι διοικητικές 

υποχρεώσεις που αφορούν την παροχή πληροφοριών, την παρακολούθηση και την 

υποβολή εκθέσεων που επιβάλλονται στους φορείς εκµετάλλευσης θα πρέπει να 

είναι αναλογικές και να αποτρέπουν την επικάλυψη, επιτρέποντας ωστόσο την 

αποτελεσµατική επαλήθευση της συµµόρφωσης από την αρµόδια αρχή. 

(29) Προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέπεια και η συνοχή των παρεχόµενων από τα 

κράτη µέλη πληροφοριών σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και να 

προαχθεί η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής, 

η Επιτροπή, επικουρούµενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, θα 

πρέπει να εκπονήσει εργαλείο ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων, το οποίο να είναι 

επίσης διαθέσιµο για εσωτερική χρήση από τα κράτη µέλη κατά την υποβολή 

εκθέσεων και τη διαχείριση δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο. 

                                                 
1   Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης 

Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες 
και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 41 της 
14.2.2003, σ. 26).  
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(30) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιµήσει την ανάγκη τροποποίησης των οριακών 

τιµών εκποµπών που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ για τις νέες µεσαίου 

µεγέθους µονάδες καύσης µε βάση τεχνολογίες αιχµής. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει την ανάγκη καθορισµού συγκεκριµένων 

οριακών τιµών εκποµπών για άλλους ρύπους, όπως το µονοξείδιο του άνθρακα, 

και πιθανών ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης. 

(31) Για λόγους προσαρµογής στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 

ΣΛΕΕ, για την προσαρµογή των διατάξεων σχετικά µε την αξιολόγηση της 

συµµόρφωσης που ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ µέρος 2 σηµείο 2. Είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, ακόµα και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η 

Επιτροπή, όταν ετοιµάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 
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(32) Προκειµένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της 

παρούσας οδηγίας και για να απλουστευτούν και να ευθυγραµµιστούν οι 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των κρατών µελών, θα πρέπει να ανατεθούν 

στην Επιτροπή εκτελεστικές αρµοδιότητες, όσον αφορά τον προσδιορισµό των 

τεχνικών µορφότυπων για την υποβολή εκθέσεων. Οι εν λόγω αρµοδιότητες θα 

πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1. 

(33) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, συγκεκριµένα η βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, δεν µπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, µπορούν όµως, λόγω της κλίµακας και 

των αποτελεσµάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 

δύναται να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η οποία 

διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε 

την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα 

οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση των κανόνων και 
γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης 
των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 
13). 
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(34) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που 

αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης»). Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 

διασφάλιση της εφαρµογής του άρθρου 37 του Χάρτη σχετικά µε την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

(35) Σύµφωνα µε την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών µελών και της Επιτροπής, της 

28ης Σεπτεµβρίου 2011, σχετικά µε τα επεξηγηµατικά έγγραφα1, τα κράτη µέλη 

ανέλαβαν να συνοδεύουν, στις περιπτώσεις όπου αιτιολογείται, την κοινοποίηση των 

µέτρων µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο µε ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα 

επεξηγείται η σχέση µεταξύ των συστατικών στοιχείων µιας οδηγίας και των 

αντίστοιχων µερών των πράξεων µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την 

παρούσα οδηγία, ο νοµοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι 

δικαιολογηµένη, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

                                                 
1  ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14. 
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Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

Με την παρούσα οδηγία ορίζονται κανόνες για τον έλεγχο των εκποµπών διοξειδίου του 

θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx) και σκόνης στην ατµόσφαιρα από µεσαίου µεγέθους 

µονάδες καύσης και, κατά συνέπεια, για τη µείωση των ατµοσφαιρικών εκποµπών και των 

πιθανών κινδύνων που αυτές ενέχουν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

Με την παρούσα οδηγία ορίζονται επίσης κανόνες για την παρακολούθηση εκποµπών 

µονοξειδίου του άνθρακα (CO). 

 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρµογής 

1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για τις µονάδες καύσης µε ονοµαστική θερµική ισχύ ίση ή 

µεγαλύτερη από 1 MW και µικρότερη από 50 MW («µεσαίου µεγέθους µονάδες 

καύσης»), ανεξαρτήτως του είδους των χρησιµοποιούµενων από αυτές καυσίµων. 

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται επίσης σε συνδυασµό που σχηµατίζεται από νέες 

µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης σύµφωνα µε το άρθρο 4, 

συµπεριλαµβανοµένου συνδυασµού του οποίου η συνολική ονοµαστική θερµική 

ισχύς είναι ίση ή µεγαλύτερη των 50 MW, εκτός εάν ο συνδυασµός σχηµατίζει 

µονάδα καύσης που καλύπτεται από το κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. 
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3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται: 

α) στις µονάδες καύσης που καλύπτονται από το κεφάλαιο III ή το κεφάλαιο IV 

της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, 

β) στις µονάδες καύσης που καλύπτονται από την οδηγία 97/68/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1, 

γ) στις µονάδες καύσης σε αγροκτήµατα µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ 

µικρότερη ή ίση των 5 MW, οι οποίες χρησιµοποιούν ως καύσιµο 

αποκλειστικά αµεταποίητη κόπρο πουλερικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

9 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2, 

▌ 

δ) στις µονάδες καύσης στις οποίες τα αέρια προϊόντα καύσης χρησιµοποιούνται 

για την απευθείας θέρµανση, ξήρανση ή οποιαδήποτε άλλη κατεργασία 

αντικειµένων ή υλικών, 

ε) στις µονάδες καύσης στις οποίες τα αέρια προϊόντα καύσης 

χρησιµοποιούνται για άµεση θέρµανση µε αέριο καύσιµο που 

χρησιµοποιείται για τη θέρµανση εσωτερικών χώρων µε σκοπό τη βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας, 

                                                 
1  Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης 

∆εκεµβρίου 1997, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά 
µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων 
προερχόµενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε µη οδικά 
κινητά µηχανήµατα (ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1). 

2  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά 
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 
(κανονισµός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1). 
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στ) στις µονάδες µετάκαυσης που προορίζονται για τον καθαρισµό των απαερίων 

βιοµηχανικών διεργασιών µε καύση και δεν λειτουργούν ως αυτόνοµες 

µονάδες καύσης, 

ζ) σε κάθε τεχνική συσκευή που χρησιµοποιείται για την πρόωση οχήµατος, 

πλοίου ή αεροσκάφους, 

▌ 

η) στους αεριοστροβίλους και στις αεριοκίνητες και ντιζελοκίνητες µηχανές, 

όταν χρησιµοποιούνται σε εξέδρες ανοικτής θάλασσας, 

θ) στις µονάδες αναγέννησης καταλυτών που χρησιµοποιούνται στην 

καταλυτική πυρόλυση, 

ι) στις εγκαταστάσεις µετατροπής υδρόθειου σε θείο, 

ια) σε αντιδραστήρες που χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία, 

ιβ) σε συστοιχίες καµίνων κοκ, 

ιγ) σε υψικαµίνους Cowper, 

ιδ) σε κλιβάνους κρεµατορίων, 

ιε) σε µονάδες καύσης που τροφοδοτούνται µόνο µε καύσιµα διυλιστηρίου ή 

µε άλλα καύσιµα για την παραγωγή ενέργειας µέσα σε διυλιστήρια 

πετρελαίου και αερίου, 

ιστ) σε λέβητες ανάκτησης εντός εγκαταστάσεων για την παραγωγή 

χαρτοπολτού. 
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4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 

ούτε στις δραστηριότητες δοκιµών που αφορούν µεσαίου µεγέθους µονάδες 

καύσης. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την 

εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 

Άρθρο 3 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι εξής ορισµοί: 

1) «εκποµπή»: η απόρριψη ουσιών στην ατµόσφαιρα από µονάδα καύσης, 

2) «οριακή τιµή εκποµπών»: η επιτρεπόµενη ποσότητα ουσίας που περιέχεται στα 

απαέρια µονάδας καύσης και η οποία µπορεί να απορρίπτεται στην ατµόσφαιρα 

κατά τη διάρκεια µιας δεδοµένης περιόδου, 
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3) «οξείδια του αζώτου» (ΝΟx): το µονοξείδιο και το διοξείδιο του αζώτου, 

εκφραζόµενα ως διοξείδιο του αζώτου (NO2), 

4) «σκόνη»: σωµατίδια κάθε σχήµατος, δοµής ή πυκνότητας που διασπείρονται στην 

αέρια φάση στις συνθήκες του σηµείου δειγµατοληψίας και είναι δυνατόν να 

συλλεχθούν µε διήθηση σε συγκεκριµένες συνθήκες, µετά από αντιπροσωπευτική 

δειγµατοληψία του προς ανάλυση αερίου, και τα οποία παραµένουν στα ανάντη του 

φίλτρου και πάνω στο φίλτρο µετά από ξήρανση σε συγκεκριµένες συνθήκες, 

5) «µονάδα καύσης»: κάθε τεχνική συσκευή στην οποία οξειδώνονται καύσιµα µε 

σκοπό τη χρησιµοποίηση της παραγόµενης θερµότητας, 

6) «υφιστάµενη µονάδα καύσης»: µονάδα καύσης που τέθηκε σε λειτουργία πριν από 

τις ...+ ή για την οποία χορηγήθηκε άδεια πριν από τις ...++ σύµφωνα µε την εθνική 

νοµοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η µονάδα τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο 

στις ...+, 

                                                 
+  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 1 έτος από την ηµεροµηνία µεταφοράς της 

παρούσας οδηγίας. 
++  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία µεταφοράς της παρούσας οδηγίας.  
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7) «νέα µονάδα καύσης»: µονάδα καύσης εκτός από τις υφιστάµενες µονάδες καύσης, 

8) «µηχανή»: αεριοκίνητη µηχανή, ντιζελοκίνητη µηχανή ή µηχανή διπλού καυσίµου, 

9) «αεριοκίνητη µηχανή»: µηχανή εσωτερικής καύσης που λειτουργεί σύµφωνα µε τον 

κύκλο Όττο και χρησιµοποιεί για την καύση του καυσίµου επιβαλλόµενη ανάφλεξη, 

10) «ντιζελοκίνητη µηχανή»: µηχανή εσωτερικής καύσης που λειτουργεί σύµφωνα µε 

τον κύκλο Ντίζελ και χρησιµοποιεί για την καύση του καυσίµου ανάφλεξη 

συµπίεσης, 

11) «µηχανή διπλού καυσίµου»: µηχανή εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιεί ανάφλεξη 

συµπίεσης και λειτουργεί σύµφωνα µε τον κύκλο Ντίζελ κατά την καύση υγρών 

καυσίµων και σύµφωνα µε τον κύκλο Όττο κατά την καύση αέριων καυσίµων, 

12) «αεριοστρόβιλος»: κάθε περιστρεφόµενη µηχανή που µετατρέπει θερµική ενέργεια 

σε µηχανικό έργο και αποτελείται κυρίως από συµπιεστή, θερµική διάταξη, όπου το 

καύσιµο οξειδώνεται για να θερµάνει το φέρον ρευστό, και στρόβιλο· στον ορισµό 

αυτό περιλαµβάνονται οι αεριοστρόβιλοι τόσο ανοιχτού κύκλου όσο και 

συνδυασµένου κύκλου και οι αεριοστρόβιλοι σε λειτουργία συµπαραγωγής, µε ή 

χωρίς συµπληρωµατική τροφοδότηση, 
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13) «µικρό αποµονωµένο σύστηµα» (SIS): ένα µικρό αποµονωµένο σύστηµα, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 σηµείο 26) της οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1, 

14) «αποµονωµένο µικροσύστηµα» (MIS): ένα αποµονωµένο µικροσύστηµα, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 σηµείο 27) της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, 

15) «καύσιµο»: κάθε στερεά, υγρή ή αέρια καύσιµη ύλη, 

16) «καύσιµα διυλιστηρίου»: στερεά, υγρή ή αέρια καύσιµη ύλη προερχόµενη από τα 

στάδια απόσταξης και µετατροπής της διύλισης του αργού πετρελαίου, 

συµπεριλαµβανοµένου του αέριου καυσίµου διυλιστηρίου, του συνθετικού αερίου, 

των ελαίων διυλιστηρίου και του οπτάνθρακα από πετρέλαιο, 

17) «απόβλητα»: τα απόβλητα κατά τον ορισµό του άρθρου 3 σηµείο 1) της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2, 

18) «βιοµάζα»: οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α) προϊόντα που αποτελούνται από φυτική ύλη, προερχόµενη από τη γεωργία ή τη 

δασοκοµία, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο προκειµένου να 

ανακτηθεί το ενεργειακό της περιεχόµενο, 

                                                 
1  Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης 

Ιουλίου 2009, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L 211 
της 14.8.2009, σ. 55). 

2  Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης 
Νοεµβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων οδηγιών (ΕΕ L 
312 της 22.11.2008, σ. 3). 
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β) τα ακόλουθα απόβλητα: 

i) φυτικά απόβλητα της γεωργίας και της δασοκοµίας, 

ii) φυτικά απόβλητα της βιοµηχανίας τροφίµων, εφόσον ανακτάται η 

εκλυόµενη θερµότητα, 

iii) ινώδη φυτικά απόβλητα από την παραγωγή παρθένου χαρτοπολτού και 

από την παραγωγή χαρτιού από χαρτοπολτό, εφόσον για τα απόβλητα 

αυτά εφαρµόζεται διαδικασία συναποτέφρωσης στον τόπο παραγωγής 

και ανακτάται η εκλυόµενη θερµότητα, 

iv) απόβλητα φελλού, 

v) απόβλητα ξύλου εκτός από τα απόβλητα ξύλου που ενδέχεται να 

περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα µέταλλα ως 

αποτέλεσµα επεξεργασίας µε συντηρητικά ξύλου ή επίστρωσης και τα 

οποία περιλαµβάνουν ιδίως απόβλητα ξύλου προερχόµενα από 

οικοδοµές και κατεδαφίσεις, 
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19) «πετρέλαιο εσωτερικής καύσης»: 

α) κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου που υπάγεται στους κωδικούς 

ΣΟ 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ή 2710 20 19 

ή  

β) κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου του οποίου λιγότερο από το 

65% κατ’ όγκο (συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών) αποστάζει σε 

θερµοκρασία 250 °C και του οποίου τουλάχιστον το 85% κατ’ όγκο 

(συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών) αποστάζει σε θερµοκρασία 350 °C 

µε τη µέθοδο ASTM D86, 

20) «φυσικό αέριο»: µεθάνιο που απαντά στη φύση και περιέχει αδρανή και άλλα 

συστατικά σε αναλογία 20 % (κατ’ όγκο) κατ’ ανώτατο όριο, 

21) «βαρύ µαζούτ»: 

α) κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου που υπάγεται στους κωδικούς 

ΣΟ 2710 19 51 ως 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 ή 2710 20 39 ή  
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β) κάθε υγρό καύσιµο παράγωγο του πετρελαίου, εκτός από το πετρέλαιο 

εσωτερικής καύσης που ορίζεται στο σηµείο 19, το οποίο, λόγω των ορίων 

απόσταξής του, υπάγεται στην κατηγορία των βαρέων ελαίων που 

προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα και του οποίου λιγότερο από 

το 65 % κατ’ όγκο (συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών) αποστάζει σε 

θερµοκρασία 250 °C, µε τη µέθοδο ASTM D86. Εάν η απόσταξη δεν µπορεί 

να προσδιοριστεί µε τη µέθοδο ΑSΤΜ D86, το πετρελαϊκό προϊόν οµοίως 

κατατάσσεται στην κατηγορία του βαρέος µαζούτ, 

22) «ώρες λειτουργίας»: ο χρόνος, εκπεφρασµένος σε ώρες, κατά τη διάρκεια του οποίου 

µια µονάδα καύσης λειτουργεί και απορρίπτει εκποµπές στην ατµόσφαιρα, 

εξαιρουµένων των περιόδων έναρξης και διακοπής λειτουργίας, 

23) «φορέας εκµετάλλευσης»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο εκµεταλλεύεται 

ή ελέγχει τη µονάδα καύσης ή, όταν αυτό προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία, 

στο οποίο έχει εκχωρηθεί αποφασιστική οικονοµική εξουσία επί της τεχνικής 

λειτουργίας της εν λόγω µονάδας, 

▌ 

24) «ζώνη»: τµήµα του εδάφους κράτους µέλους που οριοθετείται από αυτό το κράτος 

µέλος για λόγους εκτίµησης και διαχείρισης της ποιότητας του αέρα, όπως 

προβλέπεται στην οδηγία 2008/50/ΕΚ. 
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Άρθρο 4 

Συνυπολογισµός 

Συνδυασµός που σχηµατίζεται από δύο ή περισσότερες νέες µεσαίου µεγέθους µονάδες 

καύσης θεωρείται ενιαία µεσαίου µεγέθους µονάδα καύσης για τους σκοπούς της 

παρούσας οδηγίας και η ονοµαστική θερµική ισχύς τους προστίθεται µε σκοπό τον 

υπολογισµό της συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος της µονάδας, όταν: 

– τα απαέρια τέτοιων µεσαίου µεγέθους µονάδων καύσης απορρίπτονται µέσω 

κοινής καπνοδόχου ή 

– λαµβάνοντας υπόψη τεχνικούς και οικονοµικούς παράγοντες, τα απαέρια τέτοιων 

µεσαίου µεγέθους µονάδων καύσης θα µπορούσαν, µε απόφαση της αρµόδιας 

αρχής, να απορρίπτονται µέσω κοινής καπνοδόχου. 
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Άρθρο 5 

Άδειες και εγγραφή σε µητρώο 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι καµία νέα 

µεσαίου µεγέθους µονάδα καύσης δεν λειτουργεί χωρίς άδεια ή χωρίς να έχει 

εγγραφεί σε µητρώο. 

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι από 1ης 

Ιανουαρίου 2024 καµία υφιστάµενη µεσαίου µεγέθους µονάδα καύσης µε 

ονοµαστική θερµική ισχύ µεγαλύτερη των 5 MW δεν λειτουργεί χωρίς άδεια ή 

χωρίς να έχει εγγραφεί σε µητρώο. 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι από 1ης 

Ιανουαρίου 2029 καµιά υφιστάµενη µεσαίου µεγέθους µονάδα καύσης µε 

ονοµαστική θερµική ισχύ µικρότερη ή ίση των 5 MW δεν λειτουργεί χωρίς άδεια ή 

χωρίς να έχει εγγραφεί σε µητρώο. 

3. Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν τη διαδικασία αδειοδότησης ή εγγραφής σε µητρώο 

όσον αφορά τις µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης. Οι εν λόγω διαδικασίες 

περιλαµβάνουν τουλάχιστον υποχρέωση του φορέα εκµετάλλευσης να ενηµερώνει 

την αρµόδια αρχή όσον αφορά τη λειτουργία ή τη σκοπούµενη λειτουργία µονάδας 

καύσης µεσαίου µεγέθους και να παρέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που 

απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι. 

▌ 
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4. Η αρµόδια αρχή εγγράφει σε µητρώο ή κινεί τη διαδικασία αδειοδότησης για τη 

µεσαίου µεγέθους µονάδα καύσης εντός µηνός από την παροχή ενηµέρωσης από τον 

φορέα εκµετάλλευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Η αρµόδια αρχή 

ενηµερώνει τον φορέα εκµετάλλευσης σχετικά µε την εν λόγω εγγραφή ή την 

έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης. 

▌ 

5. ▌ Η αρµόδια αρχή τηρεί µητρώο µε πληροφορίες για κάθε µεσαίου µεγέθους 

µονάδα καύσης, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που απαριθµούνται στο 

παράρτηµα Ι και των πληροφοριών που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 9. Οι 

υφιστάµενες µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης περιλαµβάνονται στο µητρώο από 

την ηµεροµηνία εγγραφής τους ή από την ηµεροµηνία αδειοδότησης, σύµφωνα µε 

την παρούσα οδηγία. Η αρµόδια αρχή καθιστά τις πληροφορίες που περιέχονται 

στο µητρώο διαθέσιµες στο κοινό, µεταξύ άλλων µέσω διαδικτύου, σύµφωνα µε 

την οδηγία 2003/4/ΕΚ. 

6. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης κατοχής άδειας ή εγγραφής σε µητρώο για τις 

µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης, τα κράτη µέλη µπορούν να περιλαµβάνουν 

απαιτήσεις για ορισµένες κατηγορίες µεσαίου µεγέθους µονάδων καύσης σε 

γενικούς δεσµευτικούς κανόνες. Όταν θεσπίζονται γενικοί δεσµευτικοί κανόνες, η 

άδεια ή η εγγραφή σε µητρώο µπορεί απλώς να περιέχει αναφορά στους εν λόγω 

κανόνες. 
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7. Όσον αφορά µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης που αποτελούν τµήµα 

εγκατάστασης η οποία καλύπτεται από το κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, οι 

απαιτήσεις του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι πληρούνται µε τη συµµόρφωση 

προς την εν λόγω οδηγία. 

8. Κάθε χορηγούµενη άδεια ή εγγραφή σε µητρώο που διενεργείται σύµφωνα µε άλλη 

εθνική ή ενωσιακή νοµοθεσία µπορεί να συνδυάζεται µε την άδεια ή την εγγραφή 

που απαιτείται βάσει της παραγράφου 1 για να αποτελέσει ενιαία άδεια ή εγγραφή 

σε µητρώο, υπό τον όρο ότι η εν λόγω ενιαία άδεια ή η εγγραφή σε µητρώο 

περιέχει τις απαιτούµενες από το παρόν άρθρο πληροφορίες. 

 

Άρθρο 6 

Οριακές τιµές εκποµπών 

1. Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου II της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, κατά περίπτωση, στις 

▌ µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης ισχύουν οι οριακές τιµές εκποµπών που 

καθορίζονται στο παράρτηµα II της παρούσας οδηγίας. 

Οι οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται στο παράρτηµα II δεν 

εφαρµόζονται σε µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης που βρίσκονται στις 

Καναρίους Νήσους, τα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα, τις Αζόρες και τη 

Μαδέρα. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ορίζουν οριακές τιµές εκποµπών για τις 

µονάδες αυτές ώστε να µειώσουν τις εκποµπές τους στην ατµόσφαιρα και τους 

πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
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2. Από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι εκποµπές SO2, NOx και σκόνης στην ατµόσφαιρα 

από υφιστάµενη µεσαίου µεγέθους µονάδα καύσης µε ονοµαστική θερµική ισχύ 

µεγαλύτερη των 5 MW δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιµές εκποµπών που 

καθορίζονται στους πίνακες 2 και 3 του παραρτήµατος II µέρος 1. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2030, οι εκποµπές SO2, NOx και σκόνης  στην ατµόσφαιρα 

από υφιστάµενη µεσαίου µεγέθους µονάδα καύσης µε ονοµαστική θερµική ισχύ 

µικρότερη ή ίση των 5 MW δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιµές εκποµπών που 

καθορίζονται στους πίνακες 1 και 3 του παραρτήµατος II µέρος 1. 

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν τις υφιστάµενες µεσαίου µεγέθους 

µονάδες καύσης που σηµειώνουν έως 500 ώρες λειτουργίας ετησίως ως κυλιόµενο 

µέσο όρο πενταετίας, από την υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις οριακές τιµές 

εκποµπών που καθορίζονται στους πίνακες 1, 2 και 3 του µέρους 1 του 

παραρτήµατος ΙΙ. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να παρατείνουν το χρονικό όριο που αναφέρεται στο 

πρώτο εδάφιο σε 1 000 ώρες λειτουργίας στις ακόλουθες περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης ή έκτακτων περιστάσεων: 

– για εφεδρική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδεδεµένα νησιά στην 

περίπτωση διακοπής της κύριας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε νησί, 

– µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 

θερµότητας σε περιπτώσεις εξαιρετικά ψυχρών καιρικών φαινοµένων. 
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Σε όλες τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, ισχύει 

οριακή τιµή εκποµπών σκόνης 200 mg/Nm³ για τις µονάδες που τροφοδοτούνται µε 

στερεά καύσιµα. 

4. Οι υφιστάµενες µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης που είναι τµήµατα SIS ή MIS 

συµµορφώνονται προς τις οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται στους 

πίνακες 1, 2 και 3 του παραρτήµατος ΙΙ µέρος 1 από την 1η Ιανουαρίου 2030. 

5. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2030, τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν τις 

υφιστάµενες µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης µε ονοµαστική θερµική ισχύ 

µεγαλύτερη  των 5 MW από την υποχρέωση συµµόρφωσης προς τις οριακές τιµές 

εκποµπών που καθορίζονται στο παράρτηµα II, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 

50% της παραγωγής χρήσιµης θερµότητας της µονάδας, ως κυλιόµενος µέσος 

όρος πενταετίας, διοχετεύεται ως ατµός ή θερµό ύδωρ σε δηµόσιο δίκτυο µε 

σκοπό την τηλεθέρµανση. Σε περίπτωση τέτοιας απαλλαγής, οι οριακές τιµές 

εκποµπών που καθορίζονται από την αρµόδια αρχή δεν υπερβαίνουν τα 1100 

mg/Nm3 για το SO2 και τα 150 mg/Nm3 για τη σκόνη. 
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Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2030, τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν τις 

µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης που χρησιµοποιούν ως κύριο καύσιµο στερεή 

βιοµάζα, οι οποίες βρίσκονται σε ζώνες όπου, σύµφωνα µε τις αξιολογήσεις 

δυνάµει της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, η συµµόρφωση προς τις οριακές τιµές της εν 

λόγω οδηγίας είναι εξασφαλισµένη, από την υποχρέωση συµµόρφωσης προς τις 

οριακές τιµές εκποµπών σκόνης που ορίζονται στο παράρτηµα II της παρούσας 

οδηγίας. Σε περίπτωση τέτοιας απαλλαγής, οι οριακές τιµές εκποµπών που 

καθορίζονται από την αρµόδια αρχή δεν υπερβαίνουν τα 150 mg/Nm3 για τη 

σκόνη. 

Η αρµόδια αρχή διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι δεν προκαλείται σηµαντική 

ρύπανση και ότι επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο 

σύνολό του. 

6. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2030, τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν τις 

υφιστάµενες µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης µε ονοµαστική θερµική ισχύ 

µεγαλύτερη  των 5 MW, οι οποίες χρησιµοποιούνται για να θέτουν σε λειτουργία 

σταθµούς συµπίεσης φυσικού αερίου που απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 

ασφάλεια και προστασία του εθνικού συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου, από 

την υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις οριακές τιµές εκποµπών NOx που 

καθορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήµατος ΙΙ µέρος 1. 
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7. Από τις ...+, οι εκποµπές SO2, NOx και σκόνης στην ατµόσφαιρα από νέα µεσαίου 

µεγέθους µονάδα καύσης δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιµές εκποµπών που 

καθορίζονται στο παράρτηµα II µέρος 2.  

8. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν τις νέες µεσαίου µεγέθους µονάδες 

καύσης που σηµειώνουν έως 500 ώρες λειτουργίας ετησίως ως κυλιόµενο µέσο όρο 

τριετίας, από την υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις οριακές τιµές εκποµπών που 

καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ µέρος 2. Σε περίπτωση τέτοιας απαλλαγής, ισχύει 

οριακή τιµή εκποµπών σκόνης 100 mg/Nm³ για τις µονάδες που τροφοδοτούνται µε 

στερεά καύσιµα. 

                                                 
+  EE: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 12 µήνες από την ηµεροµηνία µεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας. 
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9. Σε ζώνες ή µέρη ζωνών όπου δεν τηρούνται οι οριακές τιµές για την ποιότητα του 

αέρα, οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία 2008/50/ΕΚ, τα κράτη µέλη αξιολογούν 

την ανάγκη να εφαρµόσουν, για µεµονωµένες µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης 

στις εν λόγω ζώνες ή µέρη ζωνών, αυστηρότερες  οριακές τιµές εκποµπών  από 

εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, ως µέρος της ανάπτυξης σχεδίων 

για την ποιότητα του αέρα που αναφέρονται στο άρθρο 23 της οδηγίας 

2008/50/ΕΚ, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της ανταλλαγής πληροφοριών 

που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση 

ότι η εφαρµογή των εν λόγω οριακών τιµών εκποµπών θα συµβάλει 

αποτελεσµατικά σε αξιοσηµείωτη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. 

10. Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών µε τα κράτη µέλη, τους σχετικούς 

κλάδους της βιοµηχανίας και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις σχετικά µε τα 

επίπεδα εκποµπών που µπορούν να επιτευχθούν µε τις βέλτιστες διαθέσιµες και 

αναδυόµενες τεχνολογίες και σχετικά µε το αντίστοιχο κόστος. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα της ανταλλαγής πληροφοριών. 

11. Η αρµόδια αρχή µπορεί να εγκρίνει παρέκκλιση για µέγιστο χρονικό διάστηµα έξι 

µηνών από την υποχρέωση τήρησης των οριακών τιµών εκποµπών που 

προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 7 για το SO2, όσον αφορά µεσαίου µεγέθους 

µονάδες καύσης οι οποίες χρησιµοποιούν κανονικά καύσιµο χαµηλής 

περιεκτικότητας σε θείο, όταν ο φορέας εκµετάλλευσης δεν είναι σε θέση να τηρήσει 

τις εν λόγω οριακές τιµές εκποµπών λόγω διακοπής του εφοδιασµού µε καύσιµο 

χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο η οποία οφείλεται σε σοβαρή έλλειψη. 
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Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν εντός µηνός την Επιτροπή σχετικά µε κάθε 

παρέκκλιση που εγκρίνεται βάσει του πρώτου εδαφίου. 

12. Η αρµόδια αρχή µπορεί να εγκρίνει παρέκκλιση από την υποχρέωση τήρησης των 

οριακών τιµών εκποµπών που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 7, σε 

περιπτώσεις όπου µια µεσαίου µεγέθους µονάδα καύσης η οποία χρησιµοποιεί µόνο 

αέριο καύσιµο αναγκάζεται, κατ’ εξαίρεση, να χρησιµοποιήσει άλλα καύσιµα λόγω 

αιφνίδιας διακοπής του εφοδιασµού της µε αέριο και, για τον λόγο αυτό, θα πρέπει 

να εξοπλιστεί µε δευτεροβάθµιο εξοπλισµό µείωσης των εκποµπών. Το χρονικό 

διάστηµα για το οποίο εγκρίνεται η εν λόγω παρέκκλιση δεν υπερβαίνει τις δέκα 

ηµέρες εκτός εάν ο φορέας εκµετάλλευσης καταδείξει στην αρµόδια αρχή ότι 

δικαιολογείται µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν εντός µηνός την Επιτροπή σχετικά µε κάθε 

παρέκκλιση που εγκρίνεται βάσει του πρώτου εδαφίου. 

13. Όταν µεσαίου µεγέθους µονάδα καύσης χρησιµοποιεί ταυτόχρονα δύο ή 

περισσότερα καύσιµα, η οριακή τιµή εκποµπών για κάθε ρύπο υπολογίζεται µέσω: 
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α) λήψης της καθοριζόµενης στο παράρτηµα ΙΙ οριακής τιµής εκποµπών για κάθε 

επιµέρους καύσιµο, 

β) προσδιορισµού της σταθµισµένης ως προς το καύσιµο οριακής τιµής 

εκποµπών, η οποία προκύπτει µε πολλαπλασιασµό καθεµιάς από τις επιµέρους 

οριακές τιµές εκποµπών που αναφέρονται στο στοιχείο α) επί τη θερµική ισχύ 

κάθε καυσίµου και διαίρεση του γινοµένου διά του αθροίσµατος της θερµικής 

ισχύος όλων των καυσίµων, και 

γ) πρόσθεσης των σταθµισµένων ως προς το καύσιµο οριακών τιµών εκποµπών. 

 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις του φορέα εκµετάλλευσης 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκµετάλλευσης παρακολουθεί τις 

εκποµπές σύµφωνα, κατʼ ελάχιστον, µε το παράρτηµα ΙΙΙ µέρος 1.  

2. Για τις µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης που χρησιµοποιούν περισσότερα του ενός 

καύσιµα, η παρακολούθηση των εκποµπών διενεργείται κατά την τροφοδότηση µε 

το καύσιµο ή µείγµα καυσίµων που είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα το 

υψηλότερο επίπεδο εκποµπών και κατά τη διάρκεια περιόδου που αντιπροσωπεύει 

τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 
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3. Ο φορέας εκµετάλλευσης τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται όλα τα αποτελέσµατα της 

παρακολούθησης ▌ κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται η επαλήθευση της 

συµµόρφωσης µε τις οριακές τιµές εκποµπών σύµφωνα µε τους κανόνες του 

παραρτήµατος ΙΙΙ µέρος 2. 

4. Για τις µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης που χρησιµοποιούν δευτεροβάθµιο 

εξοπλισµό µείωσης των εκποµπών προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις οριακές 

τιµές εκποµπών, ο φορέας εκµετάλλευσης τηρεί αρχείο της αποτελεσµατικής 

συνεχούς λειτουργίας του εν λόγω εξοπλισµού ▌ή πληροφορίες που την 

αποδεικνύουν. 

5. Ο φορέας εκµετάλλευσης µεσαίου µεγέθους µονάδας καύσης διατηρεί τα 

ακόλουθα: 

α) την άδεια ή την απόδειξη εγγραφής στο µητρώο από την αρµόδια αρχή και, 

κατά περίπτωση, την επικαιροποιηµένη έκδοση αυτής και τις σχετικές 

πληροφορίες, 

β) τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης και τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, 

γ) κατά περίπτωση, αρχείο των ωρών λειτουργίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 

6 παράγραφος 3 και παράγραφος 8, 
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δ) αρχείο του είδους και των ποσοτήτων των καυσίµων που χρησιµοποιήθηκαν 

στη µονάδα και τυχόν δυσλειτουργιών ή βλαβών του δευτεροβάθµιου 

εξοπλισµού µείωσης των εκποµπών, 

ε) τις καταγραφείσες περιπτώσεις µη συµµόρφωσης και τα ληφθέντα µέτρα, 

όπως αναφέρονται στην παράγραφο 7. 

Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

έως ε) διατηρούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι ετών. 

6. Ο φορέας εκµετάλλευσης θέτει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα δεδοµένα 

και τις πληροφορίες που απαριθµούνται στην παράγραφο 5 στη διάθεση της 

αρµόδιας αρχής κατόπιν αιτήµατος. Η αρµόδια αρχή µπορεί να υποβάλλει το εν 

λόγω αίτηµα προκειµένου να επιτραπεί ο έλεγχος της συµµόρφωσης προς τις 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Η αρµόδια αρχή διατυπώνει το αίτηµα αυτό, 

εάν ένα µέλος του κοινού ζητήσει πρόσβαση στα δεδοµένα ή στις πληροφορίες 

που απαριθµούνται στην παράγραφο 5. 
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7. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις οριακές τιµές εκποµπών που ορίζονται στο 

παράρτηµα ΙΙ, ο φορέας εκµετάλλευσης λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα για την 

αποκατάσταση της συµµόρφωσης το συντοµότερο δυνατόν, µε την επιφύλαξη των 

µέτρων που απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 8. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες 

για το είδος, τη συχνότητα και τον µορφότυπο της ενηµέρωσης όσον αφορά 

περιπτώσεις µη συµµόρφωσης που θα πρέπει να παρέχουν οι φορείς 

εκµετάλλευσης στην αρµόδια αρχή. 

8. Ο φορέας εκµετάλλευσης  παρέχει στην αρµόδια αρχή κάθε αναγκαία συνδροµή 

για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και των επιτόπιων επισκέψεων, τη 

δειγµατοληψία και τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση 

των καθηκόντων της  για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. 

9. Ο φορέας εκµετάλλευσης µεριµνά ώστε οι περίοδοι έναρξης και διακοπής 

λειτουργίας της µεσαίου µεγέθους µονάδας καύσης να είναι όσο το δυνατόν 

συντοµότερες. 
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Άρθρο 8 

Έλεγχος συµµόρφωσης 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι έγκυρες τιµές εκποµπών που 

παρακολουθούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ δεν υπερβαίνουν τις οριακές 

τιµές εκποµπών που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ. 

2. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν αποτελεσµατικό σύστηµα, που βασίζεται είτε σε 

περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις είτε σε άλλα µέτρα, για τον έλεγχο της συµµόρφωσης 

µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

▌ 

3. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, εκτός από τα µέτρα που λαµβάνονται από τον 

φορέα εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 7, τα κράτη µέλη 

διασφαλίζουν ότι ▌ η αρµόδια αρχή απαιτεί από τον φορέα εκµετάλλευσης να λάβει 

▌ τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει την αποκατάσταση της συµµόρφωσης 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Όταν η µη συµµόρφωση έχει ως αποτέλεσµα σηµαντική επιδείνωση της 

ποιότητας του αέρα σε τοπικό επίπεδο, η λειτουργία της µεσαίου µεγέθους µονάδας 

καύσης αναστέλλεται έως ότου αποκατασταθεί η συµµόρφωση. 

 

▌ 
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Άρθρο 9 

Αλλαγές στις µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι ο φορέας 

εκµετάλλευσης ενηµερώνει την αρµόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για κάθε 

σχεδιαζόµενη αλλαγή της µεσαίου µεγέθους µονάδας καύσης η οποία θα µπορούσε να 

επηρεάσει τις εφαρµοστέες οριακές τιµές εκποµπών. ▌ 

Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει αναλόγως την άδεια ή την εγγραφή σε µητρώο, κατά 

περίπτωση.  

▌ 

 

Άρθρο 10 

Αρµόδιες αρχές 

Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρµόδιες αρχές που φέρουν την ευθύνη για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία. 
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Άρθρο 11 

Υποβολή εκθέσεων 

1. Τα κράτη µέλη, έως την 1η Οκτωβρίου 2026 και έως την 1η Οκτωβρίου 2031, 

υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση που περιλαµβάνει ποιοτικά και ποσοτικά 

στοιχεία σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, τυχόν µέτρα που 

ελήφθησαν για την επαλήθευση της συµµόρφωσης της λειτουργίας των µεσαίου 

µεγέθους µονάδων καύσης µε την παρούσα οδηγία και τυχόν µέτρα επιβολής για 

τους σκοπούς αυτής. 

Η πρώτη έκθεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαµβάνει εκτίµηση των 

συνολικών ετήσιων εκποµπών SO2, NOx και σκόνης που προέρχονται από µεσαίου 

µεγέθους µονάδες καύσης, ανά είδος µονάδας, είδος καυσίµων και κατηγορία 

δυναµικότητας. 

2. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν επίσης έκθεση στην Επιτροπή, έως την 1η Ιανουαρίου 

2021, που περιέχει εκτίµηση των συνολικών ετήσιων εκποµπών CO και τυχόν 

διαθέσιµες πληροφορίες για τη συγκέντρωση εκποµπών CO από µεσαίου µεγέθους 

µονάδες καύσης, ανά είδος καυσίµων και κατηγορία δυναµικότητας. 

▌ 
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3. Για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 

2, η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών µελών εργαλείο ηλεκτρονικής 

υποβολής εκθέσεων. 

Η Επιτροπή καθορίζει µε εκτελεστικές πράξεις τους τεχνικούς µορφότυπους για 

την υποβολή εκθέσεων µε στόχο την απλούστευση και την ευθυγράµµιση των 

σχετικών υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον αφορά τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 

παραπέµπει το άρθρο 15. 

4. Εντός δώδεκα µηνών από τη λήψη των εκθέσεων από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε 

την παράγραφο 1 ▌ του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή υποβάλλει συνοπτική έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τις 

πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφοι 11 και 12 

▌. 

▌ 

5. Η Επιτροπή επικουρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει των παραγράφων 3 και 4. 
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Άρθρο 12 

Επανεξέταση 

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2020 η Επιτροπή επανεξετάζει την πρόοδο που έχει 

σηµειωθεί στην ενεργειακή απόδοση των µεσαίου µεγέθους µονάδων καύσης και 

αξιολογεί τα οφέλη από την κατάρτιση ελάχιστων προτύπων ενεργειακής 

απόδοσης σύµφωνα µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές. 

2. Έως την 1η Ιανουαρίου 2023, η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη επανεξέτασης 

των διατάξεων όσον αφορά µονάδες καύσης που αποτελούν τµήµατα SIS ή MIS, 

καθώς και του µέρους 2 του παραρτήµατος ΙΙ βάσει των τεχνολογιών αιχµής. 

Ως µέρος της επανεξέτασης αυτής, η Επιτροπή αξιολογεί επίσης κατά πόσον 

απαιτείται ρύθµιση των εκποµπών CO για ορισµένα ή όλα τα είδη µεσαίου 

µεγέθους µονάδων καύσης. 

Στη συνέχεια, η επανεξέταση πραγµατοποιείται κάθε δέκα έτη και περιλαµβάνει 

αξιολόγηση του κατά πόσον είναι σκόπιµο να καθοριστούν αυστηρότερες οριακές 

τιµές εκποµπών ιδίως για νέες µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης. 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για τα αποτελέσµατα των επανεξετάσεων που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο, µαζί µε νοµοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται. 
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Άρθρο 13 

Τροποποίηση των παραρτηµάτων 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 

άρθρο 14 για την προσαρµογή του παραρτήµατος ΙΙΙ µέρος 2 σηµείο 2 στην τεχνική και 

επιστηµονική πρόοδο. 

Άρθρο 14 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό 

τους όρους του παρόντος άρθρου.  

2. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 13 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις ...+. Η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα µήνες 

πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 

αυτοµάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών µηνών πριν από τη 

λήξη της κάθε περιόδου. 

                                                 
+  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 13 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 

στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 

περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει 

να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. ∆εν 

θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.  

4. Μόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 13 τίθεται σε ισχύ 

µόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο εντός δύο µηνών από την ηµέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή 

ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο µήνες 

κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 
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Άρθρο 15 

∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί µε το άρθρο 75 

παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή 

κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το 

άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

3. Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώµη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο 

εκτελεστικής πράξης και εφαρµόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 
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Άρθρο 16 

Κυρώσεις 

Τα κράτη µέλη ορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση 

παράβασης των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας και 

λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρµογή τους. Οι 

προβλεπόµενες κυρώσεις είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 

µέλη κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή έως τις ...+ το αργότερο και την 

ενηµερώνουν χωρίς καθυστέρηση για κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους. 

Άρθρο 17 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία έως τις ...++. 

Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων. 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα εν λόγω µέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη 

δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 

                                                 
+  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία µεταφοράς της παρούσας οδηγίας. 
++  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. 
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2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών µέτρων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα 

οδηγία. 

Άρθρο 18 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 19 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

..., 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον φορέα εκµετάλλευσης στην αρµόδια αρχή 

1. Ονοµαστική θερµική ισχύς (MW) της µεσαίου µεγέθους µονάδας καύσης. 

2. Είδος της µεσαίου µεγέθους µονάδας καύσης (ντιζελοκίνητη µηχανή, 

αεριοστρόβιλος, µηχανή διπλού καυσίµου, άλλη µηχανή ή άλλη µεσαίου µεγέθους 

µονάδα καύσης). 

3. Είδος και αναλογία των χρησιµοποιούµενων καυσίµων, σύµφωνα µε τις κατηγορίες 

καυσίµων που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ. 

4. Ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της µεσαίου µεγέθους µονάδας καύσης ή αν η 

ακριβής ηµεροµηνία της έναρξης λειτουργίας είναι άγνωστη, απόδειξη του 

γεγονότος ότι η λειτουργία άρχισε πριν από τις ...+. 

5. Τοµέας δραστηριότητας της µεσαίου µεγέθους µονάδας καύσης ή της µονάδας στην 

οποία αυτή χρησιµοποιείται (κωδικός NACE). 

6. Προβλεπόµενος αριθµός ετήσιων ωρών λειτουργίας της µεσαίου µεγέθους µονάδας 

καύσης και µέσο φορτίο κατά τη χρήση της. 

▌ 

7. Στην περίπτωση χρήσης των απαλλαγών του άρθρου 6 παράγραφος 3 ή παράγραφος 

8, δήλωση υπογεγραµµένη από τον φορέα εκµετάλλευσης, στην οποία βεβαιώνεται 

ότι η λειτουργία της µεσαίου µεγέθους µονάδας καύσης δεν θα υπερβαίνει τον 

αριθµό των ωρών που αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους. 

8. Επωνυµία και έδρα του φορέα εκµετάλλευσης και, σε περίπτωση σταθερών µεσαίου 

µεγέθους µονάδων καύσης, διεύθυνση της θέσης τους. 

                                                 
+  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 12 µήνες από την ηµεροµηνία µεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Οριακές τιµές εκποµπών, αναφερόµενες στο άρθρο 6 ▌ 

Όλες οι οριακές τιµές εκποµπών που αναφέρονται στο παρόν παράρτηµα ορίζονται σε 

θερµοκρασία 273,15 K και πίεση 101,3 kPa, µε διόρθωση ως προς την περιεκτικότητα των 

απαερίων σε υδρατµούς και µε τυπική περιεκτικότητα σε O2 6 % για τις µεσαίου µεγέθους 

µονάδες καύσης που χρησιµοποιούν στερεά καύσιµα, 3 % για τις µεσαίου µεγέθους µονάδες 

καύσης που δεν είναι µηχανές ούτε αεριοστρόβιλοι και τροφοδοτούνται µε υγρά και αέρια 

καύσιµα και 15 % για τις µηχανές και τους αεριοστρόβιλους. 
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Μέρος 1 

Οριακές τιµές εκποµπών για τις υφιστάµενες µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης 

Πίνακας 1 

Οριακές τιµές εκποµπών (mg/Nm³) για τις υφιστάµενες µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης 

µε ονοµαστική θερµική ισχύ ίση ή µεγαλύτερη του 1 MW και µικρότερη ή ίση των 5 MW, 

εκτός των µηχανών και των αεριοστρόβιλων 

 

Ρύπος Στερεή 

βιοµάζα 

Άλλα 
στερεά 

καύσιµα 

Πετρέλαιο 
εσωτερικής 
καύσης 

Υγρά καύσιµα 
εκτός από 
πετρέλαιο 
εσωτερικής 
καύσης  

Φυσικό 
αέριο 

Αέρια 
καύσιµα 
εκτός του 
φυσικού 
αερίου 

SO2 200 (1)(2) 

 
1 100 

- 
350 - 200 (3) 

NOx 650 650 200 650 250 250  

Σκόνη 50  50  - 50 - - 

▌ 

(1) Η τιµή δεν ισχύει για µονάδες που τροφοδοτούνται µε στερεή βιοµάζα ξύλου 

αποκλειστικά.  

(2) 300 mg/Nm³ στην περίπτωση των µονάδων που τροφοδοτούνται µε άχυρο. 

(3) 400 mg/Nm³ στην περίπτωση αερίων χαµηλής θερµογόνου δύναµης από 

οπτανθρακοποιεία στη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα. 
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Πίνακας 2 

Οριακές τιµές εκποµπών (mg/Nm3) για τις υφιστάµενες µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης 

µε ονοµαστική θερµική ισχύ µεγαλύτερη των 5 MW, εκτός των µηχανών και των 

αεριοστρόβιλων 

 

Ρύπος Στερεή βιοµάζα Άλλα 
στερεά 
καύσιµα 

Πετρέλαιο 
εσωτερικής 
καύσης 

Υγρά 
καύσιµα 
εκτός από 
πετρέλαιο 
εσωτερικής 
καύσης  

Φυσικό 
αέριο 

Αέρια 
καύσιµα 
εκτός του 
φυσικού 
αερίου 

SO2 200 (1) (2) 400 (3) - 350 (4) - 35  (5) (6) 

NOX 650 650 200 650  200 250  

Σκόνη 30 (7) 30 (7) - 30  - - 

(1) Η τιµή δεν ισχύει για µονάδες που τροφοδοτούνται αποκλειστικά µε στερεή βιοµάζα 

ξύλου. 

(2) 300 mg/Nm³ για τις µονάδες που τροφοδοτούνται µε άχυρο. 

(3) 1 100 mg/Nm³ για µονάδες µε ονοµαστική θερµική ισχύ µεγαλύτερη των 5 MW και 

µικρότερη ή ίση των 20 MW.  

(4) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2030, 850 mg/Nm³ για µονάδες µε ονοµαστική θερµική 

ισχύ µεγαλύτερη των 5 ΜW και µικρότερη ή ίση των 20 MW που τροφοδοτούνται µε 

βαρύ µαζούτ.  

(5) 400 mg/Nm³ για αέρια χαµηλής θερµογόνου δύναµης από οπτανθρακοποιεία, καθώς 

και 200 mg/Nm³ για αέρια χαµηλής θερµογόνου δύναµης από υψικαµίνους, στη 

βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα. 

(6) 170 mg/Nm³ για τα βιοαέρια. 
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(7) 50 mg/Nm³ για µονάδες µε ονοµαστική θερµική ισχύ µεγαλύτερη των 5 ΜW και 

µικρότερη ή ίση των 20 MW. 
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Πίνακας 3 

Οριακές τιµές εκποµπών (mg/Nm³) για υφιστάµενες µηχανές και αεριοστρόβιλους 

Ρύπος Τύπος µεσαίου 
µεγέθους µονάδας 
καύσης  

Πετρέλαιο 
εσωτερικής 
καύσης 

Υγρά 
καύσιµα 
εκτός από 
πετρέλαιο 
εσωτερικής 
καύσης 

Φυσικό 
αέριο 

Αέρια 
καύσιµα 
εκτός του 
φυσικού 
αερίου 

SO2 Μηχανές και 
αεριοστρόβιλοι 

- 120 - 15 (1)
 
2α) 

Μηχανές 190 (3) (4) 190  

(3) (5)  

190 (6) 190 (6) NOX 

Αεριοστρόβιλοι (7) 200 200  150  200  

Σκόνη Μηχανές και 
αεριοστρόβιλοι 

- 10 (8) - - 

(1) 60 mg/Nm³ για τα βιοαέρια. 

(2) 130 mg/Nm3 για τα αέρια χαµηλής θερµογόνου δύναµης από οπτανθρακοποιεία, 

καθώς και 65 mg/Nm στην περίπτωση αερίων χαµηλής θερµογόνου δύναµης από 

υψικαµίνους, στη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα. 

(3) 1850 mg/Nm³ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(i) για ντιζελοκίνητες µηχανές, η κατασκευή των οποίων άρχισε πριν από τις 18 

Μαΐου 2006· 

(ii) για µηχανές διπλού καυσίµου κατά τη λειτουργία µε το υγρό καύσιµο. 

(4) 250 mg/Nm3 για µηχανές µε ονοµαστική θερµική ισχύ ίση ή µεγαλύτερη του 1 ΜW 

και µικρότερη ή ίση των 5 MW. 

(5) 250 mg/Nm3 για µηχανές µε ονοµαστική θερµική ισχύ ίση ή µεγαλύτερη του 1 ΜW 

και µικρότερη ή ίση των 5 MW. 225 mg/Nm3 για µηχανές µε ονοµαστική θερµική 

ισχύ µεγαλύτερη των 5 ΜW και µικρότερη ή ίση των 20 MW. 
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(6) 380 mg/Nm³ για µηχανές διπλού καυσίµου κατά τη λειτουργία µε το αέριο καύσιµο. 

(7) Οι οριακές τιµές εκποµπών ισχύουν µόνο για φορτίο άνω του 70 %. 

(8) 20 mg/Nm³ για µονάδες µε ονοµαστική θερµική ισχύ ίση ή µεγαλύτερη του 1 ΜW και 

µικρότερη ή ίση των 20 MW. 
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Μέρος 2 

Οριακές τιµές εκποµπών για τις νέες µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης 

Πίνακας 1 

Οριακές τιµές εκποµπών (mg/Nm³) για νέες µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης εκτός των 
µηχανών και των αεριοστρόβιλων 

Ρύπος Στερεή 
βιοµάζα 

Άλλα 
στερεά 
καύσιµα 

Πετρέλαιο 
εσωτερικής 
καύσης 

Υγρά καύσιµα 
εκτός από 
πετρέλαιο 
εσωτερικής 
καύσης  

Φυσικό 
αέριο 

Αέρια 
καύσιµα 
εκτός του 
φυσικού 
αερίου 

SO2 200 (1) 400 - 350 (2) - 35 (3) (4) 

NOx 300 (5) 300 (5) 200 300 (6) 100 200  

Σκόνη 20 (7) 20 (7) - 20(8) -  - 

 

(1) Η τιµή δεν ισχύει για µονάδες που τροφοδοτούνται αποκλειστικά µε στερεή βιοµάζα 

ξύλου. 

(2) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025, 1 700 mg/Nm³ στην περίπτωση µονάδων που 

αποτελούν τµήµα SIS ή MIS. 

(3) 400 mg/Nm³ για αέρια χαµηλής θερµογόνου δύναµης από οπτανθρακοποιεία, καθώς 

και 200 mg/Nm³ για αέρια χαµηλής θερµογόνου δύναµης από υψικαµίνους, στη 

βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα. 

(4) 100 mg/Nm³ για τα βιοαέρια. 

(5) 500 mg/Nm³ για µονάδες µε ολική ονοµαστική θερµική ισχύ ίση ή µεγαλύτερη του 1 

ΜW και µικρότερη ή ίση των 5 MW. 

(6) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025, 450 mg/Nm³ σε περίπτωση τροφοδότησης µε βαρύ 

µαζούτ το οποίο περιέχει µεταξύ 0,2% και 0,3 % N και 360 mg/Nm³ σε περίπτωση 

τροφοδότησης µε βαρύ µαζούτ το οποίο περιέχει λιγότερο από 0,2 % N για µονάδες 

που αποτελούν τµήµα SIS ή MIS. 
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(7) 50 mg/Nm³ για µονάδες µε ολική ονοµαστική θερµική ισχύ ίση ή µεγαλύτερη του 1 

ΜW και µικρότερη ή ίση των 5 MW. 30 mg/Nm³ για µονάδες µε ολική ονοµαστική 

θερµική ισχύ µεγαλύτερη των 5 ΜW και µικρότερη ή ίση των 20 MW. 

(8) 50 mg/Nm³ για µονάδες µε ολική ονοµαστική θερµική ισχύ ίση ή µεγαλύτερη του 1 

ΜW και µικρότερη ή ίση των 5 MW. 
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Πίνακας 2 

Οριακές τιµές εκποµπών (mg/Nm³) για νέες µηχανές και αεριοστρόβιλους 

Ρύπος Τύπος µεσαίου 
µεγέθους µονάδας 
καύσης  

Πετρέλαιο 
εσωτερικής 
καύσης  

Υγρά 
καύσιµα 
εκτός από 
πετρέλαιο 
εσωτερικής 
καύσης 

Φυσικό 
αέριο 

Αέρια 
καύσιµα 
εκτός του 
φυσικού 
αερίου 

SO2 Μηχανές και 
αεριοστρόβιλοι 

- 120 (1) - 15 (2) 

Μηχανές (3) (4) 19051)  190 (5) (6) 95 (7) 190 NOX 
Αεριοστρόβιλοι (8) 75 75 (9)  50 75  

Σκόνη Μηχανές και 
αεριοστρόβιλοι 

- 10 (10)(11) - - 

 

(1) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025, 590 mg/Nm³ για ντιζελοκίνητες µηχανές που 

αποτελούν τµήµα SIS ή MIS. 

(2) 40 mg/Nm³ για τα βιοαέρια.  

(3)  Οι µηχανές που λειτουργούν µεταξύ 500 και 1 500 ωρών κατ' έτος µπορούν να 

εξαιρούνται από την υποχρέωση συµµόρφωσης µε αυτές τις οριακές τιµές εκποµπών 

εάν εφαρµόζουν πρωτοβάθµια µέτρα για τον περιορισµό εκποµπών NOx και τηρούν 

τις οριακές τιµές εκποµπών που ορίζονται στην υποσηµείωση (4).  

(4) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025 σε SIS και MIS, 1 850 mg/Nm³ για µηχανές διπλού 

καυσίµου κατά τη λειτουργία µε το υγρό καύσιµο και 380 mg/Nm3 κατά τη 

λειτουργία µε το αέριο καύσιµο· 1 300 mg/Nm3 για τις ντιζελοκίνητες µηχανές µε ≤ 

1 200 σ.α.λ. µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ µικρότερη ή ίση των 20 MW και 

1 850 mg/Nm3 για ντιζελοκίνητες µηχανές µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ 

µεγαλύτερη των 20 MW· 750 mg/Nm3 για ντιζελοκίνητες µηχανές µε > 1 200 σ.α.λ..  

(5) 225 mg/Nm³ για µηχανές διπλού καυσίµου κατά τη λειτουργία µε το υγρό καύσιµο. 

(6) 225 mg/Nm³ για ντιζελοκίνητες µηχανές µε ολική ονοµαστική θερµική ισχύ 

µικρότερη ή ίση των 20 MW µε ≤ 1 200 σ.α.λ.. 

(7) 190 mg/Nm³ για µηχανές διπλού καυσίµου κατά τη λειτουργία µε το αέριο καύσιµο. 

(8) Αυτές οι οριακές τιµές εκποµπών ισχύουν µόνο για φορτίο άνω του 70 %. 

(9) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025, 550 mg/Nm³ για µονάδες που αποτελούν τµήµα SIS ή 

MIS. 

(10) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025, 75 mg/Nm³ για ντιζελοκίνητες µηχανές που 

αποτελούν τµήµα SIS ή MIS. 

(11) 20 mg/Nm³ για µονάδες µε ολική ονοµαστική θερµική ισχύ ίση ή µεγαλύτερη του 1 

ΜW και µικρότερη ή ίση των 5 MW. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 

Παρακολούθηση των εκποµπών και αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

Μέρος 1 - Παρακολούθηση των εκποµπών από τον φορέα εκµετάλλευσης 

1. Απαιτούνται περιοδικές µετρήσεις ▌ τουλάχιστον: 

– ανά τριετία για τις µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης µε ονοµαστική θερµική 

ισχύ ▌ ίση ή µεγαλύτερη από 1 MW και µικρότερη ή ίση των 20 MW, ▌ 

– ετησίως για τις µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης µε ονοµαστική θερµική 

ισχύ ▌ µεγαλύτερη των 20 MW ▌. 

2. Εναλλακτικά προς τις συχνότητες που αναφέρονται στο σηµείο 1, στην 

περίπτωση µεσαίου µεγέθους µονάδων καύσης που υπάγονται στις διατάξεις του 

άρθρου 6 παράγραφος 3 ή του άρθρου 6 παράγραφος 8, απαιτούνται περιοδικές 

µετρήσεις τουλάχιστον κάθε φορά που έχει παρέλθει ο ακόλουθος αριθµός ωρών 

λειτουργίας: 

– τριπλάσιες του µέγιστου µέσου αριθµού ετήσιων ωρών λειτουργίας, που 

εφαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3 ή το άρθρο 6 

παράγραφος 8, για τις µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης µε ονοµαστική 

θερµική ισχύ ίση ή µεγαλύτερη από 1 MW και µικρότερη ή ίση των 20 MW, 
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– ίσες µε τον µέγιστο µέσο αριθµό ετήσιων ωρών λειτουργίας, που 

εφαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3 ή το άρθρο 6 

παράγραφος 8, για τις µεσαίου µεγέθους µονάδες καύσης µε ονοµαστική 

θερµική ισχύ µεγαλύτερη των 20 MW. 

Η συχνότητα των περιοδικών µετρήσεων σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι 

µικρότερη από µία φορά ανά πενταετία. 

3. Οι µετρήσεις απαιτούνται µόνο για: 

α) ρύπους για τους οποίους προβλέπεται στην παρούσα οδηγία οριακή τιµή 

εκποµπών για τη συγκεκριµένη µονάδα καύσης, 

β) εκποµπές CO για όλες τις µονάδες. 

4. Οι πρώτες µετρήσεις πραγµατοποιούνται εντός τεσσάρων µηνών από την έκδοση 

της άδειας ή την εγγραφή της µονάδας καύσης σε µητρώο ή από την ηµεροµηνία 

έναρξης της λειτουργίας, ανάλογα ποια ηµεροµηνία είναι µεταγενέστερη. 

5. Εναλλακτικά προς τις µετρήσεις SO2 που αναφέρονται στα σηµεία 1 και 2 και στο 

σηµείο 3 στοιχείο α), επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των 

εκποµπών SO2 άλλες διαδικασίες, οι οποίες έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από την 

αρµόδια αρχή. 
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6. Εναλλακτικά προς τις περιοδικές µετρήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 1, τα 

κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν συνεχείς µετρήσεις. 

Σε περίπτωση συνεχών µετρήσεων, τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα µέτρησης 

υπόκεινται σε έλεγχο µέσω παράλληλων µετρήσεων µε τις µεθόδους αναφοράς 

τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος και ο φορέας εκµετάλλευσης ενηµερώνει την 

αρµόδια αρχή σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εν λόγω ελέγχων. 

7. Η δειγµατοληψία και η ανάλυση των ρυπαντικών ουσιών και οι µετρήσεις των 

παραµέτρων διεργασίας, καθώς και οι εναλλακτικές διαδικασίες που ενδεχοµένως 

χρησιµοποιούνται βάσει των σηµείων 5 και 6, βασίζονται σε µεθόδους που 

επιτρέπουν την επίτευξη αξιόπιστων, αντιπροσωπευτικών και συγκρίσιµων 

αποτελεσµάτων. Οι µέθοδοι που είναι σύµφωνες µε τα εναρµονισµένα πρότυπα 

EN τεκµαίρεται ότι πληρούν την απαίτηση αυτή. Κατά τη διάρκεια κάθε 

µέτρησης, η µονάδα λειτουργεί υπό σταθερές συνθήκες µε αντιπροσωπευτικό ίσο 

φορτίο. Στο πλαίσιο αυτό, οι περίοδοι έναρξης και διακοπής της λειτουργίας 

εξαιρούνται. 
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Μέρος 2 - Αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

1. Σε περίπτωση περιοδικών µετρήσεων, οι οριακές τιµές εκποµπών που ορίζονται 

στο άρθρο 6 λογίζονται ως τηρηθείσες, εφόσον τα αποτελέσµατα καθεµίας από 

τις σειρές µετρήσεων ή των άλλων διαδικασιών που ορίζονται και καθορίζονται 

σύµφωνα µε τους κανόνες που θεσπίζει η αρµόδια αρχή δεν υπερβαίνουν τη 

σχετική οριακή τιµή εκποµπών. 

2. Σε περίπτωση συνεχών µετρήσεων, η τήρηση των οριακών τιµών εκποµπών που 

ορίζονται στο άρθρο 6 αξιολογείται σύµφωνα µε το µέρος 4 σηµείο 1 του 

παραρτήµατος V της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. 

Οι επικυρωµένες µέσες τιµές καθορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο µέρος 3 

σηµεία 9 και 10 του παραρτήµατος V της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. 

3. Για τον υπολογισµό των µέσων τιµών εκποµπών δεν λαµβάνονται υπόψη οι τιµές 

που µετρώνται κατά τις περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 11 

και στο άρθρο 6 παράγραφος 12, καθώς και κατά τις φάσεις έναρξης και διακοπής 

της λειτουργίας. 

 

Or. en 

 


