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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* 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

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου 
μεγέθους μονάδες καύσης
(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0919),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0003/2014),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης 
Ιουλίου 20141,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών, που εκδόθηκε στις 7 Οκτωβρίου 
20142,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας (A8-0000/2015),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

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

1 ΕΕ C 451, 16.12.2014, σ. 134.
2 ΕΕ C 415 της 20.11.14, σ. 23.



PE546.891v01-00 6/35 PR\1048404EL.doc

EL

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
ισχύει για τα συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα που καλύπτονται από 
εκτελεστικά μέτρα τα οποία θεσπίζονται 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ ή με 
το κεφάλαιο III ή IV της οδηγίας 
2010/75/ΕΕ. Ορισμένες άλλες 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.

(9) Για να αποτραπεί η κανονιστική 
επικάλυψη η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να ισχύει για τις μεσαίου μεγέθους 
μονάδες καύσης που καλύπτονται από 
εκτελεστικά μέτρα τα οποία θεσπίζονται 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ ή με 
το κεφάλαιο III ή IV της οδηγίας 
2010/75/ΕΕ. Ορισμένες άλλες 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.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Οι μεσαίου μεγέθους μονάδες 
καύσης που καλύπτονται από τα μέτρα 
εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 13, παράγραφος 5 της οδηγίας 
2010/75/ΕΕ θα πρέπει να υπόκεινται μόνο 
στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που 
υπερβαίνουν το πεδίο που καλύπτεται από 
τα εν λόγω μέτρα εφαρμογής.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Οι οριακές τιμές εκπομπών που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ δεν 
πρέπει να εφαρμόζονται σε μεσαίου 
μεγέθους μονάδες καύσης που βρίσκονται 
στις Καναρίους Νήσους, τα γαλλικά 
υπερπόντια διαμερίσματα και τα 
αρχιπελάγη της Μαδέρας και των 
Αζορών, λόγω των τεχνικών και 
υλικοτεχνικών προβλημάτων που 
συνδέονται με την απομονωμένη θέση 
αυτών των μονάδων. Τα 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.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να διασφαλισθεί ο 
έλεγχος των εκπομπών διοξειδίου του 
θείου, οξειδίων του αζώτου και 
αιωρούμενων σωματιδίων στην 
ατμόσφαιρα, κάθε μεσαίου μεγέθους 
μονάδα καύσης θα πρέπει να λειτουργεί 
μόνον εφόσον είναι τουλάχιστον 
εγγεγραμμένη σε μητρώο από την αρμόδια 
αρχή, βάσει κοινοποίησης από τον φορέα 
εκμετάλλευσης.

(10) Προκειμένου να διασφαλισθεί ο 
έλεγχος των εκπομπών διοξειδίου του 
θείου, οξειδίων του αζώτου και 
αιωρούμενων σωματιδίων στην 
ατμόσφαιρα, κάθε μεσαίου μεγέθους 
μονάδα καύσης θα πρέπει να λειτουργεί 
μόνον εφόσον είναι τουλάχιστον 
εγγεγραμμένη σε μητρώο από την αρμόδια 
αρχή ή αν έχει αδειοδοτηθεί από την εν 
λόγω αρχή, βάσει κοινοποίησης από τον 
φορέα εκμετάλλευσης.
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Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) 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, για 
παράδειγμα για τη συμμόρφωση με τα 
πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας. 
Ειδικότερα, σε ζώνες όπου δεν τηρούνται 
οι οριακές τιμές ποιότητας του αέρα, θα 
πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη 
μέλη αυστηρότερες οριακές τιμές 
εκπομπών, οι οποίες θα προωθούν επίσης 
την οικολογική καινοτομία στην Ένωση, 
διευκολύνοντας ιδίως την πρόσβαση των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην 
αγορά, όπως οι τιμές αναφοράς που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ της 
παρούσας οδηγίας.

(13) 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, για 
παράδειγμα για τη συμμόρφωση με τα 
πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας. 
Ειδικότερα, σε ζώνες όπου δεν τηρούνται 
οι οριακές τιμές ποιότητας του αέρα, θα 
πρέπει να είναι δυνατόν να εφαρμόζονται 
από τα κράτη μέλη αυστηρότερες οριακές 
τιμές εκπομπών, όπως οι τιμές αναφοράς 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να περιοριστεί η 
επιβάρυνση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στις οποίες λειτουργούν 
μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης, οι 
διοικητικές υποχρεώσεις κοινοποίησης, 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 

(15) Προκειμένου να περιοριστεί η 
επιβάρυνση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στις οποίες λειτουργούν 
μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης, οι 
διοικητικές υποχρεώσεις κοινοποίησης, 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
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που επιβάλλονται στους φορείς 
εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι 
αναλογικές, επιτρέποντας ωστόσο την 
αποτελεσματική επαλήθευση της 
συμμόρφωσης από τις αρμόδιες αρχές. 

που επιβάλλονται στους φορείς 
εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι 
αναλογικές και να αποτρέπουν την 
επικάλυψη, επιτρέποντας ωστόσο την 
αποτελεσματική επαλήθευση της 
συμμόρφωσης από τις αρμόδιες αρχές. 

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στα συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα που καλύπτονται από 
εκτελεστικά μέτρα τα οποία θεσπίζονται 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ, στις 
περιπτώσεις όπου οι σχετικές εκτελεστικές 
πράξεις προβλέπουν οριακές τιμές 
εκπομπών για τους ρύπους που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας οδηγίας·

(β) στις μονάδες καύσης που καλύπτονται 
από εκτελεστικά μέτρα τα οποία 
θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 
2009/125/ΕΚ, στις περιπτώσεις όπου οι 
σχετικές εκτελεστικές πράξεις προβλέπουν 
οριακές τιμές εκπομπών για τους ρύπους 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μονάδες καύσης που καλύπτονται 
από την οδηγία 97/68/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a·

__________________
1α Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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16ης Δεκεμβρίου 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).

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) μονάδες καύσης σε αγροκτήματα με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ που 
δεν υπερβαίνει τα 5 MW, που 
χρησιμοποιούν ως καύσιμο αποκλειστικά 
ακατέργαστη κόπρο πουλερικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 9 (α) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1069/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a 
__________________
1α 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 (ΕΕ L 
300 της 14.11.2009, σ. 1).

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) στις μονάδες καύσης που 
καλύπτονται από εκτελεστικά μέτρα τα 
οποία θεσπίζονται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου22, όταν στις σχετικές 
εκτελεστικές πράξεις καθορίζονται 
οριακές τιμές εκπομπών για τους ρύπους 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ 
της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

__________________
22Κανονισμός (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 (ΕΕ L 
300 της 14.11.2009, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) σε αεριοστροβίλους και σε 
αεριοκίνητες μηχανές που 
χρησιμοποιούνται σε πλωτές εξέδρες 
γεώτρησης, με εξαίρεση τους νέους 
αεριοστροβίλους και τις νέες 
αεριοκίνητες μηχανές που κινούν 
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μηχανικά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στβ) στις μονάδες αναγέννησης 
καταλυτών που χρησιμοποιούνται στην 
καταλυτική πυρόλυση·

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στγ) εγκαταστάσεις μετατροπής του 
υδροθείου σε θείο·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στδ) σε αντιδραστήρες που 
χρησιμοποιούνται στη χημική 
βιομηχανία·
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Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στε) σε συστοιχίες καμίνων κοκ·

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στστ) σε υψικαμίνους Cowper·

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στζ) σε κλίβανους κρεματορίων·

Or. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στη) σε μονάδες καύσης που 
τροφοδοτούνται μόνο με καύσιμα 
διυλιστηρίου ή με άλλα καύσιμα για την 
παραγωγή ενέργειας μέσα σε διυλιστήρια 
πετρελαίου και αερίου·

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στθ) σε λέβητες ανάκτησης εντός 
εγκαταστάσεων για την παραγωγή 
χαρτοπολτού·

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. 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 
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παραγράφου.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης 
που καλύπτονται από τα μέτρα 
εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 13, παράγραφος 5 της οδηγίας 
2010/75/ΕΕ θα πρέπει να υπόκεινται μόνο 
στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που 
υπερβαίνουν το πεδίο που καλύπτεται από 
τα εν λόγω μέτρα εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. 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 και τα 
αρχιπελάγη της Μαδέρας και των 
Αζορών. Τα 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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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «αιωρούμενα σωματίδια»: 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· 

(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· 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «υφιστάμενη μονάδα καύσης»: μονάδα 
καύσης που τέθηκε σε λειτουργία πριν από 
την/τις [1 έτος από την ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]·

(6) «υφιστάμενη μονάδα καύσης»: μονάδα 
καύσης που τέθηκε σε λειτουργία πριν από 
την/τις [2 έτη από την ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]·

Or. en
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «ώρες λειτουργίας»: ο χρόνος, 
εκφραζόμενος σε ώρες, κατά τον οποίο μια 
μονάδα καύσης απορρίπτει εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα ·

(16) «ώρες λειτουργίας»: ο χρόνος, 
εκπεφρασμένος σε ώρες, κατά τον οποίο 
μια μονάδα καύσης λειτουργεί και 
απορρίπτει εκπομπές στην ατμόσφαιρα, 
εξαιρουμένων των περιόδων έναρξης και 
παύσης λειτουργίας·

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) «μικρό απομονωμένο σύστημα» 
(SIS): ένα μικρό απομονωμένο σύστημα, 
όπως ορίζεται στο σημείο 26 του άρθρου 
2 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a·
__________________
1α Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ 
L 211 της 14.8.2009, σ. 55).

Or. en
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 19 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) «απομονωμένο μικροσύστημα» 
(MIS: ένα απομονωμένο μικροσύστημα, 
όπως ορίζεται στο σημείο 27 του άρθρου 
2 της οδηγίας 2009/72 / ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a·
__________________
1α Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ 
L 211 της 14.8.2009, σ. 55).

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγγραφή σε μητρώο Άδειες και εγγραφή σε μητρώο 

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι μεσαίου 
μεγέθους μονάδες καύσης λειτουργούν 
μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
μητρώο από την αρμόδια αρχή. 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι μεσαίου 
μεγέθους μονάδες καύσης λειτουργούν 
μόνον εφόσον έχουν αδειοδοτηθεί ή είναι 
εγγεγραμμένες σε μητρώο από την 
αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
από την 1η Ιανουαρίου 2025 οι 
υπάρχουσες μεσαίου μεγέθους μονάδες 
καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 5 MW λειτουργούν μόνον εφόσον 
έχουν λάβει άδεια ή έχουν καταχωριστεί 
σε μητρώο από την αρμόδια αρχή.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι από την 1η 
Ιανουαρίου, 2030 οι υπάρχουσες μεσαίου 
μεγέθους μονάδες καύσης με ονομαστική 
θερμική ισχύ μέχρι 5 MW λειτουργούν 
μόνον εφόσον έχουν λάβει άδεια ή έχουν 
καταχωριστεί σε μητρώο από την 
αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2



PE546.891v01-00 20/35 PR\1048404EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαδικασία εγγραφής σε μητρώο 
περιλαμβάνει τουλάχιστον κοινοποίηση, 
από τον φορέα εκμετάλλευσης προς την 
αρμόδια αρχή, της λειτουργίας ή της 
σκοπούμενης λειτουργίας μονάδας καύσης 
μεσαίου μεγέθους.

2. Η διαδικασία αδειοδότησης ή εγγραφής 
σε μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον 
κοινοποίηση, από τον φορέα 
εκμετάλλευσης προς την αρμόδια αρχή, 
της λειτουργίας ή της σκοπούμενης 
λειτουργίας μονάδας καύσης μεσαίου 
μεγέθους.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια αρχή εγγράφει σε μητρώο τη 
μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης εντός 
μηνός από την κοινοποίηση από τον φορέα 
εκμετάλλευσης και τον ενημερώνει 
σχετικά. 

4. Η αρμόδια αρχή εγγράφει σε μητρώο ή 
κινεί τη διαδικασία αδειοδότησης για τη 
μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης εντός 
μηνός από την κοινοποίηση από τον φορέα 
εκμετάλλευσης και τον ενημερώνει 
σχετικά. 

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω μονάδες καύσης εγγράφονται 
σε μητρώο έως την/τις [δεκατρείς μήνες 
από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο].

Οι εν λόγω μονάδες καύσης εγγράφονται 
σε μητρώο ή αδειοδοτούνται έως την/τις 
[δεκατρείς μήνες από την ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο].

Or. en
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Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι 
εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων 
του αζώτου και αιωτούμενων 
σωματιδίων στην ατμόσφαιρα από 
υφιστάμενη μεσαίου μεγέθους μονάδα 
καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 5 MW δεν υπερβαίνουν τις οριακές 
τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο 
παράρτημα II μέρος 1. 

2. Οι υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους 
μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική 
ισχύ άνω των 5 MW πληρούν τις οριακές 
τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο 
παράρτημα II μέρος 1, από την 1η 
Ιανουαρίου 2025. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2030, οι εκπομπές 
διοξειδίου του θείου, οξειδίων του 
αζώτου και αιωτούμενων σωματιδίων 
στην ατμόσφαιρα από υφιστάμενη 
μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης με 
ονομαστική θερμική ισχύ 5 MW ή 
μικρότερη δεν υπερβαίνουν τις οριακές 
τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο 
παράρτημα II μέρος 1. 

Οι υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους 
μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική 
ισχύ μέχρι 5 MW πληρούν τις οριακές 
τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο 
παράρτημα II μέρος 1, από την 1η 
Ιανουαρίου 2030.

 

Οι υπάρχουσες μεσαίου μεγέθους μονάδες 
καύσης που είναι τμήματα SIS και MIS 
πρέπει να πληρούν τις οριακές τιμές 
εκπομπών που καθορίζονται στο μέρος 1 
του παραρτήματος ΙΙ από την 1η 
Ιανουαρίου 2030. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν 
τις υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες 
καύσης που σημειώνουν έως 500 ώρες 
λειτουργίας ετησίως από την υποχρέωση 
συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές 
εκπομπών που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ μέρος 1. Στην περίπτωση 
αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται 
με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή 
εκπομπών αιωρούμενων 
σωματιδίων 200 mg/Nm3.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν 
τις υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες 
καύσης που σημειώνουν έως 1000 ώρες 
λειτουργίας ετησίως ως κυλιόμενος μέσος 
όρο πενταετίας, από την υποχρέωση 
συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές 
εκπομπών που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ μέρος 1. Στην περίπτωση 
αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται 
με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή 
εκπομπών αιωρούμενων 
σωματιδίων 200 mg/Nm3.
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Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2030, οι 
υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες 
καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 5 MW μπορούν να απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις 
οριακές τιμές εκπομπών που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο, 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.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την/τις [1 έτος από την ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], οι εκπομπές 
διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου 
και αιωρούμενων σωματιδίων στην 
ατμόσφαιρα από νέα μεσαίου μεγέθους 
μονάδα καύσης δεν υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται 
στο παράρτημα II μέρος 2.

Από την/τις [2 έτη από την ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], οι εκπομπές 
διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου 
και αιωρούμενων σωματιδίων στην 
ατμόσφαιρα από νέα μεσαίου μεγέθους 
μονάδα καύσης δεν υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται 
στο παράρτημα II μέρος 2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν 
τις υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες 
καύσης που σημειώνουν έως 500 ώρες 
λειτουργίας ετησίως από την υποχρέωση 
συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές 
εκπομπών που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ μέρος 2. Στην περίπτωση 
αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται 
με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή 
εκπομπών αιωρούμενων 
σωματιδίων 100 mg/Nm3.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν 
τις υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες 
καύσης που σημειώνουν έως 1000 ώρες 
λειτουργίας ετησίως, ως κυλιόμενος μέσος 
όρος πενταετίας, από την υποχρέωση 
συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές 
εκπομπών που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ μέρος 2. Στην περίπτωση 
αυτή, για τις μονάδες που τροφοδοτούνται 
με στερεά καύσιμα, ισχύει οριακή τιμή 
εκπομπών αιωρούμενων 
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σωματιδίων 100 mg/Nm3.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε ζώνες όπου δεν τηρούνται οι οριακές 
τιμές της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, οι 
οποίες προβλέπονται στην οδηγία 
2008/50/ΕΚ, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, 
για μεμονωμένες μεσαίου μεγέθους 
μονάδες καύσης στις εν λόγω ζώνες, 
οριακές τιμές εκπομπών που βασίζονται 
στις τιμές αναφοράς του παραρτήματος III 
ή σε αυστηρότερες τιμές που έχουν 
θεσπιστεί από τα κράτη μέλη, εκτός εάν 
καταδειχθεί στην Επιτροπή ότι η 
εφαρμογή των εν λόγω οριακών τιμών 
εκπομπών θα συνεπαγόταν δυσανάλογο 
κόστος και ότι στα σχέδια για την 
ποιότητα του αέρα που απαιτούνται βάσει 
του άρθρου 23 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ 
έχουν συμπεριληφθεί άλλα μέτρα που 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις 
οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα.

4. Σε ζώνες όπου δεν τηρούνται οι οριακές 
τιμές της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, οι 
οποίες προβλέπονται στην οδηγία 
2008/50/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν, για μεμονωμένες μεσαίου 
μεγέθους μονάδες καύσης στις εν λόγω 
ζώνες, αυστηρότερες οριακές τιμές 
εκπομπών που μπορούν να βασίζονται στις 
τιμές αναφοράς του παραρτήματος III.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) με την επιφύλαξη του άρθρου 4 
παράγραφος 5, το αποδεικτικό 

διαγράφεται
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κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή·

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο 
από την αρμόδια αρχή·

(β) το αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο ή 
άδειας από την αρμόδια αρχή·

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, έως την/τις [2 έτη από την 
ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο], σύνοψη των δεδομένων που 
αναφέρονται στο παράρτημα I, 
συνοδευόμενη από εκτίμηση των 
συνολικών ετήσιων εκπομπών διοξειδίου 
του θείου, οξειδίων του αζώτου και 
αιωρούμενων σωματιδίων που 
προέρχονται από τις εν λόγω μονάδες, ανά 
είδος καυσίμων και κατηγορία 
δυναμικότητας.

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έως την 1η 
Οκτωβρίου 2026 στην Επιτροπή, έκθεση 
συνοδευόμενη από εκτίμηση των 
συνολικών ετήσιων εκπομπών διοξειδίου 
του θείου, οξειδίων του αζώτου και 
σκόνης που προέρχονται από μεσαίου 
μεγέθους μονάδες, ανά είδος καυσίμων και 
κατηγορία δυναμικότητας.

Or. en
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Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή δεύτερη και τρίτη έκθεση, οι 
οποίες περιέχουν επικαιροποιημένη 
μορφή των δεδομένων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, έως την 1η Οκτωβρίου 
2026 και την 1η Οκτωβρίου 2031, 
αντίστοιχα.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή δεύτερη έκθεση, η οποία 
περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 έως την 1η Οκτωβρίου 
2031, αντίστοιχα.

Οι εκθέσεις που συντάσσονται βάσει του 
πρώτου εδαφίου περιέχει 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 
που ελήφθησαν για τους σκοπούς αυτής. 

Οι εκθέσεις που συντάσσονται βάσει της 
παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου 
της παρούσας παραγράφου περιέχει 
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 που ελήφθησαν 
για τους σκοπούς αυτής. 

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η δεύτερη συνοπτική έκθεση της 
Επιτροπής περιλαμβάνει ανασκόπηση της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, με 
ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη θέσπισης 
των τιμών αναφοράς που καθορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ ως οριακών τιμών 
εκπομπών με ισχύ στο σύνολο της 
Ένωσης, και συνοδεύεται, κατά 

διαγράφεται
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περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο την/στις [1,5 έτη από την 
έναρξη ισχύος της]. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο την/στις [2 έτη από την 
έναρξη ισχύος της]. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – μέρος 1 – πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Ρύπος Στερεή 
βιομάζα

Άλλα στερεά 
καύσιμα

Υγρά 
καύσιμα 
εκτός του 

βαρέος 
μαζούτ

Βαρύ μαζούτ Φυσικό αέριο Αέρια 
καύσιμα 
εκτός του 
φυσικού 
αερίου

SO2 200 400 170 350 - 35
NOX 650 650 200 650 200 250
Αιωρούμενα 
σωματίδια

30(1) 30 30 30 - -

__________________
(1) 45 mg/Nm3 για τις μονάδες ονομαστικής θερμικής ισχύος 5 MW ή μικρότερης
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Τροπολογία

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

Ονομαστική 
θερμική 
ισχύς (MW)

Στερεή 
βιομάζα

Άλλα στερεά 
καύσιμα

Υγρά 
καύσιμα 
εκτός του 
βαρέος 
μαζούτ

Βαρύ 
πετρέλαιο

Αέριο φυσικό Αέρια 
καύσιμα 
εκτός του 
φυσικού 
αερίου

Ρύπος: SO2

1 - 5 200 (1a)(1β) 1100 170 350 (1γ) - 200 (1d)

> 5 - 15 200 (1a)(1β) 1100 170 350 (1ζ) - 35 (1f)

> 15 - 50 200 (1a)(1β) 400 170 350 - 35 (1f)

Ρύπος: NOX

1 - 50 650 650 200 650 250 250

Ρύπος: σκόνη

1 - 5 50 (1ε) 50 (1ε) 50 50 - -

> 5 - 15 50 50 30 30 - -

> 15 - 50 30 30 30 30 - -

__________________
(1a) Η τιμή δεν ισχύει για μονάδες που τροφοδοτούνται αποκλειστικά με στερεή βιομάζα ξύλου
(1β) 300 mg/Nm3 μονάδες που τροφοδοτούνται με άχυρο
(1γ) Έως την 1/1/2035, 1700 mg/Nm3..
(1δ) 400 mg/Nm³ σε περίπτωση αερίων χαμηλής θερμογόνου δύναμης από οπτανθρακοποιεία 
(βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα)
(1ε) Έως την 1/1/2035, 100 mg/Nm3..
(1στ) 170 mg/Nm3 σε περίπτωση βιοαερίου
(1ζ) Έως την 1/1/2035, 850 mg/Nm3..

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – μέρος 1 – πίνακας 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Οριακές τιμές εκπομπών (mg/Nm3) για μηχανές και αεριοστροβίλους

Ρύπος Είδος 
εγκατάστασης

Υγρά καύσιμα Αέριο φυσικό Αέρια καύσιμα 
εκτός του φυσικού 
αερίου

SO2 Μηχανές και 
αεριοστρόβιλοι

60 - 15

NOX Κινητήρες 190 (1) 190 (2) 190 (2)

Αεριοστρόβιλοι (3) 200 150 200 
Αιωρούμενα 
σωματίδια

Μηχανές και 
αεριοστρόβιλοι

10 - -

__________________
(1) 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.
(2) 380 mg/Nm³ για μηχανές διπλού καυσίμου κατά τη λειτουργία με το αέριο καύσιμο
(3) Οι οριακές τιμές εκπομπών ισχύουν μόνο για φορτίο άνω του 70 %.

Τροπολογία

2. Οριακές τιμές εκπομπών (mg/Nm3) για μηχανές και αεριοστροβίλους

Ρύπος Είδος 
εγκατάστασης

Υγρά καύσιμα Αέριο φυσικό Αέρια καύσιμα 
εκτός του φυσικού 
αερίου

SO2 Μηχανές και 
αεριοστρόβιλοι

120 - 15 (3a)(3b)

NOX Κινητήρες 190 (1) 190 (2) 190 (2)

Αεριοστρόβιλοι (3) 200 150 200 
Αιωρούμενα 
σωματίδια

Μηχανές και 
αεριοστρόβιλοι

10 (3c) - -

__________________
(1) 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.
(2) 380 mg/Nm³ για μηχανές διπλού καυσίμου κατά τη λειτουργία με το αέριο καύσιμο
(3) Οι οριακές τιμές εκπομπών ισχύουν μόνο για φορτίο άνω του 70 %.
(3a) 60 mg/Nm3 σε περίπτωση βιοαερίου
(3β) 130 mg/Nm³ σε περίπτωση αερίων χαμηλής θερμογόνου δύναμης από οπτανθρακοποιεία και 
65 mg/Nm³ σε περίπτωση αερίων χαμηλής θερμογόνου δύναμης από υψικαμίνους (βιομηχανία 
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σιδήρου και χάλυβα).
(3γ) 20 mg/Nm3 για μονάδες με ολική ονομαστική θερμική ισχύ μεταξύ 1 και 15 MW.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – μέρος 2 – πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Ρύπος Στερεή 
βιομάζα

Άλλα στερεά 
καύσιμα

Υγρά 
καύσιμα 
εκτός του 
βαρέος 
μαζούτ

Βαρύ 
πετρέλαιο

Αέριο φυσικό Αέρια 
καύσιμα 
εκτός του 
φυσικού 
αερίου

SO2 200 400 170 350 - 35

NOX 300 300 200 300 100 200

Αιωρούμενα 
σωματίδια

20 (1) 20 20 20 - -

__________________
(1) 25 mg/Nm3 για τις μονάδες ονομαστικής θερμικής ισχύος 5 MW ή μικρότερης

Τροπολογία

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

Ονομαστική 
θερμική 
ισχύς (MW)

Στερεή 
βιομάζα

Άλλα στερεά 
καύσιμα

Υγρά 
καύσιμα 
εκτός του 
βαρέος 
μαζούτ

Βαρύ 
πετρέλαιο

Αέριο φυσικό Αέρια 
καύσιμα 
εκτός του 
φυσικού 
αερίου

Ρύπος: SO2

1 - 5 200 (1a) 1100 170 (1β) 350 (1β) - 110 (1γ)

> 5 - 15 200 (1a) 1100 170 (1β) 350 (1β) - 35 (1γ)(1δ)

> 15 - 50 200 (1α) 400 170 (1β) 350 (1β) - 35 (1γ)(1δ)
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Ρύπος: NOX

1 - 5 500 500 300 300 (1ε) 100 200

> 5 - 50 300 300 300 300 (1ε) 100 200

Ρύπος: σκόνη

1 - 5 50 50 50 50 - -

> 5 - 15 30 30 20 20 - -

> 15 - 50 20 20 20 20 - -

__________________
(1a) Η τιμή δεν ισχύει για μονάδες που τροφοδοτούνται αποκλειστικά με στερεή βιομάζα ξύλου
(1β) Μέχρι 01.01.2025, 1.700 mg/Nm³ στην περίπτωση μονάδων που αποτελούν μέρος 
απομονωμένων μικρών συστημάτων (SIS) και απομονωμένων μικροσυστημάτων (MIS).

(1γ) 400 mg/Nm³ σε περίπτωση αερίων χαμηλής θερμογόνου δύναμης από οπτανθρακοποιεία και 
200 mg/Nm³ σε περίπτωση αερίων χαμηλής θερμογόνου δύναμης από υψικαμίνους (βιομηχανία 
σιδήρου και χάλυβα).
(1δ) 100 mg/Nm3 σε περίπτωση βιοαερίου
(1ε) Μέχρι την 1/1/2025450 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 […] ΜΑΣ και ΑΜ 
[…].

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – μέρος 2 – πίνακας 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Ρύπος Είδος 
εγκατάστασης

Υγρά καύσιμα Αέριο φυσικό Αέρια καύσιμα 
εκτός του φυσικού 
αερίου

SO2 Μηχανές και 
αεριοστρόβιλοι

60 - 15

NOX Κινητήρες 190 (1) 95 (2) 190
Αεριοστρόβιλοι (3) 75 50 75 
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Αιωρούμενα 
σωματίδια

Μηχανές και 
αεριοστρόβιλοι

10 - -

__________________
(1) 225 mg/Nm³ για μηχανές διπλού καυσίμου κατά τη λειτουργία με το υγρό καύσιμο.
(2) 190 mg/Nm³ για μηχανές διπλού καυσίμου κατά τη λειτουργία με το αέριο καύσιμο
(3) Οι οριακές τιμές εκπομπών ισχύουν μόνο για φορτίο άνω του 70 %.

Τροπολογία

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

Ρύπος Είδος 
εγκατάστασης

Υγρά καύσιμα Αέριο φυσικό Αέρια καύσιμα 
εκτός του φυσικού 
αερίου

SO2 Μηχανές και 
αεριοστρόβιλοι

120 (3δ) - 15 (3ε)

NOX Engines (3b)(3c) 190 (1)(3a) 95 (2) 190
Αεριοστρόβιλοι (3) 75 (3στ) 50 75 

Αιωρούμενα 
σωματίδια

Μηχανές και 
αεριοστρόβιλοι

10 (3ζ)(3η) - -

__________________
(1) 225 mg/Nm³ για μηχανές διπλού καυσίμου κατά τη λειτουργία με το υγρό καύσιμο.
(2) 190 mg/Nm³ για μηχανές διπλού καυσίμου κατά τη λειτουργία με το αέριο καύσιμο
(3) Οι οριακές τιμές εκπομπών ισχύουν μόνο για φορτίο άνω του 70 %.
(3a) 225 mg/Nm³ για ντιζελοκίνητες μηχανές με ολική ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή κατώτερη 
των 15 MW με ≤ 1200 rpm.
(3β) Οι μηχανές που λειτουργούν μεταξύ 500 και 1500 ωρών κατ’ έτος μπορούν να εξαιρούνται 
από την υποχρέωση συμμόρφωσης με αυτές τις οριακές τιμές εκπομπών όταν εφαρμόζουν 
πρωτοβάθμια μέτρα για τον περιορισμό εκπομπών NOx και τηρούν τις οριακές τιμές εκπομπών 
που ορίζονται στην υποσημείωση (5).
(3γ) Μέχρι 01/01/2025 σε SIS και MIS, 1850 mg/Nm3 για κινητήρα διπλού καυσίμου σε υγρή 
μορφή και 380 mg/Nm3 σε μορφή φυσικού αερίου· 1300 mg/Nm για ντιζελοκίνητες μηχανές με ≤ 
1200 σ.α.λ. ίση ή κάτω των 15 MW και 1850 mg/Nm για ντιζελοκίνητες μηχανές, άνω των 15 
MW· 750 mg/Nm για κινητήρες ντίζελ με> 1200 σ.α.λ..
(3δ) Μέχρι την 1/1/2025, 590 mg/Nm³ για ντιζελοκίνητες μηχανές που αποτελούν τμήμα ΜΑΣ και 
ΑΜ […].
(3ε) 40 mg/Nm3 σε περίπτωση βιοαερίου
(3στ) Μέχρι την 1/1/2025, 550 mg/Nm³ για μονάδες που αποτελούν τμήμα ΜΑΣ και ΑΜ […].
(3ζ) Μέχρι την 1/1/2025, 75 mg/Nm³ για ντιζελοκίνητες μηχανές που αποτελούν τμήμα ΜΑΣ και 
ΑΜ […].
(3η) 20 mg/Nm3 για μονάδες με ολική ονομαστική θερμική ισχύ μεταξύ 1 και 5 MW.



PE546.891v01-00 32/35 PR\1048404EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τιμές αναφοράς των οριακών τιμών εκπομπών (mg/Nm³) για μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης 
εκτός των μηχανών και των αεριοστρόβιλων

Ρύπος Ονομαστική 
θερμική ισχύς 
(MW)

Στερεή 
βιομάζα

Άλλα στερεά 
καύσιμα

Υγρά 
καύσιμα 

Αέριο φυσικό Αέρια 
καύσιμα 
εκτός του 
φυσικού 
αερίου

NOX 1 - 5 200 100 120 70 120
> 5 - 50 145 100 120 70 120

Αιωρούμενα 
σωματίδια

1 - 5 10 10 10 - -

> 5 - 50 5 5 5 - -

Τροπολογία

Τιμές αναφοράς των οριακών τιμών εκπομπών (mg/Nm³) για μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης 
εκτός των μηχανών και των αεριοστρόβιλων

Ρύπος Ονομαστική 
θερμική ισχύς 
(MW)

Στερεή 
βιομάζα

Άλλα στερεά 
καύσιμα

Υγρά 
καύσιμα 

Αέριο φυσικό Αέρια 
καύσιμα 
εκτός του 
φυσικού 
αερίου

NOX 1 - 5 500 500 300 100 200
> 5 - 15 300 300 300 100 200
>15 - 50 300 300 300 100 200

Σκόνη 1 - 5 50 50 50 - -
> 5 - 15 20 20 20 - -
>15 - 50 20 20 20 - -

Or. en
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Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – πίνακας 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τιμές αναφοράς των οριακών τιμών εκπομπών (mg/Nm³) για μηχανές και αεριοστρόβιλους

Ρύπος Είδος 
εγκατάστασης

Υγρά καύσιμα Αέριο φυσικό Αέρια καύσιμα 
εκτός του φυσικού 
αερίου

NOX Κινητήρες 150 35 35
Αεριοστρόβιλοι (1) 50 20 50

__________________
(1) Η τιμή αναφοράς ισχύει μόνο για φορτίο άνω του 70 %.

Τροπολογία

Τιμές αναφοράς των οριακών τιμών εκπομπών (mg/Nm³) για μηχανές και αεριοστρόβιλους

Ρύπος Είδος 
εγκατάστασης

Υγρά καύσιμα Αέριο φυσικό Αέρια καύσιμα 
εκτός του φυσικού 
αερίου

NOX Κινητήρες 190 95 190
Αεριοστρόβιλοι (1) 75 50 75

__________________
(1) Η τιμή αναφοράς ισχύει μόνο για φορτίο άνω του 70 %.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Υπάρχουν περίπου 150.000 μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης στην ΕΕ, δηλαδή 
εγκαταστάσεις καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ μεταξύ 1 και 50 MW: χρησιμοποιούνται 
για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών (όπως παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
οικιακή θέρμανση και τηλεθέρμανση και ψύξη και την παροχή θερμότητας/ατμού για 
βιομηχανικές επεξεργασίες, κ.λπ.) και αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών διοξειδίου του 
θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης. Ενώ οι μικρού μεγέθους μονάδες καύσης μπορεί να 
καλύπτονται από την οδηγία 2009/125/ΕΚ (οικολογικός σχεδιασμός) και οι μεγάλου 
μεγέθους μονάδες καύσης ελέγχονται από την οδηγία 2010/75/ΕΕ (βιομηχανικές εκπομπές - 
IED), οι εκπομπές αερίων ρύπων από τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης γενικά δεν 
ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ. 

Κατά συνέπεια, η πρόταση της Επιτροπής προωθεί διατάξεις για τις μεσαίου μεγέθους 
μονάδες καύσης. Έχει σχεδιαστεί για να επιφέρει σημαντική συμβολή στη μείωση της 
ρύπανσης από NOx, SO2 και σκόνη, μέσω του καθορισμού οριακών τιμών για νέες και 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις, μαζί με ένα σύστημα απλής καταχώρισης, προκειμένου να 
συμβάλει στην επίτευξη σημαντικού μέρους των υποχρεώσεων των κρατών μελών για 
μείωση των εκπομπών και, επίσης, να αποτραπεί η πιθανή αντιστάθμιση μεταξύ της 
ποιότητας του αέρα και της αυξημένης χρήσης βιομάζας, η οποία μπορεί διαφορετικά να 
οδηγήσουν σε αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Σύμφωνα με την αρχή της βελτίωσης της νομοθεσίας, το εν λόγω σχέδιο έκθεσης έχει ως 
στόχο την αποφυγή της επικάλυψης των ρυθμίσεων και του υπερβολικού διοικητικού 
φόρτου, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφους τους στόχους της αρχικής νομοθετικής 
πρότασης.

Σε αυτό το πνεύμα, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στο άρθρο 2 τροποποιήθηκε ώστε να 
διευκρινιστεί η εφαρμογή της προτεινόμενης οδηγίας και του ισχύοντος κοινοτικού 
κεκτημένου, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε ό,τι αφορά την οδηγία 2010/75/ΕΕ για τις 
βιομηχανικές εκπομπές. Εισήχθησαν επίσης περαιτέρω διευκρινίσεις για να τηρηθεί την 
κανονιστική συνοχή με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές.

Οι οριακές τιμές εκπομπών των παραρτημάτων II και III τροποποιήθηκαν για να αποφευχθεί 
η επιβολή δυσανάλογης επιβάρυνσης για τους φορείς εκμετάλλευσης ορισμένων μονάδων, με 
βάση την αρχή της οικονομικής απόδοσης. Σε αυτό το πλαίσιο, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, εισήχθη μια περαιτέρω διάκριση μεταξύ των κατηγοριών των ΜΜΜΚ με βάση 
την ονομαστική θερμική ισχύ τους.

Επιπλέον, το άρθρο 5, παράγραφος 4 τροποποιήθηκε για να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
παρερμηνεία σχετικά με την υποχρεωτικού έναντι του ενδεικτικού χαρακτήρα του 
παραρτήματος ΙΙΙ.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα βελτιώσουν τη δυνατότητα 
ρεαλιστικής εφαρμογής της οδηγίας, έτσι ώστε να μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο για 
τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την επιβολή 
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αδικαιολόγητων επιβαρύνσεων για την κοινωνία και την οικονομία.


