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Τροπολογία 165
Robert Sturdy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κατάλληλες απαιτήσεις για να 
εξασφαλιστεί η προστασία του εδάφους 
και των υπογείων υδάτων και μέτρα για τη 
διαχείριση των αποβλήτων της 
εγκατάστασης,  

(β) εφόσον χρειάζεται, κατάλληλες 
απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η 
προστασία του εδάφους και των υπογείων 
υδάτων και μέτρα για τη διαχείριση των 
αποβλήτων της εγκατάστασης, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση ευελιξίας έχει καίρια σημασία, και για το λόγο αυτό προτείνεται η επαναφορά της 
φράσης "εφόσον χρειάζεται".

Τροπολογία 166
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κατάλληλες απαιτήσεις για να 
εξασφαλιστεί η προστασία του εδάφους
και των υπογείων υδάτων και μέτρα για τη 
διαχείριση των αποβλήτων της 
εγκατάστασης,  

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. pl



PE412.187v01-00 4/82 AM\742069EL.doc

EL

Τροπολογία 167
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) απαιτήσεις περιοδικής 
παρακολούθησης όσον αφορά επικίνδυνες 
ουσίες που είναι πιθανόν να είναι 
παρούσες στον χώρο της εγκατάστασης, 
λαμβανομένης υπόψη της πιθανότητας 
μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης,

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η περιοδική παρακολούθηση θα προσφέρει μικρή ή μηδενική προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι 
η οδηγία δεν προβλέπει συμπεράσματα που να συνοδεύουν την παρακολούθηση αυτή.

Τροπολογία 168
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) απαιτήσεις περιοδικής 
παρακολούθησης όσον αφορά επικίνδυνες 
ουσίες που είναι πιθανόν να είναι 
παρούσες στον χώρο της εγκατάστασης, 
λαμβανομένης υπόψη της πιθανότητας 
μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης,

(δ) απαιτήσεις περιοδικής 
παρακολούθησης όσον αφορά επικίνδυνες 
ουσίες που είναι πιθανόν να είναι 
παρούσες στον χώρο της εγκατάστασης, 
λαμβανομένων υπόψη του χαρακτήρα της 
δραστηριότητας και της πιθανότητας 
σημαντικής μόλυνσης του εδάφους και 
των υπόγειων υδάτων στον χώρο της 
εγκατάστασης,

Or. en
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Τροπολογία 169
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) απαιτήσεις περιοδικής 
παρακολούθησης όσον αφορά επικίνδυνες 
ουσίες που είναι πιθανόν να είναι 
παρούσες στον χώρο της εγκατάστασης, 
λαμβανομένης υπόψη της πιθανότητας 
μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης,

(δ) απαιτήσεις περιοδικής 
παρακολούθησης όσον αφορά σχετικές 
επικίνδυνες ουσίες που είναι πιθανόν να 
είναι παρούσες σε σημαντικές ποσότητες 
στον χώρο της εγκατάστασης, 
λαμβανομένης υπόψη της πιθανότητας 
μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία η περιοδική παρακολούθηση πρέπει να 
καλύπτει όλες τις πιθανές επικίνδυνες ουσίες (οι ουσίες αυτές μπορεί να είναι μερικές 
εκατοντάδες), είναι αναγκαίο να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της παρακολούθησης στις 
σχετικές επικίνδυνες ουσίες που είναι παρούσες σε σημαντικές ποσότητες.

Τροπολογία 170
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) απαιτήσεις περιοδικής 
παρακολούθησης όσον αφορά επικίνδυνες 
ουσίες που είναι πιθανόν να είναι 
παρούσες στον χώρο της εγκατάστασης, 
λαμβανομένης υπόψη της πιθανότητας 
μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης,

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. pl
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Τροπολογία 171
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) μέτρα σχετικά με την έναρξη 
λειτουργίας, τις διαρροές, την 
ελαττωματική λειτουργία, τις προσωρινές 
διακοπές και την οριστική παύση της 
λειτουργίας,

(ε) μέτρα σχετικά με συνθήκες 
διαφορετικές από τις κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας, μεταξύ άλλων την έναρξη 
λειτουργίας, τις διαρροές, την 
ελαττωματική λειτουργία, τις προσωρινές 
διακοπές και την οριστική παύση της 
λειτουργίας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να εισαχθεί τροποποίηση που θα διασφαλίζει ότι καλύπτονται όλες οι 
μεταβατικές καταστάσεις. Το άρθρο προβλέπει μόνον ένα μικρό κατάλογο ορισμένων 
καταστάσεων. Δεν υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί την τροποποίηση του αρχικού κειμένου.

Αν και δεν επισημαίνεται ως τέτοιος, ο περιορισμός των μεταβατικών καταστάσεων σε έναν 
μικρό κατάλογο περιπτώσεων αποτελεί ουσιαστική αλλαγή.

Τροπολογία 172
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) Η άδεια περιέχει ειδικές διατάξεις 
που προβλέπουν ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τα 
επίπεδα ενεργειακής απόδοσης που 
ορίζονται ως ΒΔΤ στα έγγραφα BREF.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την οδηγία 
ΟΠΕΡ για την αλλαγή του κλίματος και τη χρήση των πόρων και για να εξασφαλιστούν ίσοι 
όροι ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ουσιαστική σημασία οι ειδικές 
διατάξεις περί ενεργειακής απόδοσης που περιλαμβάνονται στους όρους αδειοδότησης να 
βασίζονται στις ΒΔΤ όπως αυτές ορίζονται στα σχετικά έγγραφα BREF.

Τροπολογία 173
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) κατάλληλες απαιτήσεις για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση 
της ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να συμπληρωθούν οι νέες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούν στη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας, οι όροι αδειοδότησης πρέπει να περιέχουν απαιτήσεις για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας από βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 174
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης σύμφωνα με τις ΒΔΤ όπως 
αυτές περιγράφονται στα έγγραφα BREF.

Or. en
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Τροπολογία 175
Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) μέτρα που λαμβάνουν υπόψη την 
υπάρχουσα παρακολούθηση σε σχέση με 
την υγεία του ανθρώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για την υγεία του ανθρώπου για να εκτιμηθούν οι 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.

Τροπολογία 176
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ αποτελούν 
τη βάση για τον καθορισμό των όρων 
αδειοδότησης.

3. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ αποτελούν 
τη βάση για τον καθορισμό των όρων 
αδειοδότησης από την αρμόδια αρχή, 
χωρίς να προδιαγράφουν τη χρήση μιας 
συγκεκριμένης τεχνικής ή τεχνολογίας, 
αλλά αφού ληφθούν υπόψη τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της οικείας 
εγκατάστασης, η γεωγραφική της θέση 
και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες, 
βάσει των κριτηρίων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα ΙΙΙ, και αφού 
καθοριστούν οι βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές μαζί με τον φορέα 
εκμετάλλευσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αρχή της ολοκληρωμένης προσέγγισης είναι η εξεύρεση της βέλτιστης τεχνικής σε σχέση με 
τις τοπικές συνθήκες. Έχει επομένως ουσιαστική σημασία να επιλέγονται οι ΒΔΤ για κάθε 
επιμέρους εγκατάσταση με βάση τις πληροφορίες που προβλέπονται στα έγγραφα BREF, αλλά 
αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες σύμφωνα με τα κριτήρια που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα III. Τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον με τη συνεργασία μεταξύ της αρχής 
που χορηγεί την άδεια και του υποβάλλοντος την αίτηση αδειοδότησης. Και όλα αυτά πρέπει να 
αναφέρονται σαφώς στην οδηγία.

Τροπολογία 177
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ αποτελούν 
τη βάση για τον καθορισμό των όρων 
αδειοδότησης.

3. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ αποτελούν 
τη δεσμευτική βάση για τον καθορισμό 
των όρων αδειοδότησης. Οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να προβλέπουν 
αυστηρότερους όρους αδειοδότησης για 
να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα 
όταν το απαιτούν οι τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι όροι αδειοδότησης πρέπει να βασίζονται στις ΒΔΤ όπως αυτές περιγράφονται στα έγγραφα 
BREF, προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τη βιομηχανία και να 
προωθείται η καινοτομία στον τομέα του περιβάλλοντος. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να μπορούν 
να επιβάλλουν αυστηρότερους όρους, ιδιαίτερα όταν το απαιτούν οι τοπικές συνθήκες.
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Τροπολογία 178
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ αποτελούν 
τη βάση για τον καθορισμό των όρων 
αδειοδότησης.

3. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ αποτελούν 
τη δεσμευτική βάση για τον καθορισμό 
των όρων αδειοδότησης και εφαρμόζονται 
με σαφήνεια. Οι όροι αδειοδότησης 
συντάσσονται με τρόπο που εξασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος στο σύνολό του μέσω της 
προστασίας του αέρα, του ύδατος και του 
εδάφους. Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να θεσπίζουν 
αυστηρότερους όρους αδειοδότησης από 
εκείνους που προβλέπονται στα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ προέκυψε ότι το 50% των αδειών και 
των γενικών δεσμευτικών κανόνων που αξιολογήθηκαν δεν βασίζονταν στις ΒΔΤ και σε 
ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των όρων αδειοδότησης
και των επιδόσεων που αντιστοιχούν στις ΒΔΤ, διαφορές με συντελεστή από 2 έως 500 για 
ορισμένους ρύπους. Ο στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να αναφέρεται σαφώς, 
ενώ σε κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα ζητήματα περιβάλλοντος πρέπει 
να επιτρέπεται ρητώς να εφαρμόζουν τεχνικές οι οποίες υπερβαίνουν τις ΒΔΤ που προβλέπονται 
στα έγγραφα BREF.

Τροπολογία 179
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ αποτελούν 
τη βάση για τον καθορισμό των όρων 

3. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ αποτελούν 
τη βάση για τον καθορισμό των όρων 
αδειοδότησης. Οι αρμόδιες αρχές 
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αδειοδότησης. μπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερους 
όρους αδειοδότησης από εκείνους που 
μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών όπως 
αυτές περιγράφονται στα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη νομική βάση της υπό εξέταση νομοθετικής πράξης (άρθρο 175 της Συνθήκης), 
οι αρμόδιες αρχές δεν πρέπει να έχουν περιορισμούς όσον αφορά τον καθορισμό οριακών 
τιμών εκπομπών που είναι αυστηρότερες από τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Τροπολογία 180
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ αποτελούν 
τη βάση για τον καθορισμό των όρων 
αδειοδότησης.

3. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ, ιδιαίτερα η 
ολοκληρωμένη προσέγγισή τους όσον 
αφορά τη γενική περιβαλλοντική επίδοση 
των εγκαταστάσεων, τις επιπτώσεις στα 
επιμέρους στοιχεία του περιβάλλοντος και 
τις δαπάνες, αποτελούν τη βάση για τον 
καθορισμό των όρων αδειοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ περιγράφουν τη γενική περιβαλλοντική επίδοση των εγκαταστάσεων 
που χρησιμοποιούν ειδικές τεχνικές και παρέχουν στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνονται με τις τεχνικές αυτές. Δεδομένου ότι το σκεπτικό των εν λόγω εγγράφων 
διαφέρει κατά πολύ από τον καθορισμό απαιτήσεων που προβλέπονται στη νομοθεσία, είναι 
σημαντικό να συστήνεται η χρήση τους εφόσον αποτελούν χρήσιμα έγγραφα αναφοράς.
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Τροπολογία 181
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ αποτελούν 
τη βάση για τον καθορισμό των όρων 
αδειοδότησης.

3. Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό 
των όρων αδειοδότησης.

Or. fi

Τροπολογία 182
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που εγκατάσταση ή 
τμήμα εγκατάστασης δεν καλύπτεται από 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ ή στις 
περιπτώσεις που τα εν λόγω έγγραφα δεν 
καλύπτουν όλες τις πιθανές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή 
προσδιορίζει τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές για την οικεία εγκατάσταση ή 
δραστηριότητα, με βάση τα κριτήρια που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, και 
καθορίζει ανάλογα τους όρους 
αδειοδότησης. 

(4) Στις περιπτώσεις που εγκατάσταση ή 
τμήμα εγκατάστασης δεν καλύπτεται από 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ ή στις 
περιπτώσεις που τα εν λόγω έγγραφα δεν 
καλύπτουν όλες τις πιθανές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή 
προσδιορίζει, μαζί με τον φορέα 
εκμετάλλευσης, το επίπεδο των 
εκπομπών που αντιστοιχεί στις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές για την οικεία 
εγκατάσταση ή δραστηριότητα, με βάση τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, και καθορίζει ανάλογα τους 
όρους αδειοδότησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή δεν διαθέτει τις τεχνικές γνώσεις για να προσδιορίσει μόνη της ποια είναι η 
βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική. Για το λόγο αυτό, τούτο πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεργασία 
με τον φορέα εκμετάλλευσης,  πρακτική η οποία συμφωνεί με τις αρχές της διαδικασίας BREF. 
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Εξ άλλου στο άρθρο 16, παράγραφος 2 ορίζεται ότι ο καθορισμός της βέλτιστης διαθέσιμης 
τεχνικής πρέπει να γίνεται, χωρίς να προδιαγράφεται η χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνικής ή 
τεχνολογίας.

Τροπολογία 183
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που εγκατάσταση ή 
τμήμα εγκατάστασης δεν καλύπτεται από 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ ή στις 
περιπτώσεις που τα εν λόγω έγγραφα δεν 
καλύπτουν όλες τις πιθανές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή 
προσδιορίζει τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές για την οικεία εγκατάσταση ή 
δραστηριότητα, με βάση τα κριτήρια που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, και 
καθορίζει ανάλογα τους όρους 
αδειοδότησης. 

4. Στις περιπτώσεις που εγκατάσταση ή 
τμήμα εγκατάστασης δεν καλύπτεται από 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ ή στις 
περιπτώσεις που τα εν λόγω έγγραφα δεν 
καλύπτουν όλες τις πιθανές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή 
προσδιορίζει, μαζί με τον φορέα 
εκμετάλλευσης, το επίπεδο των 
εκπομπών που μπορεί να επιτευχθεί με τη 
χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών για την οικεία εγκατάσταση ή 
δραστηριότητα, με βάση τα κριτήρια που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, και 
καθορίζει ανάλογα τους όρους 
αδειοδότησης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι εκείνος που γνωρίζει καλύτερα τη διαδικασία και πρέπει να 
συμμετέχει στον καθορισμό των επιπέδων εκπομπών που μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.
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Τροπολογία 184
Robert Sturdy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 , οι 
αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 15 οριακές τιμές εκπομπών και 
ισοδύναμες παράμετροι και τεχνικά μέτρα 
βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, χωρίς να προδιαγράφουν τη 
χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνικής ή 
τεχνολογίας

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 , οι 
αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 15 οριακές τιμές εκπομπών και 
ισοδύναμες παράμετροι και τεχνικά μέτρα 
βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, χωρίς να προδιαγράφουν τη 
χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνικής ή 
τεχνολογίας, αλλά λαμβανομένων υπόψη 
των τεχνικών χαρακτηριστικών της 
οικείας εγκατάστασης, της γεωγραφικής 
της θέσης και των τοπικών 
περιβαλλοντικών συνθηκών.

Or. en

Justification

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.

We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.

Τροπολογία 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή καθορίζει οριακές τιμές 
εκπομπών που δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα 

Η αρμόδια αρχή, αφού λάβει υπόψη τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της οικείας 
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εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ.

εγκατάστασης, τη γεωγραφική της θέση 
και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες, θεσπίζει οριακές τιμές 
εκπομπών, ισοδύναμες παραμέτρους ή 
ισοδύναμα τεχνικά μέτρα, καθώς και 
απαιτήσεις παρακολούθησης και 
συμμόρφωσης κατά τρόπον ώστε τα 
προκύπτοντα επίπεδα εκπομπών της 
εγκατάστασης να μην υπερβαίνουν τα 
αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ελάχιστες απαιτήσεις, ή το ευρωπαϊκό δίκτυο ασφαλείας, πρέπει να καθορίζονται με τη 
διαδικασία επιτροπολογίας, αλλά με τη συνεργασία των ενδιαφερομένων φορέων που πρέπει να 
προηγείται της διαδικασίας επιτροπολογίας (επιτροπολογία με τεχνική εμπειρογνωμοσύνη).  Το 
ευρωπαϊκό δίκτυο ασφαλείας πρέπει να βασίζεται σε κάθε νέο ή ενημερωμένο έγγραφο ΒΔΤ και 
πρέπει να δημιουργείται "όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο". Και τούτο διότι σε ορισμένες 
βιομηχανίες οι διαδικασίες διαφέρουν σχεδόν όλες μεταξύ τους ακόμη και για την ίδια ουσία ή 
οικογένεια ουσιών· επομένως, μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ορίζεται μια 
ευρωπαϊκή οριακή τιμή εκπομπών για μια διαδικασία/τεχνική παραγωγής, η οποία 
χρησιμοποιείται σε μία μόνον εγκατάσταση. 

Τροπολογία 186
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Text proposed by the Commission Amendment

Η αρμόδια αρχή καθορίζει οριακές τιμές 
εκπομπών που δεν υπερβαίνουν τα 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η 
αρμόδια αρχή καθορίζει οριακές τιμές 
εκπομπών, ισοδύναμες παραμέτρους ή 
ισοδύναμα τεχνικά μέτρα που έχουν ως 
αποτέλεσμα επίπεδα εκπομπών τα οποία 
αντιστοιχούν στο διάστημα των επιπέδων 
εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
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ΒΔΤ.

Or. fr

Justification

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3. 

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Τροπολογία 187
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή καθορίζει οριακές τιμές 
εκπομπών που δεν υπερβαίνουν τα 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ.

Η αρμόδια αρχή καθορίζει οριακές τιμές 
εκπομπών που βασίζονται στα επίπεδα 
εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ, και τα οποία δεν υπερβαίνουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 18.

Or. fi
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Τροπολογία 188
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Text proposed by the Commission Amendment

Η αρμόδια αρχή καθορίζει οριακές τιμές 
εκπομπών που δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα 
εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ.

Η αρμόδια αρχή καθορίζει οριακές τιμές 
εκπομπών που δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα 
εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ, ει δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη 
τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες.

Or. fi

Τροπολογία 189
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή καθορίζει οριακές τιμές 
εκπομπών που δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα 
εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ.

Η αρμόδια αρχή καθορίζει οριακές τιμές 
εκπομπών που δεν υπερβαίνουν τη 
χαμηλότερη τιμή των επιπέδων εκπομπών 
που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οφέλη για το περιβάλλον που θα προκύψουν από την εφαρμογή των ΒΔΤ σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν υψηλότερα εάν εφαρμοζόταν η χαμηλότερη τιμή των επιπέδων 
εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ. Πρόσφατη μελέτη του ΕΟΠ καταδεικνύει ότι, εάν ο 
τομέας των μεγάλων μονάδων καύσης θα εφάρμοζε από το 2004 επίπεδα εκπομπών αντίστοιχα 
με το επίπεδο των μονάδων με τις καλύτερες επιδόσεις (αυστηρότερες τιμές εκπομπών BATael), 
οι εκπομπές NOx θα ήταν σχεδόν 10 φορές χαμηλότερες και οι εκπομπές SO2 14 φορές 
χαμηλότερες σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα (με ετήσια οφέλη έως 65 δισεκατομμύρια 
ευρώ, AEAT 2007).
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Τροπολογία 190
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 2 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή καθορίζει οριακές τιμές 
εκπομπών που δεν υπερβαίνουν τα 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ.

Η αρμόδια αρχή καθορίζει οριακές τιμές 
εκπομπών που δεν υπερβαίνουν τη 
χαμηλότερη τιμή των επιπέδων εκπομπών 
που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οφέλη για το περιβάλλον που θα προκύψουν από την εφαρμογή των ΒΔΤ αναμένεται ότι θα 
είναι υψηλότερα εάν εφαρμοζόταν η χαμηλότερη τιμή των επιπέδων εκπομπών που συνδέονται 
με τις ΒΔΤ, όπως καταδεικνύει η μελέτη του ΕΟΠ σχετικά με την ρύπναση του αέρα από τις 
μεγάλες μονάδες καύσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας· σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, , 
εάν ο τομέας των μεγάλων μονάδων καύσης εφάρμοζε επίπεδα εκπομπών που μπορούν να 
επιτευχθούν από τις μονάδες με τις καλύτερες επιδόσεις από το 2004, οι εκπομπές NOx θα ήταν 
10 φορές χαμηλότερες και οι εκπομπές SO2 σχεδόν 14 φορές χαμηλότερες.

Τροπολογία 191
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 2, η αρμόδια 
αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική 
της θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 

διαγράφεται
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συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που υπερβαίνουν τα επίπεδα 
εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως 
αυτές περιγράφονται στα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ.
Ωστόσο, οι εν λόγω οριακές τιμές 
εκπομπών δεν υπερβαίνουν τις οριακές 
τιμές εκπομπών που καθορίζονται στα 
παραρτήματα V έως VIII, όπου ισχύουν.
Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
κριτήρια για την έγκριση της 
παρέκκλισης που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο.
Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 69, 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι αρμόδιες αρχές, κατά τον καθορισμό των όρων αδειοδότησης, 
δεν λαμβάνουν υπόψη τα έγγραφα αναφοράς BREF ούτε τα συμπεράσματά τους σχετικά με τις 
ΒΔΤ. Η χορήγηση παρεκκλίσεων για οριακές τιμές εκπομπών που αποκλίνουν από τις τιμές που 
συνδέονται με τις ΒΔΤ αποδυναμώνουν την υποχρέωση που έχουν οι μονάδες βάσει των 
κανονιστικών διατάξεων να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Τα περιβαλλοντικά οφέλη από τις 
ΒΔΤ αναμένεται να είναι μεγαλύτερα εάν δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από τις ΒΔΤ προωθώντας 
με τον τρόπο αυτό ένα ισχυρό αίτημα για ευρωπαϊκή οικολογική βιομηχανία και 
αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία 192
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο διαγράφεται
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εδάφιο της παραγράφου 2, η αρμόδια 
αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική 
της θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που υπερβαίνουν τα επίπεδα 
εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως 
αυτές περιγράφονται στα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το βασικό πρόβλημα που διαπιστώθηκε κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας 
ΟΠΕΡ είναι ότι οι αρμόδιες αρχές, κατά τον καθορισμό των όρων αδειοδότησης, παρεκκλίνουν 
από τα έγγραφα αναφοράς BREF και τα συμπεράσματά τους σχετικά με τις ΒΔΤ ερμηνεύοντας 
με πολύ υποκειμενικό τρόπο τις τοπικές συνθήκες. Η χορήγηση παρεκκλίσεων όσον αφορά τις 
οριακές τιμές που συνδέονται με τις ΒΔΤ υπονομεύουν τους ίσους όρους ανταγωνισμού για τη 
βιομηχανία στην Ευρώπη.

Τροπολογία 193
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 2, η αρμόδια 
αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική της 
θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που υπερβαίνουν τα επίπεδα 

3. Η αρμόδια αρχή μπορεί, βάσει 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών και 
οικονομικών δαπανών και οφελών και 
αφού λάβει υπόψη τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της οικείας εγκατάστασης, 
τη γεωγραφική της θέση και τις τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες να καθορίσει 
οριακές τιμές εκπομπών, ισοδύναμες 
παραμέτρους ή ισοδύναμα τεχνικά μέτρα 
που έχουν ως αποτέλεσμα επίπεδα 
εκπομπών που υπερβαίνουν τα επίπεδα 



AM\742069EL.doc 21/82 PE412.187v01-00

EL

εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ.

εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Τροπολογία 194
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 2, η αρμόδια αρχή 
μπορεί, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 
βάσει εκτίμησης των περιβαλλοντικών και 
οικονομικών δαπανών και οφελών και 
αφού λάβει υπόψη τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της οικείας εγκατάστασης, 
τη γεωγραφική της θέση και τις τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες να καθορίσει 
οριακές τιμές εκπομπών που υπερβαίνουν 
τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με 
τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως 
αυτές περιγράφονται στα έγγραφα 

3. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 2, η αρμόδια αρχή 
μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που 
προκύπτουν από την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
δαπανών και οφελών και αφού λάβει 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική της 
θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές 
εκπομπών που υπερβαίνουν τα επίπεδα 
εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές 



PE412.187v01-00 22/82 AM\742069EL.doc

EL

αναφοράς ΒΔΤ. περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των ΒΔΤ πρέπει να είναι ο κανόνας και η παρέκκλιση από τις ΒΔΤ πρέπει να είναι 
η εξαίρεση όταν αυτή δικαιολογείται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στη νομοθεσία. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της απόφασης περί χορήγησης παρεκκλίσεων από τις ΒΔΤ, 
το κοινό πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης του Aarhus. 
Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κοινή ερμηνεία των 
τοπικών κριτηρίων βάσει των οποίων θα μπορούσε να αιτιολογηθεί η χορήγηση παρέκκλισης, η 
Επιτροπή πρέπει να καλείται (και όχι απλώς να έχει τη δυνατότητα) να προσδιορίζει αυτά τα 
τοπικά κριτήρια.

Τροπολογία 195
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ωστόσο, οι παραγόμενες εκπομπές δεν 
υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που 
συνδέονται με τις οριακές τιμές εκπομπών 
που καθορίζονται στα παραρτήματα V έως 
VIII, όπου ισχύουν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
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associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Τροπολογία 196
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ωστόσο, οι εν λόγω οριακές τιμές 
εκπομπών δεν υπερβαίνουν τις οριακές 
τιμές εκπομπών που καθορίζονται στα 
παραρτήματα V έως VIII, ει δυνατόν, 
λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς και 
οικονομικούς παράγοντες.

Or. fi

Τροπολογία 197
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ωστόσο, οι εν λόγω οριακές τιμές 
εκπομπών δεν υπερβαίνουν τις οριακές 
τιμές εκπομπών που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3
ή, όπου ισχύουν, στα παραρτήματα V έως 
VIII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν έχουν καθοριστεί δεσμευτικές οριακές τιμές εκπομπών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3, οι τιμές αυτές, όπως και οι οριακές τιμές εκπομπών 
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που καθορίζονται στα Παραρτήματα V έως VIII, δεν πρέπει να υπερβαίνονται σε καμία 
περίπτωση. Ωστόσο, ο καθορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από τις BATAEL 
δεν πρέπει να υπόκειται στη διαδικασία επιτροπολογίας.

Τροπολογία 198
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
παρέχεται εγκαίρως και αποτελεσματικά 
η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψεως 
απόφασης για τη χορήγηση της 
παρέκκλισης που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο.

Or. en

Justification

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Τροπολογία 199
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
κριτήρια για την έγκριση της 
παρέκκλισης που αναφέρεται στην 

διαγράφεται
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παρούσα παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν έχουν καθοριστεί δεσμευτικές οριακές τιμές εκπομπών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3, οι τιμές αυτές, όπως και οι οριακές τιμές εκπομπών 
που καθορίζονται στα Παραρτήματα V έως VIII, δεν πρέπει να υπερβαίνονται σε καμία 
περίπτωση. Ωστόσο, ο καθορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από τις BATAEL 
δεν πρέπει να υπόκειται στη διαδικασία επιτροπολογίας.

Τροπολογία 200
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
κριτήρια για την έγκριση της 
παρέκκλισης που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο.

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 201
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
κριτήρια για την έγκριση της 
παρέκκλισης που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο.

Όταν καθορίζονται οριακές τιμές 
εκπομπών, ισοδύναμες παράμετροι ή 
ισοδύναμα τεχνικά μέτρα σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο, οι λόγοι για 
τους οποίους επιτρέπονται επίπεδα 
εκπομπών υψηλότερα από τα επίπεδα 
εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως 
αυτές περιγράφονται στα έγγραφα 
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αναφοράς ΒΔΤ, πρέπει να αιτιολογούνται 
σε παράρτημα στους όρους 
αδειοδότησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Τροπολογία 202
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
κριτήρια για την έγκριση της 
παρέκκλισης που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο.

Όταν καθορίζονται οριακές τιμές 
εκπομπών, ισοδύναμες παράμετροι ή 
ισοδύναμα τεχνικά μέτρα σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο, οι λόγοι για 
τους οποίους επιτρέπονται επίπεδα 
εκπομπών διαφορετικά από τα επίπεδα 
εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως 
αυτές περιγράφονται στα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ, πρέπει να 
τεκμηριώνονται και να αιτιολογούνται σε 
παράρτημα στους όρους αδειοδότησης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να καθορίζει οριακές τιμές εκπομπών 
κατά τρόπον ώστε οι εκπομπές της εγκατάστασης να υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που 
ορίζονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ. Όταν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να παρεκκλίνει από 
τις τιμές BATAEL, τούτο πρέπει να αιτιολογείται σαφώς και πρέπει να καταδεικνύεται ότι η 
άδεια που πρόκειται να εκδοθεί θα συνεχίσει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Τροπολογία 203
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει κριτήρια 
για την έγκριση της παρέκκλισης που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

Η Επιτροπή καθορίζει κριτήρια για την 
έγκριση της παρέκκλισης που αναφέρεται 
στην παρούσα παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των ΒΔΤ πρέπει να είναι ο κανόνας και η παρέκκλιση από τις ΒΔΤ πρέπει να είναι 
η εξαίρεση όταν αυτή δικαιολογείται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στη νομοθεσία. 
Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της απόφασης περί χορήγησης παρεκκλίσεων από τις ΒΔΤ, 
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης του Aarhus. 
Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κοινή ερμηνεία των 
τοπικών κριτηρίων βάσει των οποίων θα μπορούσε να αιτιολογηθεί η χορήγηση παρέκκλισης, η 
Επιτροπή πρέπει να καλείται (και όχι απλώς να έχει τη δυνατότητα) να προσδιορίζει αυτά τα 
τοπικά κριτήρια.



PE412.187v01-00 28/82 AM\742069EL.doc

EL

Τροπολογία 204
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 69, 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να καθορίζει οριακές τιμές εκπομπών 
κατά τρόπον ώστε οι εκπομπές της εγκατάστασης να υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που 
ορίζονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ. Όταν η αρμόδια αρχή αποφασίζει να παρεκκλίνει από 
τις τιμές BATAEL, τούτο πρέπει να αιτιολογείται σαφώς και πρέπει να καταδεικνύεται ότι η 
άδεια που πρόκειται να εκδοθεί θα συνεχίσει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Τροπολογία 205
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 69, 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εάν έχουν καθοριστεί δεσμευτικές οριακές τιμές εκπομπών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3, οι τιμές αυτές, όπως και οι οριακές τιμές εκπομπών 
που καθορίζονται στα Παραρτήματα V έως VIII, δεν πρέπει να υπερβαίνονται σε καμία 
περίπτωση. Ωστόσο, ο καθορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από τις BATAEL 
δεν πρέπει να υπόκειται στη διαδικασία επιτροπολογίας.

Τροπολογία 206
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 69, 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Τροπολογία 207
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 69, 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 208
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει 
προσωρινές παρεκκλίσεις από τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2 και από τα 
στοιχεία (1) και (2) του πρώτου εδαφίου 
του άρθρου 12 για αυξήσεις εκπομπών που 
προκύπτουν από τη δοκιμή και χρήση 
αναδυόμενων τεχνικών, υπό την 
προϋπόθεση ότι 6 μήνες μετά την έγκριση 
της παρέκκλισης είτε διακόπτεται η χρήση 
των εν λόγω τεχνικών είτε η 
δραστηριότητα επιτυγχάνει τουλάχιστον τα 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει 
προσωρινές παρεκκλίσεις από τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2 και από τα 
στοιχεία (1) και (2) του πρώτου εδαφίου 
του άρθρου 12 για αυξήσεις εκπομπών που 
προκύπτουν από τη δοκιμή και χρήση 
αναδυόμενων τεχνικών, υπό την 
προϋπόθεση ότι 12 μήνες μετά την έγκριση 
της παρέκκλισης, περίοδος η οποία μπορεί 
να παραταθεί ακόμη για 12 μήνες, είτε 
διακόπτεται η χρήση των εν λόγω τεχνικών 
είτε η δραστηριότητα επιτυγχάνει 
τουλάχιστον τα επίπεδα εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη περίοδος προσωρινής παρέκκλισης μπορεί να μην είναι επαρκής. Για το λόγο 
αυτό προτείνεται να παραταθεί η περίοδος.

Τροπολογία 209
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει 
προσωρινές παρεκκλίσεις από τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2 και από τα 
στοιχεία (1) και (2) του πρώτου εδαφίου 
του άρθρου 12 για αυξήσεις εκπομπών που 
προκύπτουν από τη δοκιμή και χρήση 
αναδυόμενων τεχνικών, υπό την 
προϋπόθεση ότι 6 μήνες μετά την έγκριση 
της παρέκκλισης είτε διακόπτεται η χρήση 
των εν λόγω τεχνικών είτε η 
δραστηριότητα επιτυγχάνει τουλάχιστον τα 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει 
προσωρινές παρεκκλίσεις από τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2 και από τα 
στοιχεία (1) και (2) του πρώτου εδαφίου 
του άρθρου 12 για αυξήσεις εκπομπών που 
προκύπτουν από τη δοκιμή και χρήση 
αναδυόμενων τεχνικών, υπό την 
προϋπόθεση ότι 12 μήνες μετά την έγκριση 
της παρέκκλισης είτε διακόπτεται η χρήση 
των εν λόγω τεχνικών είτε η 
δραστηριότητα επιτυγχάνει τουλάχιστον τα 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη μιας νέας τεχνικής, από τη φάση της μελέτης σχετικά με πιλοτική μονάδα έως την 
εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα, ίσως για πρώτη φορά σε βιομηχανική κλίμακα, απαιτεί γενικά 
χρονική περίοδο που υπερβαίνει κατά πολύ τους 6 μήνες. Συχνά η περίοδος αυτή διαρκεί 
περισσότερο από δύο χρόνια. Ακόμη και για δοκιμασμένες τεχνικές, μπορεί να χρειαστούν 
περισσότεροι από 6 μήνες έως ότου αρχίσει να λειτουργεί μια βιομηχανική μονάδα. Η αρμόδια 
αρχή πρέπει να μπορεί να αποφασίζει ένα κατάλληλο χρονικό πλαίσιο κατά περίπτωση. Ένα 
αποδεκτό χρονικό όριο θα ήταν δύο χρόνια· συντομότερη χρονική περίοδος θα οδηγούσε στην 
κατάπνιξη των καινοτομιών και στη διατήρηση των υφισταμένων τεχνικών.
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Τροπολογία 210
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όταν κράτη μέλη κινδυνεύουν να μην 
επιτύχουν τους στόχους τους δυνάμει της 
οδηγίας περί εθνικών ανωτάτων ορίων 
εκπομπών, οι αρμόδιες αρχές ορίζουν 
οριακές τιμές εκπομπών για τους 
σχετικούς ρύπους οι οποίες είναι 
χαμηλότερες από τις τιμές που 
συνδέονται με τις ΒΔΤ, όπως αυτές 
περιγράφονται στα έγγραφα BREF.

Or. en

Τροπολογία 211
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι αρμόδιες αρχές, όταν είναι 
απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων 
δυνάμει της οδηγίας περί εθνικών 
ανωτάτων ορίων εκπομπών, ορίζουν 
οριακές τιμές εκπομπών αυστηρότερες 
από τις τιμές που συνδέονται με τις ΒΔΤ, 
όπως αυτές περιγράφονται στα έγγραφα 
BREF.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πιθανό ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τους φιλόδοξους 
στόχους για την ποιότητα του αέρα που ορίζονται στην οδηγία περί εθνικών ανωτάτων ορίων 
εκπομπών. Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν 
οριακές τιμές εκπομπών αυστηρότερες από τις τιμές που συνδέονται με τις ΒΔΤ, όπως αυτές 
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περιγράφονται στα έγγραφα BREF.

Τροπολογία 212
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι απαιτήσεις παρακολούθησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 
στοιχεία (γ) και (δ) στηρίζονται, όπου 
ισχύει, στα συμπεράσματα επί της 
παρακολούθησης, όπως περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.

1. Οι απαιτήσεις παρακολούθησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 
στοιχείο (γ) στηρίζονται, όπου ισχύει, στα 
συμπεράσματα επί της παρακολούθησης, 
όπως περιγράφονται στα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πβλ. τροπολογία επί του άρθρου 15 στοιχείο (δ). Η περιοδική παρακολούθηση θα προσφέρει 
μικρή ή μηδενική προστιθέμενη αξία δεδομένου ότι η οδηγία δεν προβλέπει συμπεράσματα που 
να συνοδεύουν την παρακολούθηση αυτή. Οι αρμόδιες αρχές είναι εκείνες που αποφασίζουν 
πότε είναι σκόπιμη η παρακολούθηση.

Τροπολογία 213
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συχνότητα της περιοδικής 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο (δ) 
καθορίζεται από την αρμόδια αρχή στην 
άδεια για κάθε μεμονωμένη εγκατάσταση 
ή σε γενικούς δεσμευτικούς κανόνες.

διαγράφεται

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
πραγματοποιείται περιοδική 
παρακολούθηση μία τουλάχιστον φορά 
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ανά επταετία.
Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κριτήρια 
για τον καθορισμό της συχνότητας της 
περιοδικής παρακολούθησης.
Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 69, 
παράγραφος 2. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πβλ. τροπολογία επί του άρθρου 15 στοιχείο (δ). Η περιοδική παρακολούθηση θα προσφέρει 
μικρή ή μηδενική προστιθέμενη αξία δεδομένου ότι η οδηγία δεν προβλέπει συμπεράσματα που 
να συνοδεύουν την παρακολούθηση αυτή. Οι αρμόδιες αρχές είναι εκείνες που αποφασίζουν 
πότε είναι σκόπιμη η παρακολούθηση.

Τροπολογία 214
Robert Sturdy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
πραγματοποιείται περιοδική 
παρακολούθηση μία τουλάχιστον φορά 
ανά επταετία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να ορίζεται μια ελάχιστη συχνότητα περιοδικής παρακολούθησης δεδομένου 
ότι η συχνότητα εξαρτάται από το είδος του τομέα και το είδος της παρακολούθησης που 
πραγματοποιείται.

"Παρακολούθηση" μπορεί να σημαίνει ένα φάσμα διαφορετικών πράξεων από έναν απλό 
οπτικό έλεγο και καταγραφή έως ένα λεπτομερή δειγματοληπτικό έλεγχο· για το λόγο αυτό δεν 
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είναι σκόπιμο να καθοριστούν κριτήρια. 

Τροπολογία 215
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
πραγματοποιείται περιοδική 
παρακολούθηση μία τουλάχιστον φορά 
ανά επταετία.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
πραγματοποιείται περιοδική 
παρακολούθηση των υπογείων υδάτωνκαι 
του εδάφους μία τουλάχιστον φορά ανά 
πενταετία ή δεκαετία αντίστοιχα, εκτός 
εάν η παρακολούθηση βασίζεται σε 
συστηματική εκτίμηση των κινδύνων 
ρύπανσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρώτον, πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στη συχνότητα της παρακολούθησης των 
υπογείων υδάτων και εκείνης του εδάφους προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση που 
είναι λιγότερο δαπανηρή και περισσότερο εφικτή για τα υπόγεια ύδατα παρά για το έδαφος. 

Δεύτερον, για να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παρακολούθηση του 
εδάφους και των υπογείων υδάτων , πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού της 
συχνότητας βάσει των περιβαλλοντικών κινδύνων. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή πρέπει να 
αναπτύξει τα αναγκαία κριτήρια για την εξασφάλιση καλής πρακτικής.

Τροπολογία 216
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
πραγματοποιείται περιοδική 
παρακολούθηση μία τουλάχιστον φορά 
ανά επταετία.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
πραγματοποιείται περιοδική 
παρακολούθηση μία τουλάχιστον φορά 
ετησίως.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση του εδάφους και των υπογείων υδάτων πρέπει να πραγματοποιείται 
τουλάχιστον μία φορά ανά δώδεκα μήνες για να είναι δυνατός ο έγκαιρος εντοπισμός της 
ρύπανσης και για να ελαχιστοποιούνται τόσο οι ζημίες όσο και το ενδεχόμενο κόστος 
αποκατάστασης. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης πρέπει να περιλαμβάνονται στην 
ετήσια έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης, καθώς και να καταγράφονται στο δημόσιο αρχείο. Για 
να εξασφαλιστούν εναρμονισμένες συνθήκες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή 
πρέπει να θεσπίσει κριτήρια ελάχιστης συχνότητας.

Τροπολογία 217
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
πραγματοποιείται περιοδική 
παρακολούθηση μία τουλάχιστον φορά 
ανά επταετία.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
πραγματοποιείται περιοδική 
παρακολούθηση επικίνδυνων ουσιών μία 
τουλάχιστον φορά ετησίως για τα υπόγεια 
ύδατα και ανά πενταετία για το έδαφος.

Or. en

Τροπολογία 218
Robert Sturdy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κριτήρια 
για τον καθορισμό της συχνότητας της 
περιοδικής παρακολούθησης.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να ορίζεται μια ελάχιστη συχνότητα περιοδικής παρακολούθησης δεδομένου 
ότι η συχνότητα αυτή εξαρτάται από το είδος του τομέα και το είδος της παρακολούθησης που 
πραγματοποιείται.

"Παρακολούθηση" μπορεί να σημαίνει ένα φάσμα διαφορετικών πράξεων από έναν απλό 
οπτικό έλεγχο και καταγραφή έως ένα λεπτομερή δειγματοληπτικό έλεγχο· για το λόγο αυτό δεν 
είναι σκόπιμο να καθοριστούν κριτήρια. 

Τροπολογία 219
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κριτήρια 
για τον καθορισμό της συχνότητας της 
περιοδικής παρακολούθησης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να εφαρμόσει και να εκτελέσει την οδηγία. Εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να καθορίσουν τη διαδικασία παρακολούθησης.

Τροπολογία 220
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κριτήρια 
για τον καθορισμό της συχνότητας της 
περιοδικής παρακολούθησης.

Η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια για την 
εκτίμηση των κινδύνων ρύπανσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρώτον, πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στη συχνότητα της παρακολούθησης των 
υπογείων υδάτων και εκείνης του εδάφους προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση που 
είναι λιγότερο δαπανηρή και περισσότερο εφικτή για τα υπόγεια ύδατα παρά για το έδαφος. 

Δεύτερον, για να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παρακολούθηση του 
εδάφους και των υπογείων υδάτων, πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού της 
συχνότητας βάσει των περιβαλλοντικών κινδύνων. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή πρέπει να 
αναπτύξει τα αναγκαία κριτήρια για την εξασφάλιση καλής πρακτικής.

Τροπολογία 221
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 69, 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να εφαρμόσει και να εκτελέσει την οδηγία. Εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να καθορίσουν τη διαδικασία παρακολούθησης.

Τροπολογία 222
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κριτήρια 
για τον καθορισμό της συχνότητας της 

Η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια για τον 
καθορισμό της συχνότητας της περιοδικής 
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περιοδικής παρακολούθησης. παρακολούθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση του εδάφους και των υπογείων υδάτων πρέπει να πραγματοποιείται 
τουλάχιστον μία φορά ανά δώδεκα μήνες για να είναι δυνατός ο έγκαιρος εντοπισμός της 
ρύπανσης και για να ελαχιστοποιούνται τόσο οι ζημίες όσο και ενδεχόμενο κόστος 
αποκατάστασης. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης πρέπει να περιλαμβάνονται στην 
ετήσια έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης, καθώς και να καταγράφονται στο δημόσιο αρχείο. Για 
να εξασφαλιστούν εναρμονισμένες συνθήκες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή 
πρέπει να θεσπίσει κριτήρια ελάχιστης συχνότητας.

Τροπολογία 223
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 224
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 
επικαιροποιούν, όπου απαιτείται, τους 

Όταν η Επιτροπή δημοσιεύει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 
επικαιροποιούν, όπου απαιτείται, τους
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γενικούς δεσμευτικούς κανόνες για τις 
οικείες εγκαταστάσεις, εντός τετραετίας 
από την δημοσίευση.

γενικούς δεσμευτικούς κανόνες για τις 
οικείες εγκαταστάσεις, αφού λάβουν 
υπόψη τους κύκλους επένδυσης. Για το 
λόγο αυτό, οι γενικοί δεσμευτικοί κανόνες 
για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις για 
βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως 
αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα I, 
παράγραφος 6.6, επανεξετάζονται και 
αναπροσαρμόζονται εντός 15 ετών.

Or. en

Τροπολογία 225
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 
επικαιροποιούν, όπου απαιτείται, τους 
γενικούς δεσμευτικούς κανόνες για τις 
οικείες εγκαταστάσεις, εντός τετραετίας 
από την δημοσίευση.

Όταν η Επιτροπή δημοσιεύει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 
επικαιροποιούν, όπου απαιτείται, τους 
γενικούς δεσμευτικούς κανόνες για τις 
οικείες εγκαταστάσεις, εντός τετραετίας 
από την δημοσίευση, αφού λάβουν υπόψη 
τους κύκλους επένδυσης των 
επιχειρήσεων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι μεταβατικές περίοδοι είναι σημαντικές. Για το λόγο αυτό, οι γενικοί δεσμευτικοί κανόνες 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κύκλους επενδύσεων των επιχειρήσεων. 
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Τροπολογία 226
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 
επικαιροποιούν, όπου απαιτείται, τους 
γενικούς δεσμευτικούς κανόνες για τις 
οικείες εγκαταστάσεις, εντός τετραετίας 
από την δημοσίευση.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να πραγματοποιείται επανεξέταση η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εκτίμηση της ανάγκης ενδεχόμενης αναπροσαρμογής των όρων αδειοδότησης· ως εκ τούτου η 
φράση "όπου απαιτείται" πρέπει να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του κειμένου.

Τροπολογία 227
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 
επικαιροποιούν, όπου απαιτείται, τους 
γενικούς δεσμευτικούς κανόνες για τις 
οικείες εγκαταστάσεις, εντός τετραετίας 
από την δημοσίευση.

Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 
επικαιροποιούν, όπου απαιτείται, τους 
γενικούς δεσμευτικούς κανόνες για τις νέες 
οικείες εγκαταστάσεις, εντός τετραετίας 
από την δημοσίευση.

Or. fi
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Τροπολογία 228
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 a
Οριακές τιμές εκπομπών στην Κοινότητα
1. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στη Συνθήκη, θεσπίζει 
οριακές τιμές εκπομπών:
για κατηγορίες εγκαταστάσεων που 
αναφέρονται στο Παράρτημα I, 
εξαιρουμένων των χώρων υγειονομικής 
ταφής που αναφέρονται στα σημεία 5.1 
και 5.4 του Παραρτήματος, και
για ρυπαντικές ουσίες που αναφέρονται 
στο Παράρτημα III, για τις οποίες έχει 
αναγνωριστεί η ανάγκη ανάληψης 
κοινοτικής δράσης, κυρίως βάσει της 
ανταλλαγής πληροφοριών που 
προβλέπεται στο άρθρο 16.
2. Εάν δεν έχουν θεσπιστεί στην 
Κοινότητα κοινές οριακές τιμές 
εκπομπών κατ' εφαρμογήν της παρούσας 
οδηγίας, για τις εγκαταστάσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα I 
εφαρμόζονται ως ελάχιστες οριακές τιμές 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία 
κατάλληλες οριακές τιμές εκπομπών 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται 
στο Παράρτημα II και οριακές τιμές 
εκπομπών που προβλέπονται σε άλλες 
κοινοτικές νομοθετικές πράξεις.
Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στη Συνθήκη, θεσπίζει 
τεχνικές διατάξεις που ισχύουν για τους 
χώρους υγειονομικής ταφής όπως 
αναφέρονται στο Παράρτημα I, σημεία 
5.1 και 5.4 , αλλά με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής των απαιτήσεων της 
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παρούσας οδηγίας.

Or. fi

Τροπολογία 229
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν εθνικό ανώτατο όριο εκπομπών που 
ορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 
2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά 
ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους1 επιβάλλει όρους 
αυστηρότερους από εκείνους που είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν με τη χρήση των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών ή των 
άλλων απαιτήσεων της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλλουν πρόσθετα μέτρα για τις 
εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες και τα οφέλη 
των μέτρων αυτών σε σύγκριση με τα 
μέτρα σε άλλες πηγές εκπομπών εκτός 
των εγκαταστάσεων λαμβάνονται υπόψη.
_______

1 ΕΕ L 309, 27.11.2001, σελ. 22.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται η σχέση μεταξύ της οδηγίας ΟΠΕΡ και των οδηγιών με 
περιβαλλοντικούς στόχους, όπως είναι η οδηγία περί εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών και η 
οδηγία περί φυσικών οικοτόπων. Όταν απαιτούνται όροι αυστηρότεροι από εκείνους που έχουν 
επιτευχθεί με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλλουν πρόσθετα μέτρα στις εγκαταστάσεις. Η διάταξη αυτή είναι αναγκαία διότι οι 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές μειώνουν τις εκπομπές, αλλά δεν διασφαλίζουν την επίτευξη των 
στόχων μείωσης των εκπομπών.
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Τροπολογία 230
Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια 
αρχή να παρακολουθεί ή να ενημερώνεται 
σχετικά με τις εξελίξεις των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών και τη δημοσίευση 
κάθε νέου ή αναθεωρημένου εγγράφου 
αναφοράς ΒΔΤ.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια 
αρχή να παρακολουθεί ή να ενημερώνεται 
σχετικά με τις εξελίξεις των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών και τη δημοσίευση 
κάθε νέου ή αναθεωρημένου εγγράφου 
αναφοράς ΒΔΤ και ενημερώνουν σχετικά 
το ενδιαφερόμενο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να οργανωθεί εκστρατεία ενημέρωσης.

Τροπολογία 231
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
η  αρμόδια αρχή επανεξετάζει περιοδικώς, 
και τουλάχιστον ανά δεκαετία, όλους
τους όρους της άδειας και, όπου 
απαιτείται, τους αναπροσαρμόζει 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία  .

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εκτός από την επανεξέταση, μετά τη δημοσίευση ενός νέου ή αναθεωρημένου εγγράφου 
αναφοράς ΒΔΤ πρέπει να θεσπιστεί ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την περιοδική 
επανεξέταση που θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα με στόχο την 
αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. 

Η τροπολογία επί του άρθρου 22, παράγραφος 1 είναι παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 80α 
του Κανονισμού λόγω της στενής σχέσης με το προτεινόμενο κείμενο της παραγράφου 3 όσον 
αφορά την ελάχιστη συχνότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρονοδιάγραμμα 
επανεξέτασης της άδειας.

Τροπολογία 232
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εντός τετραετίας 
από την δημοσίευση εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή, όπου απαιτείται, 
επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει τους 
όρους αδειοδότησης για τις οικείες 
εγκαταστάσεις.

διαγράφεται

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται σε κάθε 
παρέκκλιση που έχει εγκριθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 16 παράγραφος 3.

Or. fi

Τροπολογία 233
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 

3. Όταν η Επιτροπή δημοσιεύει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
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ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εντός τετραετίας από 
την δημοσίευση εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή, όπου απαιτείται, 
επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει τους 
όρους αδειοδότησης για τις οικείες 
εγκαταστάσεις.

ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εντός τετραετίας από 
την δημοσίευση εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή, όπου απαιτείται, 
επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει τους 
όρους αδειοδότησης για τις οικείες 
εγκαταστάσεις κατά τη φυσική 
ημερομηνία λήξης της άδειας για την 
περιοδική επανεξέταση και 
αναπροσαρμογή της άδειας, 
λαμβανομένων υπόψη, κατά περίπτωση, 
των κύκλων επένδυσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι άδειες δεν θα υπόκεινται σε αναδρομικές 
τροποποιήσεις κάθε φορά που επικαιροποιούνται τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ. Τούτο θα 
εξασφάλιζε στους φορείς εκμετάλλευσης τη σταθερότητα που είναι ανπαραίτητη για να εκτελούν 
την δραστηριότητά τους χωρίς αδικαιολόγητες δαπάνες και συνεχείς τροποποιήσεις. Σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται επίσης περιοδική επανεξέταση των αδειών που 
χορηγούνται (ανά πενταετία στην Ιταλία). Επομένως θα εφαρμόζεται μια νέα ΒΔΤ μετά από την 
φυσική εκπνοή μιας άδειας.

Τροπολογία 234
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εντός τετραετίας από 
την δημοσίευση εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή, όπου απαιτείται, 
επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει τους 
όρους αδειοδότησης για τις οικείες 
εγκαταστάσεις.

3. Όταν η Επιτροπή δημοσιεύει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή, όπου απαιτείται, 
επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει τους 
όρους αδειοδότησης για τις οικείες 
εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη, κατά 
περίπτωση, τους κύκλους επένδυσης. Για 
το λόγο αυτό, οι όροι αδειοδότησης για 
τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις για 
βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως 
αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα I, 
παράγραφος 6.6, επανεξετάζονται και 
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αναπροσαρμόζονται εντός 15 ετών.

Or. en

Τροπολογία 235
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εντός τετραετίας από 
την δημοσίευση εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή, όπου απαιτείται,
επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει τους 
όρους αδειοδότησης για τις οικείες 
εγκαταστάσεις.

3. Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι,
εντός διετίας από την δημοσίευση, η 
αρμόδια αρχή επανεξετάζει και 
αναπροσαρμόζει, όπου απαιτείται, τους 
γενικούς δεσμευτικούς κανόνες για τις 
οικείες εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας και αφού εγκριθούν 
πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή ταχύτερα. Η προθεσμία πρέπει να εφαρμόζεται στην 
επανεξέταση και την αναπροσαρμογή από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 236
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εντός τετραετίας από 
την δημοσίευση εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή, όπου απαιτείται, 
επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει τους 
όρους αδειοδότησης για τις οικείες 

3. Όταν η Επιτροπή δημοσιεύει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη 
τους κύκλους επένδυσης, εξασφαλίζουν 
ότι η αρμόδια αρχή, όπου απαιτείται, 
επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει τους 
όρους αδειοδότησης για τις οικείες 
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εγκαταστάσεις. εγκαταστάσεις.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Εάν δεν είναι απαραίτητο να εξετάζεται κατά περίπτωση εάν οι αλλαγές μπορούν να ενταχθούν 
στον κύκλο επένδυσης, όπως προτείνεται από τον Krahmer στην τροπολογία 27, είναι δυνατόν 
να αποφασίζεται γενικά για όλες τις επιχειρήσεις, σε μια δεδομένη κατάσταση, επί παραδείγματι 
για υπάρχουσες εγκαταστάσεις, εάν οι αλλαγές ενσωματώνονται στον κύκλο επένδυσης. Τούτο 
όχι μόνο θα είναι καλό για τις επιχειρήσεις, αλλά θα μειώσει και τις δαπάνες που θα έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι τοπικές αρχές, εφόσον δεν θα πρέπει να αξιολογούν κάθε περίπτωση 
χωριστά. 

Τροπολογία 237
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εντός τετραετίας από 
την δημοσίευση εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή, όπου απαιτείται, 
επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει τους 
όρους αδειοδότησης για τις οικείες 
εγκαταστάσεις.

3. Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εντός τετραετίας από 
την δημοσίευση επανεξετάζουν και 
αναπροσαρμόζουν, όπου απαιτείται, τους 
όρους αδειοδότησης για τις οικείες 
εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση πρέπει να πραγματοποιείται και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτίμηση 
της ανάγκης ενδεχόμενης αναπροσαρμογής των όρων αδειοδότησης· ως εκ τούτου η φράση 
"όπου απαιτείται" πρέπει να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του κειμένου.
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Τροπολογία 238
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εντός τετραετίας από 
την δημοσίευση εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή, όπου απαιτείται, 
επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει τους 
όρους αδειοδότησης για τις οικείες 
εγκαταστάσεις.

3. Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εντός διετίας από την 
δημοσίευση επανεξετάζουν και 
αναπροσαρμόζουν, όπου απαιτείται, τους 
όρους αδειοδότησης για τις οικείες 
εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα BREF αντικατοπτρίζουν τη δυναμική αντίληψη ενός τεχνικού πορίσματος το οποίο 
συμφωνήθηκε γενικά μετά από μια πενταετή διαδικασία μεταξύ τεχνικών εμπειρογνωμόνων 
από τα κράτη μέλη: αυτή η δυναμική τεχνολογική αλλαγή πρέπει να αναγνωρίζεται, να 
επανεξετάζεται και να αναπροσαρμόζεται, όπου απαιτείται, εντός διετίας από τη δημοσίευση 
των εγγράφων BREF, προκειμένου να διασφαλίζεται η προώθηση της καινοτομίας στον τομέα 
του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 239
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εντός τετραετίας από 
την δημοσίευση εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή, όπου απαιτείται, 
επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει τους 
όρους αδειοδότησης για τις οικείες 
εγκαταστάσεις.

3. Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή 
επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εντός κατάλληλου 
χρονικού διαστήματος μετά από την 
δημοσίευση εξασφαλίζουν ότι η αρμόδια 
αρχή, όπου απαιτείται, επανεξετάζει και 
αναπροσαρμόζει τους όρους αδειοδότησης 
για τις οικείες εγκαταστάσεις. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά από την έκδοση ή επανεξέταση ενός εγγράφου BREF τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν 
μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το χρονοδιάγραμμα της επανεξέτασης (π.χ. για να λάβουν υπόψη 
τους κύκλους επένδυσης). Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί μαζί με την τροπολογία 5 που 
προτείνει ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα πανευρωπαϊκής ισχύος για την περιοδική 
επανεξέταση. Τούτο θα εξασφάλιζε ελάχιστη συχνότητα επανεξέτασης. 

Τροπολογία 240
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 - παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται σε κάθε 
παρέκκλιση που έχει εγκριθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 16 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας και, μόλις 
εγκρίνονται, πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή ταχύτερα. Η προθεσμία πρέπει να εφαρμόζεται 
στην επανεξέταση και την αναπροσαρμογή από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 241
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 - παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται σε κάθε 
παρέκκλιση που έχει εγκριθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 16 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα BREF αντικατοπτρίζουν τη δυναμική αντίληψη ενός τεχνικού πορίσματος το οποίο 
συμφωνήθηκε γενικά μεταξύ τεχνικών εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη μετά από μια 
πενταετή διαδικασία: αυτή η δυναμική τεχνολογική αλλαγή πρέπει να αναγνωρίζεται, να 
επανεξετάζεται και να αναπροσαρμόζεται, όπου απαιτείται, εντός διετίας από τη δημοσίευση 
των εγγράφων BREF, προκειμένου να διασφαλίζεται η προώθηση της καινοτομίας στον τομέα 
του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 242
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 - παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται σε κάθε 
παρέκκλιση που έχει εγκριθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 16 παράγραφος 3.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης σε
κάθε παρέκκλιση που έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά από την έκδοση ή επανεξέταση ενός εγγράφου BREF τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν 
μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το χρονοδιάγραμμα της επανεξέτασης (π.χ. για να λάβουν υπόψη 
τους κύκλους επένδυσης). Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί μαζί με την τροπολογία 5 που 
προτείνει ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα πανευρωπαϊκής ισχύος για την περιοδική 
επανεξέταση. Τούτο θα εξασφάλιζε ελάχιστη συχνότητα επανεξέτασης.

Τροπολογία 243
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) οι εξελίξεις  των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών επιτρέπουν σημαντική μείωση 
των εκπομπών ,

(β) οι εξελίξεις  των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών επιτρέπουν σημαντική μείωση 
των εκπομπών χωρίς υπερβολικά υψηλό 
κόστος,
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Or. fi

Τροπολογία 244
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 - παράγραφος 4 - στοιχείο δα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) όπου απαιτείται για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση με την οδηγία 2001/81/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με εθνικά ανώτατα 
όρια εκπομπών για ορισμένους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 245
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται
Παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων και 

αποκατάσταση των χώρων
1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την 
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πρόληψη και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζημίας και της οδηγίας 
20../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τον καθορισμό 
πλαισίου προστασίας του εδάφους και 
την τροποποίηση της οδηγίας 
2004/35/EΚ , η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει 
ότι οι όροι αδειοδότησης που 
επιβάλλονται για να εξασφαλιστεί η 
τήρηση της αρχής που διατυπώνεται στο 
στοιχείο (8) του άρθρου 12 υλοποιούνται 
κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων.
2. Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα 
περιλαμβάνει τη χρήση, παραγωγή ή 
ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών οι 
οποίες είναι πιθανόν να προκαλέσουν 
μόλυνση του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης, ο 
φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει βασική 
έκθεση πριν από την έναρξη της 
λειτουργίας της εγκατάστασης ή πριν από 
την αναπροσαρμογή της άδειας της 
εγκατάστασης. Η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει τις ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό της αρχικής κατάστασης 
του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.
Η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια για το 
περιεχόμενο της βασικής έκθεσης.
Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 69, 
παράγραφος 2.
3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας 
εκμετάλλευσης αξιολογεί την κατάσταση 
μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων από επικίνδυνες ουσίες. Στις 
περιπτώσεις που η εγκατάσταση έχει 
προκαλέσει ρύπανση του εδάφους ή των 
υπόγειων υδάτων από επικίνδυνες ουσίες 
σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση 
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που έχει καθοριστεί στην βασική έκθεση 
η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 
φορέας εκμετάλλευσης αποκαθιστά τον 
χώρο στην αρχική του κατάσταση.
4. Στις περιπτώσεις που ο φορέας 
εκμετάλλευσης δεν υποχρεούται να 
συντάξει τη βασική έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, λαμβάνει 
τα απαραίτητα μέτρα κατά την οριστική 
παύση των δραστηριοτήτων για να 
εξασφαλίσει ότι ο χώρος δεν θέτει σε 
σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον.
________
1 ΕΕ L 143, 30.4.2004, σ. 56.

2 ΕΕ L

Or. en

Τροπολογία 246
Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την 
πρόληψη και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζημίας και της οδηγίας 
20../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τον καθορισμό 
πλαισίου προστασίας του εδάφους και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/EΚ , η 
αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι όροι 
αδειοδότησης που επιβάλλονται για να 
εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής που 
διατυπώνεται στο στοιχείο (8) του άρθρου 
12 υλοποιούνται κατά την οριστική παύση 
των δραστηριοτήτων.

1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την 
πρόληψη και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζημίας, της οδηγίας 
2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με την 
προστασία των υπόγειων υδάτων από τη 
ρύπανση και την υποβάθμιση1, της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 
ποινικού δικαίου1 και της οδηγίας 
20../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου για τον καθορισμό 
πλαισίου προστασίας του εδάφους και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/EΚ , η 
αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι όροι 
αδειοδότησης που επιβάλλονται για να 
εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής που 
διατυπώνεται στο στοιχείο (8) του άρθρου 
12 υλοποιούνται κατά την οριστική παύση 
των δραστηριοτήτων.
________

1 ΕΕ L 372, 27.12.2006, σ. 19.

2 ΕΕ L

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η κοινοτική νομοθεσία που ισχύει στον συγκεκριμένο τομέα.

Τροπολογία 247
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα 
περιλαμβάνει τη χρήση, παραγωγή ή 
ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών οι οποίες 
είναι πιθανόν να προκαλέσουν μόλυνση 
του εδάφους και των υπόγειων υδάτων 
στον χώρο της εγκατάστασης, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συντάσσει βασική έκθεση 
πριν από την έναρξη της λειτουργίας της 
εγκατάστασης ή πριν από την 
αναπροσαρμογή της άδειας της 
εγκατάστασης. Η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει τις ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό της αρχικής κατάστασης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων.

2. Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα 
περιλαμβάνει τη χρήση, παραγωγή ή 
ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών οι οποίες 
είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντική 
μόλυνση του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης, ο 
φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει βασική 
έκθεση πριν από την έναρξη της 
λειτουργίας της εγκατάστασης ή πριν από 
την αναπροσαρμογή της άδειας της 
εγκατάστασης. Η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει τις ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό της αρχικής κατάστασης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων.

Η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια για το Η Επιτροπή θεσπίζει τα γενικά κριτήρια 
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περιεχόμενο της βασικής έκθεσης. για το περιεχόμενο της βασικής έκθεσης.
Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 69, παράγραφος 2.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 69, παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 248
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα 
περιλαμβάνει τη χρήση, παραγωγή ή 
ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών οι οποίες 
είναι πιθανόν να προκαλέσουν μόλυνση 
του εδάφους και των υπόγειων υδάτων 
στον χώρο της εγκατάστασης, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συντάσσει βασική έκθεση 
πριν από την έναρξη της λειτουργίας της 
εγκατάστασης ή πριν από την 
αναπροσαρμογή της άδειας της 
εγκατάστασης. Η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει τις ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό της αρχικής κατάστασης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων.

2. Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα 
περιλαμβάνει τη χρήση, παραγωγή ή 
ελευθέρωση σχετικών επικίνδυνων ουσιών 
οι οποίες είναι πιθανόν να προκαλέσουν 
μόλυνση του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης, ο 
φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει βασική 
έκθεση πριν από την έναρξη της 
λειτουργίας της εγκατάστασης ή πριν από 
την αναπροσαρμογή της άδειας της 
εγκατάστασης. Η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει τις ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό της αρχικής κατάστασης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων σε 
σχέση με σημαντικές ποσότητες 
επικίνδυνων ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία μια βασική έκθεση πρέπει να καλύπτει όλες 
τις πιθανές επικίνδυνες ουσίες (οι ουσίες αυτές μπορεί να είναι μερικές εκατοντάδες), είναι 
αναγκαίο να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης στη ρύπανση που προκαλείται 
από σημαντικές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών. 
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Τροπολογία 249
Karin Scheele

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση μόλυνσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει ρύπανση 
του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες σε σύγκριση με την 
αρχική κατάσταση που έχει καθοριστεί 
στην βασική έκθεση η οποία αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, ο φορέας 
εκμετάλλευσης αποκαθιστά τον χώρο στην 
αρχική του κατάσταση.

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση μόλυνσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει ρύπανση 
του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες, ο φορέας 
εκμετάλλευσης αποκαθιστά τον χώρο και 
τον επαναφέρει σε ικανοποιητική 
κατάσταση.

(Η τροπολογία αυτή, εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο. Εάν η τροπολογία 
εγκριθεί, πρέπει να γίνουν αντίστοιχες 
τροποποιήσεις και σε άλλα σημεία του 
κειμένου, π.χ. στο άρθρο 12, παράγραφος 8 
της πρότασης της Επιτροπής).

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν στόχος είναι η αποκατάσταση του χώρου στην "αρχική του κατάσταση", θα δημιουργηθούν 
προβλήματα εάν το έδαφος έχει ήδη μολυνθεί πριν από την έναρξη της εμπορικής 
δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό, στόχος της αποκατάστασης πρέπει να είναι σε κάθε 
περίπτωση μια κατάσταση η οποία είναι ικανοποιητική για τις αρχές σύμφωνα με το νομικό 
καθεστώς.
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Τροπολογία 250
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση μόλυνσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει ρύπανση 
του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες σε σύγκριση με την 
αρχική κατάσταση που έχει καθοριστεί 
στην βασική έκθεση η οποία αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, ο φορέας 
εκμετάλλευσης αποκαθιστά τον χώρο στην 
αρχική του κατάσταση.

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση μόλυνσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει ρύπανση 
του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες σε σύγκριση με την 
αρχική κατάσταση που έχει καθοριστεί 
στην βασική έκθεση η οποία αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, ο φορέας 
εκμετάλλευσης αποκαθιστά τον χώρο στην 
αρχική του κατάσταση για να αποτραπεί 
οιοσδήποτε κίνδυνος για την υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 251
Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση μόλυνσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει ρύπανση 
του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες σε σύγκριση με την 
αρχική κατάσταση που έχει καθοριστεί 
στην βασική έκθεση η οποία αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, ο φορέας 
εκμετάλλευσης αποκαθιστά τον χώρο στην 

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση μόλυνσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει ρύπανση 
του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες σε σύγκριση με την 
κατάσταση που έχει καθοριστεί στην 
βασική έκθεση η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αποκαθιστά τον χώρο στην κατάσταση 
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αρχική του κατάσταση. αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση, 
αποκαθιστά τη ζημία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση "αρχική κατάσταση" οδηγεί σε παρερμηνεία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η κοινοτική 
νομοθεσία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη.

Τροπολογία 252
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση μόλυνσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει ρύπανση 
του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες σε σύγκριση με την 
αρχική κατάσταση που έχει καθοριστεί 
στην βασική έκθεση η οποία αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, ο φορέας 
εκμετάλλευσης αποκαθιστά τον χώρο στην 
αρχική του κατάσταση.

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση μόλυνσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει μετρήσιμη 
ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων 
υδάτων από επικίνδυνες ουσίες σε 
σύγκριση με την αρχική κατάσταση που 
έχει καθοριστεί στην βασική έκθεση η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 
φορέας εκμετάλλευσης αποκαθιστά τον 
χώρο στην αρχική του κατάσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί η διάταξη για να καταστεί ευκολότερη η εφαρμογή και επιβολή 
της.
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Τροπολογία 253
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση μόλυνσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες. Στις περιπτώσεις που η 
εγκατάσταση έχει προκαλέσει ρύπανση 
του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες σε σύγκριση με την 
αρχική κατάσταση που έχει καθοριστεί 
στην βασική έκθεση η οποία αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, ο φορέας 
εκμετάλλευσης αποκαθιστά τον χώρο στην 
αρχική του κατάσταση.

3. Κατά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αξιολογεί την κατάσταση μόλυνσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
σχετικές επικίνδυνες ουσίες. Στις 
περιπτώσεις που η εγκατάσταση έχει 
προκαλέσει ρύπανση του εδάφους ή των 
υπόγειων υδάτων από σχετικές επικίνδυνες 
ουσίες σε σύγκριση με την αρχική 
κατάσταση που έχει καθοριστεί στην 
βασική έκθεση η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αποκαθιστά τον χώρο στην αρχική του 
κατάσταση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πβλ. τροπολογία επί του άρθρου 3, παράγραφος 15. Ο ορισμός των "επικίνδυνων ουσιών" και 
η σχέση της βασικής έκθεσης με την παρουσία τέτοιων ουσιών καθιστά το πεδίο εφαρμογής 
πολύ ευρύ.  Ο επιβαλλόμενος περιορισμός του πεδίου εφαρμογής μπορεί να επιτευχθεί με την 
εισαγωγή της λέξης "σχετικός".

Τροπολογία 254
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται
Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη 

συμμόρφωση
Η έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση 
που αναφέρεται στο στοιχείο (1) του 
άρθρου 8 περιλαμβάνει σύγκριση της 
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λειτουργίας της εγκατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων των 
εκπομπών, με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές που περιγράφονται στα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από αυτήν την παράγραφο είναι ελάχιστα δεδομένου 
ότι οι ίδιες οι άδειες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ΒΔΤ. Εξ άλλου, η ενσωμάτωση αυτού του 
μέτρου στην οδηγία θα οδηγήσει σε αύξηση του διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία 255
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη 
συμμόρφωση

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με  τις ΒΔΤ

Or. nl

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την εκτίμηση του αντίκτυπου, σκοπός του άρθρου 24 είναι η ενημέρωση του φορέα 
εκμετάλλευσης σχετικά με τις ΒΔΤ. Δεδομένου ότι το άρθρο αυτό δεν αφορά τη συμμόρφωση με 
τους όρους, προτείνεται η διαγραφή της αναφοράς στο άρθρο 8. Για να τονιστεί περισσότερο η 
φιλοσοφία της εισαγωγής πιθανών βελτιώσεων, προτείνεται η εισαγωγή της φράσης "πιθανά 
μέτρα μείωσης των εκπομπών".
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Τροπολογία 256
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση 
που αναφέρεται στο στοιχείο (1) του 
άρθρου 8 περιλαμβάνει σύγκριση της 
λειτουργίας της εγκατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων των 
εκπομπών, με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές που περιγράφονται στα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ.

Ο φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει 
ετησίως έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
της ΒΔΤ. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει 
σύγκριση της λειτουργίας της 
εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπέδων των εκπομπών, πιθανών μέτρων 
μείωσης των εκπομπών, με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές που περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την εκτίμηση του αντίκτυπου, σκοπός του άρθρου 24 είναι η ενημέρωση του φορέα 
εκμετάλλευσης σχετικά με τις ΒΔΤ. Δεδομένου ότι το άρθρο αυτό δεν αφορά τη συμμόρφωση με 
τους όρους, προτείνεται η διαγραφή της αναφοράς στο άρθρο 8. Για να τονιστεί περισσότερο η 
φιλοσοφία της εισαγωγής πιθανών βελτιώσεων, προτείνεται η εισαγωγή της φράσης "πιθανά 
μέτρα μείωσης των εκπομπών".

Τροπολογία 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση που 
αναφέρεται στο στοιχείο (1) του άρθρου 8 
περιλαμβάνει σύγκριση της λειτουργίας 
της εγκατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων των 
εκπομπών, με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές που περιγράφονται στα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ.

Η έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση που 
αναφέρεται στο στοιχείο (1) του άρθρου 8 
περιλαμβάνει σύγκριση των επιπέδων των 
εκπομπών με τα επίπεδα εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές που περιγράφονται στα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η σύγκριση εστιάζεται στα επίπεδα εκπομπών μειώνεται ο διοικητικός φόρτος που έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι φορείς εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 258
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση που 
αναφέρεται στο στοιχείο (1) του άρθρου 8 
περιλαμβάνει σύγκριση της λειτουργίας 
της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 
των επιπέδων των εκπομπών, με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ.

Η έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση που 
αναφέρεται στο στοιχείο (1) του άρθρου 8 
περιλαμβάνει σύγκριση της λειτουργίας 
της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 
των επιπέδων των εκπομπών, με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ. Η έκθεση είναι προσβάσιμη 
διαδικτυακώς χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό και οι ΜΚΟ πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες μέσω του 
Διαδικτύου.

Τροπολογία 259
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση που 
αναφέρεται στο στοιχείο (1) του άρθρου 8 
περιλαμβάνει σύγκριση της λειτουργίας 

The report on compliance referred to in 
point (1) Η έκθεση σχετικά με τη 
συμμόρφωση που αναφέρεται στο στοιχείο 
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της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 
των επιπέδων των εκπομπών, με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ.

(1) του άρθρου 8 περιλαμβάνει σύγκριση 
της λειτουργίας της εγκατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων των 
εκπομπών, με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές που περιγράφονται στα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ. Όλες οι εκθέσεις είναι 
μονίμως διαθέσιμες στο κοινό 
διαδικτυακώς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΚΟ, τοπικές και εθνικές, το ενδιαφερόμενο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών 
που δουλεύουν τις κανονικές ώρες γραφείου και έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα δημόσια 
αρχεία, είναι σημαντικό να έχουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία μέσα και την διαδικτυακή 
πρόσβαση στις πληροφορίες, ώστε να παρέχουν πολύτιμη βοήθεια στις αρμόδιες αρχές ως προς 
την εκτίμηση της συμμόρφωσης και να συμβάλλουν στην πρόληψη ευρύτερων κινδύνων για την 
υγεία και το περιβάλλον με έγκαιρες προειδοποιήσεις.

Τροπολογία 260
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συγκροτούν σύστημα 
επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων. Το 
σύστημα αυτό περιλαμβάνει επιτόπιες 
επιθεωρήσεις.

1. Τα κράτη μέλη συγκροτούν σύστημα 
επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων. Το 
σύστημα αυτό περιλαμβάνει επιτόπιες 
επιθεωρήσεις συμπεριλαμβανομένων 
τουλάχιστον 3 αιφνιδίων και εκτάκτων 
επιθεωρήσεων ετησίως. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμος ικανός 
αριθμός εξειδικευμένου προσωπικού για 
τη διενέργεια των εν λόγω επιθεωρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη εναρμονισμένων κανόνων στον τομέα της διενέργειας επιθεωρήσεων από τις 
αρμόδιες αρχές έχει οδηγήσει σε μεγάλες αποκλίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την 
συχνότητα, την ακρίβεια και την ποιότητα των επιθεωρήσεων και τις δράσεις επιβολής που 
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απορρέουν από τις επιθεωρήσεις. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται απροειδοποίητα ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν προσαρμόζει τους τρόπους λειτουργίας της 
εγκατάστασης σύμφωνα με τις ημερομηνίες επιθεωρήσεων οι οποίες του έχουν γνωστοποιηθεί 
εκ των προτέρων.

Τροπολογία 261
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συγκροτούν σύστημα 
επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων. Το 
σύστημα αυτό περιλαμβάνει επιτόπιες 
επιθεωρήσεις.

1. Τα κράτη μέλη συγκροτούν σύστημα 
επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων. Το 
σύστημα αυτό περιλαμβάνει επιτόπιες 
επιθεωρήσεις συμπεριλαμβανομένων 
τουλάχιστον τριών αιφνιδίων και 
εκτάκτων επιθεωρήσεων ετησίως. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι είναι 
διαθέσιμος ικανός αριθμός 
εξειδικευμένου προσωπικού για τη 
διενέργεια των εν λόγω επιθεωρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γιαν να εξασφαλιστεί έγκαιρη και αξιόπιστη αξιολόγηση, καθορίζονται ελάχιστες συχνότητες 
ως διασφάλιση: οι επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται απροειδοποίητα ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
ο φορέας εκμετάλλευσης δεν προσαρμόζει τους τρόπους λειτουργίας της μονάδας σύμφωνα με 
τις ημερομηνίες των επιθεωρήσεων που του έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων. Οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω επιθεωρήσεις διενεργούνται από 
εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Οι δαπάνες που συνδέονται με την αναγκαία ανάπτυξη 
ικανοτήτων πρέπει να βαρύνουν τους φορείς εκμετάλλευσης.
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Τροπολογία 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες 
οι εγκαταστάσεις καλύπτονται από σχέδιο 
επιθεωρήσεων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος διαβουλεύσεις σχετικά με την επιθεώρηση 
εγκαταστάσεων από τα κράτη μέλη, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει να 
υφίστανται δεσμευτικές απαιτήσεις για τέτοιες επιθεωρήσεις. Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο η 
Επιτροπή προτείνει δεσμευτικές απαιτήσεις προτού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις και είναι 
διαθέσιμο το πόρισμά τους.

Τροπολογία 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε σχέδιο επιθεωρήσεων 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

διαγράφεται

(α) γενική αξιολόγηση των σημαντικών 
περιβαλλοντικών ζητημάτων,
(β) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει 
το σχέδιο επιθεωρήσεων,
(γ) μητρώο των εγκαταστάσεων που 
καλύπτει το σχέδιο επιθεωρήσεων και 
γενική εκτίμηση της κατάστασης 
συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.
(δ) προβλέψεις για την αναθεώρηση του 
σχεδίου,
(ε) γενική περιγραφή των τακτικών 
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επιθεωρήσεων βάσει της παραγράφου 5,
(στ) διαδικασίες για έκτακτες 
επιθεωρήσεις βάσει της παραγράφου 6,
(ζ) όπου απαιτείται, προβλέψεις για τη 
συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών 
επιθεώρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος διαβουλεύσεις σχετικά με την επιθεώρηση 
εγκαταστάσεων από τα κράτη μέλη, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει να 
υφίστανται δεσμευτικές απαιτήσεις για τέτοιες επιθεωρήσεις. Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο η 
Επιτροπή προτείνει δεσμευτικές απαιτήσεις προτού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις και είναι 
διαθέσιμο το πόρισμά τους.

Τροπολογία 264
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε σχέδιο επιθεωρήσεων 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις διενεργούνται σύμφωνα με 
τη σύσταση 2001/331/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001 που 
προβλέπει ελάχιστα κριτήρια για 
περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη 
μέλη1.

(α) γενική αξιολόγηση των σημαντικών 
περιβαλλοντικών ζητημάτων,
(β) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει 
το σχέδιο επιθεωρήσεων,
(γ) μητρώο των εγκαταστάσεων που 
καλύπτει το σχέδιο επιθεωρήσεων και 
γενική εκτίμηση της κατάστασης 
συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.
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(δ) προβλέψεις για την αναθεώρηση του 
σχεδίου,
(ε) γενική περιγραφή των τακτικών 
επιθεωρήσεων βάσει της παραγράφου 5,
(στ) διαδικασίες για έκτακτες 
επιθεωρήσεις βάσει της παραγράφου 6,
(ζ) όπου απαιτείται, προβλέψεις για τη 
συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών 
επιθεώρησης.

1ΕΕ L 118, 4.4.2001, σ.41-46.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυστηρή εφαρμογή έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές. Ωστόσο, οι απαιτήσεις που προτείνονται ως προς το 
σύστημα επιθεωρήσεων (άρθρο 25) δεν είναι πρακτικώς εφικτές. Και τούτο διότι θα οδηγούσαν 
σε δεσμευτικές απαιτήσεις επιθεώρησης και θα έρχονταν να προστεθούν στις διάφορες 
απαιτήσεις επιθεώρησης που προβλέπονται ήδη στην οδηγία Seveso, τον κανονισμό για τη 
μεταφορά των αποβλήτων και τη Σύσταση σχετικά με τα Ελάχιστα Κριτήρια για 
Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις (RMCEI). Οι απαιτήσεις για τη διενέργεια επιθεωρήσεων 
πρέπει να βασίζεται σε ένα μέσο, κατά προτίμηση τη Σύσταση σχετικά με τα Ελάχιστα Κριτήρια 
για Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις RMCEI, για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εφαρμογής 
τους στην πράξη.

Τροπολογία 265
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, 
για κάθε εγκατάσταση, τουλάχιστον μία 
επιτόπου επίσκεψη ανά δωδεκάμηνο, 
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εκτός αν τα προγράμματα αυτά 
στηρίζονται σε συστηματική εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών κινδύνων των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.
Η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων.
Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 69, 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυστηρή εφαρμογή έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές. Ωστόσο, οι απαιτήσεις που προτείνονται ως προς το 
σύστημα επιθεωρήσεων (άρθρο 25) δεν είναι πρακτικώς εφικτές. Και τούτο διότι θα οδηγούσαν 
σε δεσμευτικές απαιτήσεις επιθεώρησης και θα έρχονταν να προστεθούν στις διάφορες
απαιτήσεις επιθεώρησης που προβλέπονται ήδη στην οδηγία Seveso, τον κανονισμό για τη 
μεταφορά των αποβλήτων και τη Σύσταση σχετικά με τα Ελάχιστα Κριτήρια για 
Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις (RMCEI). Οι απαιτήσεις για τη διενέργεια επιθεωρήσεων 
πρέπει να βασίζεται σε ένα μέσο, κατά προτίμηση τη Σύσταση σχετικά με τα Ελάχιστα Κριτήρια 
για Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις RMCEI, για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εφαρμογής 
τους στην πράξη.

Τροπολογία 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, 
για κάθε εγκατάσταση, τουλάχιστον μία 
επιτόπου επίσκεψη ανά δωδεκάμηνο, 
εκτός αν τα προγράμματα αυτά 
στηρίζονται σε συστηματική εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών κινδύνων των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, 
για κάθε εγκατάσταση, μία επιτόπου 
επίσκεψη κατά τακτικά διαστήματα που 
δεν υπερβαίνουν τους 36 μήνες· για 
εγκαταστάσεις που ενέχουν υψηλούς 
περιβαλλοντικούς κινδύνους τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν μία 
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επιτόπου επίσκεψη ανά δωδεκάμηνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος διαβουλεύσεις σχετικά με την επιθεώρηση 
εγκαταστάσεων από τα κράτη μέλη, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει να 
υφίστανται δεσμευτικές απαιτήσεις για τέτοιες επιθεωρήσεις. Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο η 
Επιτροπή προτείνει δεσμευτικές απαιτήσεις προτού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις και είναι 
διαθέσιμο το πόρισμά τους.

Τροπολογία 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, 
για κάθε εγκατάσταση, τουλάχιστον μία 
επιτόπου επίσκεψη ανά δωδεκάμηνο, 
εκτός αν τα προγράμματα αυτά 
στηρίζονται σε συστηματική εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών κινδύνων των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, 
για κάθε εγκατάσταση, μία επιτόπου 
επίσκεψη κατά τακτικά διαστήματα που 
δεν υπερβαίνουν τους 36 μήνες· για 
εγκαταστάσεις που ενέχουν υψηλούς 
περιβαλλοντικούς κινδύνους τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν μία 
επιτόπου επίσκεψη ανά δωδεκάμηνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συχνότητα των επιθεωρήσεων πρέπει να είναι ανάλογη προς τους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους.
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Τροπολογία 268
Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, 
για κάθε εγκατάσταση, τουλάχιστον μία
επιτόπου επίσκεψη ανά δωδεκάμηνο, 
εκτός αν τα προγράμματα αυτά 
στηρίζονται σε συστηματική εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, 
για κάθε εγκατάσταση, τουλάχιστον 3 
αιφνίδιες επιτόπου επισκέψεις ανά 
δωδεκάμηνο. Εάν τα προγράμματα αυτά 
στηρίζονται σε συστηματική εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων η 
συχνότητα των επιτόπου επισκέψεων 
μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο της μιας 
επίσκεψης ετησίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή μέση συχνότητα των επιθεωρήσεων στα κράτη μέλη είναι ήδη άπαξ ετησίως. 
Ωστόσο, η συχνότητα αυτή μπορεί να μειώνεται βάσει κριτηρίων που θα έχουν προκαθοριστεί 
με ακρίβεια και αντικειμενικό τρόπο, όπως πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οικολογική 
διαχείριση (EMAS).

Τροπολογία 269
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, 
για κάθε εγκατάσταση, τουλάχιστον μία
επιτόπου επίσκεψη ανά δωδεκάμηνο, 
εκτός αν τα προγράμματα αυτά 
στηρίζονται σε συστηματική εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, 
για κάθε εγκατάσταση, τουλάχιστον 3 
αιφνίδιες επιτόπου επισκέψεις ανά 
δωδεκάμηνο. Εάν τα προγράμματα αυτά 
στηρίζονται σε συστηματική εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων η 
συχνότητα των επιτόπου επισκέψεων 
μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο της μιας 
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επίσκεψης ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 270
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, 
για κάθε εγκατάσταση, τουλάχιστον μία 
επιτόπου επίσκεψη ανά δωδεκάμηνο, εκτός 
αν τα προγράμματα αυτά στηρίζονται σε 
συστηματική εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, 
για κάθε εγκατάσταση, τουλάχιστον μία 
αιφνίδια επιτόπου επίσκεψη ανά 
δωδεκάμηνο, εκτός αν τα προγράμματα 
αυτά στηρίζονται σε συστηματική 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων 
των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Η 
συχνότητα αυτή αυξάνεται σε μία 
αιφνίδια επιτόπου επίσκεψη ανά 
τετράμηνο στην περίπτωση παραβίασης 
των όρων της άδειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να ελέγχονται με αιφνιδιαστικές επισκέψεις για να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της άδειας, πρέπει να προβλέπεται η 
διενέργεια περισσοτέρων αιφνιδίων επιτόπου επισκέψεων.

Τροπολογία 271
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, 
για κάθε εγκατάσταση, τουλάχιστον μία 
επιτόπου επίσκεψη ανά δωδεκάμηνο, εκτός 
αν τα προγράμματα αυτά στηρίζονται σε 

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, 
για κάθε εγκατάσταση, τουλάχιστον μία 
επιτόπου επίσκεψη ανά δωδεκάμηνο, εκτός 
αν τα προγράμματα αυτά στηρίζονται σε 
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συστηματική εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

συστηματική εκτίμηση των πιθανών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Μπορεί να μεσολαβήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση των κριτηρίων για 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων· για το λόγο αυτό, στο ενδιάμεσο διάστημα, πρέπει 
να προβλέπεται τουλάχιστον μία επίσκεψη ετησίως σε κάθε εγκατάσταση. Οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να καταρτίζουν προγράμματα επιθεώρησης, με δική τους πρωτοβουλία, με τα οποία να 
καθορίζουν τη συχνότητα των επιτόπου επισκέψεων.

Τροπολογία 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 - παράγραφος 4 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος διαβουλεύσεις σχετικά με την επιθεώρηση 
εγκαταστάσεων από τα κράτη μέλη, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει να 
υφίστανται δεσμευτικές απαιτήσεις για τέτοιες επιθεωρήσεις. Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο η 
Επιτροπή προτείνει δεσμευτικές απαιτήσεις προτού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις και είναι 
διαθέσιμο το πόρισμά τους.
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Τροπολογία 273
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 - παράγραφος 4 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων. 

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει κριτήρια 
για την εκτίμηση των πιθανών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Μπορεί να μεσολαβήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρις ότου εγκριθούν τα κριτήρια για 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων· για το λόγο αυτό, στο ενδιάμεσο διάστημα, πρέπει 
να προβλέπεται τουλάχιστον μία επίσκεψη ετησίως σε κάθε εγκατάσταση. Οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να καταρτίζουν προγράμματα επιθεώρησης, με δική τους πρωτοβουλία, με τα οποία να 
καθορίζουν τη συχνότητα των επιτόπου επισκέψεων.

Τροπολογία 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 - παράγραφος 4 - εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 69, 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος διαβουλεύσεις σχετικά με την επιθεώρηση 
εγκαταστάσεων από τα κράτη μέλη, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει να 
υφίστανται δεσμευτικές απαιτήσεις για τέτοιες επιθεωρήσεις. Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο η 
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Επιτροπή προτείνει δεσμευτικές απαιτήσεις προτού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις και είναι 
διαθέσιμο το πόρισμά τους.

Τροπολογία 275
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι τακτικές επιθεωρήσεις επαρκούν 
για την εξέταση όλων των σημαντικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της οικείας 
εγκατάστασης.

διαγράφεται

Οι τακτικές επιθεωρήσεις εξασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση του φορέα 
εκμετάλλευσης με τους όρους της άδειας.
Οι τακτικές επιθεωρήσεις χρησιμεύουν 
επίσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των απαιτήσεων 
αδειοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυστηρή εφαρμογή έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές. Ωστόσο, οι απαιτήσεις που προτείνονται ως προς το 
σύστημα επιθεωρήσεων (άρθρο 25) δεν είναι πρακτικώς εφικτές. Και τούτο διότι θα οδηγούσαν 
σε δεσμευτικές απαιτήσεις επιθεώρησης και θα έρχονταν να προστεθούν στις διάφορες 
απαιτήσεις επιθεώρησης που προβλέπονται ήδη στην οδηγία Seveso, τον κανονισμό για τη 
μεταφορά των αποβλήτων και τη Σύσταση σχετικά με τα Ελάχιστα Κριτήρια για 
Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις (RMCEI). Οι απαιτήσεις για τη διενέργεια επιθεωρήσεων 
πρέπει να βασίζεται σε ένα μέσο, κατά προτίμηση τη Σύσταση σχετικά με τα Ελάχιστα Κριτήρια 
για Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις RMCEI, για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εφαρμογής 
τους στην πράξη.
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Τροπολογία 276
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται 
προκειμένου να διερευνηθούν σοβαρές
περιβαλλοντικές καταγγελίες, σοβαρά
περιβαλλοντικά ατυχήματα, συμβάντα και 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το 
ταχύτερο δυνατόν και, όπου ενδείκνυται, 
πριν από την έκδοση, επανεξέταση ή 
αναπροσαρμογή της άδειας.

6. Έκτακτες και αιφνίδιες επιθεωρήσεις 
διενεργούνται προκειμένου να 
διερευνηθούν περιβαλλοντικές 
καταγγελίες, περιβαλλοντικά ατυχήματα, 
συμβάντα και περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης, το ταχύτερο δυνατόν και, 
κατά περίπτωση, πριν από την έκδοση, 
επανεξέταση ή αναπροσαρμογή της άδειας.

Or. en

Τροπολογία 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται 
προκειμένου να διερευνηθούν σοβαρές 
περιβαλλοντικές καταγγελίες, σοβαρά 
περιβαλλοντικά ατυχήματα, συμβάντα και 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το 
ταχύτερο δυνατόν και, όπου ενδείκνυται, 
πριν από την έκδοση, επανεξέταση ή 
αναπροσαρμογή της άδειας.

6. Έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται 
προκειμένου να διερευνηθούν σοβαρές 
περιβαλλοντικές καταγγελίες, σοβαρά 
περιβαλλοντικά ατυχήματα, συμβάντα και 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή 
περιστατικά που έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, το 
ταχύτερο δυνατόν και, όπου ενδείκνυται, 
πριν από την έκδοση, επανεξέταση ή 
αναπροσαρμογή της άδειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν γίνεται γνωστό ότι βιομηχανική δραστηριότητα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του 
ανθρώπου, η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει το δικαίωμα να διενεργεί έρευνες.
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Τροπολογία 278
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται 
προκειμένου να διερευνηθούν σοβαρές
περιβαλλοντικές καταγγελίες, σοβαρά 
περιβαλλοντικά ατυχήματα, συμβάντα και 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το 
ταχύτερο δυνατόν και, όπου ενδείκνυται, 
πριν από την έκδοση, επανεξέταση ή 
αναπροσαρμογή της άδειας.

6. Έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται 
προκειμένου να διερευνηθούν σοβαρές 
περιβαλλοντικές καταγγελίες από 
ειδικούς, σοβαρά περιβαλλοντικά 
ατυχήματα, συμβάντα και περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης, το ταχύτερο δυνατόν και, 
όπου ενδείκνυται, πριν από την έκδοση, 
επανεξέταση ή αναπροσαρμογή της άδειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές διενεργούν επιθεωρήσεις σε περίπτωση επανειλημμένων καταγγελιών.

Τροπολογία 279
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται 
προκειμένου να διερευνηθούν σοβαρές 
περιβαλλοντικές καταγγελίες, σοβαρά 
περιβαλλοντικά ατυχήματα, συμβάντα 
και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το 
ταχύτερο δυνατόν και, όπου ενδείκνυται, 
πριν από την έκδοση, επανεξέταση ή 
αναπροσαρμογή της άδειας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυστηρή εφαρμογή έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
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της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές. Ωστόσο, οι απαιτήσεις που προτείνονται ως προς το 
σύστημα επιθεωρήσεων (άρθρο 25) δεν είναι πρακτικώς εφικτές. Και τούτο διότι θα οδηγούσαν 
σε δεσμευτικές απαιτήσεις επιθεώρησης και θα έρχονταν να προστεθούν στις διάφορες 
απαιτήσεις επιθεώρησης που προβλέπονται ήδη στην οδηγία Seveso, τον κανονισμό για τη 
μεταφορά των αποβλήτων και τη Σύσταση σχετικά με τα Ελάχιστα Κριτήρια για 
Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις (RMCEI). Οι απαιτήσεις για τη διενέργεια επιθεωρήσεων 
πρέπει να βασίζεται σε ένα μέσο, κατά προτίμηση τη Σύσταση σχετικά με τα Ελάχιστα Κριτήρια 
για Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις RMCEI, για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εφαρμογής 
τους στην πράξη.

Τροπολογία 280
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται 
προκειμένου να διερευνηθούν σοβαρές 
περιβαλλοντικές καταγγελίες, σοβαρά 
περιβαλλοντικά ατυχήματα, συμβάντα και 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το 
ταχύτερο δυνατόν και, όπου ενδείκνυται, 
πριν από την έκδοση, επανεξέταση ή 
αναπροσαρμογή της άδειας.

6. Έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται 
προκειμένου να διερευνηθούν σοβαρές 
περιβαλλοντικές καταγγελίες, σοβαρά 
περιβαλλοντικά ατυχήματα, συμβάντα και 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή 
περιστατικά που έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, το 
ταχύτερο δυνατόν και, όπου ενδείκνυται, 
πριν από την έκδοση, επανεξέταση ή 
αναπροσαρμογή της άδειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος διαβουλεύσεις σχετικά με την επιθεώρηση 
εγκαταστάσεων από τα κράτη μέλη, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει να 
υφίστανται δεσμευτικές απαιτήσεις για τέτοιες επιθεωρήσεις. Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο η 
Επιτροπή προτείνει δεσμευτικές απαιτήσεις προτού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις και είναι 
διαθέσιμο το πόρισμά τους.
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Τροπολογία 281
Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Κατά τη διενέργεια έκτακτης 
επιθεώρησης, οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να ζητήσουν από τους φορείς 
εκμετάλλευσης να παράσχουν οιεσδήποτε 
πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη 
διερεύνηση της φύσεως ενός ατυχήματος, 
ενός συμβάντος ή περίπτωσης μη 
συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων 
και στατιστικών στοιχείων σχετικών με 
την υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ελέγχονται οι επιπτώσεις παράνομων βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην 
υγεία του ανθρώπου.

Τροπολογία 282
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 - παράγραφος 7 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση κοινοποιείται στον οικείο φορέα 
εκμετάλλευσης και δημοσιοποιείται εντός 
διμήνου από την διενέργεια της 
επιθεώρησης.

Η έκθεση κοινοποιείται στον οικείο φορέα 
εκμετάλλευσης και καθίσταται 
προσβάσιμη διαδικτυακώς εντός διμήνου 
από την διενέργεια της επιθεώρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό και οι ΜΚΟ πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση μέσω Διαδικτύου στις πληροφορίες 
που είναι απαραίτητες.
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Τροπολογία 283
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 - παράγραφος 7 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση κοινοποιείται στον οικείο φορέα 
εκμετάλλευσης και δημοσιοποιείται εντός 
διμήνου από την διενέργεια της 
επιθεώρησης.

Η έκθεση κοινοποιείται στον οικείο φορέα 
εκμετάλλευσης εντός διμήνου από την 
διενέργεια της επιθεώρησης. Η έκθεση, οι 
παρατηρήσεις του φορέα εκμετάλλευσης 
σχετικά με την έκθεση επιθεώρησης και 
περίληψη του διορθωτικού και 
προληπτικού σχεδίου δράσης του φορέα 
εκμετάλλευσης δημοσιεύονται εντός 
δώδεκα μηνών το αργότερο μετά από τη 
διενέργεια της επιθεώρησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να προβλέπεται διαδικασία για την παρακολούθηση της προόδου η οποία να 
μπορεί να αναλυθεί στο κοινό. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι προτιμότερο να δημοσιεύεται η 
έκθεση επιθεώρησης μόνον αφού ο φορέας εκμετάλλευσης μπορέσει να καταρτίσει διορθωτικό 
και προληπτικό σχέδιο δράσης λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται 
στην έκθεση επιθεώρησης. Για το σκοπό αυτό απαιτείται περίοδος προσαρμογής (προτείνεται 
περίοδος 12 μηνών κατ' ανώτατο όριο). Για λόγους ίσης μεταχείρισης πρέπει να δημοσιεύονται 
και οι παρατηρήσεις του φορέα εκμετάλλευσης σχετικά με την έκθεση επιθεώρησης .

Τροπολογία 284
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μετά από κάθε τακτική και έκτακτη 
επιθεώρηση, η αρμόδια αρχή συντάσσει 
έκθεση που περιγράφει τις διαπιστώσεις 
όσον αφορά τη συμμόρφωση της 
εγκατάστασης με τις απαιτήσεις της 

διαγράφεται
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παρούσας οδηγίας και περιέχει 
συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσον 
απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.
Η έκθεση κοινοποιείται στον οικείο 
φορέα εκμετάλλευσης και 
δημοσιοποιείται εντός διμήνου από την 
διενέργεια της επιθεώρησης.
Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι όλες οι 
αναγκαίες ενέργειες που αναφέρονται 
στην έκθεση υλοποιούνται εντός εύλογης 
χρονικής περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυστηρή εφαρμογή έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές. Ωστόσο, οι απαιτήσεις που προτείνονται ως προς το 
σύστημα επιθεωρήσεων (άρθρο 25) δεν είναι πρακτικώς εφικτές. Και τούτο διότι θα οδηγούσαν 
σε δεσμευτικές απαιτήσεις επιθεώρησης και θα έρχονταν να προστεθούν στις διάφορες 
απαιτήσεις επιθεώρησης που προβλέπονται ήδη στην οδηγία Seveso, τον κανονισμό για τη 
μεταφορά των αποβλήτων και τη Σύσταση σχετικά με τα Ελάχιστα Κριτήρια για 
Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις (RMCEI). Οι απαιτήσεις για τη διενέργεια επιθεωρήσεων 
πρέπει να βασίζεται σε ένα μέσο, κατά προτίμηση τη Σύσταση σχετικά με τα Ελάχιστα Κριτήρια 
για Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις RMCEI, για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εφαρμογής 
τους στην πράξη.

Τροπολογία 285
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μετά από κάθε τακτική και έκτακτη 
επιθεώρηση, η αρμόδια αρχή συντάσσει 
έκθεση που περιγράφει τις διαπιστώσεις 
όσον αφορά τη συμμόρφωση της 
εγκατάστασης με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας και περιέχει 
συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσον 
απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

διαγράφεται

Η έκθεση κοινοποιείται στον οικείο 
φορέα εκμετάλλευσης και 
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δημοσιοποιείται εντός διμήνου από την 
διενέργεια της επιθεώρησης.
Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι όλες οι 
αναγκαίες ενέργειες που αναφέρονται 
στην έκθεση υλοποιούνται εντός εύλογης 
χρονικής περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος διαβουλεύσεις σχετικά με την επιθεώρηση 
εγκαταστάσεων από τα κράτη μέλη, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει να 
υφίστανται δεσμευτικές απαιτήσεις για τέτοιες επιθεωρήσεις. Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο η 
Επιτροπή προτείνει δεσμευτικές απαιτήσεις προτού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις και είναι 
διαθέσιμο το πόρισμά τους.
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