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P5_TA(2004)0082 

Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης  

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόοδο στην εφαρµογή της 
οδηγίας 96/61/EΚ όσον αφορά την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 
(COM(2003) 354 - C5-0410/2003 - 2003/2125(INI)) 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

− έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς την αειφόρο παραγωγή - Πρόοδος 
στην εφαρµογή της οδηγίας 96/61/EΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την ολοκληρωµένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης» (COM(2003) 354), 

− έχοντας υπόψη την οδηγία 96/61/EΚ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 
σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1, 

− έχοντας υπόψη την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την 
εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον2, καθώς και την οδηγία 96/82/EΚ του Συµβουλίου της 9ης ∆εκεµβρίου 1996 
για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες 
ουσίες3, 

− έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 2, και το άρθρο 163 του Κανονισµού του, 

− έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Πολιτικής των Καταναλωτών και τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Αναφορών 
(A5-0034/2004), 

A. εκτιµώντας ότι η πλήρωση των διατάξεων της οδηγίας 96/61/EΚ συνιστά µία από τις 
σηµαντικότερες προϋποθέσεις για να επιτύχει η ευρωπαϊκή βιοµηχανία ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα στον τοµέα του περιβάλλοντος, 

B. εκτιµώντας ότι η εν λόγω οδηγία θέτει σηµαντικές προκλήσεις στην ευρωπαϊκή 
βιοµηχανία, αλλά, ταυτοχρόνως, της προσφέρει και σηµαντικές ευκαιρίες, 

Γ. εκτιµώντας ότι οι στόχοι της οδηγίας είναι δυνατόν να επιτευχθούν µόνον εάν οι 
αρµόδιες για την εφαρµογή της αρχές καταβάλουν κάθε αναγκαία προσπάθεια, 

∆. εκτιµώντας ότι σε ορισµένα κράτη µέλη παρατηρούνται καθυστερήσεις στην µεταφορά 
της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία, 

E. εκτιµώντας ότι τα κράτη µέλη υποχρεούνται, µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2003, να 
απαντήσουν σε ερωτηµατολόγιο που περιέχει λεπτοµερείς ερωτήσεις σχετικά µε τον 
τρόπο που εφαρµόζουν την οδηγία, 

ΣΤ.  εκτιµώντας ότι η οδηγία 96/61/ΕΚ ορίζει ότι οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις πρέπει να 
λειτουργούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας το αργότερο στις 30 Οκτωβρίου 

                                                 
1  ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26. 
2  ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40. 
3  ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13. 
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2007, 

Ζ. εκτιµώντας ότι το Μάιο του 2004 θα ενταχθούν στην Ένωση δέκα νέα κράτη και ότι 
οκτώ από τις δεκατρείς υποψήφιες χώρες έχουν ήδη µεταφέρει πλήρως στην εθνική τους 
νοµοθεσία την οδηγία 96/61/ΕΚ, 

H. έχοντας υπόψη ότι οι υποψήφιες χώρες θα αντιµετωπίσουν σηµαντικές δυσχέρειες κατά 
την εφαρµογή της οδηγίας 96/61/EΚ, 

Θ. εκτιµώντας ότι οι ασάφειες σχετικά µε την ερµηνεία της οδηγίας 96/61/ΕΚ που 
επεσήµανε η Επιτροπή µπορούν, κατά την πρακτική εφαρµογή της οδηγίας, να 
οδηγήσουν σε ανασφάλεια δικαίου, 

Ι. εκτιµώντας ότι, µολονότι, κατ’ αρχήν, τυγχάνει εφαρµογής η αρχή της επικουρικότητας, 
οι προσπάθειες των εθνικών αρµόδιων αρχών για την εφαρµογή της οδηγίας ενδέχεται να 
αποδειχθούν ανεπαρκείς, µε αποτέλεσµα να χρειαστεί η προσφυγή σε περισσότερο 
εναρµονισµένες λύσεις, παραδείγµατος χάριν, µε τη θέσπιση κοινοτικής εµβέλειας 
οριακών τιµών εκποµπής ορισµένων ρύπων (π.χ. διοξινών),  

ΙA. εκτιµώντας ότι για τις ίδιου τύπου εγκαταστάσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται κοινοί 
ορισµοί σε όλες τις οδηγίες, 

ΙB. εκτιµώντας ότι η εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 96/61/EΚ των αερίων 
ρύπων στο βαθµό που καλύπτονται από το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής 
αερίων θα ήταν παρακινδυνευµένη, 

ΙΓ. εκτιµώντας ότι η κυριότερη από τις βασικές υποχρεώσεις των φορέων εκµετάλλευσης 
είναι να λάβουν όλα τα αναγκαία προληπτικά µέτρα κατά της ρύπανσης, ιδίως µέσω της 
χρησιµοποίησης των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών (Β∆Τ), πλην όµως υπάρχουν 
περισσότεροι διαφορετικοί ορισµοί των Β∆Τ, 

Ι∆. εκτιµώντας ότι οι µικρότερες, ιδίως, επιχειρήσεις συχνά δεν διαθέτουν ούτε την 
τεχνογνωσία ούτε τους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους που χρειάζονται για να 
προβούν στις αναγκαίες και επιθυµητές προσαρµογές, 

1. ζητεί να µην υπάρξει οποιαδήποτε συµπλήρωση ή επέκταση της σχετικής νοµοθεσίας εκ 
µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος στις 
εθνικές αρµόδιες αρχές να εξοικειωθούν µε το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο· 

2. λαµβάνει υπόψη την υπογραφή, τον ∆εκέµβριο 2003, της διοργανικής συµφωνίας για τη 
βελτίωση της νοµοθεσίας1, οι στόχοι της οποίας περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη 
σαφήνεια και τη διαφάνεια της νοµοθεσίας, και η οποία περιέχει διατάξεις για την 
εφαρµογή και τον έλεγχό της, επί των οποίων έχουν συµφωνήσει τα θεσµικά όργανα· 

3. υπογραµµίζει ότι για τη βελτίωση του τρόπου εφαρµογής της οδηγίας 96/61/EΚ πρέπει 
να επεκταθούν περαιτέρω όλες οι δυνατότητες υποστήριξης των ενδιαφερόµενων 
επιχειρήσεων· 

                                                 
1  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1. 
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4. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει «έγγραφο προσανατολισµού» για τον ακριβέστερο 
προσδιορισµό της έννοιας της «εγκατάστασης» και την αποσαφήνιση του παραρτήµατος 
I, καλώντας απαραιτήτως και τη βιοµηχανία να συµµετάσχει στην εν λόγω διαδικασία·  

5. ζητεί όπως αυτό το «έγγραφο προσανατολισµού» περιλαµβάνει διασαφηνίσεις σχετικά µε 
την εφαρµογή της οδηγίας όσον αφορά δηµοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας των 
λυµάτων καθώς επίσης όσον αφορά οποιαδήποτε δραστηριότητα αφορά το Παράρτηµα Ι, 
σηµείο 5.3, λαµβάνοντας υπόψη ότι ήδη ισχύουν οι διατάξεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, της 21ης Μαίου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων1· 

6. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει πρακτικούς οδηγούς για την σαφή οριοθέτηση των 
απαιτήσεων σχετικά µε την αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας· 

7. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει, αναφορικά µε ορισµένους τοµείς (π.χ. τη διαχείριση 
αποβλήτων), τις οριακές τιµές που τίθενται στο παράρτηµα I· υποστηρίζει την άποψη ότι 
στην επανεξέταση των οριακών τιµών πρέπει να  συµµετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
φορείς· 

8. χαιρετίζει την καθιέρωση πρόσθετων κοινοτικής εµβέλειας οριακών τιµών εκποµπών, 
στις περιπτώσεις που µπορεί να αποδειχθεί ότι οι αρχές ενός ή περισσότερων κρατών 
µελών έχουν ορίσει οριακές τιµές εκποµπών οι οποίες δεν βασίζονται στις Β∆Τ· 

9. σηµειώνει ότι η ανακοίνωση υποδεικνύει ότι οι ακόλουθοι τουλάχιστον βασικοί όροι και 
ορισµοί που περιλαµβάνονται στην οδηγία δεν είναι επαρκώς προσδιορισµένοι:  

− κριτήρια κατώτατων ορίων 

− όρια εγκαταστάσεων και ορισµός της «εγκατάστασης» 

− ουσιαστική µεταβολή 

− οριακές τιµές εκποµπής που προκύπτουν από τις Β∆Τ 

− επαναφορά του τόπου δραστηριότητας σε ικανοποιητική κατάσταση 

− όροι χορήγησης αδειών για ατυχήµατα, ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και 
ενεργειακή αποτελεσµατικότητα· 

10. καλεί την Επιτροπή να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη 
συνέπεια των ορισµών της οδηγίας 96/61/EΚ µε τους αντίστοιχους ορισµούς της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ και της οδηγίας 96/82/EΚ· 

11. καλεί την Επιτροπή να εκτιµήσει τη δυνατότητα εισαγωγής συγκεκριµένων τοµεακών 
κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος άδειας για εγκαταστάσεις και 
δραστηριότητες· 

12. ζητεί να εφαρµοστεί η οδηγία 96/61/EΚ και για τους αέριους ρύπους που υπόκεινται στο 
σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων· 

                                                 
1  ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40. 
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13. θεωρεί ότι το καθεστώς και ο ρόλος του δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών και των 
«Εγγράφων αναφοράς» (BREF), των οποίων ο στόχος είναι η πραγµατοποίηση  
συγκριτικών αναλύσεων, η επισήµανση και η καθοδήγηση µε στόχο τον προσδιορισµό 
των «βέλτιστων διαθέσιµων τεχνολογιών» (Β∆Τ) - στοιχεία που αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο της οδηγίας -και άρα η έκδοση αδειών εγκατάστασης που καλύπτονται 
από την οδηγία, χρειάζονται περαιτέρω διασαφήνιση· 

14. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την οριστικοποίηση όλων των εγγράφων BREF το 
ταχύτερο δυνατόν και συνιστά όπως αναθεωρούνται τακτικά προκειµένου να 
λαµβάνονται υπόψη νέα γεγονότα και οι εξελίξεις στις τεχνολογίες µειώσεως της 
ρύπανσης·  

15. αναγνωρίζει ότι η διαδικασία ορισµού δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις αρχικές προθέσεις 
της οδηγίας 96/61/ΕΚ· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να ορίσει σαφή κριτήρια επιλογής 
των Β∆Τ που συνάδουν µε τους στόχους της οδηγίας, να προτείνει κανόνες για τις 
ανακοινώσεις που αφορούν τα επίπεδα αποδόσεως της βιοµηχανίας και να προσδιορίσει 
διαφανείς κανόνες λήψεως αποφάσεων για τις Τεχνικές Οµάδες Εργασίας µε πρόσφορες 
διαδικασίες διαχείρισης των διαφορών και κατάλληλες δυνατότητες για να λαµβάνονται 
υπόψη οι θέσεις της µειοψηφίας· 

16. συνιστά στην Επιτροπή την επέκταση του περιεχοµένου των εγγράφων BREF ώστε να 
συµπεριλάβουν και παρουσιάσεις ποσοτικών στοιχείων σχετικά µε την ενεργειακή 
απόδοση· 

17. καλεί την Επιτροπή να µεριµνήσει για τη µετάφραση όλων των εγγράφων BREF σε όλες 
τις επίσηµες γλώσσες· 

18. καλεί τόσο τα κράτη µέλη όσο και την Επιτροπή να προωθήσουν την πληρέστερη 
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών σχετικά µε την εφαρµογή στην 
πράξη της οδηγίας 96/61/ΕΚ · 

19. ζητεί την αύξηση των πιστώσεων του κοινοτικού πλαισίου σχετικά µε τις κρατικές 
ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος1, ιδίως για τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις· 

20. συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο µελλοντικής θέσπισης ξεχωριστής 
οδηγίας για την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης από µικροµεσαίες επιχειρήσεις· 

21. καλεί την Επιτροπή, όταν θα προβεί σε ενδεχόµενη µελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας 
96/61/ΕΚ, να επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας ώστε να συµπεριλάβει 
δραστηριότητες οι οποίες, όπως έχει δείξει η πείρα σε επίπεδο κρατών µελών, ωφελούν 
το περιβάλλον·  

22. καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ, να εκπονήσει 
προτάσεις για να ενισχυθεί ο επίσηµος χαρακτήρας της συµµετοχής ΜΚΟ στην 
διαδικασία κατάρτισης των εγγράφων BREF και να αποδεσµεύσει χρηµατοπιστωτικούς 
πόρους που να επιτρέψουν την κατάλληλη συµµετοχή των µη κυβερνητικών οργανώσεων 
που ασχολούνται µε το περιβάλλον· 

                                                 
1  ΕΕ C 37 της 3.2.2001, σ. 3. 
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23. υποστηρίζει τη συµπερίληψη των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, αλλά µε τον 
καθορισµό κατάλληλων οριακών τιµών·  

24. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την εκπόνηση εθνικών στρατηγικών για την έγκαιρη, 
πριν από την 30η Οκτωβρίου 2007, ένταξη των υφιστάµενων εγκαταστάσεων ορισµένων 
τοµέων στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 96/61/EΚ·  

25. συνιστά στην Επιτροπή να ενισχύσει την προσπάθεια ανάπτυξης του διοικητικού 
δυναµικού των υποψήφιων για ένταξη στην Ένωση χωρών· 

26. επισηµαίνει ότι δεν θα δεχτεί οι αδυναµίες στην οδηγία 96/91/ΕΚ ή στην εφαρµογή της 
από τα κράτη µέλη να οδηγούν στην de facto υπονόµευση των δικαιωµάτων του πολίτη, 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση Aarhus και τις οδηγίες για το δικαίωµα του κοινού στην 
πληροφόρηση, καθώς και τη συµµετοχή σε αποφάσεις που επηρεάζουν το περιβάλλον, 
συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων που θα προκύψουν από την προτεινόµενη 
οδηγία σχετικά µε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήµατα 
(CΟΜ(2003) 624)· 

27. θεωρεί ότι, στην προοπτική της διεύρυνσης, η συνολική έλλειψη σαφήνειας, οι 
σηµαντικές διαφορές στην εφαρµογή, καθώς και η απουσία αποτελεσµατικών 
µηχανισµών ελέγχου µειώνουν την δυνατότητα της οδηγίας να προωθήσει βιώσιµα 
πρότυπα παραγωγής κυρίως στον περιβαλλοντικό τοµέα· υπογραµµίζει εξάλλου ότι οι 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα των 
εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 96/61/ΕΚ, θα είναι οι 
πρώτες που θα υποφέρουν από την έλλειψη διαφάνειας ορισµένων καθοριστικών εννοιών 
και ζητεί να εφαρµοσθούν µέτρα υποστήριξης συµβατά µε τους ισχύοντες κανόνες περί 
ανταγωνισµού και εσωτερικής αγοράς· 

28. αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 
Επιτροπή. 
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