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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της 
ρύπανσης) (Αναδιατύπωση)
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

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

– έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μία πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 80α και 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 
(A6-0000/2008),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση 
δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως 
τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά τις διατάξεις που παραμένουν 
αμετάβλητες στα υπάρχοντα κείμενα, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε 
κωδικοποίηση των διατάξεων αυτών, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί στις συστάσεις της 
συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

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

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

                                               
1 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελίξεις των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών ή άλλες αλλαγές σε μιαν 
εγκατάσταση, οι όροι της άδειας πρέπει να 
επανεξετάζονται περιοδικά και, όπου 
απαιτείται, να αναπροσαρμόζονται, ιδίως 
όταν η Επιτροπή θεσπίζει νέα ή 
επικαιροποιημένα έγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ.

(15) Για να λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελίξεις των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών ή άλλες αλλαγές σε μιαν 
εγκατάσταση, οι όροι της άδειας πρέπει να 
επανεξετάζονται περιοδικά και, όπου 
απαιτείται, να αναπροσαρμόζονται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναπροσαρμογή των όρων αδειοδότησης σε σύντομα χρονικά διαστήματα και η 
συνεπαγόμενη μετατροπή ή αναβάθμιση της εγκατάστασης δεν συμβιβάζονται με τους κύκλους 
επενδύσεων των φορέων εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
η λειτουργία μιας εγκατάστασης δεν 
οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων. 
Συνεπώς, οι όροι αδειοδότησης πρέπει να 
περιλαμβάνουν την παρακολούθηση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων, ο δε 
φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να 
αποκαθιστά το χώρο της εγκατάστασης 
μετά την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων.

(16) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
η λειτουργία μιας εγκατάστασης δεν 
οδηγεί σε ουσιαστική υποβάθμιση της 
ποιότητας του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων. Συνεπώς, οι όροι αδειοδότησης, 
εάν είναι απαραίτητο και σκόπιμο, πρέπει 
να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση 
του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, 
καθώς και την υποχρέωση 
αποκατάστασης του χώρου της 
εγκατάστασης μετά την οριστική παύση 
των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στις κοινοτικές 
και εθνικές διατάξεις περί ευθύνης.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με το νερό και τον αέρα, οι ουσίες που εισέρχονται στο έδαφος παρουσιάζουν 
περιορισμένη κατανομή. Το ποσοστό απόκλισης σε αναλύσεις εδάφους κινείται κατά μέσο όρο 
σε επίπεδα άνω του 100% και, ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα των ερευνών εδάφους παρέχουν 
περιορισμένες πληροφορίες. Για να αποκομιστούν αναπαραγώγιμα και αξιόπιστα αποτελέσματα 
χρειάζονται δοκιμές που πραγματοποιούνται σε μικρές αποστάσεις. Ωστόσο, οι δοκιμές αυτές 
μπορούν να βλάψουν τα αδιαπέραστα στρώματα του υπεδάφους προκαλώντας ενδεχομένως 
ρύπανση στα στρώματα των υπογείων υδάτων τα οποία κανονικά προστατεύονται.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ιδιαίτερα, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα καθορισμού 
κριτηρίων για την έγκριση παρεκκλίσεων 
από τα επίπεδα εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, οι οποίες περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ και για τον 
καθορισμό της συχνότητας της 
περιοδικής παρακολούθησης και του 
περιεχομένου της βασικής έκθεσης, 
καθώς και των κριτηρίων που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
των περιβαλλοντικών κινδύνων. Πρέπει 
επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να θεσπίζει μέτρα σχετικά 
με την ανάπτυξη και εφαρμογή 
αναδυόμενων τεχνικών, να καθορίζει σε 
ορισμένες περιπτώσεις μέση οριακή τιμή 
εκπομπών για το διοξείδιο του θείου, να 
καθορίζει την ημερομηνία από την οποία 
θα είναι υποχρεωτικές οι συνεχείς 
μετρήσεις των ατμοσφαιρικών εκπομπών 
βαρέων μετάλλων, διοξινών και 
φουρανίων, να καθορίζει το είδος και το 
μορφότυπο των πληροφοριών που πρέπει 
να υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και να προσαρμόζει τα 

διαγράφεται
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παραρτήματα V έως VIII στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Στην 
περίπτωση των μονάδων αποτέφρωσης 
και συναποτέφρωσης αποβλήτων, τα 
παραπάνω ενδέχεται να συμπεριλάβουν 
τον καθορισμό κριτηρίων για την έγκριση 
παρεκκλίσεων από τη συνεχή 
παρακολούθηση των συνολικών 
εκπομπών σκόνης. Δεδομένου ότι τα 
μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας ή στη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με την προσθήκη 
νέων, μη ουσιωδών στοιχείων, αυτά τα 
μέτρα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Επιπλέον, η συμμετοχή των ενδιαφερομένων, 
επί παραδείγματι ειδικών της βιομηχανίας, στις διαδικασίες έχει ουσιαστική σημασία. Είναι 
απαραίτητη η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να αναπτυχθούν τεχνικά άρτιες και εφικτές 
προσεγγίσεις.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. «μετατροπή της λειτουργίας»: κάθε 
μεταβολή της φύσης ή της λειτουργίας ή 
επέκταση εγκατάστασης, μονάδας 
καύσης, μονάδας αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης αποβλήτων, που 
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η διάκριση μεταξύ «μετατροπής» και «ουσιαστικής μετατροπής» αποδείχτηκε σημαντική στην 
πράξη και για το λόγο αυτό πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «ουσιαστική μετατροπή»: κάθε 
μεταβολή της φύσης ή της λειτουργίας ή 
επέκταση εγκατάστασης ή μονάδας καύσης 
ή μονάδας αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης αποβλήτων που 
ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στους ανθρώπους ή στο 
περιβάλλον,

8. «ουσιαστική μετατροπή»: κάθε 
μεταβολή της φύσης ή της λειτουργίας ή 
επέκταση εγκατάστασης ή μονάδας καύσης 
ή μονάδας αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης αποβλήτων που, κατά 
την άποψη της αρχής, ενδέχεται να έχει 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στους 
ανθρώπους  ή στο περιβάλλον,

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάκριση μεταξύ «μετατροπής» και «ουσιαστικής μετατροπής» αποδείχτηκε σημαντική στην 
πράξη και για το λόγο αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι η αρχή 
αποφασίζει κατά πόσον υπάρχει ουσιαστική μετατροπή ή όχι.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 9 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Κατά τον προσδιορισμό των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα 
στοιχεία του παραρτήματος III·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Εκτός από τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ, υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες, επί παραδείγματι οι 
πληροφορίες που δημοσιεύονται από δημόσιους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως κριτήριο για τον καθορισμό των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Το 
κείμενο που διεγράφη από την Επιτροπή πρέπει να επαναφερθεί.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. «ενδιαφερόμενο κοινό»: το κοινό το 
οποίο θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του 
οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με 
την έκδοση ή αναπροσαρμογή αδείας ή 
των όρων της· 

12. «ενδιαφερόμενο κοινό»: το κοινό το 
οποίο θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του 
οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με 
την έκδοση ή αναπροσαρμογή αδείας ή 
των όρων της· για τους σκοπούς του 
παρόντος ορισμού, οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις που προάγουν την προστασία 
του περιβάλλοντος και ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται 
από το εθνικό δίκαιο, θεωρούνται ότι 
έχουν συμφέροντα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της τελευταίας πρότασης από την Επιτροπή αντιβαίνει στη Σύμβαση του Aarhus 
και για το λόγο αυτό το κείμενο πρέπει να επαναφερθεί.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «αναδυόμενη τεχνική»:  νέα τεχνική 
για μια βιομηχανική δραστηριότητα, η 
οποία εάν αναπτυχθεί εμπορικά, μπορεί να 
εξασφαλίσει υψηλότερο γενικό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος ή 

13. «αναδυόμενη τεχνική»:  νέα 
βιομηχανικά δοκιμασμένη τεχνική, η 
οποία εάν αναπτυχθεί εμπορικά, μπορεί να 
εξασφαλίσει συγκρίσιμο ή υψηλότερο 
γενικό επίπεδο προστασίας του 
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μεγαλύτερες οικονομίες από τις 
υφιστάμενες βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές,

περιβάλλοντος ή συγκρίσιμες ή 
μεγαλύτερες οικονομίες από τις 
υφιστάμενες βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές,

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογίες πρέπει να έχουν δοκιμαστεί υπό πραγματικές συνθήκες, δηλαδή στη βιομηχανική 
ή εμπορική χρήση, δεδομένου ότι η επιτυχής χρήση υπό συνθήκες εργαστηρίου ή σε πιλοτικά
σχέδια δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι θα επιτευχθούν εξ ίσου ικανοποιητικά αποτελέσματα στην 
καθημερινή χρήση. Επιπλέον, πρέπει να εξετάζεται και η χρήση νέων τεχνολογιών οι οποίες 
εξασφαλίζουν συγκρίσιμες περιβαλλοντικές επιδόσεις ή οικονομίες.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. «βασική έκθεση»: ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων από επικίνδυνες ουσίες,

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ΟΠΕΡ αποσκοπεί στην πρόληψη περιβαλλοντικών ζημιών. Μετά την οριστική παύση 
των δραστηριοτήτων, οι νομοθετικές ρυθμίσεις των κρατών μελών πρέπει να είναι το 
αποφασιστικό κριτήριο για να καθορίζεται ότι η κατάσταση του χώρου της εκμετάλλευσης 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για τη μελλοντική χρήση. Εάν είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιηθεί αποκατάσταση, τα σχετικά μέτρα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στη 
μελλοντική χρήση και να βασίζονται σε αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου 
και το περιβάλλον.



PE407.661v01-00 12/45 PR\725932EL.doc

EL

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. «μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων »:  
κάθε σταθερή ή κινητή τεχνική μονάδα με 
τον εξοπλισμό της, που προορίζεται 
αποκλειστικά για θερμική επεξεργασία 
αποβλήτων, με ή χωρίς ανάκτηση της 
θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση , 
μέσω  της αποτέφρωσης αποβλήτων με 
οξείδωση καθώς και άλλων τεχνικών 
θερμικής επεξεργασίας εφόσον οι ουσίες 
που προέρχονται από την επεξεργασία στη 
συνέχεια αποτεφρώνονται,

26. «μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων »:  
κάθε σταθερή ή κινητή τεχνική μονάδα με 
τον εξοπλισμό της, που προορίζεται 
αποκλειστικά για θερμική επεξεργασία 
αποβλήτων, με ή χωρίς ανάκτηση της 
θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση , 
μέσω  της αποτέφρωσης αποβλήτων με 
οξείδωση καθώς και άλλων τεχνικών 
θερμικής επεξεργασίας, όπως η πυρόλυση, 
η αεριοποίηση ή η τεχνική πλάσματος,
εφόσον οι ουσίες που προέρχονται από την 
επεξεργασία στη συνέχεια 
αποτεφρώνονται,

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι καλύπτονται και άλλες τεχνικές όπως η πυρόλυση, η αεριοποίηση 
ή η τεχνική πλάσματος.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 –εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η άδεια μπορεί να καλύπτει δύο ή 
περισσότερες εγκαταστάσεις ή τμήματα 
εγκαταστάσεων την εκμετάλλευση των 
οποίων έχει ο ίδιος φορέας λειτουργίας 
στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους.

(2) Η άδεια μπορεί να καλύπτει μία ή 
περισσότερες εγκαταστάσεις ή τμήματα 
εγκαταστάσεων την εκμετάλλευση των 
οποίων έχει ο ίδιος φορέας λειτουργίας 
στον ίδιο χώρο.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια 
καλύπτει μία ή περισσότερες 
εγκαταστάσεις, κάθε εγκατάσταση 
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Διαφορετικές εγκαταστάσεις φορέα εκμετάλλευσης δεν πρέπει να καλύπτονται από μία άδεια, 
διότι μπορεί να προκύψουν προβλήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της αρχής έκδοσης των 
αδειών στον τόπο όπου ευρίσκεται η εγκατάσταση.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα μπορεί να είναι από κοινού ο 
φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή 
μονάδας καύσης ή μονάδας αποτέφρωσης 
ή συναποτέφρωσης αποβλήτων ή μπορεί 
να είναι φορείς εκμετάλλευσης 
διαφορετικών τμημάτων εγκατάστασης ή 
μονάδας.

Φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή 
μονάδας καύσης ή μονάδας αποτέφρωσης 
ή συναποτέφρωσης αποβλήτων μπορεί να 
είναι μόνον ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
το οποίο έχει δηλωθεί ως υπεύθυνο 
ενώπιον της αρμόδιας αρχής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη, κυρίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης κατά την έννοια της 
οδηγίας, πρέπει να καθορίζεται σαφώς. Επιπλέον, η αρμόδια αρχή χρειάζεται έναν υπεύθυνο 
φορέα προς τον οποίο θα μπορεί να απευθύνεται για να εξασφαλίσει την επιβολή των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή έκθεση σχετικά με την 
τήρηση των όρων της άδειας, τουλάχιστον 
ανά δωδεκάμηνο,

(1) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή έκθεση σχετικά με την 
τήρηση των όρων της άδειας, ενώ στην 
κοινοποίηση της άδειας ή στους γενικούς 
δεσμευτικούς κανόνες ορίζεται ότι το 
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διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο 
εκθέσεων δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες,

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποβολή ετήσιας έκθεσης δημιουργεί γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις τόσο για τους φορείς 
εκμετάλλευσης όσο και για τις αρχές χωρίς να προκύπτουν πρακτικά οφέλη για το περιβάλλον.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 –εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις παράβασης που δημιουργεί 
κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή για 
το περιβάλλον, και για όσο διάστημα δεν 
αποκαθίσταται η συμμόρφωση , σύμφωνα 
με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, η 
λειτουργία της εγκατάστασης ή της 
μονάδας καύσης ή της μονάδας 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
αποβλήτων αναστέλλεται .

Σε περιπτώσεις παράβασης που δημιουργεί 
άμεσο κίνδυνο για την υγεία των 
ανθρώπων ή για το περιβάλλον, και για 
όσο διάστημα δεν αποκαθίσταται η 
συμμόρφωση , σύμφωνα με το στοιχείο β) 
του πρώτου εδαφίου, ή για όσο διάστημα 
δεν λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για 
την εξάλειψη των αιτίων της παράβασης, 
η λειτουργία της εγκατάστασης ή της 
μονάδας καύσης ή της μονάδας 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
αποβλήτων  αναστέλλεται .

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εξασφαλίζει τη συνοχή με άλλες διατάξεις προστασίας της απασχόλησης, 
σύμφωνα με τις οποίες η αναστολή της λειτουργίας μιας εγκατάστασης συνδέεται με την 
αμεσότητα του κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου. Η αναστολή της λειτουργίας μιας 
εγκατάστασης μπορεί να έχει δυσμενέστερες επιπτώσεις στο περιβάλλον απ' ό,τι η 
πραγματοποίηση διορθώσεων στην εγκατάσταση που συνεχίζει να λειτουργεί.
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά 
την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, 
ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος 
ρύπανσης και ο χώρος της εκμετάλλευσης 
να επανέλθει στην κατάσταση που 
ορίζεται βάσει του άρθρου 23 παράγραφοι 
2 και 3 .

8. λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά 
την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, 
ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος 
ρύπανσης και ο χώρος της εκμετάλλευσης 
να επανέλθει σε ικανοποιητική κατάσταση 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 
23 παράγραφοι 2 και 3 .

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ΟΠΕΡ αποσκοπεί στην πρόληψη περιβαλλοντικών ζημιών. Μετά την οριστική παύση 
των δραστηριοτήτων, οι νομοθετικές ρυθμίσεις των κρατών μελών πρέπει να είναι το 
αποφασιστικό κριτήριο για να καθορίζεται ότι η κατάσταση του χώρου της εκμετάλλευσης 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για τη μελλοντική χρήση. Εάν είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιηθεί αποκατάσταση, τα σχετικά μέτρα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στη 
μελλοντική χρήση και να βασίζονται σε αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου 
και το περιβάλλον.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 1 - στοιχείο (ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) σε γενικές γραμμές των κύριων 
εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά την 
τεχνολογία, τις τεχνικές και τα μέτρα που 
προτείνονται , οι οποίες έχουν μελετηθεί 
από τον αιτούντα,

ια) σε γενικές γραμμές των κύριων 
εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά την 
τεχνολογία, τις τεχνικές και τα μέτρα που 
προτείνονται , οι οποίες ενδεχομένως 
έχουν μελετηθεί από τον αιτούντα,

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξέταση εναλλακτικών επιλογών και η παρουσίασή τους στην αίτηση άδειας προκαλεί 
περιττές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις και επιβραδύνει τη διαδικασία υποβολής αίτησης.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή εκδίδει έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ με βάση τα αποτελέσματα 
της ανταλλαγής πληροφοριών που 
αναφέρεται στο άρθρο 29.

(1) Με βάση τα αποτελέσματα της 
ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται 
στο άρθρο 29, τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και κατανάλωσης και τη 
σχετική παρακολούθηση, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της 
εγκατάστασης μετά την παύση της 
λειτουργίας της εγκατάστασης και τις 
αναδυόμενες τεχνικές, με ειδική αναφορά 
στα κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. 

(2) Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, 
την παρακολούθηση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου της 
εγκατάστασης και τις αναδυόμενες 
τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η 
Επιτροπή αναθεωρεί και επικαιροποιεί τα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ όταν είναι 
αναγκαίο.

(1a) Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παραγράφου 4 και του άρθρου 68 , η 
Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της 
ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 και με βάση το έγγραφο 
αναφοράς ΒΔΤ, θεσπίζει μέτρα 
περιορισμού των εκπομπών (οριακές 
τιμές εκπομπών, ισοδύναμες 
παραμέτρους ή ισοδύναμα τεχνικά 
μέτρα), καθώς και απαιτήσεις 
παρακολούθησης και συμμόρφωσης ως 
ελάχιστες απαιτήσεις για την εκάστοτε 
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δραστηριότητα.
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.
Εάν είναι απαραίτητο, η Επιτροπή 
αναθεωρεί και επικαιροποιεί αυτά τα 
μέτρα μείωσης των εκπομπών.
(1β) Αφού η Επιτροπή υποβάλει στην 
επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του 
άρθρου 69, παράγραφος 2, σχέδιο των 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 και αφού έχει οριστεί 
προθεσμία για την έκδοση γνωμοδότησης 
σύμφωνα με το άρθρο 5α, παράγραφος 2, 
δεύτερη πρόταση, της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, η Επιτροπή δημοσιεύει το 
έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ.
(1γ) Η Επιτροπή προσαρμόζει το 
παράρτημα V, μέρη 1 και 2, το 
παράρτημα VI, μέρη 3, 4 και 5, το 
παράρτημα VII, μέρη 2, 3, 4 και 5 καθώς 
και το παράρτημα VIII, μέρη 1 και 3 
θεσπίζοντας μέτρα περιορισμού των 
εκπομπών ως ελάχιστες απαιτήσεις με 
βάση τα σχετικά, σε κάθε περίπτωση, 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 69, 
παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών για την εκπόνηση των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ (διαδικασία 
Σεβίλλης) πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη. Ωστόσο, στην πρόταση της Επιτροπής ορίζονται 
δεσμευτικές οριακές τιμές εκπομπών βάσει του εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ, πράγμα το οποίο 
αναγκαστικά θα αποδυνάμωνε την προθυμία της βιομηχανίας να συμμετάσχει στη διαδικασία. 
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Ο καθορισμός οριακών τιμών, οι οποίες λειτουργούν ως "ευρωπαϊκό δίκτυο ασφαλείας" και τις 
οποίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβεί καμία εγκατάσταση, πρέπει να 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Τροπολογία 18

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. de

Αιτιολόγηση

Η προστασία των υπογείων υδάτων ρυθμίζεται από το κοινοτικό δίκαιο. Η προστασία του 
εδάφους αποτελεί αντικείμενο του κοινοτικού δικαίου και σε ορισμένα κράτη μέλη έχει 
ενσωματωθεί ήδη στην εθνική νομοθεσία. Περαιτέρω απαιτήσεις για τα υπόγεια ύδατα και το 
έδαφος οδηγούν σε ανεπιθύμητες επικαλύψεις νομοθετικών ρυθμίσεων.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 –εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι οριακές τιμές εκπομπών 
ρυπαντικών  ουσιών ισχύουν στο σημείο 
όπου οι εκπομπές εξέρχονται από την 
εγκατάσταση, ενώ δεν  υπολογίζεται για 
τον προσδιορισμό των τιμών αυτών , η 
τυχόν αραίωσή τους πριν από το εν λόγω 
σημείο  .

(1) Οι οριακές τιμές εκπομπών ρυπαντικών 
ουσιών ισχύουν κανονικά στο σημείο όπου 
οι εκπομπές εξέρχονται από την 
εγκατάσταση, ενώ δεν υπολογίζεται για 
τον προσδιορισμό των τιμών αυτών , η 
τυχόν αραίωσή τους πριν από το εν λόγω 
σημείο.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η λέξη "κανονικά" που περιλαμβάνεται στο ισχύον κείμενο της οδηγίας πρέπει να διατηρηθεί. 
Η ισχύουσα διατύπωση έχει αποδειχθεί ορθή στην πράξη και λαμβάνει υπόψη την ανάγκη 
πρόβλεψης εξαιρέσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 20

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, αφού λάβει υπόψη τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της οικείας 
εγκατάστασης, τη γεωγραφική της θέση 
και τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες, θεσπίζει μέτρα περιορισμού 
των εκπομπών (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 επίπεδα εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι οριακές τιμές εκπομπών πρέπει να καθορίζονται από την αρμόδια αρχή με βάση τα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ κατά τρόπον ώστε οι εκπομπές της εγκατάστασης κατά την κανονική της 
λειτουργία να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ. Πρέπει να τηρούνται 
οι τιμές που ορίζονται από το ευρωπαϊκό δίκτυο ασφαλείας. Για τη διασφάλιση τεχνικής 
ομοιομορφίας και σαφήνειας όσον αφορά τις οριακές τιμές εκπομπών εισάγονται απαιτήσεις 
παρακολούθησης και συμμόρφωσης.
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Τροπολογία 21

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 
αναφοράς ΒΔΤ.

(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 θεσπίσει 
μέτρα περιορισμού των εκπομπών 
(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 
υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που 
συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.

Or. de

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. Δεν πρέπει να παραβιάζονται οι τιμές που προβλέπονται 
στο ευρωπαϊκό δίκτυο ασφαλείας.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

εκπομπών δεν υπερβαίνουν τις οριακές 
τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο 
άρθρο 14, παράγραφος 2 ή στα 
παραρτήματα V έως VIII, όπου ισχύουν.

Or. de

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. Δεν πρέπει να παραβιάζονται οι τιμές που προβλέπονται 
στο ευρωπαϊκό δίκτυο ασφαλείας.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται 
στη διασπορά ζωικής κοπριάς και 
κτηνοτροφικής ιλύος εκτός του χώρου 
της εγκατάστασης κατά τα αναφερόμενα 
στο σημείο 6.6 του παραρτήματος Ι. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν 
τις απαιτήσεις αυτές σε άλλα μέτρα εκτός 
της άδειας.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή δεν περιέχει αναφορά στις εγκαταστάσεις.
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γενικοί δεσμευτικοί κανόνες 
περιλαμβάνουν οριακές τιμές εκπομπών ή 
ισοδύναμες παραμέτρους ή τεχνικά μέτρα, 
που δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών 
που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα μέτρα 
περιορισμού των εκπομπών που 
αναφέρονται στους γενικούς 
δεσμευτικούς κανόνες (οριακές τιμές 
εκπομπών ή 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 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές 
περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς 
ΒΔΤ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στις τροπολογίες επί του άρθρου 16. Αναφορά στο άρθρο 22: οι νομικές 
συνέπειες των αναθεωρημένων εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ πρέπει να είναι οι ίδιες σε κράτη στα 
οποία ισχύουν όροι αδειοδότησης και σε εκείνα τα οποία καθορίζουν γενικούς δεσμευτικούς 
κανόνες.

Τροπολογία 25

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, εφαρμόζεται το άρθρο 22, 
παράγραφος 3.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στις τροπολογίες επί του άρθρου 16. Αναφορά στο άρθρο 22: οι νομικές 
συνέπειες των αναθεωρημένων εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ πρέπει να είναι οι ίδιες σε κράτη στα 
οποία ισχύουν όροι αδειοδότησης και σε εκείνα τα οποία καθορίζουν γενικούς δεσμευτικούς 
κανόνες.

Τροπολογία 26

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. Η Επιτροπή εξασφαλίζει 
ότι τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης. Το έγγραφο τίθεται 
στη διάθεση όλων των αρχών ταυτόχρονα 
στην επίσημη γλώσσα κάθε χώρας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μετάφραση των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης αποτελεί 
προϋπόθεση για την αποτελεσματική τους χρήση.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή (3) Όταν η Επιτροπή δημοσιεύει νέο ή 
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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.

επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς 
ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή, όπου απαιτείται, 
επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει τους 
όρους αδειοδότησης για τις οικείες 
εγκαταστάσεις, αφού λάβει υπόψη, κατά 
περίπτωση, τους κύκλους επενδύσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η ασφάλεια προγραμματισμού των ενδιαφερομένων 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) οι ουσιαστικές μεταβολές των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
επιτρέπουν σημαντική μείωση των 
εκπομπών χωρίς υπερβολικό κόστος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικό να αναγκάζονται οι φορείς εκμετάλλευσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων να 
πραγματοποιούν μικρής κλίμακας τεχνικές αναβαθμίσεις ή μετατροπές των εγκαταστάσεών τους 
εάν το αναμενόμενο όφελος για το περιβάλλον δεν δικαιολογεί την εργασία που επενδύεται ή 
εάν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με υπερβολικό κόστος.
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Τροπολογία 29

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.

διαγράφεται

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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προστασία των υπογείων υδάτων ρυθμίζεται από το κοινοτικό δίκαιο. Η προστασία του 
εδάφους αποτελεί αντικείμενο του κοινοτικού δικαίου και σε ορισμένα κράτη μέλη έχει 
ενσωματωθεί ήδη στην εθνική νομοθεσία. Περαιτέρω απαιτήσεις για τα υπόγεια ύδατα και το 
έδαφος οδηγούν σε ανεπιθύμητες επικαλύψεις νομοθετικών ρυθμίσεων. Η υποχρέωση 
υποβολής έκθεσης σχετικά με την κατάσταση του εδάφους προκαλεί δαπάνες που θα 
επιβαρύνουν τους φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων χωρίς να επιφέρει όφελος για το 
περιβάλλον. Οι εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται επικίνδυνες ουσίες πρέπει να 
αποτελούν οπωσδήποτε αντικείμενο παρακολούθησης βάσει ισχυουσών διατάξεων.
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Τροπολογία 30

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, η αρμόδια αρχή 
εξασφαλίζει, σύμφωνα με τις σχετικές 
απαιτήσεις του εθνικού και του 
κοινοτικού δικαίου, ότι ο χώρος της 
εγκατάστασης δεν θέτει σε σοβαρό 
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. Ο στόχος αποκατάστασης 
καθορίζεται μέσω προσέγγισης που 
βασίζεται στον κίνδυνο, λαμβανομένης 
υπόψη της προβλεπόμενης μελλοντικής 
χρήσης του χώρου που πρόκειται να 
αποκατασταθεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αποκατάσταση του εδάφους πρέπει μα πραγματοποιείται μέσω προσέγγισης που βασίζεται 
στον κίνδυνο και να λαμβάνει υπόψη τη μελλοντική χρήση του χώρου.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

διαγράφεται
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εξασφαλίσει ότι ο χώρος δεν θέτει σε 
σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 23, παράγραφος 4 συνδυάζεται με το άρθρο 23, παράγραφος 3.

Τροπολογία 32

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 
λειτουργίας της εγκατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων των 
εκπομπών, με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές που περιγράφονται στα έγγραφα 
αναφοράς ΒΔΤ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 8, παράγραφος 3 και το άρθρο 24 είναι αντιφατικά. Το άρθρο 8 προβλέπει την 
υποχρέωση υποβολής έκθεσης σχετικά με τη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας, ενώ το 
άρθρο 24 ορίζει ότι η έκθεση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει σύγκριση μεταξύ της λειτουργίας της 
εγκατάστασης και των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ. Στο πλαίσιο αυτό μόνον οι όροι της άδειας 
έχουν άμεση σημασία για τον φορέα εκμετάλλευσης, δεδομένου ότι μόνον η παραβίαση των 
όρων αυτών μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επιβολή ενδεχόμενων κυρώσεων. Μια 
λεπτομερέστερη σύγκριση δεν έχει νόημα από νομική άποψη. 
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Τροπολογία 33

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 
επιτόπου επίσκεψη κάθε 36 μήνες, εκτός 
αν τα προγράμματα αυτά στηρίζονται σε 
συστηματική εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση πραγματοποίησης ετήσιων επιθεωρήσεων είναι υπερβολική, διότι θα υπήρχε 
ταύτιση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οδηγία Seveso-II. Οι περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι εξαρτώνται από την εκάστοτε εγκατάσταση, τη θέση της και τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής. Η εκτίμηση και η αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων πρέπει να 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών  Υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα 
διαχείρισης του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην οδηγία.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Τα προγράμματα αυτά, με τη μείωση της 
συχνότητας των επιθεωρήσεων, 
επιβραβεύουν τη συμμετοχή του φορέα 
εκμετάλλευσης στο κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) σύμφωνα με τον 
κανονισμό 761/2001 ή την εφαρμογή 
ισοδύναμων συστημάτων οικολογικής 
διαχείρισης.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση πραγματοποίησης ετήσιων επιθεωρήσεων είναι υπερβολική, διότι θα υπήρχε 
ταύτιση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οδηγία Seveso-II. Οι περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι εξαρτώνται από την εκάστοτε εγκατάσταση, τη θέση της και τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής. Η εκτίμηση και η αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων πρέπει να 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών  Υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα 
διαχείρισης του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην οδηγία.

Τροπολογία 35

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.

Τα αποτελέσματα του οικολογικού 
ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παράγραφος 2 του κανονισμού 761/2001 
ή των ελέγχων της συμμόρφωσης στις 
απαιτήσεις συστημάτων οικολογικής 
διαχείρισης θεωρούνται ως επιθεώρηση 
κατά την έννοια της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση πραγματοποίησης ετήσιων επιθεωρήσεων είναι υπερβολική, διότι θα υπήρχε 
ταύτιση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οδηγία Seveso-II. Οι περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι εξαρτώνται από την εκάστοτε εγκατάσταση, τη θέση της και τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής. Η εκτίμηση και η αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων πρέπει να 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών  Υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα 
διαχείρισης του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην οδηγία.

Τροπολογία 36

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 

Η έκθεση κοινοποιείται εντός δύο μηνών 
στον οικείο φορέα εκμετάλλευσης. Η 
έκθεση, αφού εγκριθεί, δημοσιοποιείται 



PE407.661v01-00 30/45 PR\725932EL.doc

EL

επιθεώρησης. από την αρμόδια αρχή εντός δώδεκα 
μηνών από την διενέργεια της 
επιθεώρησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που 
αφορούν το περιβάλλον. Ωστόσο, πρέπει να προβλέπεται συγκεκριμένη περίοδος για τη 
διενέργεια διαβουλεύσεων πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) θέσπιση γενικών δεσμευτικών κανόνων 
όπως προβλέπεται στα άρθρα 7 και 18.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή δεν προβλέπεται ούτε στη Σύμβαση του Aarhus ούτε στις κοινοτικές διατάξεις 
εφαρμογής της.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα στοιχεία (α) και (β) της 
παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στις 
περιπτώσεις που συντρέχουν όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) η νέα εγκατάσταση ή η ουσιαστική 
μετατροπή εμπίπτει στην οδηγία 
85/337/ΕΟΚ,
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β) όλοι οι απαραίτητοι όροι αδειοδότησης 
καλύπτονται από γενικούς δεσμευτικούς 
κανόνες,
γ) δεν απαιτείται η επιβολή 
αυστηρότερων απαιτήσεων για τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 19.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ούτε η Σύμβαση του Aarhus ούτε οι κοινοτικές διατάξεις εφαρμογής της προβλέπουν τις 
προτεινόμενες εξαιρέσεις στους κανόνες που διέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες και στη 
συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία έγκρισης.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όταν έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή 
άδειας ή για την θέσπιση ή 
επικαιροποίηση γενικών δεσμευτικών
κανόνων , η αρμόδια αρχή θέτει στη 
διάθεση του κοινού τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

(3) Όταν έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση, επανεξέταση, η αρμόδια αρχή 
θέτει στη διάθεση του κοινού τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή δεν προβλέπεται ούτε στη Σύμβαση του Aarhus ούτε στις κοινοτικές διατάξεις 
εφαρμογής της.
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Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τον τρόπο καθορισμού των οριακών 
τιμών εκπομπών που συμπεριελήφθησαν 
στην άδεια ή στους γενικούς δεσμευτικούς 
κανόνες σε σχέση με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές και τα συναφή επίπεδα 
εκπομπών, όπως περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς των ΒΔΤ,

ε) τον τρόπο καθορισμού των οριακών 
τιμών εκπομπών που συμπεριελήφθησαν 
στην άδεια σε σχέση με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές και τα συναφή επίπεδα 
εκπομπών, όπως περιγράφονται στα 
έγγραφα αναφοράς των ΒΔΤ,

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή δεν προβλέπεται ούτε στη Σύμβαση του Aarhus ούτε στις κοινοτικές διατάξεις 
εφαρμογής της.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το αποτέλεσμα της επανεξέτασης των 
γενικών δεσμευτικών κανόνων σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 
παράγραφος 3 και των αδειών σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 
παράγραφοι 1, 3 και 4,

ζ) το αποτέλεσμα της επανεξέτασης των 
αδειών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 22 παράγραφοι 1, 3 και 4,

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή δεν προβλέπεται ούτε στη Σύμβαση του Aarhus ούτε στις κοινοτικές διατάξεις 
εφαρμογής της.
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Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις επιδόσεις των εγκαταστάσεων όσον 
αφορά τις εκπομπές, τη ρύπανση, την 
κατανάλωση και την φύση των πρώτων 
υλών, τη χρήση ενέργειας και την 
παραγωγή αποβλήτων,

α) τις επιδόσεις των εγκαταστάσεων όσον 
αφορά τις εκπομπές που συνδέονται με τις 
ΒΔΤ, τη ρύπανση, την κατανάλωση και 
την φύση των πρώτων υλών, τη χρήση 
ενέργειας και την παραγωγή αποβλήτων,

Or. de

Αιτιολόγηση

Το αποτέλεσμα της ανταλλαγής πληροφοριών περιλαμβάνει περιγραφή των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών· επομένως, πρέπει να διατηρηθεί η αρχική διατύπωση της οδηγίας 
96/61/ΕΚ (οδηγία ΟΠΕΡ) και, κατά συνέπεια, η καθιερωμένη ανταλλαγή πληροφοριών 
("διαδικασία Σεβίλλης").

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται , η 
σχετική παρακολούθηση και τις εξελίξεις 
τους.

β) τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται, τη σχετική 
παρακολούθηση και τις εξελίξεις τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το αποτέλεσμα της ανταλλαγής πληροφοριών περιλαμβάνει περιγραφή των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών· επομένως, πρέπει να διατηρηθεί η αρχική διατύπωση της οδηγίας 
96/61/ΕΚ (οδηγία ΟΠΕΡ) και, κατά συνέπεια, η καθιερωμένη ανταλλαγή πληροφοριών 
("διαδικασία Σεβίλλης").
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Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τους 
οικείους βιομηχανικούς κλάδους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 
την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά 
με τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τους 
οικείους βιομηχανικούς κλάδους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν 
την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά 
με τα ακόλουθα:

α) τις επιδόσεις των εγκαταστάσεων όσον 
αφορά τις εκπομπές, τη ρύπανση, την 
κατανάλωση και την φύση των πρώτων 
υλών, τη χρήση ενέργειας και την 
παραγωγή αποβλήτων,

α) τις επιδόσεις των εγκαταστάσεων όσον 
αφορά τις εκπομπές που συνδέονται με τις 
ΒΔΤ, τη ρύπανση, την κατανάλωση και 
την φύση των πρώτων υλών, τη χρήση 
ενέργειας και την παραγωγή αποβλήτων,

β) τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται , η 
σχετική παρακολούθηση και τις εξελίξεις 
τους.

β) τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται, τη σχετική 
παρακολούθηση και τις εξελίξεις τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το αποτέλεσμα της ανταλλαγής πληροφοριών περιλαμβάνει περιγραφή των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών· επομένως, πρέπει να διατηρηθεί η αρχική διατύπωση της οδηγίας 
96/61/ΕΚ (οδηγία ΟΠΕΡ) και, κατά συνέπεια, η καθιερωμένη ανταλλαγή πληροφοριών 
("διαδικασία Σεβίλλης").

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κίνητρα για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή αναδυόμενων 
τεχνικών από τους φορείς εκμετάλλευσης.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κίνητρα για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή αναδυόμενων 
τεχνικών από τους φορείς εκμετάλλευσης.

Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου η 
Επιτροπή θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
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καθορίζει τα εξής:
α) την κατηγορία βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων για την κατά 
προτεραιότητα ανάπτυξη και εφαρμογή 
αναδυόμενων τεχνικών,
β) ενδεικτικούς στόχους για τα κράτη 
μέλη σχετικά με την ανάπτυξη και 
εφαρμογή αναδυόμενων τεχνικών,
γ) εργαλεία αξιολόγησης της 
πραγματοποιηθείσας προόδου στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή αναδυόμενων 
τεχνικών.
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. de

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της ανάπτυξης και εφαρμογής αναδυόμενων τεχνικών δεν πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο της νομοθεσίας που διέπει την χορήγηση άδειας λειτουργίας σε εγκαταστάσεις. Η 
θέσπιση διατάξεων για την πολιτική που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη στον τομέα της 
έρευνας και ανάπτυξης αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) κλίβανοι θερμικής επεξεργασίας

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προβλέπεται εξαίρεση για τους κλιβάνους θερμικής επεξεργασίας, διότι οι
περισσότεροι κλίβανοι δεν μπορούν να τηρήσουν τις οριακές τιμές που ορίζονται στο 
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παράρτημα V (ιδιαίτερα τις τιμές για τα οξείδια του αζώτου). Η τεχνική προσαρμογή θα ήταν 
δυσανάλογη, δεδομένου ότι το κόστος υπερβαίνει το αναμενόμενο όφελος για το περιβάλλον.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις περιπτώσεις που τα απαέρια δύο η 
περισσότερων χωριστών μονάδων καύσης 
απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου, ο 
συνδυασμός των εν λόγω μονάδων 
θεωρείται ως ενιαία μονάδα καύσης και οι 
δυναμικότητές τους αθροίζονται.

(1) Στις περιπτώσεις που τα απαέρια δύο η 
περισσότερων χωριστών μονάδων καύσης, 
λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών και 
οικονομικών παραγόντων, μπορούν να 
απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου, ο 
συνδυασμός των εν λόγω μονάδων 
θεωρείται ως ενιαία μονάδα καύσης και οι 
δυναμικότητές τους αθροίζονται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του στόχου της οδηγίας· με τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής θα 
μπορούσε να παρακαμφθεί η διάταξη με την κατασκευή μιας καπνοδόχου ανά εγκατάσταση.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Μόλις είναι διαθέσιμες στην 
Κοινότητα οι κατάλληλες τεχνικές 
μετρήσεων, η Επιτροπή ορίζει την 
ημερομηνία από την οποία εκτελούνται 
συνεχείς μετρήσεις των εκπομπών στην 
ατμόσφαιρα  για τα βαρέα μέταλλα, τις 
διοξίνες και τα φουράνια .

(5) Μόλις τυποποιηθούν στην Κοινότητα 
οι κατάλληλες τεχνικές μετρήσεων, η 
αρμόδια αρχή ορίζει στην κοινοποίηση 
της άδειας εάν εκτελούνται συνεχείς 
μετρήσεις των εκπομπών στην ατμόσφαιρα  
για τα βαρέα μέταλλα, τις διοξίνες και τα 
φουράνια.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τυποποιημένες τεχνικές μετρήσεων εξασφαλίζουν τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων 
των μετρήσεων και την δυνατότητα εφαρμογής των οριακών τιμών εκπομπών.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών η Επιτροπή προσαρμόζει στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο τα μέρη
3 και 4 του παραρτήματος V, τα μέρη 1, 2, 
6, 7 και 8 του παραρτήματος VI, τα μέρη
1, 5, 6, 7 και 8 του παραρτήματος VII και 
τα μέρη 2 και 4 του παραρτήματος VIII.

Βάσει της ανταλλαγής πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 29, η Επιτροπή 
μπορεί να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
κατάλληλες προτάσεις για την 
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο των μερών 3 και 4 του 
παραρτήματος V, των μερών 1, 2, 6, 7 και 
8 του παραρτήματος VI, των μερών 1, 5, 
6, 7 και 8 του παραρτήματος VII και των 
μερών 2 και 4 του παραρτήματος VIII.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή των παραρτημάτων πρέπει να υπόκειται στον δημοκρατικό έλεγχο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69α
Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία 
διατάξεων εφαρμογής και 
τροποποιήσεων τμημάτων της οδηγίας, 
εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων που συμμετείχαν 
στην ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα
με το άρθρο 29. Οι γνώμες διαβιβάζονται 
στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 
69, παράγραφος 1. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση για τις γνωμοδοτήσεις που 
λαμβάνει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών με τους ενδιαφερομένους έχει ουσιαστική σημασία για την οδηγία 
και πρέπει να διατηρηθεί όταν λαμβάνονται αποφάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επιτροπολογίας.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69β
Προτάσεις που υποβάλλονται για τη λήψη 
απόφασης στην επιτροπή που αναφέρεται 
στο άρθρο 69, παράγραφος 1 υπόκεινται 
σε εκτίμηση του αντίκτυπου.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση του αντίκτυπου είναι απαραίτητη για να αναγνωρίζονται εγκαίρως οι υπερβολικές 
επιβαρύνσεις οι οποίες απορρέουν από αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας επιτροπολογίας.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα I, σημεία 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1 έως 2.4, σημείο 2.5 στοιχεία 
(α) και (β), σημεία 2.6, 3, 4.1 έως 4.6, 5.1, 
5.2, σημείο 5.3 στοιχεία (α) και (β), σημείο 
5.4, σημείο 6.1 στοιχεία (α) και (β), σημεία 
6.2 έως 6.5, σημείο 6.6 στοιχεία (β) και (γ), 
σημεία 6.7 και 6.8 καθώς και στις 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο 
σημείο 1.1 με ονομαστική θερμική ισχύ 
ίση προς 50 MW ή περισσότερη και τις 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο 
σημείο 6.6 στοιχείο (α) με περισσότερες 
από 40.000 θέσεις για πουλερικά και οι 
οποίες λειτουργούν και διαθέτουν άδεια ή 
έχουν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης 
άδειας πριν από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις έχουν αρχίσει να 
λειτουργούν το αργότερο εντός έτους από 
την εν λόγω ημερομηνία, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 
από [ημέρα/μήνας/έτος (π.χ. 1 Ιανουαρίου 
2014, δηλ. 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος)].

(1) Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα I, σημεία 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1 έως 2.4, σημείο 2.5 στοιχεία 
(α) και (β), σημεία 2.6, 3, 4.1 έως 4.6, 5.1, 
5.2, σημείο 5.3 στοιχεία (α) και (β), σημείο 
5.4, σημείο 6.1 στοιχεία (α) και (β), σημεία 
6.2 έως 6.5, σημείο 6.6 στοιχεία (β) και (γ), 
σημεία 6.7 και 6.8 καθώς και στις 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο 
σημείο 1.1 με ονομαστική θερμική ισχύ 
ίση προς 50 MW ή περισσότερη και τις 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο 
σημείο 6.6 στοιχείο (α) με περισσότερες 
από 40.000 θέσεις για πουλερικά και οι 
οποίες λειτουργούν και διαθέτουν άδεια ή 
έχουν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης 
άδειας πριν από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις έχουν αρχίσει να 
λειτουργούν το αργότερο εντός έτους από 
την εν λόγω ημερομηνία, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 το 
αργότερο από [ημέρα/μήνας/έτος (π.χ. 1 
Ιανουαρίου 2016, δηλ. 5 έτη μετά την 
έναρξη ισχύος)].

Η προθεσμία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 εφαρμόζεται σε 
εγκαταστάσεις οι οποίες, κατά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στις αναφερόμενες στο 
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άρθρο 72 οδηγίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προθεσμίες για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο πρέπει να διαφοροποιούνται για να 
λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τη μεταφορά και το συνδεόμενο 
με αυτήν αναγκαίο κόστος.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι, σημείο 2.5 
στοιχείο (γ), στο σημείο 5.3 στοιχεία (γ), 
(δ) και (ε), στο σημείο 6.1 στοιχείο (γ), στα 
σημεία 6.9 και 6.10 καθώς και τις 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο 
σημείο 1.1 με ονομαστική θερμική ισχύ 
κάτω των 50 MW και τις εγκαταστάσεις 
που αναφέρονται στο σημείο 6.6 στοιχείο 
(α) με λιγότερες από 40.000 θέσεις για 
πουλερικά και οι οποίες λειτουργούν πριν 
από την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 71 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 
από [ημέρα/μήνας/έτος (π.χ. 1 Ιουλίου 
2015, δηλ. 4,5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος)].

(2) Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι, σημείο 2.5 
στοιχείο (γ), στο σημείο 5.3 στοιχεία (γ), 
(δ) και (ε), στο σημείο 6.1 στοιχείο (γ), στα 
σημεία 6.9 και 6.10 καθώς και τις 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο 
σημείο 1.1 με ονομαστική θερμική ισχύ 
κάτω των 50 MW και τις εγκαταστάσεις 
που αναφέρονται στο σημείο 6.6 στοιχείο 
(α) με λιγότερες από 40.000 θέσεις για 
πουλερικά και οι οποίες λειτουργούν πριν 
από την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 71 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 το 
αργότερο από [ημέρα/μήνας/έτος (π.χ. 1 
Ιουλίου 2017, δηλ. 6,5 έτη μετά την 
έναρξη ισχύος)].

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προθεσμίες για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο πρέπει να διαφοροποιούνται για να 
λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τη μεταφορά και το συνδεόμενο 
με αυτήν αναγκαίο κόστος. Εγκαταστάσεις οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, 
λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία, προκαλούν λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος και 



PR\725932EL.doc 41/45 PE407.661v01-00

EL

έχουν υψηλότερο συντελεστή παραγωγής.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 20
MW ή μεγαλύτερη

Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50
MW ή μεγαλύτερη

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ΟΠΕΡ αποσκοπεί στην κάλυψη των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για το περιβάλλον. Η μείωση του ορίου επιδόσεων δεν συνάδει με αυτόν τον 
στόχο και οδηγεί σε επιβαρύνσεις οι οποίες δεν είναι ανάλογες με το αναμενόμενο όφελος για 
το περιβάλλον.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 6.6 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 40.000 θέσεις για κοτόπουλα 
κρεατοπαραγωγής ή 30.000 θέσεις για 
όρνιθες ωοπαραγωγής ή 24.000 θέσεις για 
πάπιες ή 11.500 θέσεις για γαλοπούλες,

α) 40.000 θέσεις για πουλερικά

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ΟΠΕΡ αποσκοπεί στην κάλυψη των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για το περιβάλλον. Η μείωση των θέσεων για τα εκτρεφόμενα ζώα δεν 
συνάδει με αυτόν τον στόχο και οδηγεί σε υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις σε αυτόν τον τομέα 
της γεωργίας.
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Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται 
από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 16 
παράγραφος 2 ή από δημόσιους διεθνείς 
οργανισμούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τον καθορισμό των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
πληροφορίες που δημοσιεύονται από δημόσιους διεθνείς οργανισμούς. Πρέπει να διατηρηθεί η 
διατύπωση από το υφιστάμενο κείμενο.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος I – σημείο 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω οριακές 
τιμές εκπομπής δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν λόγω των χαρακτηριστικών 
του καυσίμου, οι εγκαταστάσεις 
ονομαστικής θερμικής ισχύος έως και 
100 MWth πρέπει να επιτυγχάνουν 
ποσοστό αποθείωσης τουλάχιστον 60 %, 
ενώ οι εγκαταστάσεις ονομαστικής 
θερμικής ισχύος άνω των 100 MWth και 
κάτω των 300 MWth πρέπει να 
επιτυγχάνουν μεγίστη τιμή εκπομπών 400 
mg/Nm3 και ποσοστό αποθείωσης 
τουλάχιστον 95 %.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση υψηλής φυσικής περιεκτικότητας του εγχώριου άνθρακα σε θείο πρέπει να 
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υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής ενός φιλόδοξου ελάχιστου ποσοστού αποθείωσης, όπως 
προβλέπεται στο σημερινό κανονισμό, δεδομένου ότι δεν μπορούν να τηρηθούν οι οριακές 
τιμές. Η νομοθετική διάταξη έχει ελάχιστη σημασία για τις εκπομπές SO2 στην Κοινότητα, αλλά 
έχει μεγάλη οικονομική σημασία για τις ενδιαφερόμενες περιοχές.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – σημείο 2 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω οριακές 
τιμές εκπομπής δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν λόγω των χαρακτηριστικών 
του καυσίμου, οι εγκαταστάσεις 
ονομαστικής θερμικής ισχύος έως και 
300 MWth πρέπει να επιτυγχάνουν 
μεγίστη τιμή εκπομπών διοξειδίου του 
θείου 300 mg/Nm3 και ποσοστό 
αποθείωσης τουλάχιστον 92 %. Οι 
εγκαταστάσεις ονομαστικής θερμικής 
ισχύος άνω των 300 MWth πρέπει να 
επιτυγχάνουν ποσοστό αποθείωσης 
τουλάχιστον 95 %, σε συνδυασμό με 
μεγίστη επιτρεπόμενη τιμή εκπομπών 400 
mg/Nm3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση υψηλής φυσικής περιεκτικότητας του εγχώριου άνθρακα σε θείο πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής ενός φιλόδοξου ελάχιστου ποσοστού αποθείωσης, όπως 
προβλέπεται στο σημερινό κανονισμό, δεδομένου ότι δεν μπορούν να τηρηθούν οι οριακές 
τιμές. Η νομοθετική διάταξη έχει ελάχιστη σημασία για τις εκπομπές SO2 στην Κοινότητα, αλλά 
έχει μεγάλη οικονομική σημασία για τις ενδιαφερόμενες περιοχές.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προστασία του περιβάλλοντος βάσει ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας σε εγκαταστάσεις

Στόχος της πρότασης οδηγίας είναι η αναθεώρηση και ενοποίηση σε ένα κείμενο επτά 
χωριστών οδηγιών για τις βιομηχανικές εκπομπές.

Η νομοθετική διαδικασία αφορά 52.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μέρος των εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη και είναι 
συνυπεύθυνες για την μη επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη θεματική στρατηγική για 
την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, προκειμένου οι 
περιβαλλοντικές πτυχές να λαμβάνονται με το πλέον περιεκτικό και ισόρροπο τρόπο υπόψη 
κατά την χορήγηση άδειας λειτουργίας σε εγκαταστάσεις. Σκοπός της οδηγίας είναι ο 
αποτελεσματικός περιορισμός των εκπομπών μέσω βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ)· 
για το λόγο αυτό, η χρήση τους πρέπει να εφαρμόζεται τώρα με συνεπέστερο τρόπο απ'ό,τι 
στο παρελθόν. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αρθούν επίσης οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην Κοινότητα, που οφείλονται στις αποκλίσεις κατά τη μεταφορά της 
υφιστάμενης νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο.

Ο εισηγητής στηρίζει τη στρατηγική της Επιτροπής. Επιδοκιμάζει την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, καθώς και την θέσπιση αυστηρότερων διατάξεων για τη χρήση των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών. Οι τροπολογίες έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τις διατάξεις της 
οδηγίας και να τις προστατεύσουν από παρερμηνείες, να απλοποιήσουν την εφαρμογή τους 
και να μειώσουν τις περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Ευρωπαϊκό δίκτυο ασφαλείας

Σκοπός της πρώτης θεμελιώδους τροποποίησης είναι να διατηρηθεί, υπό τη σημερινή της 
μορφή, η πολύτιμη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ενδιαφερομένων, όπως είναι η 
βιομηχανία, και μη κυβερνητικών οργανώσεων ("διαδικασία Σεβίλλης") για την περιγραφή 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα εξακολουθήσει 
να είναι το έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ.

Ο εισηγητής στηρίζει επίσης την εισαγωγή νομικά δεσμευτικών οριακών τιμών εκπομπών. Η 
πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι οι οριακές τιμές θα καθορίζονται βάσει των εγγράφων 
αναφοράς ΒΔΤ. Τούτο όμως δεν θα λειτουργούσε στην πράξη και θα προκαλούσε την 
άσκηση ανεπιθύμητης πολιτικής επιρροής στη διαδικασία της Σεβίλλης. Για το λόγο αυτό, η 
δεύτερη ουσιαστική τροποποίηση που προτείνει ο εισηγητής προβλέπει τη συγκρότηση 
επιτροπής επιτροπολογίας με κοινοβουλευτικό έλεγχο, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τη 
θέσπιση μέτρων - ως ελάχιστων απαιτήσεων - για τον περιορισμό των εκπομπών. Οι 
ελάχιστες απαιτήσεις αποτελούν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ασφαλείας, και καμία εγκατάσταση 
δεν πρέπει να παραβιάζει τις απαιτήσεις αυτές.
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Σε επίπεδο τοπικών αρμοδίων αρχών θεσπίζονται μέτρα περιορισμού των εκπομπών για 
μεμονωμένες εγκαταστάσεις, τα οποία πρέπει να οδηγήσουν σε επίπεδα εκπομπών που 
ικανοποιούν κατά μέσο όρο τις απαιτήσεις των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ προβλέποντας 
ταυτόχρονα περιθώριο ευελιξίας, προκειμένου να μπορούν να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη 
οι τοπικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό επιλύεται το πρόβλημα που δημιουργείται από το 
γεγονός ότι κατά την κανονική λειτουργία κάθε εγκατάστασης οι ανώτατες τιμές εκπομπών 
μπορούν να υπερβούν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις περιγραφές των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών, επί παραδείγματι κατά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης. 
Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραβιάζονται τα όρια που προβλέπει το 
ευρωπαϊκό δίκτυο ασφαλείας. 

Η υπό εξέταση πρόταση διασφαλίζει τη δέουσα ισορροπία, αφενός, εισάγοντας ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές κατά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και, 
αφετέρου, αφήνοντας στα κράτη μέλη τα επειγόντως απαραίτητα περιθώρια χειρισμών ώστε 
να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε εγκατάστασης, τη 
γεωγραφική της θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Περιορισμός των διοικητικών δαπανών

Ένας από τους στόχους της Επιτροπής κατά την αναθεώρηση των οδηγιών είναι η μείωση της 
γραφειοκρατίας, στόχο τον οποίο στηρίζει πλήρως ο εισηγητής. Μια σειρά τροπολογιών 
αποσκοπούν στη βελτίωση της αναθεώρησης προς αυτήν την κατεύθυνση· σε αυτές 
συγκαταλέγονται οι προτάσεις που προσδίδουν μεγαλύτερη ευελιξία σε άκαμπτους κανόνες 
που διέπουν τις επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων καθώς και την υποχρέωση των φορέων 
εκμετάλλευσης να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την τήρηση των όρων της αδείας. Η 
μεγαλύτερη ευελιξία σε αυτόν τον τομέα θα αποβεί προς όφελος και των αρμοδίων αρχών, οι 
οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους εκεί όπου είναι απαραίτητο, επί 
παραδείγματι σε εγκαταστάσεις οι οποίες χρειάζονται επειγόντως έλεγχο από την άποψη της 
περιβαλλοντικής ασφάλειας.

Επιπλέον, ο εισηγητής καταθέτει τροπολογίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου του 
Κοινοβουλίου σε μελλοντικές τροποποιήσεις μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας, επί 
παραδείγματι διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη 
γνώμη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και καθιστώντας διαφανείς τις οικονομικές συνέπειες 
αυτών των αποφάσεων.

Αντιθέτως, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να μην ισχύει σε 
περιπτώσεις όπου το αναμενόμενο όφελος για το περιβάλλον δεν δικαιολογεί τις δαπάνες. Το 
αυτό ισχύει για λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν την προστασία του εδάφους και των 
υπογείων υδάτων που ρυθμίζονται ήδη σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.
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