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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης 'Ιουνίου 1975

περί διαθέσεις τών χρησιμοποιημένων όρυκτελαίων
(75 /439/ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ορυκτέλαιων δύναται νά συμβάλλει στήν πολιτική
έφοδιασμοΰ σέ καύσιμα·

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος, καί ιδίως τά άρθρα 100 καί 235 ,

δτι τό πρόγραμμα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στόν
τομέα τοΰ περιβάλλοντος(3) τονίζει τή σπουδαιότητα
του προβλήματος τής διαθέσεως τών χρησιμοποιημέ
νων ορυκτελαίων χωρίς νά προξενηθεΐ βλάβη στό

τή γνώμη τής Συνελεύσεως (*),

περιβάλλον ■

δτι οί ποσότητες τών χρησιμοποιημένων όρυκτελαίων

τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής 'Επιτρο
πής (2),

καί ειδικότερα τών γαλακτωμάτων έχουν αυξηθεί
στήν Κοινότητα·

'Εκτιμώντας :

δτι ενα άποτελεσματικό καί συνεπές σύστημα γιά τήν
έπεξεργασία τών χρησιμοποιημένων όρυκτελαίων πού
νά μήν έμποδίζει τίς ένδοκοινοτικές συναλλαγές οΰτε
νά έπηρεάζει τούς δρους τοΰ άνταγωνισμοΰ, θά

δτι οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ τών διατάξεων πού
ήδη έφαρμόζονται ή αυτών πού ευρίσκονται στό
στάδιο τής προετοιμασίας στά διάφορα Κράτη μέλη
γιά τή διάθεση τών χρησιμοποιημένων όρυκτελαίων
δύναται νά δημιουργήσει άνισους όρους άνταγωνι
σμοΰ καί νά εχει ώς έκ τούτου άμεση έπίπτωση στή
λειτουργία τής κοινής άγοράς · δτι είναι λοιπόν σκόπι
μο νά γίνει στόν έν λόγω τομέα ή προσέγγιση τών
νομοθεσιών πού προβλέπεται στό άρθρο 100 της
συνίΗήκης ·
δτι φαίνεται άναγκαΐο όπως ή προσέγγιση αυτή τών

νομοθεσιών συνοδεύεται άπό κοινοτική δράση πού θά
άποβλέπει στήν πραγματοποίηση μέ μία ευρύτερη
ρύθμιση ένός άπό τούς στόχους τής Κοινότητος στόν

τομέα τής προστασίας τοΰ περιβάλλοντος· ότι πρέπει
συνεπώς νά προβλεφθούν γιά τό σκοπό αυτό όρι
σμένες ειδικές διατάξεις · ότι άφοΰ οί άπαιτούμενες

γιά τό σκοπό αυτό εξουσίες δράσεως δέν προεβλέφθη
σαν στή συνθήκη , πρέπει νά γίνει χρήση τοΰ άρθρου

235 τής συνθήκης·
ότι κάθε ρύθμιση σχετική μέ τή διάθεση τών χρησιμο

ποιημένων όρυκτελαίων πρέπει νά εχει σάν ενα άπό
τούς βασικούς της στόχους τήν προστασία τοΰ περι
βάλλοντος άπό τά έπιβλαβή άποτελέσματα τά όποια

προκαλούνται άπό τήν άπόρριψη , τήν έναπόθεση ή
τήν έπεξεργασία τών έν λόγω ορυκτελαίων·
δτι ή επαναχρησιμοποίηση τών χρησιμοποιημένων
( 1 ) ΕΕ αριθ. A 85 τής 18.7.1974, σ . 6 .
(2) ΕΕ άριθ. A 125 τής 16.10.1974, σ . 33 .

πρέπει νά έφαρμοσθεΐ γιά δλα τά προϊόντα αυτά,
άκόμη καί σέ έκεΐνα πού συντίθεται μόνον έν μέρει

άπό όρυκτέλαια καθώς καί νά προβλέπει τήν άβλαβη
έπεξεργασία τους μέ δρους οικονομικά ικανοποιη
τικούς ·

δτι ενα τέτοιο σύστημα θά επρεπε νά ρυθμίζει τήν
έπεξεργασία, τήν άπόρριψη, τήν έναπόθεση καί τή

συλλογή τών χρησιμοποιημένων όρυκτελαίων καί νά
προβλέπει ενα σύστημα παροχής άδειών γιά τίς έπι

χειρήσεις οί όποιες διαθέτουν τά ώς ανω όρυκτέλαια,
τή συλλογή ή καί τήν υποχρεωτική διάθεση αυτών σέ
όρισμένες περιπτώσεις, καθώς καί τίς κατάλληλες

διαδικασίες έλεγχου·
ότι σέ περίπτωση πού όρισμένες έπιχειρήσεις είναι

ύποχρεωμένες νά συλλέγουν καί/ή νά διαθέτουν τά
χρησιμοποιημένα όρυκτέλαια, πρέπει νά είναι δυνατή
ή άποζημίωσή τους γιά τό μέρος τών σχετικών έξόδων

τους πού δέν καλύπτεται άπό τά εσοδά τους καί δτι ή
άποζημίωση αύτή μπορεί μεταξύ άλλων νά χρηματο
δοτείται μέ μία έπιβάρυνση τών καινούριων ή άναγεν
νημένων όρυκτελαίων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

"Αρνρο 1

Για τήν εφαρμογή τής παρούσης όδηγίας μέ τόν όρο
(3) ΕΕ άριθ. A 112 τής 20.12.1973 , σ . 3 .
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«χρησιμοποιημένα όρυκτελαια » νοείται καθε χρησι

H αδεία αύτη χορηγείται από τήν αρμόδια άρχή μετά

μοποιημένο ήμίρευστο ή ρευστό προϊόν που συντίθε
ται έν δλω ή έν μέρει άπό όρυκτό ή συνθετικό
όρυκτέλαιο, περιλαμβανομένων καί των πετρελαιοει
δών καταλοίπων τών δεξαμενών, τών μιγμάτων έλαίου

άπό εξέταση των έγκαταστάσεων πού περιλαμβάνει
τους όρους που άπαιτοΰνται άπό τους κανόνες της
τεχνικής .

καί ύδατος καί τών γαλακτωμάτων.

Άρϋρο 2

Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν τά αναγκαία μέτρα γιά τήν
έξασφάλιση της άβλαβους συλλογής καί διαθέσεως
τών χρησιμοποιημένων όρυκτελαίων.

Άρνρο 7

'Οποιοσδήποτε κατέχει χρησιμοποιημένα όρυκτέλαια
αν δέν είναι σέ θέση νά συμμορφωθεί πρός τά μέτρα
τά λαμβανόμενα δυνάμει του άρθρου 4, πρέπει νά τά
θέσει στή διάθεση της ή τών έπιχειρήσεων οί όποιες
προβλέπονται στό άρθρο 5 .
Άρνρο 8

"Αρνρο 3

Οι κάτοχοι ορισμένων ποσοτήτων χρησιμοποιημένων
ορυκτελαίων τά όποια περιέχουν ακάθαρτες προσμί

Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν τά άναγκαία μέτρα γιά να
πραγματοποιηθεί, δσο είναι δυνατόν, ή διάθεση τών
χρησιμοποιημένων όρυκτελαίων μέ έπαναχρησιμοποί
ηση (άναγέννηση ή καύση γιά άλλους σκοπούς εκτός
άπό τήν καταστροφή).

ξεις, που υπερβαίνουν ορισμένα ποσοστά, πρέπει νά
τά κατεργασθοΰν καί νά τά άποθηκεύσουν χωριστά.
Οί άρμόδιες άρχές καθορίζουν ενδεχομένως άνά κα
τηγορία προϊόντων τίς ποσότητες καί τά ποσοστά πού
προβλέπονται στό έδάφιο 1 .

"Αρνρο 4

Τά Κράτη μέλη λαμβανουν τά αναγκαία μέτρα για να
άπαγορευθεΐ :
1 . Κάθε άπόρριψη χρησιμοποιημένων όρυκτελαίων

στά έσωτερικά έπιφανειακά ύδατα, υπόγεια ΰδατα,
παράκτια ύδατα καί ύδατα άποχετευτικών συστη

"Αρπρο 9

Οί επιχειρήσεις οί όποιες συλλέγουν ή καί διαθέτουν
χρησιμοποιημένα

ορυκτέλαια

πρέπει

νά

πραγ

ματοποιούν τίς έργασίες αύτές μέ τέτοιον τρόπο ωστε

νά αποφεύγονται βλάβες τοΰ ύδατος, τοΰ άέρος καί
του έδάφους .

μάτων.
"Αρνρο 10
2 . Κάθε έναπόθεση ή καί άπόρριψη χρησιμοποιημέ

νων όρυκτελαίων πού έχουν έπιβλαβή άποτελέσμα
τα έπί τοΰ έδάφους, δπως καί κάθε άνεξέλεγκτη
άπόρριψη καταλοίπων πού προέρχονται άπό τή
μετατροπή τών χρησιμοποιημένων όρυκτελαίων.

Κάθε εγκατάσταση ή οποία παραγει, συλλεγει ή/και
διαθέτει μία ποσότητα χρησιμοποιημένων όρυκτελαί
ων μεγαλύτερη της καθοριζομένης άπό κάθε Κράτος
μέλος άλλά πού δέν υπερβαίνει τά 500 λίτρα κατ' ετος
πρέπει :

3 . Κάθε έπεξεργασία χρησιμοποιημένων όρυκτελαίων
ή όποία προκαλεί ρύπανση της άτμοσφαίρας καί
υπερβαίνει τό δριο πού καθορίζεται άπό τίς ισχύ
ουσες διατάξεις.
"Αρνρο 5

Σε περίπτωση που οι στόχοι πού καθορίζονται στά
άρθρα 2, 3 καί 4 δέν δύνανται νά έπιτευχθοΰν άλλιώς
τά Κράτη μέλη λαμβάνουν τά άναγκαία μέτρα ώστε
μία ή περισσότερες έπιχειρήσεις νά πραγματοποιή
σουν τή συλλογή τών προϊόντων πού δίδονται σ' αυτές

άπό τούς κατόχους τους ή/καί στή διάθεση αυτών
κατά περίπτωση στή ζώνη πού τούς εχει παραχωρηθεί
άπό τίς άρμόδιες άρχές .

— νά τηρεί βιβλίο καταγραφής της ποσότητος, ποιό
τητος, προελεύσεως καί έναποθέσεως τών έν λόγω
όρυκτελαίων καθώς καί της παραδόσεώς τους καί
παραλαβής τους, άναφέροντας, ιδίως, τήν ημερο
μηνία αυτών τών τελευταίων, ή
— καί νά γνωστοποιεί τά στοιχεία αυτά στήν άρμόδια
άρχή κατόπιν αίτήσεώς της .
Τά Κράτη μέλη έξουσιοδοτοϋνται νά καθορίζουν τήν
ποσότητα τών χρησιμοποιημένων όρυκτελαίων σύμ
φωνα πρός τό έδάφιο 1 καί σέ σχέση μέ ίση ποσότητα
καινούριου όρυκτελαίου , πού ύπολογίζεται σύμφωνα
μέ ενα λογικό συντελεστή μετατροπής .
Άρνρο 11

Γιά τήν τήρηση τών μέτρων πού λαμβάνονται δυνάμει
τοΰ άρθρου 4, κάθε επιχείρηση πού διαθέτει τά
χρησιμοποιημένα όρυκτέλαια πρέπει νά λάβει σχετική

Καθε επιχείρηση ή όποία διαθέτει χρησιμοποιημένα
όρυκτέλαια πρέπει νά άνακοινώνέι στίς άρμόδιες
άρχές, κατόπιν αίτήσεώς τους, όλες τίς πληροφορίες
περί τής διαθέσεως ή έναποθέσεως τών χρησιμοποιη
μένων αυτών όρυκτελαίων ή καί τών καταλοίπων

άδεια .

τους .

"Αρνρο 6
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".Αρθρο 16

"Αρθρο 12
Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 6 επιχειρήσεις ελέγχο

'Ανά τριετία τά Κράτη μέλη συντάσσουν εκθεση επί

νται περιοδικά άπό την άρμόδια άρχή , ιδίως ως πρός
τή συμμόρφωσή τους πρός τους όρους της άδειας .

της καταστάσεως της διαθέσεως τών χρησιμοποιημέ
νων ορυκτελαίων τών χωρών τους καί τή διαβιβάζουν
στην 'Επιτροπή .

"Αρνρο 13

"Αρθρο 17

Σέ αντιστάθμιση τών υποχρεώσεων πού τους επιβάλ
λονται άπό τά Κράτη μέλη κατ' έφαρμογήν του άρ
θρου 5 , μπορούν νά χορηγηθούν άποζημιώσεις στίς
επιχειρήσεις συλλογής ή/καί διαθέσεως γιά.τίς παρα
σχεθείσες υπηρεσίες. ΟΙ άποζημιώσεις αύτές,δέν μπο
ρο'ΰν νά υπερβαίνουν τά πράγματι διαπιστωθέντα
έτήσια άκάλυπτα έξοδα της έπιχειρήσεως, λαμβανομέ
νου υπόψη ένός λογικού κέρδους .

Τα Κράτη μελη έφαρμοζουν τα αναγκαία μέτρα γιάτή
συμμόρφωσή τους μέ τήν παρούσα όδηγία έντός προ
θεσμίας είκοσι τεσσάρων μηνών άπό της κοινοποιή
σεως της καί ένημερώνουν σχετικά άμέσως τήν 'Επι
τροπή .
Άρθρο 18

Οί ώς άνω άποζημιώσεις δέν πρέπει νά δημιουργούν
σημαντικές διαταραχές στόν ανταγωνισμό ούτε νά
δημιουργούν τεχνητές διακινήσεις ανταλλαγής τών
προϊόντων.
"Αρνρο 14

Οί διατάξεις πού υιοθετούνται άπό τά Κράτη μέλη
δυνάμει της παρούσης όδηγίας δύνανται νά έφαρ
μοσθούν προοδευτικά στίς έπιχειρήσεις πού προβλέ
πονται στό άρθρο 6 καί πού υφίστανται κατά τό χρόνο
κοινοποιήσεως της παρούσης όδηγίας, έντός προθε
σμίας τεσσάρων ετών άπό τήν κοινοποίηση αυτή.

Ή χρηματοδότηση τών άποζημιώσεων μπορεί νά κα
λύπτεται, μεταξύ άλλων, μέ επιβάρυνση της τιμής τών
προϊόντων τά όποια μετά τή χρήση τους μετασχηματί
ζονται σέ χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια ή μέ έπιβα
ρύνσεις τών χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.

Τά Κράτη μέλη ανακοινώνουν στήν Επιτροπή τά
κείμενα τών σπουδαιοτέρων διατάξεων έσωτερικού

Ή χρηματοδότηση τών άποζημιώσεων πρέπει νά είναι

δικαίου πού θεσπίζουν στόν τομέα πού διέπεται άπό
τήν παρούσα όδηγία .

Άρνρο 19

σύμφωνη μέ τήν άρχή «ό ρυπαίνων πληρώνει».
"Αρθρο 20
"Αρνρο 15

Κάθε Κράτος μέλος άνακοινώνει περιοδικά στήν 'Επι
τροπή τίς τεχνικές του γνώσεις καί τήν έμπειρία καί τά
άποτελέσματα τά όποια άπορρέουν άπό τήν εφαρμογή
τών μέτρων τά όποια ελήφθησαν δυνάμει της παρού
σης όδηγίας .

Ή 'Επιτροπή διαβιβάζει στά Κράτη μέλη γενική
περίληψη τών ώς άνω πληροφοριών.

H παρούσα όδηγία απευθύνεται πρός όλα τα Κράτη
μέλη .

Έγινε στό Λουξεμβούργο, στίς 16 'Ιουνίου 1975 .
Γιά τό Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος
R. RYAN

