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Αριθ . N 129/23

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Μαΐου 1976

περί ρυπάνσεως πού προκαλείται άπό όρισμένες έπικίνδυνες ουσίες πού έκχέονται στό
υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητος

(76/464/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

δτι, είναι αναγκαίο νά συνοδευθεΐ ή προσέγγιση τών

νομοθεσιών άπό κοινοτική δράση πού θά άποβλέπει
Έχοντας υπόψη :

στήν πραγματοποίηση , με μιά εύρυτέρα ρύθμιση , ένός
άπό τούς στόχους τής Κοινότητος στόν τομέα τής

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

τήν πρόταση τής 'Επιτροπής,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως^),
τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Έπιτρο

προστασίας του περιβάλλοντος καί τής βελτιώσεως
τής ποιότητος τής ζωής · ότι πρέπει λοιπόν νά προβλε
φθούν γι' αυτό όρισμένες ειδικές διατάξεις ■ ότι,
επειδή οί άπαιτούμενες γιά τό σκοπό αυτό έξουσίες
δέν προβλέπονται άπό τή συνθήκη πρέπει νά γίνει
έπίκληση τοϋ άρθρου 235 τής συνθήκης·
ότι τό πρόγραμμα δράσεως τών Ευρωπαϊκών Κοινο

πής(2),

τήτων στόν τομέα τοϋ περιβάλλοντος(3) προβλέπει

'Εκτιμώντας :

γλυκών καί τών θαλασσίων υδάτων άπό ορισμένους
ρύπους ·

δτι είναι έπιτακτικώς αναγκαία μια γενική και ταυτό

χρονη δράση τών Κρατών μελών γιά τήν προστασία
τοϋ υδάτινου περιβάλλοντος τής Κοινότητος κατά τής
ρυπάνσεως, ιδίως αυτής πού προκαλείται άπό όρισμέ
νες άνϋεκτικές τοξικές καί βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες ·
δτι πολλές συμβάσεις ή σχέδια συμβάσεων, μεταξύ τών
όποιων καί ή σύμβαση γιά τήν πρόληψη τής θαλασσί
ας ρυπάνσεως άπό χερσαίες πηγές, τό σχέδιο συμβά
σεως γιά τήν προστασία τοϋ Ρήνου άπό τή χημική
ρύπανση , όπως καί τό σχέδιο τής Ευρωπαϊκής Συμβά
σεως γιά τήν προστασία τοϋ ροϋ τών διεθνών υδάτων
άπό τήν ρύπανση , έχουν σκοπό τήν προστασία τοϋ ροϋ
τών διεθνών υδάτων καί τοϋ θαλασσίου περιβάλλο

ντος άπό τήν ρύπανση · δτι είναι σκόπιμο νά εξασφα
λισθεί ή έναρμονισμένη εφαρμογή τών έν λόγω
συμβάσεων ·
δτι, όποιαδήποτε διαφορά μεταξύ τών διατάξεων, πού
έφαρμόζονται ήδη ή καταρτίζονται στά διάφορα
Κράτη μέλη, σχετικά μέ τήν άπόρριψη ορισμένων
ουσιών επικινδύνων γιά τό υδάτινο περιβάλλον δύνα

ται νά δημιουργήσει άνισους δρους άνταγωνισμού καί
νά εχει ώς έκ τούτου άμεση έπίπτωση στή λειτουργία

τής κοινής άγοράς · δτι είναι λοιπόν σκόπιμο νά γίνει
στόν τομέα αυτόν προσέγγιση νομοθεσιών όπως προ
βλέπεται στό άρθρο 100 τής συνθήκης

εναν ορισμένο άριθμό μέτρων γιά τήν προστασία τών

ότι γιά τήν έξασφάλιση άποτελεσματικής προστασίας
τοϋ υδατίνου περιβάλλοντος τής Κοινότητος , είναι
άναγκαία ή σύνταξη ένός πρώτου καταλόγου , πού θά

ονομάζεται κατάλογος I καί θά περιέχει όρισμένες
μεμονωμένες ουσίες επιλεγόμενες κυρίως βάσει τής
τοξικότητός τους, τής άνθεκτικότητός τους στό περι
βάλλον καί τής ικανότητος τους νά βιοσυσσωρεύο
νται, εκτός εκείνων τών ουσιών πού είναι βιολογικώς
άβλαβεΐς ή εκείνων πού μετατρέπονται γρήγορα σέ
ουσίες βιολογικώς άβλαβεϊς καθώς καί ένός δευτέρου
καταλόγου , πού θά ονομάζεται κατάλογος II, καί θά
περιέχει ουσίες πού έχουν έπιβλαβή άποτελέσματα γιά
τό υδάτινο περιβάλλον πού πάντως μπορούν νά περιο
ρισθούν σέ μία ορισμένη περιοχή καί πού έξαρτώνται
άπό τά χαρακτηριστικά καί τή θέση τών υδάτων στά
όποια αυτές άποβάλλονται ■ δτι ή άποβολή τέτοιων
ουσιών θά επρεπε νά υπόκειται σέ προηγούμενη άδεια
πού νά καθορίζει τούς κανόνες άπορρίψεως ·

δτι, πρέπει νά εξαλειφθεί ή ρύπανση πού προκαλείται
άπό τήν άποβολή διαφόρων έπικινδύνων ουσιών πού

άναφέρονται στόν κατάλογο I - δτι τό Συμβούλιο
πρέπει εντός ορισμένης προθεσμίας καί κατόπιν προ
τάσεως τής 'Επιτροπής, νά όρίσει τίς οριακές τιμές
τών προτύπων αποβολής τίς όποιες δέν πρέπει νά
υπερβαίνουν, τίς μεθόδους μετρήσεως καθώς καί τά

C 1 ) ΕΕ άριθ. A 5 της 8.1.1975 , σ . 62 .

(2) ΕΕ άριθ. A 108 της 15.5.1975 , σ. 76 .

(3 ) ΕΕ άριθ. A 112 της 20.12.1973 , σ . 3 .
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χρονικά ορια έντος τών οποίων πρεπει να συμμορφω
θούν οί διενεργούντες τέτοιες απορρίψεις·

δτι τά Κράτη μέλη πρέπει νά έφαρμόζουν τίς εν λόγω
οριακές τιμές, μέ εξαίρεση τίς περιπτώσεις κατά τίς
όποιες ενα Κράτος μέλος δύναται νά άποδείξει στήν
Επιτροπή , σύμφωνα μέ τήν οριζόμενη άπό τό Συμ
βούλιο διαδικασία ελέγχου , δτι επιτεύχθηκαν οί ποιο
τικοί στόχοι πού καθορίσθηκαν άπό τό Συμβούλιο
κατόπιν προτάσεως τής 'Επιτροπής, καί δτι διαφυ

λάσσονται αυτοί συνεχώς μέ τήν δράση πόύ αναπτύσ
σει, μεταξύ άλλων, τό εν λόγω Κράτος μέλος σέ όλη
τήν γεωγραφική περιοχή πού μπορεί νά προσβληθεί
άπό τίς άπορρίψεις·

ότι είναι αναγκαίο νά ελαττωθεί ή ρύπανση τών
υδάτων πού προκαλείται άπό τίς ουσίες τοϋ καταλό
γου II · δτι γιά τό σκοπό αυτό τά Κράτη μέλη πρέπει
νά καταρτίζουν προγράμματα πού νά περιλαμβάνουν
ποιοτικούς στόχους γιά τά ΰδατα σύμφωνα μέ τίς
τυχόν υπάρχουσες οδηγίες τοϋ Συμβουλίου · δτι τά
πρότυπα άποβολής πού εφαρμόζονται γιά τίς ουσίες
αύτες πρέπει νά υπολογίζονται σέ σχέση μέ τούς έν
λόγω ποιοτικούς στόχους

δτι ή παρούσα οδηγία , υπό τήν επιφύλαξη ορισμένων
εξαιρέσεων καί τροποποιήσεων, πρέπει νά έφαρμόζε
ται στίς άπορρίψεις πού γίνονται μέσα στά υπόγεια
ΰδατα , έν όψει ειδικής κοινοτικής ρυθμίσεως γιά τό
θέμα ·

δτι ενα ή περισσότερα Κράτη μέλη μεμονωμένα ή άπό
κοινού , πρέπει νά λάβουν αυστηρότερα μέτρα άπό τά
προβλεπόμενα στήν παρούσα οδηγία ·

δτι πρέπει νά συνταχθεί κατάλογος άπορρίψεως ορι
σμένων ιδιαιτέρως επικινδύνων ουσιών πού άποβάλ
λονται στό υδάτινο περιβάλλον τής Κοινότητος, οοστε
νά γίνει γνωστή ή προέλευσή τους·

δτι μπορεί νά γίνει άναγκαία ή αναθεώρηση καί, άν
χρειασθεί, ή συμπλήρωση τών καταλόγων I καί II
βάσει τής άποκτηθείσης πείρας καί κατά περίπτωση
μέ τη μεταφορά ορισμένων ουσιών άπό τόν κατάλογο
II στόν κατάλογο I ,
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β) « έσωτερικά παράκτια ΰδατα », τά ΰδατα πού ευρί
σκονται έπί της πρός την ξηρά πλευράς της βασικής
γραμμής από τήν όποια μετράται τό πλάτος των
χωρικών υδάτων, καί πού εκτείνονται στήν περί
πτωση υδατίνων ροών μέχρι τοϋ ορίου των γλυκών
υδάτων ·

γ) « όριο γλυκών υδάτων », τό μέρος τοϋ ρου τών
υδάτων όπου , κατά τήν άμπωτη καί σέ περίοδο
χαμηλής ροής τών γλυκών υδάτων, ή άλμυρότητα
αυξάνει σημαντικά από τήν παρουσία θαλασσίου
ύδατος ·

δ) « άπόρριψη », ή εισαγωγή στά ΰδατα πού προβλέ
πονται στήν παράγραφο I , ουσιών πού άπαριθ
μοϋνται στούς καταλόγους I καί II τοϋ παραρτήμα
τος, έξαιρέσει :

— τών απορρίψεων βυθοκόρων πλοίων,
— τών εργασιών απορρίψεως από πλοία μέσα στά
χωρικά ΰδατα,
— τής καταβυθίσεως αποβλήτων πλοίων μέσα στά
χωρικά ΰδατα·
ε) « ρύπανση », ή άμεση ή εμμεση απόρριψη άπό τόν
άνθρωπο ουσιών ή ενεργείας μέσα στό υδάτινο
περιβάλλον, μέ συνέπειες πού μπορούν νά θέσουν
σέ κίνδυνο τήν ανθρώπινη υγεία, νά καταστρέψουν
τους βιολογικούς πόρους γιά τό υδάτινο οικοσύ
στημα, νά παραβλάψουν τήν άναψυχή ή νά παρε
μποδίσουν άλλες νόμιμες χρήσεις τών υδάτων.
"Λούρο 2

Τά Κράτη μελη λαμβανουν τα κατάλληλα μέτρα γιά
τήν εξάλειψη τής ρυπάνσεως τών υδάτων πού προβλέ
πονται στό άρθρο I , πού προέρχεται άπό τίς επικίνδυ
νες ουσίες πού περιλαμβάνονται στίς οικογένειες καί
τίς ομάδες τών ουσιών τοϋ καταλόγου I τοϋ παραρτή
ματος καθώς καί γιά τή μείωση της ρυπάνσεως τών έν
λόγω ύδάτων πού προέρχεται άπό τίς έπικίνδυνες
ουσίες οί οποίες περιλαμβάνονται στίς οικογένειες καί

τίς ομάδες τών ουσιών τοϋ καταλόγου II τοϋ παραρτή
ματος , σύμφωνα μέ τήν παρούσα οδηγία οί διατάξεις
τής όποιας αποτελούν τό πρώτο μόνο βήμα γιά τήν

επίτευξη τοϋ ώς άνω στόχου .

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ .

"Aptfpo 3
"Αρνρο 1

1 . Ύπό τήν επιφύλαξη τοϋ άρθρου 8 ή παρούσα
οδηγία εφαρμόζεται:

Ώς πρός τίς ουσίες πού ανήκουν στίς οικογένειες καιν

τίς ομάδες τών ουσιών πού άπαριθμούνται στόν

— στά εσωτερικά επιφανειακά ΰδατα,

κατάλογο I , πού όνομάζονται κατωτέρω « ουσίες τοΰ
καταλόγου I »:

— στά έσωτερικά παράκτια ΰδατα ,

1 . Όποιαδήποτε άπόρριψη μέσα στά ΰδατα, πού

. προβλέπονται στό άρθρο I καί πού μπορεί νά

— στά υπόγεια ΰδαια .

περιέχει μία άπό τίς ουσίες αύτές, υπόκειται σέ
προηγούμενη άδεια πού χορηγείται άπό τήν αρμο

2 . Κατά τήν έννοια της παρούσης οδηγίας νοούνται :

δία άρχή τοϋ ενδιαφερομένου Κράτους μέλους·

α) « έσωτερικά ΰδατο. επιφανείας », δλα τά στάσιμα ή
ρέοντα γλυκά ΰδατα έπιφανείας πού ευρίσκονται

2 . Ή άνωτέρω άδεια καθορίζει τά πρότυπα άποβολ,ής
τών ουσιών αυτών μέσα στά ΰδατα, πού προβλέπο

στο έδαφος ένός ή περισσοτέρων Κρατών μελών ·

νται στό άρθρο I καί όταν είναι άναγκαίο γιά τήν
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έφαρμογή της παρούσης οδηγίας, τά πρότυπα απο
βολής τών ουσιών αυτών μέσα στους υπονόμους·

3 . Ώς πρός τίς ήδη υφιστάμενες άπορρίψεις τών
οΰσιών αυτών μέσα στά ΰδατα που προβλέπονται
στό άρθρο I , οί διενεργοΰντες άπορρίψεις πρέπει
νά τηρούν τούς δρους πού προβλέπονται άπό την
αδεία, έντός της προθεσμίας πού καθορίζει αυτή .
Ή έν λόγω προθεσμία δέν μπορεί νά υπερβαίνει τά
όρια πού καθορίζονται σύμφωνα μέ τό άρθρο 6
παράγραφος 4"

4 . Ή άδεια χορηγείται μόνο γιά περιορισμένη χρονι
κή διάρκεια. Μπορεί νά ανανεώνεται έν όψει τών
ένδεχομένων τροποποιήσεων τών οριακών τιμών
πού προβλέπονται στό άρθρο 6 .
"Αρνρο 4

πού προκύπτουν άπό τήν έφαρμογή τών οριακών
τιμών πού καθορίστηκαν άπό τό Συμβούλιο δυνάμει
του άρθρου 6, ιδίως έν όψει της τοξικότητος, της
άνθεκτικότητος καί τής βιοσυσσωρεύσεως τής ουσίας
γιά τήν όποία πρόκειται, στό περιβάλλον μέσα στό
όποιο πραγματοποιείται ή άποβολή .
3 . Δέν χορηγείται ή άδεια, άν ό διενεργών τήν άποβο

λή δηλώσει δτι δέν είναι σέ θέση νά τηρήσει τά
έπιβαλλόμενα πρότυπα άποβολής ή άν ή άρμόδια
άρχή τοΰ ένδιαφερομένου Κράτους μέλους διαπιστώ
σει τήν άδυναμία αυτή .
4. "Αν δέν τηρούνται τά πρότυπα άποβολής, ή άρμο
δία άρχή τοΰ ένδιαφερομένου Κράτους μέλους λαμβά
νει όλα τά κατάλληλα μέτρα γιά νά έξασφαλίσει τήν
τήρηση τών όρων τής άδειας, καί άν άπαιτεϊται γιά νά
άπαγορεύσει τήν άποβολή .

1 . Τά Κράτη μέλη έφαρμόζουν σύστημα μηδενικής
άπορρίψεως γιά τίς άπορρίψεις τών ουσιών τοΰ κατα
λόγου I μέσα στά υπόγεια ΰδατα .

"Λούρο 6

1 . Τό Συμβούλιο , άποφαινόμενο μετά άπό πρόταση

2 . Τά Κράτη μέλη έφαρμόζουν γιά τά υπόγεια ΰδατα
τίς διατάξεις τής παρούσης όδηγίας τίς σχετικές μέ τίς
ουσίες πού άνήκουν στίς οικογένειες καί τίς όμάδες
τών ουσιών πού άπαριθμοϋνται στόν κατάλογο II, καί
πού όνομάζονται κατωτέρω «ουσίες τοΰ καταλό
γου II ».

της 'Επιτροπής, θεσπίζει γιά τίς διάφορες έπικίνδυνες
ουσίες πού περιλαμβάνονται στίς οικογένειες ή όμά
δες τών ουσιών τοΰ καταλόγου I, τίς όριακές τιμές τίς

όποιες δέν πρέπει νά υπερβαίνουν τά πρότυπα άποβο
λής . Οί όριακές αύτές τιμές καθορίζονται:

α) άπό τή μεγίστη έπιτρεπομένη συγκέντρωση μιας

3 . Οί παράγραφοι 1 καί 2 δέν έφαρμόζονται οΰτε γιά

τά οικιακά λύματα οΰτε γιά τίς έγχύσεις στό έδαφος
πού πραγματοποιούνται μέσα στά βαθιά άλατοΰχα
καί άχρησιμοποίητα στρώματα .
4 . Οί διατάξεις της παρούσης όδηγίας πού άφοροΰν

τά υπόγεια ΰδατα παύουν νά έφαρμόζονται μέ τήν
έναρξη ισχύος τής ειδικής όδηγίας περί τών υπογείων
υδάτων.

έπιτρεπομένης ουσίας κατά τήν άποβολή ·

β) όπου απαιτείται άπό τή μεγίστη ποσότητα μίας
τέτοιας ουσίας έκφραζομένης σέ μονάδα βάρους

τοΰ ρύπου άνά μονάδα τοΰ χαρακτηριστικού μεγέ
θους τής ρυπαντικής δραστηριότητος (π.χ. μονάδα
βάρους άνά μονάδα πρώτης ΰλης ή άνά μονάδα
προϊόντος).
νΑν χρειάζεται, οί όριακές τιμές πού ισχύουν γιά τά
βιομηχανικά ύγρά άπόβλητα καθορίζονται κατά

"Αρϋρο 5

1 . Τά πρότυπα άποβολής πού όρίζονται άπό τις
άδειες πού έκδίδονται κατ' έφαρμογή τοΰ άρθρου 3 ,
καθορίζουν :

α) τή μεγίστη έπιτρεπομένη ποσότητα μιας ούσίας
κατά τήν άπόρριψη . Σέ περίπτωση διαλύσεως ή
όριακή τιμή πού προβλέπεται στό άρθρο 6 παρά
γραφος 1 διαιρείται διά τοΰ συντελεστού τής
διαλύσεως ·

β) τή μεγίστη έπιτρεπομένη ποσότητα μιας ούσίας τήν
άπορριπτομένη κατά τήν διάρκεια μιας ή περισσο
τέρων καθορισμένων χρονικών περιόδων. "Αν εί
ναι άνάγκη , ή μεγίστη αυτή ποσότητα δύναται
έπίσης νά έκφρασθεΐ, σέ μονάδα βάρους τοΰ ρύπου
άνά μονάδα τοΰ χαρακτηριστικού μεγέθους τής

ρυπαντικής δραστηριότητος (π.χ. μονάδα βάρους
άνά μονάδα πρώτης ΰλης ή άνά μονάδα προϊ
όντος).

2 . Γιά κάθε άδεια ή άρμόδια άρχή τοΰ ένδιαφερομέ

νου Κράτους μέλους, δύναται, άν είναι άναγκαιο νά
καθορίσει αύστηρότερα πρότυπα άποβολής άπό αυτά

τομέα καί κατά τύπο προϊόντος.

Οί όριακές τιμές πού ισχύουν γιά τίς ουσίες τοΰ
καταλόγου I καθορίζονται κυρίως βάσει :
— τής τοξικότητος,

— τής άνθεκτικότητος στό περιβάλλον,
— τής βιοσυσσωρεύσεως,
λαμβανομένων υπόψη τών καλυτέρων διαθεσίμων
τεχνικών μέσων.

2 . Τό Συμβούλιο, άποφαινόμενο μετά άπό πρόταση
τής Επιτροπής, καθορίζει ποιοτικούς στόχους γιά τίς
ουσίες τοΰ καταλόγου I.

Οί στόχοι αυτοί καθορίζονται ιδίως βάσει της τοξικό
τητος, της άνθεκτικότητος στό περιβάλλον καί τής
συσσωρεύσεως τών έν λόγω ούσιών στούς ζώντες
όργανισμούς καί στά ιζήματα, δπως τοΰτο προκύπτει
άπό τά τελευταία άναμφισβήτητα έπιστη'μονικά στοι
χεία λαμβάνοντας υπόψη τίς διαφορές τών χαρακτη
ριστικών τοΰ θαλασσίου καί τοΰ γλυκοΰ ύδατος.
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3 . Οι όριακές τιμές πού καθορίζονται σύμφωνα μέ
τήν παράγραφο I έφαρμόζονται, έξαιρέσει τών περι
πτώσεων πού τό Κράτος μέλος δύναται νά άποδείξει
στήν 'Επιτροπή, σύμφωνα μέ διαδικασία έλέγχου πού
όρίζεται άπό τό Συμβούλιο μέ πρόταση της 'Επιτρο
πής, ότι οί ποιοτικοί στόχοι πού καθορίζονται σύμφω
να μέ τήν παράγραφο 2 , ή άκόμη αύστηρότεροι
κοινοτικοί ποιοτικοί στόχοι, έπετεύχθησαν καί διαφυ
λάσσονται συνεχώς μέ τή δράση, πού άναπτύσσει
μεταξύ τών άλλων τό έν λόγω Κράτος μέλος σέ όλη τή
γεωγραφική περιοχή πού μπορεί νά προσβληθεί άπό
τίς άποβολές.

Ή ' Επιτροπή άναφέρει στό Συμβούλιο τίς περιπτώ
σεις κατά τίς όποιες έφήρμοσε τή μέθοδο ποιοτικών
στόχων. 'Ανά πενταετία τό Συμβούλιο έπανεξετάζει,
βάσι·ι προτάσεως της 'Επιτροπής καί σύμφωνα μέ τό
άρθρο 148 της συνθήκης, τίς περιπτώσεις έφαρμογής
της έν λόγω μεθόδου .

4. Γιά τίς ουσίες πού περιλαμβάνονται στίς οίκογέ
νεις καί τίς όμάδες τών ούσιών πού προβλέπονται
στήν παράγραφο 1 , τό Συμβούλιο θεσπίζει σύμφωνα
μέ τό άρθρο 12, τά δρια τών προθεσμιών πού προβλέ
πονται στό άρθρο 3 σημείο 3, λαμβάνοντας υπόψη τά
χαρακτηριστικά τών σχετικών βιομηχανικών τομέων
καί ένδεχομένως τούς τύπους τών προϊόντων.
"Αρνρο 7

1 . Για τή μείωση τής ρυπάνσεως τών υδάτων, πού
προβλέπονται στό άρθρο 1 , άπό τίς ούσίες του κατα
λόγου II, τά Κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα
γιά τήν πραγματοποίηση τών όποιων έφαρμόζουν
ιδίως τά μέσα πού προβλέπονται στίς παραγράφους 2
καί 3 .

2 . Γιά όλες τίς άπορρίψεις πού πραγματοποιούνται
στά ΰδατα πού προβλέπονται στό άρθρο 1 , οί όποιες
δύνανται νά περιέχουν ούσίες τοΰ καταλόγου II,
άπαιτεΐται προηγουμένη άδεια της άρμοδίας άρχης
τοΰ ένδιαφερομένου Κράτους μέλους, πού καθορίζει
τά πρότυπα άποβολής. Τά πρότυπα αύτά βασίζονται
στοάς ποιοτικούς στόχους πού καθορίζονται σύμφω
να μέ τήν παράγραφο 3 .
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7 . Ή 'Επιτροπή, μαζί με τά Κράτη μέλη, όργανωνει
συστηματικούς συγκριτικούς έλέγχους των προγραμ
μάτων γιά την έξασφάλιση έπαρκοΰς συντονισμοί
κατά τήν πραγματοποίησή τους. "Αν ή 'Επιτροπή τό
κρίνει άναγκαΐο, υποβάλλει γιά τόν σκοπό αύτό στό
Συμβούλιο προτάσεις έπί τοΰ θέματος.
"Αρνρο 8

Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν δλα τά κατάλληλα μέτρα
γιά τήν έφαρμογή των μέτρων πού θά λάβουν δυνάμει
της παρούσης όδηγίας ώστε νά μήν αυξηθεί ή ρύπανση
τών υδάτων γιά τά όποια δέν έφαρμόζεται τό άρθρο 1 .
Έπί πλέον, άπαγορεύουν κάθε πράξη πού Ιχει ώς
άντικείμενο ή άποτέλεσμα τήν άνατροπή τών διατάξε
ων της παρούσης όδηγίας.
"Άρνρο 9

Ή έφαρμογή τών μέτρων πού λαμβάνονται δυνάμει
τής παρούσης όδηγίας, σέ καμμιά περίπτωση δέν
δύναται νά καταλήξει σέ άμεση ή έμμεση αΰξηση της
ρυπάνσεως τών υδάτων πού προβλέπονται στό άρ
θρο 1 .
"Αρνρο 10

"Ενα ή περισσότερα Κράτη μέλη δύνανται νά λάβουν,
κατά περίπτωση, άπό κοινού ή μεμονωμένα, μέτρα
αυστηρότερα άπό αύτά πού προβλέπονται στήν πα
ρούσα όδηγία.
"Αρνρο 11

Ή άρμοδία άρχή προβαίνει στή σύνταξη καταστάσεως
τών άπορρίψεων πού πραγματοποιούνται στά ΰδατα,
πού προβλέπονται στό άρθρο 1 , καί δύνανται νά
περιέχουν ούσίες του καταλόγου I γιά τίς όποιες
έφαρμόζονται τά πρότυπα άποβολής.
"Αρϋρο 12
1 . Τό Συμβούλιο , άποφαίνεται μέ ομοφωνία έντος

έννέα μηνών, έπί κάθε προτάσεως τής 'Επιτροπής πού
3 . Τά προγράμματα πού προβλέπονται στήν παρά
γραφο 1 , περιλαμβάνουν ποιοτικούς στόχους γιά τά

ύπεβλήθη κατ' έφαρμογή τοΰ άρθρου 6, καί έπί τών
προτάσεων πού άφοροΰν τίς έφαρμοζόμενες μεθόδους

ΰδατα, οί όποιοι θεσπίζονται σύμφωνα μέ τίς τυχόν

μετρήσεως.

όδηγίες τοΰ Συμβουλίου.

4. Τά προγράμματα, δύνανται έπίσης νά περιλαμβά
νουν είδικές διατάξεις γιά τή σύνθεση καί τή χρήση

Προτάσεις πού άφοροΰν μία πρώτη σειρά ούσιών
καθώς έπίσης καί τίς έφαρμοζόμενες μεθόδους μετρή
σεως καί τίς προθεσμίες πού προβλέπονται στό άρθρο

ούσιών ή όμάδων ούσιών καθώς καί προϊόντων,

6 παράγραφος 4, ύποβάλλονται άπό τήν 'Επιτροπή

λαμβάνουν δέ ύπόψη τίς τελευταίες οίκονομικώς έφι

κτέ<; τεχνικές έξελίξεις.

έντός προθεσμίας δύο έτών άπό της κοινοποιήσεως
τής παρούσης όδηγίας.

5 . Τά προγράμματα θέτουν τά χρονικά δρια πραγμα
τοποιήσεώς τους.

προθεσμίας 27 μηνών άπό της κοινοποιήσεως της

6 . Τά προγράμματα καί τά άποτελέσματα της έφαρ

θησαν σύμφωνα μέ τό άρθρο 7 παράγραφος 7 . Τό
Συμβούλιο άποφαίνεται μέ όμοφωνία έντός προθεσμί

2 . Ή 'Επιτροπή διαβιβάζει, &ν είναι δυνατόν, έντός
παρούσης όδηγίας τίς πρώτες προτάσεις πού ύπεβλή

μογής τους άνακοινώνονται περιληπτικώς στήν 'Επι
τροπή.

ας έννέα μηνών.
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"Αρυρο 13

1 . Για τους σκοπούς αυτής τής οδηγίας; τά Κράτη
μέλη παρέχουν στην 'Επιτροπή κατόπιν αίτήσεώς της
πού υποβάλλεται κατά περίπτωση , δλες τίς άναγκαίες
πληροφορίες καί ιδίως :
— τίς λεπτομέρειες περί τών άδειων πού χορηγήθηκαν
δυνάμει τοϋ άρθρου 3 καί 7 παράγραφος 2,
— τά άποτελέσματα τής ' καταστάσεως πού προβλέ
πονται στό όρθρο ' 11 ,

— τά άποτελέσματα τής έπιβλέψεως πού Ιγινε άπό τό ,
έθνικό δίκτυο ,

— τίς συμπληρωματικές πληροφορίες περί τών προ
γραμμάτων πού προβλέπονται στό άρθρο 7 .
2 . Οί πληρόφορίες πού συγκεντρώνονται κατ' έφαρ
μογή τοΰ παρόντος άρθρου μπορούν νά χρησιμοποιη
θούν μόνο γιά τό1 σκοπό γιά τόν όποιο έζητήθησαν.

4 . Οι διατάξεις τών παραγράφων 2 καί 3 δέν έμποδί
ζουν τή δημοσίευση γενικών στοιχείων ή μελετών πού
δέν περιέχουν άτομικές πληροφορίες περί έπιχειρήσε
ων ή ενώσεων επιχειρήσεων.
"Αρϋρο 14

Τό Συμβούλιο, αποφαινόμενο κατόπιν προτάσεως τής
'Επιτροπής, ή όποία ενεργεί μέ δική της πρωτοβουλία
ή κατόπιν αιτήσεως ένός Κράτους μέλους, άναθεωρεΐ
καί, έφ' όσον υπάρχει άνάγκη , συμπληρώνει τούς
πίνακες I καί II βάσει τής πείρας πού άπεκτήθη, κατά
περίπτωση μεταφέρει όρισμένες ουσίες άπό τόν κατά
λογο II στόν κατάλογο I.
*Αρνρο 15

H παρούσα οδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .

s

3 . H Επιτροπή καί οι άρμόδιες αρχές τών Κρατών
μελών, καθώς καί οί άνώτεροι υπάλληλοι καί οί άλλοι
υπάλληλοι τους όφείλουν νά μήν άποκαλύπτουν τίς
πληροφορίες πού συγκέντρωσαν κατ' έφαρμογή τής
παρούσης όδηγίας καί οί όποιες άπό τή φύση τους
καλύπτονται άπό τό έπαγγελματικό άπόρρητο .

Έγινε στίς. Βρυξέλλες, στίς 4 Μαΐου 1976 .
Γιά τό Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος
G. THORN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας Νο 1 τών οικογενειών καί τών όμάδων ούοιών

Ό πίνακας I περιλαμβάνει όρισμένες μεμονωμένες ουσίες πού άποτελοΰν μέρος τών άκολούθων
οικογενειών καί όμάδων ουσιών οί όποιες πρέπει νά έπιλέγονται κυρίως βάσει τής τοξικότητός των,
τής άνθεκτικότητός των στό περιβάλλον, τής βιοσυσσωρεύσεώς των, έξαιρέσει τών βιολογικώς
άβλαβων ή αυτών πού μετατρέπονται γρήγορα σέ ουσίες βιολογικώς άβλαβεΐς :

1 . 'Αλογονοΰχες όργανικές ένώσεις καί ουσίες άπό τίς όποιες δύνανται νά προκύψουν τέτοιου
είδους ένώσεις μέσα στό υδάτινο περιβάλλον.
2 . Οργανοφωσφορικές ένώσεις .
3 . Όργανοκασσιτερικές ένώσεις .

4. Ουσίες πού έχουν άποδεδειγμένα καρκινογόνο ιδιότητα μέσα στό υδάτινο περιβάλλον ή μέσω
αύτουζ 1 ).
5 . Υδράργυρος καί ένώσεις του .

6 . Κάδμιο καί ένώσεις του .

7 . 'Ανθεκτικά όρυκτέλαια καί άνθεκτικοί υδρογονάνθρακες πετρελαϊκής προελεύσεως καί ότιδή
ποτε άφορα τήν έφαρμογη τών άρθρων 2 , 8 , 9 καί 14 τής παρούσης όδηγίας.

8 . 'Ανθεκτικές συνθετικές ΰλες, πού μπορούν νά έπιπλέουν, νά αιωρούνται ή νά ρέουν όπως καί νά
καθιστούν δυσχερή κάθε χρήση τών υδάτων.
Κατάλογος Π οικογενειών καί όμάδων ουσιών

Ό κατάλογος II περιλαμβάνει:

— ουσίες πού άποτελοΰν μέρος τών οικογενειών καί όμάδων ουσιών πού άπαριθμοΰνται στόν
κατάλογο I καί γιά τίς όποιες οί όριακές τιμές πού προβλέπονται στό άρθρο 6 τής όδηγίας δέν
Ιχουν καθορισθεί,

— όρισμένες μεμονωμένες ουσίες καί όρισμένες κατηγορίες ουσιών πού άποτελοΰν μέρος τών
οικογενειών καί τών όμάδων ουσιών πού άναφέρονται κατωτέρω,
καί οί όποιες μέσα σέ υδάτινο περιβάλλον έχουν βλαβερή έπίδραση πού δύναται πάντως νά
περιορισθεί σέ όρισμένη ζώνη καί πού έξαρτάται άπό τά χαρακτηριστικά τοΰ άποδέκτη καί τής
τοποθεσίας στήν όποία ευρίσκονται.
Οικογένειες καί όμάδες ουσιών πού άναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση
1 . Μεταλλοειδή καί μέταλλα κα-θως καί οι ενώσεις αυτών :

1 . Ψευδάργυρος

6 . Σελήνιο

2 . Χαλκός

7 . 'Αρσενικό
8 . 'Αντιμόνιο

3 . Νικέλιο

4 . Χρώμιο
5 . Μόλυβδος

9 . Μολυβδένιο
10 . Τιτάνιο

16 . Βαναδιο

11 . Κασσίτερος
12 . Βάριο
13 . Βηρυλλιο

17 . Κοβάλτιο
18 . Θάλλιο

14 . Βόριο
15 . Ουράνιο

19 . Τελλουριο
20. "Αργυρος

2 . Βιοκτόνα καί τά παράγωγα τους που δεν έμφανιζονται στον κατάλογο I.

3 . Ουσίες μέ έπιβλαβή έπίδραση στη γεύση καί/ή στήν όσμή τών προϊόντων πού καταναλώνονται
άπό τόν άνθρωπο πού προέρχονται άπό τό υδάτινο περιβάλλον όπως καί οί ένώσεις πού μπορούν
νά παράγουν τέτοια ούσία μέσα στά ΰδατα.
4 . Ενώσεις όργανοπυριτικές, τοξικές ή άνθεκτικές καί ουσίες πού μπορούν νά παράγουν τέτοιου
είδους ένώσεις μέσα στά ΰδατα, έξαιρέσει τών βιολογικώς άβλαβών πού μετατρέπονται γρήγορα
μέσα στό νερό σέ άβλαβεΐς ουσίες .

( i) Έφ* δσον όρισμένες ούσίες πού περιέχονται στόν κατάλογο II , i-χουν καρκινογόνο ιδιότητα , περιλαμβάνονται στήν κατηγορία 4 τοΰ
παρόντο ; καταλόγου.
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5 . Ανόργανοι ενώσεις τοΰ φωσφόρου και φωσφόρος.
6 . 'Ορυκτέλαια καί υδρογονάνθρακες πετρελαϊκής προελεύσεως μή άνθεκτικοί στό περιβάλλον.
7 . Κυανιοϋχοι ένώσεις, φθοριούχοι ένώσεις.

8 . Ουσίες πού άσκούν δυσμενή έπίδραση έπί τής ισορροπίας τοΰ όξυγόνου, ιδίως:
άμμωνία, νιτρώδη .

Δηλωση πού άφορα τό άρθρο S

Τά Κράτη μέλη υποχρεούνται νά έπιβάλλουν, προκειμένου περί έκχύσεως, μέσω
σωληνώσεων υδάτων άποχετεύσεως στήν άνοικτή θάλασσα, διατάξεις πού δύνανται νά

είναι αύστηρότερες άπό τίς προβλεπόμενες άπό τήν παρούσα όδηγία.

