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Άριθ. N 54/19

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 20ης Φεβρουαρίου 1978

περί των άποβλήτων πού προέρχονται άπό τή βιομηχανία διοξειδίου τοΰ τιτανίου

(78/ 176/ΕΟΚ)

τή γνώμη τής Συνελεύσεωςί1),

νομοθεσιών συνοδευεται από κοινοτική δράση πού θά
άποβλέπει μέ μιά ευρύτερη ρύθμιση στήν πραγματο
ποίηση ενός άπό τούς στόχους τής Κοινότητος στόν
τομέα της προστασίας τοΰ περιβάλλοντος καί τής
βελτιώσεως τής ποιότητος ζωής· δτι πρέπει λοιπόν
πρός τόν σκοπό αυτό νά προβλεφθούν όρισμένες
ειδικές διατάξεις · δτι, εφ' δσον οί έξουσίες δράσεως
πού άπαιτοΰνται γιά τόν σκοπό αυτό δέν προβλέπο
νται άπό τή συνθήκη, πρέπει νά γίνει προσφυγή στό
άρθρο 235 τής συνθήκης·

τή γνώμη της Οικονομικής καί Κοινωνικής Έπιτρο

ότι ή όδηγία 75 /442/ΕΟΚ(5) άφορα τή διάθεση των

πής(2),

άποβλήτων έν γένει · δτι γιά τά άπόβλητα πού προέρ
χονται άπό τή βιομηχανία διοξειδίου τοΰ τιτανίου

'Εκτιμώντας :

πρέπει νά προβλεφθεί ενα ειδικό καθεστώς γιά τήν

ότι τά απόβλητα πού προέρχονται άπό τή βιομηχανία

τοΰ περιβάλλοντος άπό τίς έπιβλαβεΐς συνέπειες πού
προκαλούνται άπό τήν άπόρριψη, τήν άνεξέλεγκτη
έγκατάλειψη ή έναπόθεση αυτών των άποβλήτων·

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος, καί ιδίως τά άρθρα 100 καί 235 ,
τήν πρόταση τής Έπιτροπής ,

εγγύηση τής προστασίας τής άνθρωπίνης υγείας καί

διοξειδίου τοΰ τιτανίου είναι επιβλαβή γιά τήν άν
θρώπινη υγεία καθώς καί γιά τό περιβάλλον· ότι
κατόπιν τούτου θά επρεπε νά προλαμβάνεται καί νά
μειοΰται προοδευτικώς ή ρύπανση πού προκαλείται
άπό αυτά τά άπόβλητα προκειμένου νά εξαλειφθεί ·

ότι τά προγράμματα δράσεως τών Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων τοΰ 1973 (3) καί τοΰ 1977 (4) στόν τομέα τοΰ
περιβάλλοντος προβλέπουν τήν άνάγκη άναλήψεως
κοινοτικής δράσεως κατά τών άποβλήτων πού προέρ
χονται άπό τή βιομηχανία διοξειδίου τοΰ τιτανίου ·
ότι μία διαφορά μεταξύ τών διατάξεων πού ήδη
εφαρμόζονται ή αυτών πού ευρίσκονται στό στάδιο
τής προετοιμασίας στά διάφορα Κράτη Μέλη , δσον
άφορα τά άπόβλητα πού προέρχονται άπό τή βιομη
χανία διοξειδίου τοΰ τιτανίου , δύναται νά δημιουργή
σει άνισους δρους άνταγωνισμοΰ καί νά εχει ως έκ
τούτου άμεση έπίπτωση στή λειτουργία τής κοινής

άγοράς - ότι είναι λοιπόν σκόπιμο νά γίνει στόν έν
λόγω τομέα ή προσέγγιση τών νομοθεσιών πού προ
βλέπεται στό άρθρο 100 τής συνθήκης·
ότι φαίνεται αναγκαίο δπως ή προσέγγιση αυτή τών
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δτι γιά τήν έπίτευξη αυτών τών στόχων πρέπει νά

προβλεφθεί ενα σύστημα προηγουμένης άδείας γιά
τήν άπόρριψη, καταβύθιση, έναποθήκευση, άπόθεση
καί έγχυση τών άποβλήτων δτι ή χορήγηση τής
άδείας αυτής πρέπει νά υπόκειται σέ ειδικές
προϋποθέσεις ·
δτι ή άπόρριψη , ή καταβύθιση, ή έναποθήκευση , ή
άπόθεση καί ή έγχυση στό Ιδαφος τών άποβλήτων
πρέπει νά συνοδεύονται άφ' ένός άπό τόν ελεγχο τών
άποβλήτων καί άφ' έτέρου άπό τόν ελεγχο καί τήν
έπιτήρηση τοΰ χώρου περί τοΰ όποιου πρόκειται·

ότι γιά τίς παλαιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις τά
Κράτη Μέλη πρέπει νά καταρτίσουν πρό τής 1ης
'Ιουλίου 1980 προγράμματα προοδευτικής μειώσεως
της ρυπάνσεως πού προκαλείται άπό τά άπόβλητα
προκειμένου νά έξαλειφθεΐ· ότι τά προγράμματα
αυτά πρέπει νά καθορίζουν γενικούς στόχους μειώ
σεως πού πρέπει νά έπιτευχθεΐ μέχρι τήν 1η 'Ιουλίου
1987 τό άργότερο καί νά όρίζουν τά μέτρα πού πρέπει
νά ληφθοΰν γιά κάθε έγκατάσταση·
ότι γιά τίς νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις τά Κράτη
(5) ΕΕ αριθ. N 194 τής 25.7.1975 , σ. 39 .
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Μέλη πρέπει νά χορηγούν προηγουμένη άδεια · ότι της
άδειας αυτής πρέπει, νά προηγείται μελέτη περί της
επιδράσεως έπί του περιβάλλοντος καί νά δύναται νά

νέες βιομηχανικές έγκαταστάσεις οί έπεκτασεις

χορηγείται μόνο στίς επιχειρήσεις εκείνες πού άνα
λαμβάνουν τήν υποχρέωση νά χρησιμοποιούν τά ολι
γότερο επιβλαβή γιά τό περιβάλλον υλικά, μεθόδους

αύξηση της ικανότητος παραγωγής διοξειδίου του
τιτανίου της σχετικής έγκαταστάσεως κατά 15 000

πού έγιναν σέ παλαιές βιομηχανικές έγκαταστά
σεις καί πού όδηγοΰν, γιά τήν περιοχή αυτή, σέ
τόννους κατ' ετος ή περισσότερο .

καί τεχνολογίες πού είναι διαθέσιμες στήν άγορά,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

"Αρϋρο 1

1 . Ή παρούσα οδηγία εχει ως αντικείμενο τήν πρόλη
ψη καί τήν προοδευτική μείωση μέ σκοπό τήν εξάλει
ψη της ρυπάνσεως πού προκαλείται άπό τά άπόβλητα

πού προέρχονται άπό τή βιομηχανία διοξειδίου τοϋ
τιτανίου .

2 . Κατά τήν έννοια της παρούσας οδηγίας νοείται ώς :

"A ούρο 2

Τά Κράτη Μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα γιά νά
έξασφαλίσουν ότι τά άπόβλητα θά διατεθούν χωρίς
νά θέσουν σέ κίνδυνο τήν άνθρώπινη ύγεία καί χωρίς
νά επιφέρουν βλάβη στό περιβάλλον καί ιδίως :
— χωρίς νά δημιουργήσουν κίνδυνο γιά τά ΰδατα ,
τόν άτμοσφαιρικό άέρα ή τό έδαφος οΰτε γιά τήν
πανίδα καί χλωρίδα·
— χωρίς νά θίξουν τήν τοποθεσία καί τό τοπίο .

α) ρύπανση': ή κατ' άμεσο ή εμμεσο τρόπο άπόρριψη
κάθε καταλοίπου πού προκύπτει άπό τή διαδι
κασία παραγωγής του διοξειδίου τοΰ τιτανίου ή
όποία πραγματοποιείται άπό τόν άνθρωπο έντός
ενός χώρου καί ή όποία έπιφέρει συνέπειες πού
μπορούν νά θέσουν σέ κίνδυνο τήν άνθρώπινη
ύγεία , νά βλάψουν τούς έμβιους πόρους καί τό
οικολογικό σύστημα, νά έμποδίσουν τήν ψυχαγω
γία ή τίς άλλες νόμιμες χρήσεις τοΰ χώρου περί τοϋ
όποιου πρόκειται·
β) άπόβλητο :
— κάθε κατάλοιπο πού προκύπτει άπό τή διαδι
κασία παραγωγής τοΰ διοξειδίου τοΰ τιτανίου
τό όποιο ό κάτοχος του άπορρίπτει ή ύποχρε
οΰται νά άπορρίψει δυνάμει τών έθνικών δια
τάξεων πού ισχύουν·
— κάθε κατάλοιπο πού προκύπτει άπό τή διαδι
κασία επεξεργασίας ένός καταλοίπου πού άνα
φέρεται στό πρώτο εδάφιο ·

γ) διάθεση :
— ή συγκέντρωση , διαλογή , μεταφορά, επεξεργα
σία τών άποβλήτων, καθώς καί ή έναποθήκευ
ση καί άπόθεσή τους έπί ή έντός τοΰ έδάφους

Άρνρο 3

Τά Κράτη Μέλη λαμβάνουν τά κατάλληλα μέτρα γιά
προωθήσουν τήν πρόληψη , τήν άνακύκλωση καί τή
μετατροπή τών άποβλήτων, τήν άπόκτηση άπό αυτά
πρώτων υλών καθώς καί κάθε άλλη μέθοδο πού θά
επέτρεπε τήν επαναχρησιμοποίηση τών άποβλήτων.
"Αρνρο 4

1 . Ή άπόρριψη , ή καταβύθιση , ή έναποθήκευση , ή
άπόθεση καί ή έγχυση στό Εδαφος τών άποβλήτων
άπαγορεύονται χωρίς προηγουμένη αδεία πού χορη
γείται άπό τήν άρμοδία άρχή τοΰ Κράτους Μέλους έπί
τοΰ έδάφους τοΰ όποιου παρήχθησαν τά άπόβλητα .
Προηγουμένη άδεια πρέπει επίσης νά χορηγείται άπό
τήν άρμοδία άρχή τοΰ Κράτους Μέλους
— έπί τοΰ έδάφους τοΰ όποιου άπορρίπτονται, ένα
ποθηκεύονται, άποτίθενται ή έγχύονται στό έδα
φος τά άπόβλητα ·

— άπό τό έδαφος τοΰ όποιου έκβάλλονται ή καταβυ
θίζονται.

καί ή έγχυση τους έντός τοΰ έδάφους·
— ή άπόρριψη στά ΰδατα έπιφανείας, στά υπό
γεια ΰδατα καί στή θάλασσα καθώς καί ή
βύθισή τους στή θάλασσα·
— οί εργασίες μετατροπής οί άπαραίτητες γιά τήν
επαναχρησιμοποίηση , άνάκτηση ή άνακύκλω
ση τους·

δ) παλαιές βιομηχανικές έγκαταστάσεις : οί βιομηχα
νικές έγκαταστάσεις πού έχουν ήδη δημιουργηθεί
κατά τήν ήμερομηνία κοινοποιήσεως της παρού
σας όδηγίας·

ε) νέες βιομηχανικές έγκαταστάσεις : οί βιομηχανικές
έγκαταστάσεις πού άρχίζουν νά δημιουργούνται
κατά τήν ήμερομηνία κοινοποιήσεως της παρού

σας όδηγίας ή έκεΐνες πού δημιουργήθηκαν μετά
άπό αυτή τήν ήμερομηνία. Έξομοιοΰνται πρός τίς

2 . Ή αδεία δύναται νά δοθεί μόνον γιά περιορισμένη

χρονική διάρκεια . Δύναται δέ νά ανανεωθεί.
"Αρνρο 5

Σέ περίπτωση άπορρίψεως ή καταβυθίσεως ή άρμοδία
άρχή συμφώνως πρός τό άρθρο 2 καί βάσει τών
πληροφοριών πού παρεσχέθησαν συμφώνως πρός τό
παράρτημα I δύναται νά χορηγήσει τήν άδεια πού
προβλέπεται στό άρθρο 4 υπό τήν προϋπόθεση :
α) ότι ή διάθεση τών άποβλήτων δέν δύναται νά
πραγματοποιηθεί μέ πλέον κατάλληλα μέσα·

β) ότι μετά άπό έκτίμηση βάσει τών κοινών έπιστημο
νικών καί τεχνικών γνώσεων δέν προβλέπεται
έπιβλαβές άποτέλεσμα άμεσο ή μεταγενέστερο στό
υδάτινο περιβάλλον·
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γ) δτι δέν θά έπέλθει βλάβη στή ναυσιπλοΐα, στην
αλιεία, στήν αναψυχή , στήν έξόρυξη των πρώτων
ύλών, στήν άφαλάτωση , στήν ίχθυοτροφία καί
στήν όστρακοκαλλιέργεια, στίς περιοχές ιδιαιτέ
ρου έπιστημονικοϋ ένδιαφέροντος καί στίς άλλες
νόμιμες χρήσεις τών έν λόγω υδάτων.
"Αρνρο 6

Σέ περίπτωση έναποθηκεύσεως, άποθέσεως, ή έγχυ
σεως στό έδαφος, ή άρμοδία άρχή, συμφώνως πρός τό
άρθρο 2 καί βάσει τών πληροφοριών πού παρέχονται
συμφώνως πρός τό παράρτημα I, δύναται νά χορηγή
σει τήν άδεια πού προβλέπεται στό άρθρο 4 υπό τήν
προϋπόθεση :

α) δτι ή διάθεση τών άποβλήτων δέν δύναται νά
πραγματοποιηθεί μέ πλέον κατάλληλα μέσα·

β) δτι μετά άπό έκτίμηση βάσει τών κοινών έπιστημο
νικών καί τεχνικών γνώσεων δέν προβλέπεται
έπιβλαβές άποτέλεσμα, άμεσο ή μεταγενέστερο
στά υπόγεια ΰδατα, στό Ιδαφος ή στήν ά
τμόσφαιρα ·
γ) δτι δέν θά έπέλθει βλάβη στήν άνάπλαση, στήν
έξόρυξη τών πρώτων ύλών, στά φυτά, στά ζώα,
στίς περιοχές ιδιαιτέρου έπιστημονικοϋ ένδιαφέ
ροντος καί στίς άλλες νόμιμες χρήσεις τών έν λόγω
χώρων.
"Αρνρο 7

1 . 'Οποιοσδήποτε καί άν είναι ό τρόπος καί ό βαθμός
έπεξεργασίας τών έν λόγω άποβλήτων, ή άπόρριψη, ή
καταβύθιση, ή έναποθήκευση, ή άπόθεση καί ή έγχυ
ση τους στό Ιδαφος συνοδεύονται άπό Ιλεγχο τών

άποβλήτων καθώς καί τοΰ γύρω χώρου άπό φυσική,
χημική, βιολογική καί οικολογική άποψη δπως άναφέ

Μέλους λαμβάνει δλα τά αναγκαία μέτρα γιά νά
έπανορθώσει μία άπό τίς άκόλουθες καταστάσεις καί
ένδεχομένως άπαιτεί τήν άναστολή των έργασιών
άπορρίψεως, καταβυθίσεως, έναποθηκεύσεως, άπο
θέσεως ή έγχύσεως :

α) έάν τά άποτελέσματα του έλέγχου πού προβλέπε
ται στό παράρτημα II μέρος A σημείο 1 άποδει
κνύουν δτι δέν έτηρήθησαν οί προϋποθέσεις γιά
τήν προηγουμένη άδεια πού προβλέπεται στά
άρθρα 4, 5 καί 6, ή

β) έάν τά άποτελέσματα των πειραμάτων όξείας τοξι
κότητος πού προβλέπονται στό παράρτημα II
μέρος A σημείο 2 άποδεικνύουν δτι οί μέγιστοι
βαθμοί πού όρίζονται έκεΐ Ιχουν ξεπερασθεί, ή
γ) έάν τά άποτελέσματα τοΰ έλέγχου πού προβλέπε
ται στό παράρτημα II μέρος B έμφανίζουν μία
χειροτέρευση τοΰ έν λόγω χώρου πού ευρίσκεται
μέσα στήν έξεταζομένη ζώνη, ή
δ) έάν σέ περίπτωση άπορρίψεως ή καταβυθίσεως
έπέρχεται βλάβη στή ναυσιπλοΐα, στήν άλιεία,
στήν άναψυχή, στήν έξόρυξη πρώτων ύλών, στήν
άφαλάτωση, στήν ίχθυοτροφία ή στήν όστρακο
καλλιέργεια, στίς περιοχές ιδιαιτέρου έπιστημονι
κοϋ ένδιαφέροντος καί στίς άλλες νόμιμες χρήσεις
των έν λόγω χώρων, ή
ε) έάν σέ περίπτωση έναποθηκεύσεως, άποθέσεως ή
έγχύσεως στό Ιδαφος έπέρχεται βλάβη στήν άνα
ψυχή, στήν έξόρυξη πρώτων ύλών, στά φυτά, στά
ζώα, στίς περιοχές Ιδιαιτέρου έπιστημονικοϋ ένδι
αφέροντος καί στίς άλλες νόμιμες χρήσεις τών έν
λόγω χώρων.

2. Έάν πρόκειται γιά περισσότερα άπό Ινα Κράτη
Μέλη, τά μέτρα λαμβάνονται κατόπιν κοινής συμφω
νίας τους.
"Αρϋρο 9

ρεται στό παράρτημα II.

2 . Ό Ελεγχος πραγματοποιείται περιοδικώς άπό ëvav
ή περισσότερους όργανισμούς πού όρίζονται άπό τό
Κράτος Μέλος τοϋ όποιου ή άρμοδία άρχή έξέδωσε
τήν άδεια κατά τήν Ιννοια τοϋ άρθρου 4 . Σέ περίπτω
ση διακρατικής ρυπάνσεως μεταξύ Κρατών Μελών ό
όργανισμός όρίζεται άπό κοινού άπό τά Ενδιαφερόμε
να μέρη .
3 . Ή 'Επιτροπή ύποβάλλει στό Συμβούλιο, έντός
προθεσμίας ένός έτους άπό της κοινοποιήσεως της
παρούσας όδηγίας, πρόταση περί τοϋ τρόπου έπιβλέ
ψΒως καί έλέγχου τών σχετικών χώρων. Τό Συμβούλιο
άποφαίνεται έπί της προτάσεως αυτής έντός προθε
σμίας Ιξι μηνών μετά τή δημοσίευση στήν 'Επίσημη
Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων τών γνω
μών της Συνελεύσεως καί της Οικονομικής καί Κοινω
νικής 'Επιτροπής.

1 . Στην περίπτωση τών παλαιών βιομηχανικών εγκα
ταστάσεων, τά Κράτη Μέλη καταρτίζουν προγράμμα*·
τα προοδευτικής μειώσεως της ρυπάνσεως, προκειμέ
νου νά έξαλειφθεϊ ή ρύπανση ή όποία προκαλείται
άπό τά άπόβλητα πού προέρχονται άπό αυτές τίς
έγκαταστάσεις.

2. Τά προγράμματα πού άναφέρονται στήν παράγρα
φο 1 καθορίζουν τούς γενικούς στόχους μειώσεως της
ρυπάνσεως άπό τά ύγρά, στερεά ή άέρια άπόβλητα
πού πρέπει νά έπιτευχθοΰν τό άργότερο μέχρι τήν 1η
'Ιουλίου 1978 . Τά προγράμματα περιλαμβάνουν έπί
σης καί τούς ένδιαμέσους στόχους. Περιλαμβάνουν
έξάλλου πληροφορίες περί της καταστάσεως τοϋ έν
λόγω χώρου, περί τών μέτρων μειώσεως της ρυπάνσε
ως, καθώς καί περί τών μεθόδων έπεξεργασίας τών
άποβλήτων πού δημιουργούνται άπό τίς μεθόδους
παραγωγής.

"Αρθρο 8

1 . Ή άρμοδία άρχή τοϋ ένδιαφερομένου Κράτους

3 . Τά προγράμματα πού προβλέπουν στήν παρά
γραφο 1 διαβιβάζονται στήν 'Επιτροπή τό άργότερο
τήν 1η Ιουλίου 1980, προκειμένου νά μπορέσει νά

Επίσημη 'Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
υποβάλει στο Συμβουλιο, εντός προθεσμίας εξι μηνών
άπό της παραλαβής τοΰ συνόλου τών έθνικών προ
γραμμάτων, τίς κατάλληλες προτάσεις πού άποβλέ
πουν στό συντονισμό τών προγραμμάτων αύτών, δσον
άφορα τή μείωση τής ρυπάνσεως μέ σκοπό τήν έξάλει
ψή της καί τή βελτίωση τών δρων άνταγωνισμοΰ στόν
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προηγούνται μελετες περιβαλλοντολογικών έπιπτώσε

ων. Δύνανται δέ νά χορηγούνται μόνον στίς έπιχειρή
σεις πού δηλώνουν ότι άναλαμβάνουν τήν υποχρέωση
νά μη χρησιμοποιούν παρά τά υλικά, τίς μεθόδους καί

τίς τεχνολογίες πού είναι διαθέσιμες στήν άγορά καί
πού κρίνονται όλιγότερο έπιζήμιες γιά τό περιβάλλον.

τομέα τής παραγωγής διοξειδίου τοΰ τιτανίου . Τό
Συμβούλιο άποφαίνεται επί τών προτάσεων αύτών
έντός προθεσμίας εξι μηνών μετά τή δημοσίευση στήν
'Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
τών γνωμών τής Συνελεύσεως καί τής Οικονομικής καί

Υπο την επιφύλαξη τής όδηγίας αυτής τά Κράτη

Κοινωνικής Επιτροπής .

Μέλη δύνανται νά θεσπίσουν αυστηρότερες ρυθμί

Άρνρο 12

σεις .

4 . Τό. Κράτη Μέλη έφαρμόζουν ενα πρόγραμμα άπό
τήν 1η 'Ιανουαρίου 1982 τό άργότερο .
"Αρνρο 10

Άρ#ρο 13
1 . Προς τον σκοπο εφαρμογής τής παρούσας όδηγίας

τά Κράτη Μέλη παρέχουν στήν Επιτροπή δλες τίς
1 . Τά προγραμματα πού προβλέπονται στό άρθρο 9
παράγραφος 1 πρέπει νά καλύπτουν όλες τίς παλαιές
βιομηχανικές εγκαταστάσεις καί νά ορίζουν τά μέτρα
πού πρέπει νά ληφθούν γιά κάθε εγκατάσταση .

— τών άδειων πού έχορηγήθησαν συμφώνως πρός τά

2 . "Οταν σέ ειδικές περιπτώσεις ενα Κράτος Μέλος

— τών άποτελεσμάτων τοΰ έλεγχου τοΰ σχετικού

κρίνει ότι γιά μιά ειδική έγκατάσταση δέν είναι
άναγκαΐο κανένα συμπληρωματικό μέτρο γιά νά εκ
πληρωθούν οί υποχρεώσεις πού τίθενται άπό τήν
παρούσα οδηγία, αυτό τό Κράτος Μέλος παρέχει στήν
'Επιτροπή τά δικαιολογητικά τά όποια τό όδηγούν
στό συμπέρασμα αυτό έντός προθεσμίας εξι μηνών
άπό τής κοινοποιήσεως τής παρούσας όδηγίας .

3 . 'Αφού προβεί μέ πλήρη άνεξαρτησία σέ κάθε
άναγκαία επαλήθευση τών δικαιολογητικών αύτών, ή
'Επιτροπή μπορεί νά αποδεχθεί τίς απόψεις τοΰ

Κράτους Μέλους, ότι δέν είναι άναγκαΐο νά ληφθούν
συμπληρωματικά μέτρα γιάτή σχετική ιδιαίτερη έγκα
τάσταση . Ή 'Επιτροπή πρέπει νά δώσει τή δικαιολο

άναγκαΐες πληροφορίες περί :
άρθρα 4, 5 καί 6 ,

χώρου τής έγκαταστάσεως πού πραγματοποιήθηκε
συμφώνως πρός τό άρθρο 7 ,

— τών μέτρων πού έλήφθησαν συμφώνως πρός τό
άρθρο 8 .

'Επίσης παρέχουν στήν Επιτροπή τίς πληροφορίες
γενικής φύσεως πού λαμβάνουν στά πλαίσια του
άρθρου 1 1 , δσον άφορα τά ύλικά, τίς μεθόδους καί τίς
τεχνολογίες.

γημένη συναίνεσή της έντός προθεσμίας εξι μηνών .

2 . Οί πληροφορίες οί όποιες συλλέγονται κατ' εφαρ
μογή τοΰ παρόντος άρθρου δύνανται νά χρησιμοποιη
θούν μόνον πρός τό σκοπό εφαρμογής τής παρούσας

4 . Σέ περίπτωση πού ή 'Επιτροπή δέν συμφωνεί μέ τό
Κράτος Μέλος πρέπει νά συμπεριληφθούν στό πρό
γραμμα τοΰ έν λόγω Κράτους Μέλους συμπληρωματι
κά μέτρα περί της σχετικής έγκαταστάσεως .

3 . Ή 'Επιτροπή καί οί άρμόδιες άρχές τών Κρατών
Μελών καθώς καί οί υπάλληλοι τους καί άλλοι υπάλ
ληλοι εί,ναι υποχρεωμένοι νά μήν διαδίδουν τίς πληρο

5 . Στήν περίπτωση κατά τήν όποία ή Επιτροπή δώσει

σας όδηγίας καί οί όποιες άπό τή φύση τους καλύ

όδηγίας.

φορίες πού συλλέγουν κατά τήν εφαρμογή τής παρού

τή συναίνεσή της, ή συναίνεση αυτή πρέπει νά άποτε

πτονται άπό επαγγελματικό άπόρρητο .

λέσει τό άντικείμενο μιας περιοδικής έπανεξετάσεως
υπό τό φώς τών άποτελεσμάτων τοΰ έλέγχου πού

4 . Οί παράγραφοι 2 καί 3 δέν έμποδίζουν τή δημοσί

διενεργείται κατ έφαρμογή της παρούσας όδηγίας καί
τών σημαντικών μετατροπών οί όποιες θά ήδύναντο

νά επέλθουν στή χρησιμοποιουμένη παραγωγική δια
δικασία ή στούς στόχους πού επιδιώκονται στά πλαί
σια τής πολιτικής τοΰ περιβάλλοντος.

"Αρπρο 11

Για τις νει·ς βιομηχανικές εγκαταστάσεις άπαιτεΐται
προηγουμένη Ικδοση άδειος άπό τίς άρμόδιες άρχές
τοΰ Κράτους Μέλους στό Εδαφος τοΰ όποιου πρόκει

ται νά άνεγερθοΰν. Τών άδειων αύτών πρέπει νά

ευση γενικών πληροφοριών ή μελετών πού δέν περιέ
χουν άτομικά στοιχεία τών επιχειρήσεων ή ένώσεων
επιχειρήσεων.
"Λούρο 14

Άνά τριετία τά Κράτη Μέλη συντάσσουν εκθεση περί
τής προλήψεως καί προοδευτικής μειώσεως τής ρυ
πάνσεως πού προκαλείται άπό τά άπόβλητα πού
προέρχονται άπό τή βιομηχανία διοξειδίου τοΰ τιτα
νίου καί τή διαβιβάζουν στήν Επιτροπή ή όποία καί
τήν άνακοινώνει στά άλλα Κράτη Μέλη .
Ή 'Επιτροπή άνά τριετία συντάσσει εκθεση πρός τό
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Συμβούλιο καί τη Συνέλευση έπί της έφαρμογής της
παρούσας όδηγίας.

θεσπίζουν γιά τόν τομέα ό όποιος διέπεται από την

"Αρ&ρο 15

"Αρνρο 16

1 . Τά Κράτη Μέλη λαμβάνουν τά άναγκαΐα μέτρα για

Ή παρούσα όδηγία απευθύνεται στά Κράτη Μέλη .

τή συμμόρφωσή τους πρός τήν παρούσα όδηγία έντός
προθεσμίας δώδεκα μηνών άπό της κοινοποιήσεώς
της καί πληροφορούν περί τούτου άμέσως τήν Επι
τροπή.

2 . Τά Κράτη Μέλη άνακοινώνουν στήν Επιτροπή τό
κείμενο των διατάξεων του έσωτερικοϋ δικαίου πού

παρούσα οδηγία .

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 20 Φεβρουαρίου 1978 .
Γιά τό Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος
Per H jEKKERUP
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

H ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 4, 5 ΚΑΙ 6

A. Χαρακτηριστικά καί σύνθεση των υλικών:

1 , συνολική ποσότης καί μέση σύνθεση των υλικών (π.χ. άνά ετος)·

2 , μορς)ή (π.χ. στερεά, λασπώδης , υγρή ή άέριος)·
3 , φυσικές ΐδιότητες(δπως διαλυτότης καί πυκνότης), χημικές καί βιομηχανικές (όπως άπαίτηση
σέ όξυγόνο) καί βιολογικές·
4 , τοξικότης ·

5 , άνθεκτικότης φυσική , χημική καί βιολογική·

6 , βιολογική συσσώρευση καί μεταβολή σέ βιολογικά υλικά ή ιζήματα ·
7 , ευαισθησία στίς φυσικές, χημικές καί βιοχημικές μεταβολές καί άλληλεπίδραση μέσα στό
σχετικό περιβάλλον μέ άλλα όργανικά καί άνόργανα υλικά·
8 , πιθανότης ζημιών καί άλλων άλλοιώσεων πού έλαττώνουν τήν έμπορική άξία τών θαλασσίων
πόρων (ψάρια, μαλάκια, όστρακα, κλπ .).
B. Χαρακτηριστικά τοΰ χώρου καταβυθίσεως ή άπορρίψεως καί μέθοδοι διαθέσεως:

1 , τοποθεσία (π.χ. συντεταγμένες της ζώνης βυθίσεως ή άπορρίψεως, τό βάθος καί ή άπόσταση
άπό τίς άκτές, θέση σέ σχέση μέ άλλες τοποθεσίες (όπως ζώνες άναψυχής, άναπαραγωγής,
καλλιεργείας καί άλιείας Ιχθύων καί έκμεταλλεύσιμοι πόροι)·

2 , ρυθμός άπορρίψεως τοΰ ύλικοΰ (π.χ. ήμερησία, έβδομαδιαία, μηνιαία ποσότης)·
3 , μέθοδοι συσκευασίας καί τοποθετήσεως, κατά περίπτωση·

4, άρχική διάλυση πού πραγματοποιείται μέ τήν προτεινομένη μέθοδο έκφορτώσεως , ειδικότερα
τήν ταχύτητα τών πλοίων·
5 , χαρακτηριστικά διασποράς (δπως έπίδραση τών ρευμάτων τών παλιρροιών καί τοΰ άνεμου

στήν όριζόντια μετακίνηση καί τήν κάθετη άνάμιξη)·
6 , χαρακτηριστικά τοΰ ύδατος (όπως θερμοκρασία, ρΗ, άλμυρότης, στρωμάτωση , δείκτες
ρυπάνσεως : κυρίως διαλελυμένου όξυγόνου (OD), χημική άπαίτηση σέ όξυγόνο (COD),
βιοχημική άπαίτηση σέ όξυγόνο (BOD), παρουσία όργανικοΰ ή άνοργάνου άζώτου καί
κυρίως έμφάνιση άμμωνίας, αιωρουμένων υλών, άλλων θρεπτικών συστατικών,
παραγωγικότητα) ·

7 , χαρακτηριστικά τοΰ βυθοΰ (δπως τοπογραφία, γεωχημικά καί γεωλογικά χαρακτηριστικά,
βιολογική παραγωγικότητα) ·

8 , ύπαρξη καί άποτελέσματα παλαιών καταβυθίσεων ή άπορρίψεων στή σχετική ζώνη (π.χ.
δείγματα πού νά δεικνύουν τήν ύπαρξη βαρέων μετάλλων καί τήν περιεκτικότητα σέ όργανικό
άνθρακα).

Γ. Χαρακτηριστικά τοΰ χώρου άποθέσεως, έναποθηκεύσεως fi έγχύοεως καί μέθοδοι διαθέσεως :
1 , γεωγραφική θέση·

2 , χαρακτηριστικά τών παρακειμένων ζωνών
3 , μέθοδοι συσκευασίας καί τοποθετήσεως κατά περίπτωση·

4 , χαρακτηριστικά τών μεθόδων άποθέσεως, έναποθηκεύσεως καί έγχύσεως συμπεριλαμβανο
μένης της έκτιμήσεως τών προληπτικών μέτρων πού έλήφθησαν γιά τήν άποφυγή της
ρυπάνσεως τών υδάτων, τοΰ έδάφους καί της άτμοσφαίρας .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

A. "Ελεγχος των άποβλήτων

Οί έργασίες διαθέσεως συνοδεύονται:
1 , άπό ελεγχο περί της ποσότητος, της συνθέσεως καί της τοξικότητος των άποβλήτων γιά νά

είναι σίγουρο δτι τηρούνται οί προϋποθέσεις προηγουμένης άδειας πού προβλέπεται στά
άρθρα 4, 5 καί 6·

2 . άπό πειράματα όξείας τοξικότητος έπί όρισμένων ειδών μαλακίων, όστράκων, ιχθύων καί
πλαγκτόν καί κατά προτίμηση έπί των ειδών πού ευρίσκονται συνήθως στίς ζώνες άπορρίψε
ως . Επίσης διενεργούνται πειράματα έπί δειγμάτων τού είδους Artemia salina .
Τά πειράματα αύτά δέν πρέπει νά έμφανίζουν γιά χρονική διάρκεια 36 ώρών καί μέ άραίωση
άποβλήτου 1 πρός 5 000 :

— θνησιμότητα πλέον τού 20%, δσον άφορα τά ένήλικα άτομα τών ειδών υπό έξέταση,
— θνησιμότητα υψηλότερη της έλεγχομένης όμάδος πειραματόζωων, δσον άφορα τά νεογνά.
B. Επίβλεψη καί έλεγχος τοΰ περιβάλλοντος

I. Σέ περίπτωση άπορρίψεως σέ γλυκά ύδατα ή στή θάλασσα ή σέ περίπτωση καταβυθίσεως, ό
ελεγχος αυτός άναφέρεται στά άκόλουθα τρία άντικείμενα : στή στήλη ύδατος, τούς όργανι
σμούς καί τά ιζήματα . Ό περιοδικός ελεγχος της καταστάσεως της ζώνης πού προσβάλλεται
άπό τά άπόβλητα θά επιτρέψει τήν παρακολούθηση της έξελίξεως τών χώρων πού άναφέ
ρονται .

Ό ελεγχος άφορα Ιδίως :

1 , τό ρΗ "
2 , τό διαλελυμένο όξυγόνο ■
3 , τή διαύγεια·

4 , τά ένυδρα όξείδια καί τά υδροξείδια τού σιδήρου έν αίωρήσει·

5 , τά τοξικά μέταλλα στό νερό, στά αΙωρούμενα στερεά, στά ιζήματα καί συσσωρευμένα,
στούς βενθικούς καί πελαγικούς όργανισμούς πού 6χουν έπιλεγεΐ·

6 , τήν ποκιλία καί τή σχετική καί άπόλυτη άφθονία της χλωρίδος καί της πανίδος.
II. Σέ περίπτωση έναποθηκεύσεως, άποθέσεως ή έγχύσεως ό Ελεγχος περιλαμβάνει ίδίως :
1 , πειράματα γιά νά έξασφαλισθεΐ δτι δέν έπήλθε έπιβλαβές άποτέλεσμα στά νερά έπιφανείας
ή τά υπόγεια . Τά πειράματα αύτά πρέπει νά άφορούν έκτός τών άλλων καί:
— τήν οξύτητα,
— τήν περιεκτικότητα σέ σίδηρο (διαλελυμενο και αιωρούμενο),
— την περιεκτικότητα σε άσβεστιο ,
— ένδεχομένως δέ τή συγκέντρωση τών τοξικών μετάλλων (διαλελυμένα καί έν αίωρήσει) ·
2 , ένδεχομένως πειράματα γιά τόν προσδιορισμό της βλάβης πού τυχόν έπήλθε στή δομή τού
υπεδάφους ·
3 , γενική έκτίμηση τής οικολογίας της περιοχής πού συνορεύει μέ τόν τόπο άποθέσεως,
έναποθηκεύσεως ή έγχύσεως .

