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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΑΗΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Μαΐου 1991
για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
(91 /271 /EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130P,

την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :

ότι, με το ψήφισμα του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1988
για την προστασία της Βόρειας Θάλασσας και άλλων
υδάτων στην Κοινότητα (4), η Επιτροπή καλείται να υποβά
λει προτάσεις για τα μέτρα που απαιτούνται σε κοινοτικό
επίπεδο όσον αφορά την επεξεργασία των αστικών
λυμάτων *

ότι η ρύπανση που οφείλεται σε ανεπαρκή επεξεργασία των
λυμάτων σε ένα κράτος μέλος συχνά επηρεάζει τα ύδατα
άλλων κρατών μελών · ότι απαιτείται δράση σε κοινοτικό
επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 130Π ·
ότι, για να αποφεύγονται οι αρνητικές επιδράσεις στο περι
βάλλον από τη διάθεση ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστι
κών λυμάτων, απαιτείται γενικώς η δευτεροβάθμια επεξερ
γασία τους·

ότι στις ευαίσθητες ζώνες είναι ανάγκη να επιβάλλεται
αυστηρότερη επεξεργασία · ότι σε ορισμένες λιγότερο ευαί
σθητες ζώνες ενδέχεται να επαρκεί η πρωτοβάθμια επεξερ

ότι η διοχέτευση βιομηχανικών αποβλήτων στα δίκτυα
αποχέτευσης, καθώς και για την απόρριψη λυμάτων και
λυματολάσπης από σταθμούς επεξεργασίας αστικών
λυμάτων, πρέπει να ρυθμίζεται από γενικές διατάξεις, κανό
νες ή/και να απαιτείται ειδική έγκριση ·

ότι, για την απόρριψη, από ορισμένους βιομηχανικούς
κλάδους, βιοαποικοδομήσιμων βιομηχανικών λυμάτων που
δεν διοχετεύονται σε σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμά
των πριν από την απόρριψη στα ύδατα πρέπει να ισχύουν
κατάλληλες απαιτήσεις·
ότι πρέπει να ενθαρρύνεται η ανακύκλωση της λυματολά
σπης που προκύπτει από την επεξεργασία των λυμάτων · ότι
πρέπει να σταματήσει σταδιακώς η απόρριψη λυματολά
σπης στα επιφανειακά ύδατα ·
ότι οι σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων, τα ύδατα και η
διάθεση της λυματολάσπης πρέπει να παρακολουθούνται
ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος από
τις αρνητικές επιδράσεις της απόρριψης λυμάτων ■

ότι πρέπει να εξασφαλισθεί η ενημέρωση του κοινού για τη
διάθεση των λυμάτων και της λυματολάσπης, με τη μορφή
περιοδικών εκθέσεων·

ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονούν και να υποβάλλουν
στην Επιτροπή εθνικά προγράμματα για την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας·

ότι πρέπει να συσταθεί επιτροπή, η οποία θα επικουρεί την
Επιτροπή σε θέματα εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και
προσαρμογής της στην τεχνική πρόοδο,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

γασία ·
ΆρSρο 1
(') ΕΕ
ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αρι9.
αριθ.
αρι9.
αριθ.

C
C
C
C
C

1 της 4. 1 . 1990, σ. 20, και
287 της 15. 11 . 1990, σ. 11 .
260 της 15. 10. 1990, σ. 185.
168 της 10. 7. 1990, σ. 36.
209 της 9. 8. 1988, σ. 3 .

H παρούσα οδηγία αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και
την απόρριψη αστικών λυμάτων και την επεξεργασία και
την απόρριψη λυμάτων από ορισμένους βιομηχανικούς
τομείς.
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φυκων και ανωτέρων μορφών φυτικής ζωής, με συνακό
λουθη ανεπιθύμητη διαταραχή της ισορροπίας των
οργανισμών που ζουν στα ύδατα και υποβάθμιση της
ποιότητας των εν λόγω υδάτων.

ΆρSρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1 . «Αστικά λύματα»: τα οικιακά λύματα ή το μείγμα
οικιακών με βιομηχανικά λύματα ή/και όμβρια ύδατα.

2. «Οικιακά λύματα»: τα λύματα από περιοχές κατοικίας
και υπηρεσιών που προέρχονται κυρίως από τον ανθρώ
πινο μεταβολισμό και τις εμπορικές δραστηριότητες.

12. «Εκβολές ποταμών»: η μεταβατική ζώνη στο στόμιο
ενός ποταμού, μεταξύ γλυκών και παράκτιων υδάτων.
Τα κράτη μέλη ορίζουν τα εξωτερικά (προς τη θάλασσα)
όρια των εκβολών για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας, στα πλαίσια του εκτελεστέου προγράμματος,
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2.

13. «Παράκτια ύδατα»: τα ύδατα πέραν της γραμμής της
αμπώτιδας ή του εξωτερικού ορίου των εκβολών ενός
ποταμού.

3. «Βιομηχανικά λύματα»: οποιαδήποτε λύματα που απορ
ρίπτονται από κτίρια και χώρους που χρησιμοποιούνται
για οποιαδήποτε εμπορική ή βιομηχανική δραστηριό
τητα, και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια
ύδατα.

4. «Οικισμοί»: οι περιοχές στις οποίες o πληθυσμός ή/και
οι οικονομικές δραστηριότητες είναι επαρκώς συγκε
ντρωμένα ώστε τα αστικά λύματα να μπορούν να
συλλέγονται και να διοχετεύονται σε σταθμό επεξεργα
σίας αστικών λυμάτων ή σε τελικό σημείο απόρριψης.
5. «Δίκτυο αποχέτευσης»: το σύστημα αγωγών που συλλέ
γει και διοχετεύει τα αστικά λύματα.
6. «1 ι.π. (μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού)»: το αποικοδο
μήσιμο οργανικό φορτίο που παρουσιάζει βιομηχανικές
ανάγκες σε οξυγόνο πέντε ημερών (ΒΟD 5) ίσες προς 60
g/ημέρα.
7. «Πρωτοβάθμια επεξεργασία»: η επεξεργασία των αστι
κών λυμάτων με φυσική ή/και χημική μέθοδο που περι
λαμβάνει την καθίζηση των αιωρούμενων στερεών, ή με
άλλες μεθόδους με τις οποίες το ΒΟD 5 των εισερχομέ
νων λυμάτων μειώνεται τουλάχιστον κατά 20% πριν
από την απόρριψη και το συνολικό φορτίο των αιωρού
μενων στερεών στα εισερχόμενα λύματα μειώνεται κατά
50% τουλάχιστον.

8. «Δευτεροβάθμια επεξεργασία»: η επεξεργασία των αστι
κών λυμάτων με μέθοδο που, κατά κανόνα, περιλαμβά
νει βιολογική επεξεργασία με δευτεροβάθμια καθίζηση,
ή με άλλες μεθόδους διά των οποίων τηρούνται οι απαι
τήσεις που καθορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήμα
τος I.
9. « Κατάλληλη επεξεργασία» : η επεξεργασία των αστικών
λυμάτων με μέθοδο ή/και σύστημα διάθεσης που
επιτρέπει στα ύδατα υποδοχής να ανταποκρίνονται
στους σχετικούς ποιοτικούς στόχους και στις συναφείς
διατάξεις της παρούσας οδηγίας και άλλων κοινοτικών
οδηγιών.

ΑρSρο 3

1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι οικισμοί να
διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων :
— έως τις 31 Δεκεμβρίου 2000 το αργότερο, για τους οικι
σμούς με ισοδύναμο πληθυσμό (ι.π.) άνω των 15 000 και
— έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, για τους οικι
σμούς με ι.π. μεταξύ 2 000 και 15 000.

Για τα αστικά λύματα των οποίων η απόρριψη πραγματο
ποιείται σε ύδατα υποδοχής που θεωρούνται «ευαίσθητες
ζώνες», σύμφωνα με το άρθρο 5, τα κράτη μέλη μεριμνούν
ώστε να υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης το αργότερο έως τις
31 Δεκεμβρίου 1998 για τους οικισμούς με ι.π. άνω των
10000.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εγκατάσταση αυτών των
δικτύων δεν δικαιολογείται, είτε λόγω του ότι δεν ωφελεί το
περιβάλλον, είτε λόγω υπερβολικού κόστους, χρησιμοποι
ούνται μεμονωμένα συστήματα ή άλλα κατάλληλα συστή
ματα που επιτυγχάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος.

2. Τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 1 αποχετευτικά
δίκτυα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος
1, σημείο A. Οι απαιτήσεις αυτές είναι δυνατόν να τροπο
ποιούνται με τη διαδικασία του άρθρου 18.

ΑρΒρο 4
1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα αστικά λύματα που
διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα να υποβάλλονται,
πριν από την απόρριψή τους, σε δευτεροβάθμια ή σε ισοδύ
ναμη επεξεργασία, ως εξής :

— το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2000, για όλες τις
απορρίψεις λυμάτων από οικισμούς με ι.π. άνω των
15 000,

10. «Ιλύς»: το κατάλοιπο ιλύος, επεξεργασμένο ή όχι, που
προέρχεται από σταθμούς επεξεργασίας αστικών
λυμάτων.

— το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, για όλες τις
απορρίψεις λυμάτων από οικισμούς με ι.π. μεταξύ 10 000

11 . «Ευτροφισμός» : o εμπλουτισμός των υδάτων με
θρεπτικές ουσίες, ιδίως ενώσεις αζώτου ή/και
φωσφόρου, που προκαλεί την ταχύτερη ανάπτυξη

— το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, για τα λύματα
που αποβάλλονται σε γλυκά ύδατα και σε εκβολές
ποταμών, από οικισμούς με ι.π. μεταξύ 2 000 και 10 000.

και 15 000,
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2. Τα αστικά λύματα που απορρίπτονται σε ύδατα ορει
νών περιοχών (υψομέτρου άνω των 1 500 μέτρων), όπου,
λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, η βιολογική επεξεργασία
είναι δυσεφάρμοστη, μπορούν να υποβάλλονται σε λιγότερη
αυστηρή επεξεργασία από εκείνη που ορίζεται στην παρά
γραφο 1 , εφόσον λεπτομερείς μελέτες αποδεικνύουν ότι οι
εν λόγω απορρίψεις δεν επηρεάζουν δυσμενώς το περι
βάλλον.

3. Οι απορρίψεις από τους περιγραφόμενους στις παρα
γράφους 1 και 2 σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι περιοχές που προ
σδιορίζονται ως ευαίσθητες μετά την προβλεπόμενη στην
παράγραφο 6 επανεξέταση να ικανοποιούν τις ως άνω απαι
τήσεις εντός επτά ετών.

8. Εάν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει σ' ολόκληρο το
έδαφός του την προβλεπόμενη στις παραγράφους 2, 3 και 4
επεξεργασία, τότε δεν είναι υποχρεωμένο να προσδιορίζει
ευαίσθητες περιοχές για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας.

πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος I
σημείο B. Οι απαιτήσεις αυτές είναι δυνατόν να τροποποι
ούνται με τη διαδικασία του άρθρου 18.

4. Το φορτίο που εκφράζεται με ι.π. υπολογίζεται με
βάση το μέγιστο μέσο εβδομαδιαίο φόρο που εισέρχεται
στο σταθμό επεξεργασίας στη διάρκεια του έτους, εξαιρου
μένων των ασυνήθων καταστάσεων, όπως οι περιπτώσεις
καταρρακτώδους βροχής.

Αρθρο 5

1 . Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη
προσδιορίζουν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1993, τις ευαίσθητες
περιοχές σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο
παράρτημα II.

2. Τα κράτη μέλη μεριμούν ώστε, πριν από την απόρριψή
τους σε ευαίσθητες περιοχές, τα αστικά λύματα που διοχε
τεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα, να υποβάλλονται, το
αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1998, σε επεξεργασία
αυστηρότερη από εκείνη που περιγράφεται στο άρθρο 4, για
όλες τις απορρίψεις από οικισμούς με ι.π. άνω των 10 000.

3. Οι απορρίψεις από τους περιγραφόμενους στην παρά
γραφο 2 σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων πρέπει
να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος I
σημείο B. Οι απαιτήσεις αυτές είναι δυνατόν να τροποποι
ούνται με τη διαδικασία του άρθρου 18.
4. Εναλλακτικά, οι απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 3
για μεμονωμένες εγκαταστάσεις δεν χρειάζεται να εφαρμό

Αρθρο 6

1 . Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη
μπορούν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1993 το αργότερο, να
προσδιορίζουν τις λιγότερο ευαίσθητες περιοχές σύμφωνα
με τα κριτήρια του παραρτήματος II.
2. Τα αστικά λύματα που απορρίπτονται σε παράκτια
ύδατα από οικισμούς με 10 000 έως 150 000 ι.π. ή σε ύδατα
εκβολών ποταμών από οικισμούς με 2 000 έως 10 000 ι.π.,
μπορούν, εάν οι απορρίψεις γίνονται στις περιγραφόμενες
στην παράγραφο 1 περιοχές, να υποβάλλονται σε επεξεργα
σία λιγότερο αυστηρή από την επεξεργασία που περιγράφε
ται στο άρθρο 4, υπό την προϋπόθεση ότι :
— οι απορρίψεις αυτές υποβάλλονται τουλάχιστον σε
πρωτοβάθμια επεξεργασία όπως ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 7, σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου του
παραρτήματος I σημείο Δ,,
— ολοκληρωμένες μελέτες δείχνουν ότι οι απορρίψεις αυτές
δεν επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον.
Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις κατάλ
ληλες πληροφορίες σχετικά με τις προαναφερόμενες μελέτες.
3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋπο
θέσεις της παραγράφου 2, υποβάλλει σχετική πρόταση στο
Συμβούλιο.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε o κατάλογος των λιγό
τερο ευαίσθητων περιοχών να επανεξετάζεται ανά τετραε
τία τουλάχιστον.

ζονται σε ευαίσθητες περιοχές, όταν μπορεί να αποδειχθεί
ότι το ελάχιστο ποσοστό μείωσης του συνολικού φορτίου
από όλους τους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων στην
περιοχή αυτή είναι τουλάχιστον 75 % για τον ολικό
φώσφορο και τουλάχιστον 75% για το ολικό άζωτο.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι περιοχές που παύουν
να χαρακτηρίζονται ως λιγότερο ευαίσθητες, να πληρούν,
εντός επτά ετών, τις συναφείς απαιτήσεις των άρθρων 4 και

5. Οι απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας αστικών
λυμάτων που βρίσκονται στις οικείες λεκάνες υδροσυλλογής
ευαίσθητων περιοχών και συμβάλλουν στη ρύπανση των
περιοχών αυτών, υπόκεινται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

Αρθρο 7

Το άρθρο 9 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
λεκάνες υδροσυλλογής που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
βρίσκονται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε άλλο κράτος μέλος.
6. Τα κράτη μέλη μεριμούν ώστε o κατάλογος των ευαί
σθητων περιοχών να επανεξετάζεται ανά τετραετία τουλάχι
στον.

5.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2005 το αργότερο, τα διοχετευόμενα στα αποχετευτικά
δίκτυα αστικά λύματα, προτού απορριφθούν, να υφίστανται
κατάλληλη επεξεργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο
9, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

— όταν απορρίπτονται σε γλυκά ύδατα και σε εκβολές
ποταμών από οικισμούς με λιγότερο από 2 000 ι.π.,
— όταν απορρίπτονται σε παράκτια ύδατα από οικισμούς
με λιγότερο από 10 000 ι.π.

30. 5 . 91

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 135/43

Άρθρο 8

Αρθρο U

1 . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οφείλονται σε τεχνικά
προβλήματα και για γεωγραφικά καθορισμένες ομάδες
πληθυσμού, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν ειδική
αίτηση στην Επιτροπή για να τους παραχωρηθεί μεγαλύ
τερη προθεσμία για να συμμορφωθούν με το άρθρο 4.

1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, μέχρι τις 31 Δεκεμ
βρίου 1993 το αργότερο, τα βιομηχανικά λύματα που διοχε
τεύονται στα αποχετευτικά δίκτυα και στους σταθμούς

2. Στη δεόντως αιτιολογημένη αυτή αίτηση, εκτίθενται οι
τεχνικές δυσκολίες που συναντά το κράτος μέλος και
προτείνεται πρόγραμμα δράσης, με το σχετικό χρονοδιά
γραμμα εφαρμογής, με σκοπό την επίτευξη του στόχου της
παρούσας οδηγίας. Το χρονοδιάγραμμα αυτό περιλαμβάνει
στο πρόγραμμα για την εφαρμογή της οδηγίας που αναφέρε
ται στο άρθρο 17.

2. Οι κανόνες ή/και οι ειδικές άδειες πρέπει να πληρούν
τις απαιτήσεις του παραρτήματος I σημείο Γ. Οι απαιτήσεις

3. Μόνο τεχνικοί λόγοι μπορούν να γίνουν δεκτοί, η δε
παράταση της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο
1 , δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

4. H Επιτροπή εξετάζει την εν λόγω αίτηση και λαμβάνει
τα κατάλληλα μέτρα με διαδικασία του άρθρου 18.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και όταν μπορεί να αποδει
χθεί ότι η επεξεργασία των αποβλήτων με περισσότερο
προηγμένες τεχνολογίες μεθόδους δεν αποφέρει κανένα
όφελος για το περιβάλλον, τα αστικά λύματα, που απορρί
πτονται σε λιγότερο ευαίσθητες περιοχές, από οικισμούς με
άνω των 150 000 ι.π., μπορούν να υποβάλονται στην επεξερ
γασία που προβλέπει το άρθρο 6 για τα λύματα που προέρ
χονται από οικισμούς με ι.π. μεταξύ 10000 και 150000.

Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκ των
προτέρων στην Επιτροπή τη σχετική έγγραφη τεκμηρίωση.
H Επιτροπή εξετάζει την περίπτωση και λαμβάνει κατάλ
ληλα μέτρα, με τη διαδικασία του άρθρου 18.
Αρθρο 9
Στις περιπώσεις που τα ύδατα στην περιοχή δικαιοδοσίας
ενός κράτους μέλους επηρεάζεται αρνητικά από απορρίψεις
αστικών λυμάτων τα οποία προέρχονται από άλλο κράτος
μέλος, το κράτος μέλος του οποίου θίγονται τα ύδατα
μπορεί να κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία στο άλλο κράτος
μέλος και στην Επιτροπή.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη οργανώνουν, ενδεχομένως με
τη συμμετοχή της Επιτροπής τις αναγκαίες διαβουλεύσεις
για τον προσδιορισμό του είδους των εν λόγω απορρίψεων
και για τον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να ληφθούν
επιτόπου για την προστασία των θιγόμενων υδάτων ώστε
να επιτευχθεί η συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρού
σας οδηγίας.
Αρθρο 10

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι σταθμοί επεξεργασίας
αστικών λυμάτων, που κατασκευάζονται ώστε να συμμορ
φώνονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 4, 5, 6 και 7, να
σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να λειτουργούν και να
συντηρούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει επαρκείς αποδό
σεις υπό όλες τις συνήθεις τοπικές κλιματικές συνθήκες.
Κατά το σχεδιασμό των σταθμών, λαμβάνονται υπόψη οι
εποχιακές διακυμάνσεις του φορτίου.

επεξεργασίας αστικών λυμάτων να υπόκεινται σε εκ των

κανόνες ή/και στην παροχή ειδικών αδειών από τις αρμό
διες αρχές ή τα κατάλληλα όργανα.

αυτές είναι δυνατόν να τροποποιούνται με τη διαδικασία
του άρθρου 18.
3. Οι κανόνες και οι ειδικές άδειες επαναξετάζονται και,
ενδεχομένως αναπροσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.
Αρθρο 12

1 . Τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει να επαναχρησιμοποι
ούνται, όποτε είναι σκόπιμο. O τρόπος διάθεσης των λυμά
των πρέπει να μειώνει σταο ελάχιστο τις αρνητικές επιδρά
σεις στο περιβάλλον.
2. Οι αρμόδιες αρχές ή τα κατάλληλα όργανα μεριμνούν
ώστε η διάθεση λυμάτων από σταθμούς επεξεργασίας αστι
κών λυμάτων να υπόκειται σε προηγούμενους κανόνες
ή/και ειδικές άδειες.

3. Οι προηγούμενοι κανόνες ή/και ειδικές άδειες για
απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων
που γίνονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 σε οικι
σμούς 2 000 έως 10 000 ι.π. προκειμένου για απορρίψεις σε
γλυκά νερά και εκβολές ποταμών, και 10 000 ι.π. ή περισσό
τερο, προκειμένου για οποιαδήποτε απόρριψη, πρέπει να
περιέχουν όρους που να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις
του παραρτήματος 1 σημείο B. Οι απαιτήσεις αυτές είναι
δυνατόν να τροποποιούνται με τη ^διαδικασία του άρθρου
18 .

Οι κανόνες ή/και οι άδειες επανεξετάζονται και, ενδε
χομένως, αναπροσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστή

4.

ματα.

Αρθρο 13

1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στις 31 Δεκεμβρίου
2000 το αργότερο, τα βιοαποικοδομήσιμα βιομηχανικά
λύματα που προέρχονται από εγκαταστάσεις που ανήκουν
στους βιομηχανικούς τομείς του παραρτήματος III και δεν
διοχετεύονται στους σταθμούς επεξεργασίας αστικών
λυμάτων, πριν απορριφθούν στα ύδατα υποδοχής, να
πληρούν, πριν από την απόρριψή τους, τους όρους που
θεσπίζονται, στα πλαίσια προηγούμενων κανόνων ή/και
ειδικών αδειών, από οι αρμόδιες αρχές ή τα κατάλληλα
όργανα, για όλες τις απορρίψεις απο εγκαταστάσεις με
4 000 ι.π. ή περισσότερο.

2. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1993 το αργότερο, οι αρμό
διες αρχές ή τα κατάλληλα όργανα των κρατών μελών
καθορίζουν τις απαιτήσεις που προσιδιάζουν στην εκάστοτε
βιομηχανία για τις απορρίψεις των εν λόγω λυμάτων.

3.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994 το αργότερο, η Επιτροπή

συγκρίνει τις ανάγκες των κρατών μελών, δημοσιεύει τα
σχετικά αποτελέσματα υπό τύπον εκθέσεως και, ενδεχο
μένως υποβάλλει κατάλληλη πρόταση.

Αριθ. L 135/44

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αρθρο 14

1 . H λυματολάσπη που παράγεται κατά την επεξεργασία
των λυμάτων πρέπει να επαναχρησιμοποιείται, όποτε είναι
σκόπιμο. O τρόπος διάθεσης πρέπει να μειώνει στο
ελάχιστο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
2. Οι αρμόδιες αρχές ή τα κατάλληλα όργανα μεριμνούν
ώστε, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1998 το αργότερο, η διάθεση
της λυματολάσπης από σταθμούς επεξεργασίας αστικών
λυμάτων να υπόκειται σε γενικούς κανόνες, σε καταχώρηση
ή σε χορήγηση άδειας.

3 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παύσει, μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 1998 το αργότερο, η διάθεση της λυματολάσπης

σε επιφανειακά ύδατα με απόρριψή της από πλοία, απόρ
ριψη από αγωγούς μεταφοράς ή άλλα μέσα.
4. Μέχρι την αναφερόμενη στην παράγραφο 3 παύση της
διάθεσης της λυματολάσπης τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε
η συνολική ποσότητα τοξικών, μη αποικοδομήσιμων ή
βιοσωρεύσιμων υλικών, που περιέχεται στη λυματολάσπη,
της οποίας η διάθεση γίνεται στα επιφανειακά ύδατα, να
υπόκειται σε άδεια και να μειώνεται προοδευτικά.
ΑρSρο 15

1.

Οι αρμόδιες αρχές ή τα κατάλληλα όργανα παρακολου

θούν :

— τις απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας αστικών
λυμάτων, για να εξακριβώνουν τη συμμόρφωση προς τις
απαιτήσεις του παραρτήματος I σημείο B, σύμφωνα με
τις διαδικασίες ελέγχου που ορίζονται στο παράρτημα I
σημείο Δ,
— την ποσότητα και τη σύνθεση της λυματολάσπης που
διατίθεται σε επιφανειακά ύδατα.
2. Οι αρμόδιες αρχές ή τα κατάλληλα όργανα παρακολου
θούν τα ύδατα που δέχονται απορρίψεις από σταθμούς
επεξεργασίας αστικών λυμάτων και απ' ευθείας απορρίψεις
σύμφωνα με το άρθρο 13, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
μπορεί να αναμένεται ότι θα θιγεί σημαντικά το περιβάλ
λον από τις απορρίψεις αυτές.

3. Στην περίπτωση απόρριψης που υπόκειται στις διατά
ξεις του άρθρου 6 και στην περίπτωση διάθεσης της λυματο
λάσπης σε επιφανειακά ύδατα, τα κράτη μέλη παρακολου
θούν και διεξάγουν κάθε άλλη ενδεχομένως απαιτούμενη
μελέτη για να επαληθεύσουν ότι η απόρριψη ή η διάθεση
δεν επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον.
4. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τις αρμόδιες
αρχές ή τα κατάλληλα όργανα σύμφωνα με τις παραγρά
φους 1 , 2 και 3, φυλάσσονται από τα κράτη μέλη και τίθε
νται στην διάθεση της Επιτροπής εντός έξι μηνών από την
παραλαβή σχετικής αίτησης.
5.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την αναφερόμενη στις

παραγράφους 1 , 2 και 3 παρακολούθηση, μπορούν να
καταρτίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18.
ΑρSρο 16

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 90/313/EOK
του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 1990 σχετικά με την ελεύ
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θερη πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος ('), τα κράτη
μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές ή τα αρμόδια
όργανα να δημοσιεύουν ανά διετία έκθεση για την κατά
σταση της διάθεσης των αστικών λυμάτων και της λυματο
λάσπης στην περιοχή τους. Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται
από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή μόλις δημοσιευθούν.
ΑρSρο 17
1 . Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1993 το αργότερο, τα κράτη
μέλη καταρτίζουν πρόγραμμα για την εφαρμογή της παρού
σας οδηγίας.

2.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με

το πρόγραμμα αυτό, μέχρι τις 30 Ιουνίου 1994, το αργότερο.
3. Ανά διετία και μέχρι τις 30 Ιουνίου το αργότερο, τα
κράτη μέλη παρέχουν, εάν απαιτείται, στην Επιτροπή,
ενημερωμένα στοιχεία για τις περιγραφόμενες στην παρά
γραφο 2 πληροφορίες.
4. Οι μέθοδοι και τα σχήματα που χρησιμοποιούνται για
την έκθεση των εθνικών προγραμμάτων καταρτίζονται με
τη διαδικασία του άρθρου 18. Κάθε τροποποίηση των εν
λόγω μεθόδων και σχημάτων εγκρίνεται με την ίδια διαδι
κασία.

5. Ανά διετία, η Επιτροπή επανεξετάζει και αξιολογεί τα
στοιχεία που λαμβάνει, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και
3 και δημοσιεύει σχετική έκθεση.
ΑρSρο 18

1 . H Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή την οποία
αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας
προεδεύει o αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
2. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην
επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. H
Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα
σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει o πρόεδρος ανάλογα με
τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. H γνώμη διατυπώνε
ται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148
παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφά
σεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει της
Επιτροπής. Κατά τη ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι
των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται
σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. O πρόεδρος δεν
λαμβάνει μέρος στη ψηφοφορία.

3. α) H Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ·

β) όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη
γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή
υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, στο Συμβούλιο
πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από
την υποβολή της πρότασης, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπί
ζονται από την Επιτροπή, εκτός εάν το Συμβούλιο έχει
αποφασίσει με απλή πλειοψηφία ότι αντιτίθεται προς τα εν
λόγω μέτρα.
(') ΕΕ αριθ. L 158 της 23 . 6. 1990, σ. 56.
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ΑρSρο 19

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 30
Ιουνίου 1993. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 , όταν θεσπίζονται από
τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, ή συνο
δεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσί
ευση τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις αυτής της αναφοράς
καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο
των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.

Αριθ. L 135/45
ΑρSρο 20

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 1991 .

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
R. SΤΕΙCΗΕΝ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 135/46

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ

A. Αποχετευτικά δίκτυα (')

Τα αποχετευτικά δίκτυα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της επεξεργασίας των λυμάτων.

O σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση των αποχετευτικών δικτύων πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα
με τις καλύτερες τεχνικές γνώσεις, που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος, ιδίως όσον αφορά :
— τον όγκο και τα χαρακτηριστικά των αστικών λυμάτων,
— την πρόληψη διαρροών,
— τον περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων υποδοχής λόγω υπερχειλίσεων από νεροποντές.
B. Απόρριψη από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα ύδατα υποδοχής (')

1 . O σχεδιασμός ή η μετασκευή των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων γίνεται έτσι ώστε να μπορούν να λαμβά
νονται αντιπροσωπευτικά δείγματα των εισερχομένων και των επεξεργασμένων λυμάτων προτού απορρι
φθούν στα ύδατα υποδοχής.
2. Οι απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων, οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία,
σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας οδηγίας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που παρατίθενται
στον πίνακα 1 .

.

3. Επιπλέον, οι απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων προς τις ευαίσθητες περιοχές όπου
παρουσιάζεται ευτροφισμός, όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα II σημείο A στοιχείο α), πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις που παρατίθενται στον πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος.

4. Όπου πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα ύδατα υποδοχής ανταποκρίνονται σε τυχόν άλλες σχετικές οδηγίες,
ισχύουν αυστηρότερες απαιτήσεις από όσες παρατίθενται στους πίνακες 1 ή/και 2.
5. Τα σημεία απόρριψης των αστικών λυμάτων επιλέγονται ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο δυνατόν, οι
επιπτώσεις στα ύδατα υποδοχής.

Γ. Βιομηχανικό λύματα

Τα βιομηχανικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα και σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμά
των πρέπει να υποβάλλονται στην απαιτούμενη προκαταρκτική επεξεργασία, ώστε :

— να προστατεύεται η υγεία του προσωπικού που εργάζεται στα αποχετευτικά δίκτυα και τους σταθμούς
επεξεργασίας,

— να εξασφαλίζεται ότι δεν προκαλείται ζημία στα αποχετευτικά δίκτυα, τους σταθμούς επεξεργασίας λυμά
των και το συναφή εξοπλισμό,

— να εξασφαλίζεται ότι δεν εμποδίζεται η λειτουργία του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων και η επεξεργασία
της λυματολάσπης,

— να ελέγχεται ότι οι απορρίψεις από τους σταθμούς επεξεργασίας δεν επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον
και δεν εμποδίζουν τα ύδατα υποδοχής να πληρούν τις απαιτήσεις άλλων κοινοτικών οδηγιών,
— να εξασφαλίζεται η διάθεση της λυματολάσπης με ασφαλή και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο.
Δ. Μέθοδοι αναφοράς για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

1 . Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε η μέθοδος παρακολούθησης που εφαρμόζεται να ανταποκρίνεται τουλάχι
στον στο επίπεδο απαιτήσεων που περιγράφεται κατωτέρω.

Είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και άλλες μέθοδοι, διαφορετικές από εκείνες που αναφέρο
νται στα σημεία 2, 3 και 4, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μέθοδοι αποδεδειγμένα παράγουν ισοδύναμα
αποτελέσματα.

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμοζόμενη
μέθοδο. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των σημείων 2, 3 και 4, υποβάλλει στο
Συμβούλιο τις δέουσες προτάσεις.

(') Δεδομένου ότι, στην πράξη, είναι αδύνατο να κατασκευασθούν αποχετευτικά δίκτυα και στα9μοί επεξεργασίας, ούτως ώστε να εί
ναι δυνατή η επεξεργασία όλων των λυμάτων υπό καταστάσεις όπως ασυνήθεις ισχυρές βροχοπτώσεις, τα κράτη μέλη αποφασί
ζουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ρύπανσης από υπερχειλίσεις υδάτων λόγω νεροποντής. Τα μέτρα αυτά μπορούν να

βασίζονται στο 6α9μό αραίωσης στη χωρητικότητα των σχετικών αποδεκτών σε σχέση με τη ροή κατά την εποχή ξηρασίας ή σε
ορισμένο αποδεκτό ετήσιο αρι9μό υπερχειλίσεων.
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2. Εικοσιτετράωρα δείγματα ανάλογα προς τη ροή ή βασισμένα στη χρονική διάρκεια συλλέγονται στο ίδιο,
σαφώς καθορισμένο σημείο της εξόδου και, εφόσον χρειάζεται, της εισόδου του σταθμού επεξεργασίας,
ώστε να ελέγχεται κατά πόσον τα εξερχόμενα λύματα πληρούν τις απαιτήσεις απόρριψης που ορίζονται
στην παρούσα οδηγία.

Εφαρμόζονται κατάλληλες διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές με στόχο τη μείωση στο ελάχιστο της αποικο
δομήσεως των δειγμάτων μεταξύ συλλογής και αναλύσεως.

3. O ελάχιστος ετήσιος αριθμός δειγμάτων καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του σταθμού επεξεργασίας και
συλλέγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους:

2 000 — 9 999 ut.:

12 δείγματα τον πρώτο χρόνο.

4 δείγματα τα επόμενα χρόνια εφόσον αποδειχθεί ότι τον πρώτο
χρόνο το νερό πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας· εάν
κανένα από τα 4 δείγματα δεν είναι ικανοποιητικό, τον επόμενο
χρόνο πρέπει να λαμβάνονται 12 δείγματα.

10000 — 49 999 ι.π.:

12 δείγματα

άνω των 50 000 ι.π.:

24 δείγματα

4. Τα επεξεργαζόμενα λύματα θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στις σχετικές παραμέτρους εάν, για καθεμία
σχετική παράμετρο χωριστά, τα δείγματα δείχνουν ότι τα εν λόγω λύματα ανταποκρίνται στη σχετική τιμή
της παραμέτρου ως εξής:

α) για τις παραμέτρους που ορίζονται στον πίνακα 1 και στο άρθρο 2 σημείο 7, o ανώτατος αριθμός δειγμά
των o οποίος επιτρέπεται να μην συμφωνεί με τις απαιτήσεις για τις συγκεντρώσεις ή/και τα ποσοστά
μείωσης του πίνακα 1 και του άρθρου 2 σημείο 7, καθορίζεται στον πίνακα 3 ·
6) για τις παραμέτρους του πίνακα όσον αφορά τις συγκεντρώσεις, τα εκτός ορίων δείγματα τα οποία
λαμβάνονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας δεν πρέπει να αποκλίνουν από τις τιμές των παραμέ
τρων περισσότερο απο 100%. Για τις οριακές τιμές συγκέντρωσης που αφορούν τα ολικά αιωρούμενα
στερεά, είναι δυνατόν δεκτές αποκλίσεις μέχρι 150 % γ) για τις παραμέτρους που αναφέρονται στον πίνακα 2, o ετήσιος μέσος όρος των τιμών των δειγμάτων για
κάθε παράμετρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις σχετικές οριακές τιμές.

5. Οι ακραίες τιμές για την ποιότητα των εν λόγω λυμάτων δεν λαμβάνονται υπόψη, εφόσον οφείλονται σε
ασυνήθεις καταστάσεις, όπως π.χ. νεροποντή.
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Πίνακας 1: Απαιτήσεις για απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων που διέπονται από τα άρθρα 4 και
5 της παρούσας οδηγίας. Εφαρμόζεται η τιμή συγκρέντρωσης ή το ποσοστό μείωσης.
Ελάχιστη
Παράμετροι

Συγκέντρωση

Μέθοδοι μέτρησης
αναφοράς

εκατοστιαία

μείωση
C)

Βιομηχανικές ανάγκες σε
οξυγόνο (BOD5 στους 20° C)
χωρίς νιτροποίηση (2)

25 mg/1 02

70-90

Ομοιογενοποιημένο,
αδιήθητο,
ακατακάθιστο δείγμα, προσδιορι
σμός του διαλελυμένου οξυγόνου

πριν και μετά πενθήμερη επώαση

Χημικές ανάγκες σε οξυγόνο

40 δυνάμει άρθρου 4
παράγραφος 2

στους 20° C ± 1 °C, σε απόλυτο
σκότος. Προσθήκη παρεμποδιστή
της νιτροποίησης

75

Ομοιογενοποιημένο,
αδιήθητο,
ακατακάθιστο δείγμα Διχρωμικό

125 mg/1 02

(CΟD)

κάλιο

Ολικά αιωρούμενα στερεά

35 mg/1 «

90 O

35 δυνάμει άρθρου 4
παράγραφος 2 (άνω

90 δυνάμει άρθρου 4
παράγραφος 2 (άνω

των 10 000 ι.π.)

των 10000 ι.π.)

— Διήθηση αντιπροσωπευτικού
δείγματος
μέσω
φίλτρου
μεμβράνης των 0,45 μm.
Ξήρανση σε θερμοκρασία 105
°C και ζύγιση.

70 δυνάμει άρθρου 4
παράγραφος 2
(2 000-10 000 ι.π.)

— Φυγοκέντρωση αντιπροσωπευ
τικού δείγματος (επί 5 τουλά
χιστον λεπτά, με μέση επιτά
χυνση 2 800-3 200 g). Ξήρανση
σε θερμοκρασία 105 0 C και
ζύγιση

60 δυνάμει άρθρου 4
παράγραφος 2
(2 000-10 000 ι.π.)
(') Μείωση ανάλογα με το φορτίο των εισρεόντων λυμάτων.

(2) H παράμετρος αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη : ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) ή ολικές ανάγκες σε οξυγόνο (ΤΟD) αν μπορεί
να ευρεθεί σχέση μεταξύ του ΒΟD5 και της υποκατάστατης παραμέτρου.
(3) H απαίτηση αυτή είναι προαιρετική.

Οι αναλύσεις που αφορούν απορρίψεις από τελμάτωση διεξάγονται σε διηθημένα δείγματα. Ωστόσο, η συγκέντρωση του
συνόλου των αιωρούμενων στερεών σε αδιήθητα δείγματα υδάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 mg/1.
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Πίνακας 2: Απαιτήσεις για απορρίψεις απο σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε ευαίσθητες περιοχές όπου
παρουσιάζεται ευτροφισμός όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα II σημείο A στοιχείο α). Αναλόγως των
τοπικών συνθηκών, μπορεί να εφαρμόζεται η μία ή και οι δύο παράμετροι. Εφαρμόζεται η τιμή συγκέντρωσης
ή το ποσοστό μείωσης.
Ελάχιστη
Παράμετροι

εκατοστιαία

Συγκέντρωση

μείωση

Μέθοδος μέτρησης
αναφοράς

C)

Ολικός φωσφόρος

Ολικό άζωτο (2)

2 mg/1 P
( 10000 — 100 000 ι.π.)
1 mg/1 P
(άνω των 100 000 ι.π.)

80

Φασματοφωτομετρία
απορρόφησης

μοριακής

15 mg/1 N

70-80

Φασματοφωτομετρία
απορρόφησης

μοριακής

( 10000 — 100 000 ι.π.)

10 mg/1 N
(άνω των
ι.π.)0

100000

(') Μείωση ανάλογα με το φορτίο των εισρεόντων λυμάτων.

(2) Ολικό άζωτο σημαίνει το άθροισμα του ολικού αζώτου κατά Kjeldahl (οργανικό άζωτο και NH3) του αζώτου των νιτρικών ιόντων (N03)
και του αζώτου των νιτρωδών ιόντων (N02).
(3) Εναλλακτικά, o ημερήσιος μέσος όρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mg/1 N. H απαίτηση αυτή αναφέρεται σε θερμοκρασία ύδατος τουλά
χιστον 120° C κατά τη λειτουργία του βιοαντιδραστήρα της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Αντί για την προϋπόθεση της θερμοκρασίας,
μπορεί να εφαρμοστεί ένας περιορισμένος χρόνος λειτουργίας, ανάλογος με τις τοπικές κλιματικές συνθήκες. Αυτή η εναλλακτική λύση
ισχύει εφόσον αποδεδειγμένα πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο σημείο ΔΙ του παρόντος παραρτήματος.
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Πίνακας 3

Αριθμός δειγμάτων που
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια
οποιουδήποτε έτους
4-7
8-16
17-28
2940

41-53
54-67
68-81
82-95

96-110
111-125
126-140
141-155
156-171
172-187
188-203
204-219
220-235
236-251
252-268
269-284
285-300
301-317
318-334
335-350
351-365

Ανώτατος επιτρεπτός αριθμός
δειγμάτων που αποκλείνουν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

A. Ευαίσθητες περιοχές

Μια υδάτινη μάζα χαρακτηρίζεται ως ευαίσθητη περιοχή, αν εμπίπτει σε μία από τις εξής ομάδες:
α) φυσικές λίμνες γλυκών υδάτων, εκβολές ποταμών και παράκτια ύδατα όπου παρουσιάζεται ευτροφισμός ή
όπου μπορεί, στο εγγύς μέλλον, να παρουσιασθεί ευτροφισμός αν δεν ληφθούν προστατευτικά μέτρα.

Όταν εξετάζεται ποια θρεπτικά συστατικά πρέπει να μειωθούν με περαιτέρω επεξεργασία, μπορούν να
λαμβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία :
i) λίμνες και ρεύματα τα οποία καταλήγουν σε λίμνες/ταμιευτήρες/κλειστούς όρμους που διαπιστώνεται
ότι έχουν ασθενή εναλλαγή ύδατος, οπότε μπορεί να συμβεί συσσώρευση. Στις περιοχές αυτές, η επεξερ
γασία πρέπει να περιλαμβάνει την αφαίρεση του φωσφόρου, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η αφαί
ρεση δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ευτροφισμού. Όπου πραγματοποιούνται απορρίψεις από μεγάλους
οικισμούς, μπορεί επίσης να εξεταστεί η αφαίρεση του αζώτου,
ii) εκβολές ποταμών, όρμοι και άλλα παράκτια ύδατα που διαπιστώνεται ότι έχουν ασθενή εναλλαγή
ύδατος ή που δέχονται μεγάλες ποσότητες θρεπτικών συστατικών. Οι απορρίψεις από μικρούς οικισμούς
συνήθως είναι δευτερεύουσας σημασίας στις περιοχές αυτές αλλά, για τους μεγάλους οικισμούς, η
επεξεργασία πρέπει να περιλαμβάνει την αφαίρεση του φωσφόρου ή/και του αζώτου, εκτός αν μπορεί να
αποδειχθεί ότι η αφαίρεση αυτή δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ευτροφισμού ·
β) επιφανειακά γλυκά ύδατα προοριζόμενα για την άντληση πόσιμου νερού τα οποία θα μπορούσαν να περιέ
χουν νιτρικά ιόντα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπουν οι συναφείς διατάξεις της
οδηγίας 75/440/EOK του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί της απαιτούμενης ποιότητος των υδάτων
επιφανείας που προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος στα κράτη μέλη (') αν δεν ληφθούν
προστατευτικά μέτρα·

γ) περιοχές όπου περαιτέρω επεξεργασία από την προδιαγραφόμενη στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας είναι
αναγκαία, για την τήρηση των οδηγιών του Συμβουλίου.

B. Λιγότερο ευαίσθητες περιοχές

Μια θαλάσσια υδάτινη μάζα ή περιοχή μπορεί να χαρακτηρίζεται ως λιγότερο ευαίσθητη περιοχή αν τα απορ
ριπτόμενα λύματα δεν θίγουν το περιβάλλον λόγω της μορφολογίας, της υδρολογίας ή των ειδικών υδραυλικών
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή αυτή.

Κατά τον προσδιορισμό των λιγότερο ευαίσθητων περιοχών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο
μεταφοράς του απορριπτόμενου φορτίου σε γειτονικές περιοχές, όπου μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς το περι
βάλλον. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις ευαίσθητες περιοχές που υπάρχουν εκτός της εθνικής τους δικαιοδο
σίας.

Κατά τον προσδιορισμό των λιγότερο ευαίσθητων περιοχών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία :
Ανοικτοί όρμοι, εκβολές ποταμών και άλλα παράκτια ύδατα με καλή εναλλαγή ύδατος και στα οποία δεν
παρουσιάζεται ευτροφισμός ή εξάντληση οξυγόνου ή στα οποία θεωρείται απίθανο να παρουσιαστεί ευτροφι
σμός ή εξάντληση οξυγόνου εξαιτίας της απόρριψης αστικών λυμάτων.

(') ΕΕ αριθ. L 194 της 25. 7. 1975, σ. 26. H οδηγία τροποποιήθηκε από την οδηγία 79/869/EOK (ΕΕ αριθ. L 271 της 29. 10. 1979, σ. 44).

Αριθ. L 135/52

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

1 . Επεξεργασία του γάλακτος

2. Παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων

3. Παραγωγή και εμφιάλωση μη αλκοολούχων ποτών
4. Μεταποίηση γεωμήλων
5. Βιομηχανία κρέατος
6. Ζυθοποιία

7. Παραγωγή αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών
8. Παραγωγή ζωοτροφών από φυτικά προϊόντα

9. Παραγωγή ζελατίνας και κόλλας από δέρματα και οστά ζώων
10. Μονάδες παραγωγής βύνης
11 . Μεταποιητική βιομηχανία ιχθύων
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