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ΟΔΗΓΙΑ 96/61/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 24ης Σεπτεμβρίου 1996

σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 130 Σ παράγραφος 1 ,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφαινόμενο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189
Γ της συνθήκης (3),
Εκτιμώντας:

( 1 ) ότι οι στόχοι και οι αρχές της κοινοτικής περιβαλλο
ντικής πολιτικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 130 P της
συνθήκης, αποσκοπούν ιδίως στην πρόληψη, τη μείωση
και, στο μέτρο του δυνατού, την εξάλειψη της
ρύπανσης, με ενέργειες κατά προτεραιότητα στην πηγή,
καθώς και στην εξασφάλιση συνετής διαχείρισης των
φυσικών πόρων, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του «o
ρυπαίνων πληρώνει» και της πρόληψης·
(2) ότι το πέμπτο πρόγραμμα δράσης στον τομέα του περι
βάλλοντος, του οποίου η γενική προσέγγιση εγκρίθηκε
από το Συμβούλιο και τους αντιπροσώπους των κυβερ
νήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στα πλαίσια
του Συμβουλίου με το ψήφισμά του της 1ης Φεβρουα
ρίου 1993 (4), αποδίδει προτεραιότητα στην ολοκληρω
μένη μείωση της ρύπανσης, ως σημαντικού στοιχείου
της εξέλιξης προς πλέον μακροχρόνια ισορροπία
μεταξύ, αφενός, των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και
της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και, αφετέρου,
των πόρων και της αναγεννητικής δυνατότητας της
φύσης·

(3) ότι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για
τον έλεγχο της ρύπανσης απαιτεί την ανάληψη δράσης
σε κοινοτικό επίπεδο, προκειμένου να τροποποιηθεί
και να συμπληρωθεί η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία
που αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης
που προέρχεται από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις·
(4) ότι η οδηγία 84/360/EOK του Συμβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1984, σχετικά με την καταπολέμηση της ατμο
σφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστά
σεις (5), θέσπισε ένα γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου
απαιτείται προηγούμενη άδεια για την εκμετάλλευση ή
την ουσιαστική τροποποίηση των βιομηχανικών εγκα
(') EE αριθ. C 311 της 17 . 11 . 1993, σ. 6 και
ΕΕ αριθ. C 165 της 1 . 7 . 1995, σ. 9.
(2) ΕΕ αριθ. C 195 της 18 . 7 . 1995 , σ. 54.
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1994
(ΕΕ αριθ. C 18 της 23 . 1 . 1995, σ. 96). Κοινή θέση του Συμβουλίου
της 27ης Νοεμβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 87 της 25. 3. 1996, σ. 8.) και
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 1996
( ΕΕ αριθ. C 166 της 10. 6. 1996).
(4) ΕΕ αριθ. C 138 της 17 . 5 . 1993, σ. 1 .
(5) ΕΕ αριθ. L 188 της 16. 7. 1984, σ. 20. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 91 /692/ EOK ( ΕΕ αριθ. L 377 της 31 . 12 . 1991 , σ.
48).

ταστασεων που μπορούν να προκαλέσουν ατμοσφαι
ρική ρύπανση·

(5) ότι η οδηγία 76/464/EOK του Συμβουλίου, της 4ης
Μαΐου 1976, περί ρυπάνσεως που προκαλείται από
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο
υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας (6), εισήγαγε την
υποχρέωση άδειας για την απόρριψη των ουσιών
αυτών·

(6) ότι, μολονότι υπάρχει κοινοτική νομοθεσία για την
καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και για
την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των απορρίψεων
επικίνδυνων ουσιών στο νερό, δεν υπάρχει συγκρίσιμη
κοινοτική νομοθεσία για την πρόληψη ή τη μείωση
των εκπομπών στο έδαφος·

(7) ότι διαφορετικές προσεγγίσεις για το χωριστό έλεγχο
των εκπομπών στον αέρα, το νερό ή το έδαφος ενδέχε
ται να ευνοήσουν τη διασπορά της ρύπανσης στο περι
βάλλον αντί να προστατεύσουν το περιβάλλον στο
σύνολό του·

(8) ότι o στόχος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον
έλεγχο της ρύπανσης είναι η πρόληψη, όπου αυτό είναι
εφικτό, των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, το νερό και
το έδαφος, λαμβανομένης υπόψη της διαχείρισης των
αποβλήτων και, όταν αυτό είναι αδύνατο, η ελαχιστο
ποίησή τους, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του·

(9) ότι η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για
την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης·
ότι προβλέπει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή
της ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της
ρύπανσης ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστα
σίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του· ότι η εφαρ
μογή της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης ευνοείται με
την ολοκληρωμένη προσέγγιση της μείωσης της
ρύπανσης·
( 10) ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται
με την επιφύλαξη της οδηγίας 85/337/EOK, της 27ης
Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο
περιβάλλον (7)· ότι, οσάκις για τη χορήγηση άδειας,
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες ή συμπερά
σματα εκ της εφαρμογής της ανωτέρω οδηγίας, η
παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή της·
(6) ΕΕ αριθ. L 129 της 18 . 5 . 1976, σ. 23 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 91 /692/ EOK.
(7) EE αριθ. L 175 της 5 . 7 . 1985 , σ. 40.
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( 11 ) ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα δέοντα μέτρα
για να εξασφαλίζεται ότι o φορέας εκμετάλλευσης
ανταποκρίνεται στις γενικές αρχές ορισμένων βασικών
υποχρεώσεων ότι, προς το σκοπό αυτόν, οι αρμόδιες
αρχές λαμβάνουν υπόψη τις γενικές αυτές αρχές όταν
θέτουν τους όρους χορήγησης της άδειας

( 12) ότι οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμοστούν στις υφιστά
μενες εγκαταστάσεις είτε ύστερα από προθεσμία που
καθορίζεται για ορισμένες από τις διατάξεις αυτές, είτε
από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας

( 13) ότι, για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα και
αποδοτικότερα τα προβλήματα ρύπανσης, o φορέας
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις περι
βαλλοντικές πτυχές ότι τα στοιχεία πρέπει να κοινο
ποιούνται στην αρμόδια αρχή ώστε πριν χορηγήσει
την άδεια να μπορεί να βεβαιώνεται ότι έχουν προβλε
φθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ή ελέγχου της
ρύπανσης ότι η ύπαρξη πολύ διαφορετικών διαδικα
σιών για την αίτηση αδείας ενδέχεται να οδηγήσει σε
διαφορετικά επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος
και ευαισθητοποίησης του κοινού ότι, συνεπώς, οι
αιτήσεις αδείας βάσει της παρούσας οδηγίας πρέπει να
περιέχουν τουλάχιστον ορισμένα δεδομένα

( 14) ότι, με το δέοντα συντονισμό της διαδικασίας και των
όρων χορήγησης της αδείας μεταξύ των αρμόδιων
αρχών, θα επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο προστα
σίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του

( 15) ότι η αρμόδια αρχή πρέπει να χορηγεί ή να τροποποιεί
μια άδεια μόνον εφόσον έχουν προβλεφθεί ολοκληρω
μένα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας του αέρα, του
νερού και του εδάφους

( 16) ότι η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία
μέτρα για να πληρούνται οι όροι της, ώστε να επιτυγ
χάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος
στο σύνολό του και ότι, με την επιφύλαξη της διαδικα
σίας χορήγησης άδειας, για τα μέτρα αυτά μπορούν να
ισχύουν και γενικές δεσμευτικές προδιαγραφές

( 17) ότι οι οριακές τιμές εκπομπής, οι ισοδύναμες παράμε
τροι ή τεχνικά μέτρα πρέπει να βασίζονται στις βέλτι
στες διαθέσιμες τεχνικές, χωρίς να επιτάσσουν τη
χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνικής ή τεχνολογίας, και
λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών χαρακτηριστικών
της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, της γεωγραφικής
της θέσης και των τοπικών περιβαλλοντικών
συνθηκών ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, οι όροι χορή
γησης της άδειας προβλέπουν διατάξεις για την ελαχι
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στοποίηση της ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση ή της
διασυνοριακής ρύπανσης και εξασφαλίζουν υψηλό
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολο
του

( 18) ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να καθορίζουν τον
τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό να λαμβάνονται
υπόψη, εφόσον χρειάζεται, τα τεχνικά χαρακτηριστικά
της συγκεκριμένης εγκατάστασης, η γεωγραφική της
θέση και οι τοπικές συνθήκες περιβάλλοντος

( 19) ότι, για ένα ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος, απαι
τούνται όροι αυστηρότεροι από εκείνους που είναι
δυνατό να επιτευχθούν με τη χρήση των βέλτιστων
διαθέσιμων τεχνικών, απαιτούνται ιδίως συμπληρωμα
τικοί όροι για την άδεια, με την επιφύλαξη άλλων
μέτρων που είναι δυνατό να λαμβάνονται για την
τήρηση των ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος

(20) ότι, οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές μεταβάλλονται με
την πάροδο του χρόνου, ιδίως με την τεχνική πρόοδο,
οι αρμόδιες αρχές πρέπει να παρακολουθούν ή να
ενημερώνονται για την πάροδο αυτή

(21 ) ότι οι μεταβολές μιας εγκατάστασης ενδέχεται να είναι
ρυπογόνες ότι, συνεπώς, κάθε μεταβολή που ενδέχεται
να έχει συνέπειες για το περιβάλλον πρέπει να κοινο
ποιείται στην αρμόδια αρχή ότι, για την ουσιαστική
μεταβολή της λειτουργίας, πρέπει να χορηγείται προη
γούμενη άδεια σύμφωνα με την παρούσα οδηγία

(22) ότι οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να επανεξετά
ζονται και, ενδεχομένως, να προσαρμόζονται περιο
δικώς ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι όροι αυτοί θα
επανεξετάζονται οπωσδήποτε

(23) ότι, για να ενημερώνεται το κοινό σχετικά με τη
λειτουργία εγκαταστάσεων και τις δυνητικές επιπτώ
σεις τους στο περιβάλλον και για να εξασφαλιστεί η
διαφάνεια της διαδικασίας χορήγησης της άδειας στο
σύνολο της Κοινότητας, το κοινό πρέπει να- έχει
πρόσβαση, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, στις
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις αδείας νέων εγκα
ταστάσεων ή ουσιαστικών μεταβολών καθώς και στις
ίδιες τις άδειες, στις αναπροσαρμογές τους και στα
σχετικά δεδομένα ελέγχου

(24) ότι η κατάρτιση καταλόγου των κυριότερων εκπομπών
και των πηγών τους μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντικό
μέσο το οποίο επιτρέπει, ιδίως, τη σύγκριση των
ρυπαντικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα ότι η
κατάρτιση του καταλόγου αυτού θα αναληφθεί από
την Επιτροπή, επικουρούμενη, για το σκοπό αυτόν,
από ρυθμιστική επιτροπή
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(25) ότι η προοδος και οι ανταλλαγές πληροφοριών σε
κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά τις βέλτιστες διαθέσι
μες τεχνικές θα επιτρέψουν τη μείωση των τεχνολογι
κών διαφορών εντός της Κοινότητας, θα ευνοήσουν
την διάδοση, ανά τον κόσμο, των οριακών τιμών και
των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα
και θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη κατά την αποτελε
σματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·

(26) ότι πρέπει να καταρτίζονται τακτικά εκθέσεις σχετικά
με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της
παρούσας οδηγίας
(27) ότι η παρούσα οδηγία αφορα τις εγκαταστάσεις με
σημαντικές δυνατότητες ρύπανσης και, κατά συνέπεια,
διασυνοριακής ρύπανσης· ότι οργανώνεται διασυνο
ριακή διαβούλευση όταν υποβάλλονται αιτήσεις
αδείας για νέες εγκαταστάσεις ή για ουσιαστικές μετα
βολές εγκαταστάσεων που ενδέχεται να έχουν σημα
ντικές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον· ότι
στις αιτήσεις για τις προτάσεις ή τις ουσιαστικές μετα
βολές αυτές θα έχει πρόσβαση το κοινό του κράτους
μέλους το οποίο ενδέχεται να θιγεί·
(28) ότι είναι δυνατό να χρειαστεί κοινοτική δράση για τον
καθορισμό οριακών τιμών εκπομπής για ορισμένες
κατηγορίες εγκαταστάσεων και ρυπαντικών ουσιών
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία· ότι το
Συμβούλιο θα καθορίσει τις οριακές τιμές σύμφωνα με
τις διατάξεις της συνθήκης·

(29) ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται
με την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων σε
θέματα υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περι
βάλλον,
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ΑρSρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
1 , «ουσίες»: τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους, πλην
των κατά την έννοια της οδηγίας 80/836/Eυρατόμ (')
ραδιενεργών ουσιών καθώς και των γενετικώς τροπο
ποιημένων οργανισμών κατά την έννοια της οδηγίας
90/219/EOK (2) και της οδηγίας 90/220/EOK (3)·

2, «ρύπανση»: η άμεση ή έμμεση εισαγωγή, στην ατμό
σφαιρα, το νερό ή το έδαφος, ως αποτέλεσμα ανθρώ
πινης δραστηριότητας, ουσιών, κραδασμών, θερμότητας
ή θορύβου που ενδέχεται να θίξουν την ανθρώπινη
υγεία ή το περιβάλλον, να υποβαθμίσουν υλικά αγαθά,
να παραβλάψουν ή να εμποδίσουν την ψυχαγωγική
λειτουργία καθώς και τις άλλες νόμιμες χρήσεις του
περιβάλλοντος·
3 , «εγκατάσταση»: κάθε ακίνητη τεχνική μονάδα όπου
εκτελούνται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες
του παραρτήματος I, καθώς και όλες οι άλλες άμεσα
συνδεδεμένες δραστηριότητες, τεχνικώς συναφείς με τις
εκεί εκτελούμενες, και η οποία ενδέχεται να επηρεάζει
τις εκπομπές και τη ρύπανση·
4, «υφιστάμενη εγκατάσταση»: μια λειτουργούσα εγκατά
σταση ή, στο πλαίσιο της νομοθεσίας που προϊσχύει της
θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, μια εγκεκρι
μένη εγκατάσταση ή μια εγκατάσταση για την οποία
έχει υποβληθεί πλήρης αίτηση άδειας, σύμφωνα με τη
γνώμη της αρμόδιας αρχής, αν η εγκατάσταση τεθεί σε
λειτουργία το αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία
θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·
5, «εκπομπή»: η άμεση ή έμμεση απόρριψη ουσιών, κραδα
σμών, θερμότητας ή θορύβου στον αέρα, το νερό ή το
έδαφος, από σημειακές ή διάχυτες πηγές της εγκατά
στασης·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

6, «οριακές τιμές εκπομπής»: η μάζα, εκφρασμένη σε σχέση
με ορισμένες ειδικές παραμέτρους, η συγκέντρωση ή/και
η στάθμη μιας εκπομπής, της οποίας δεν επιτρέπεται η
υπέρβαση κατά τη διάρκεια μιας ή περισσοτέρων συγκε
κριμένων χρονικών περιόδων. Οριακές τιμές εκπομπής
μπορούν να ορίζονται και για συγκεκριμένες ομάδες,
οικογένειες ή κατηγορίες ουσιών, ιδίως δε όσες αναφέ
ρονται στο παράρτημα III .

ΑρSρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Στόχος της οδηγίας είναι η ολοκληρωμένη πρόληψη και
έλεγχος της ρύπανσης που προκαλούν οι δραστηριότητες
του παραρτήματος I. H οδηγία προβλέπει μέτρα αποφυγής
και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μείωσης των εκπομπών
από τις ανωτέρω δραστηριότητες στην ατμόσφαιρα, το νερό
και το έδαφος, και μέτρα για τα απόβλητα, ώστε να επιτευ

χθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο
σύνολο του, με την επιφύλαξη της οδηγίας 85/337/EOK και
των άλλων σχετικών κοινοτικών απαιτήσεων.

C ) Οδηγία 80/836/Eυρατόμ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1980,
περί τροποποιήσεως των οδηγιών για τον καθορισμό των βασι
κών κανόνων προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των ερ
γαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες
ακτινοβολίες ραδιενεργών ουσιών (ΕΕ αριθ. L 246 της 17 . 9. 1980,
σ. 1 ). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 84/467/EOK
(ΕΕ αριθ. L 265 της 5 . 10. 1984, σ. 4).
(2) Οδηγία 90/219/ EOK του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για
την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανι
σμών (ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5. 1990, σ. 1 ). Οδηγία όπως τροποποι
ήθηκε από την οδηγία 94/5 1 / EK. της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 297
της 18 . 11 . 1994, σ. 29).
(3) Οδηγία 90/220/EOK του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για
την σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργα
νισμών στο περιβάλλον (ΕΕ αριθ. L 1 17 της 8. 5 . 1990, σ. 15). Οδη
γία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/ 15/EK της Επιτροπής
(ΕΕ αριθ. L 103 της 22. 4. 1994, σ. 20).
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Οι οριακές τιμές εκπομπής ουσιών ισχύουν κανονικά
στο σημείο όπου οι εκπομπές βγαίνουν από την εγκατά
σταση, χωρίς να υπολογίζεται, για τον προσδιορισμό
τους, η τυχόν αραίωσή τους. Όσον αφορά τις έμμεσες
απορρίψεις στο νερό, οι επιπτώσεις ενός σταθμού καθα
ρισμού μπορούν να συνυπολογίζονται κατά τον προσ
διορισμό των οριακών τιμών εκπομπής της εγκατά
στασης, υπό την προϋπόθεση ότι κατοχυρώνεται ισοδύ
ναμο επίπεδο προστασίας του όλου περιβάλλοντος και
ότι δεν γεννώνται μεγαλύτερα ρυπαντικά φορτία για το
περιβάλλον, με την επιφύλαξη ότι θα τηρηθούν οι
διατάξεις της οδηγίας 76/464/EOK και των οδηγιών που
εκδόθηκαν προς εφαρμογή της·

7, «ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος»: η δέσμη απαιτή
σεων που πρέπει να πληρούνται σε συγκεκριμένο χρόνο
από ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ή ένα επί μέρους
τμήμα του, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία·

του κοστους και των πλεονεκτημάτων, ανεξαρτήτως
του αν οι ως άνω τεχνικές χρησιμοποιούνται ή παρά
γονται εντός του οικείου κράτους μέλους, εφόσον
εξασφαλίζεται η πρόσβαση του φορέα εκμετάλλευ
σης σ' αυτές με λογικούς όρους,

— «βέλτιστες» σημαίνει τις πλέον αποτελεσματικές
όσον αφορά την επίτευξη υψηλού γενικού επιπέδου
προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολο του.

Κατά τον προσδιορισμό των βέλτιστων διαθέσιμων
τεχνικών, πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα
στοιχεία του παραρτήματος ΓV·

12. «φορέας εκμετάλλευσης»: κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή κατέχει την εγκα
τάσταση, ή, αν αυτό προβλέπεται από την εθνική νομο
θεσία, στο οποίο έχει εκχωρηθεί αποφασιστική οικονο
μική εξουσία επ' αυτής της τεχνικής λειτουργίας.

8 , «αρμόδια αρχή»: αρχές, ή οργανισμοί, αρμόδιοι, δυνά
μει της νομοθεσίας των κρατών μελών, για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων εκ της παρούσας οδηγίας·

9, «άδεια»: το τμήμα ή το σύνολο μιας ή περισσοτέρων
εγγράφων αποφάσεων, με το οποίο δίνεται άδεια
λειτουργίας μέρους ή ολόκληρης εγκατάστασης υπό
ορισμένους όρους διασφαλίζοντας ότι η εγκατάσταση
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. H άδεια
μπορεί να καλύπτει μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις ή
τμήματα εγκαταστάσεων στον ίδιο τόπο και με τον ίδιο
φορέα λειτουργίας·
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ΑρSρο 3

Βασικές αρχές των θεμελιωδών υποχρεώσεων του φορέα
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές να ελέγ
χουν ότι η εγκατάσταση θα λειτουργήσει κατά τρόπον
ώστε :

α) να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρ
ρυπαντικά μέτρα, ιδίως με χρήση των βέλτιστων διαθέ
σιμων τεχνικών

10. α) « μεταβολή της λειτουργίας»: κάθε αλλαγή των χαρα
κτηριστικών ή του τρόπου λειτουργίας, ή επέκταση
της εγκατάστασης που μπορεί να έχει επιπτώσεις
στο περιβάλλον·
β) «ουσιαστική μεταβολή»: κάθε μεταβολή της εκμε
τάλλευσης που κατά την γνώμη της αρμόδιας αρχής
ενδέχεται να έχει αρνητικές και σημαντικές επιπτώ
σεις στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον·

11 . « βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές»: το πλέον αποτελεσμα
τικό και προηγούμενο στάδιο εξέλιξης των δραστηριο
τήτων και μεθόδων λειτουργίας που αποδεικνύει την
πρακτική ικανότητα συγκεκριμένων τεχνικών να συνι
στούν καταρχήν τη βάση των οριακών τιμών εκπομπής
για την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι πρακτικά
εφαρμόσιμο, τη γενική μείωση των εκπομπών και των
επιπτώσεων για το περιβάλλον στο σύνολο του·

— στις «τεχνικές» περιλαμβάνονται τόσο η τεχνολογία
που χρησιμοποιείται όσο και o τρόπος σχεδιασμού,
κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και παροπλι
σμού της εγκατάστασης,

— «διαθέσιμες» τεχνικές είναι οι αναπτυχθείσες σε
κλίμακα που επιτρέπει την εφαρμογή τους εντός του
οικείου βιομηχανικού κλάδου, υπό οικονομικώς και
τεχνικώς βιώσιμες συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη

β) να μην προκαλείται καμία σημαντική ρύπανση·
γ) να αποφεύγεται η παραγωγή αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 75/442/EOK του Συμβουλίου, της 15ης
Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (') ή, εάν
αυτό δεν είναι δυνατόν, να αξιοποιούνται ή, όταν αυτό
είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται
με τρόπο που να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι
επιπτώσεις στο περιβάλλον·
δ) η ενέργεια να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά·
ε) να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να προλαμβά
νονται τα ατυχήματα και να περιορίζονται οι συνέπειές
τους·

στ) να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά την οριστική
παύση των δραστηριοτήτων ώστε να αποφεύγεται κάθε
κίνδυνος ρύπανσης και o χώρος της εκμετάλλευσης να
επανευρίσκει ικανοποιητική μορφή.
Για να συμμορφωθούν προς το άρθρο αυτό, αρκεί τα κράτη
μέλη να διαβεβαιώνονται ότι οι αρμόδιες αρχές συνεκτι
μούν τις ανωτέρω γενικές αρχές, όταν θέτουν τους όρους
χορήγησης αδειών.
C ) ΕΕ αριθ. L 194 της 25 . 7. 1975, σ. 39. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 91 /692/EOK (ΕΕ αριθ. L 377 της 31 . 12.
1991 , σ. 48).
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ΑρSρο 4

Άδειες για νέες εγκαταστάσεις

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία νέα εγκατάσταση
δεν λειτουργεί χωρίς άδεια σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπο
νται από την οδηγία 88/609/EOK, της 24ης Νοεμβρίου 1988,
για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα
ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (')·
ΑρSρο 5

Όροι χορήγησης άδειας για υφιστάμενες εγκαταστάσεις
1.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές

τους θα επιτύχουν, με τις άδειες που δίδονται σύμφωνα με
τα άρθρα 6 και 8 ή με δέουσα επανεξέταση και ενδεχόμενο
εκσυγχρονισμό των όρων αδείας, να λειτουργούν οι υφιστά
μενες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές των
άρθρων 3 , 7 , 9, 10, 13 , 14 πρώτη και δεύτερη περίπτωση και
του άρθρου 15 παράγραφος 2 το πολύ οκτώ έτη μετά την
έναρξη εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη
άλλων ειδικών κοινοτικών διατάξεων.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να
εφαρμοσθούν τα άρθρα 1 , 2, 11 , 12, 14 τρίτη περίπτωση, το
άρθρο 15 παράγραφοι 1 , 3 και 4, τα άρθρα 16 και 17 και το
άρθρο 18 παράγραφος 2, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις
αμέσως μετά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
ΑρSρο 6
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— των άλλων μέτρων που προβλέπονται για τη συμμόρ
φωση με τις βασικές αρχές των ουσιαστικών υποχρεώ
σεων του φορέα της εκμετάλλευσης που αναφέρονται
στο άρθρο 3,

— των προβλεπόμενων μέτρων παρακολούθησης των
εκπομπών στο περιβάλλον.

Στην αίτηση έκδοσης άδειας θα περιλαμβάνεται επίσης μια
μη τεχνικού περιεχομένου συγκεφαλαίωση των λεπτομε
ρειών που αναφέρονται στα προαναφερθέντα εδάφια.
2. Στις περιπτώσεις που πληροφορίες παρεχόμενες
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 85/337/EOK, ή
έκθεση ασφαλείας συντασσόμενη κατ' εφαρμογή της
οδηγίας 82/50 1 /ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου
1982, περί του κινδύνου ατυχημάτων μεγάλης εκτάσεως τον
οποίο περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριό
τητες (2), ή άλλες πληροφορίες χορηγούμενες βάσει άλλων
νομοθετημάτων, ανταποκρίνονται σε κάποια από τις απαι
τήσεις του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες αυτές μπορούν
να περιλαμβάνονται ή να επισυνάπτονται στην αίτηση.
ΑρSρο 7

Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην έκδοση αδειών

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον πλήρη συντονισμό της
διαδικασίας και των όρων έκδοσης αδειών όταν σε αυτή
μετέχουν πλείονες αρμόδιες αρχές, ώστε να επιτευχθεί
αποτελεσματικός και πλήρης συντονισμός των αρχών των
αρμοδίων για τη διαδικασία αυτή.

Αίτηση αδείας
ΑρSρο 8

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε η
αίτηση αδείας που απευθύνεται στην αρμόδια αρχή να περι
λαμβάνει περιγραφή :
— της εγκατάστασης και της φύσης και έκτασης των
δραστηριοτήτων της,
— των πρώτων και βοηθητικών υλών, των ουσιών και της
ενέργειας που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από την
εγκατάσταση,

Αποφάσεις

Με την επιφύλαξη άλλων απαιτήσεων εθνικής ή κοινοτικής
νομοθεσίας, η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια για την εγκατά
σταση η οποία περιλαμβάνει όρους διά των οποίων εξασφα
λίζεται ότι η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις της παρού
σας οδηγίας ή, στην αντίθετη περίπτωση, δεν χορηγεί άδεια.

— των πηγών εκπομπών της εγκατάστασης,

Κάθε χορηγούμενη ή τροποποιημένη άδεια περιλαμβάνει τις
προβλεπόμενες στην παρούσα οδηγία πρακτικές λεπτομέ

— των συνθηκών του χώρου όπου θα λειτουργήσει η εγκα

ρειες για την προστασία του αέρος, των υδάτων και του
εδάφους.

τάσταση,

— της φύσης και των ποσοτήτων των προβλεπόμενων
εκπομπών της εγκατάστασης σε κάθε μέσο καθώς και
προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων των εκπο
μπών στο περιβάλλον,

— της προβλεπόμενης τεχνολογίας και των άλλων τεχνικών

ΑρSρο 9

Όροι της άδειας

— αν χρειάζεται, των μέτρων πρόληψης και αξιοποίησης
των αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση,

1 . Τα κράτη μέλη βεβαιώνονται ότι η άδεια περιλαμβάνει
όλα τα αναγκαία μέτρα τήρησης των όρων άδειας που
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 10 για να εξασφαλίζεται η
προστασία της ατμόσφαιρας, του νερού και του εδάφους
επιτυγχάνοντας έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας του περι
βάλλοντος στο σύνολο του.

(') EE αριθ. L 336 της 7. 12. 1988, σ. 1 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 90/656/EOK (ΕΕ αριθ. L 353 της 17. 12. 1990, σ.

(2) EE αριθ. L 230 της 5. 8. 1982, σ. 1 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 91 /692/ EOK (ΕΕ αριθ. L 377 της 31 . 12.

που αποσκοπούν στην πρόληψη των εκπομπών που
προέρχονται από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν είναι
δυνατόν, στη μείωσή τους,

59).

1991 , σ. 48).
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2. Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης ή ουσιαστικής μετα
βολής στην οποία εφαρμόζεται το άρθρο 4 της οδηγίας
85/337/EOK, για τη χορήγηση της άδειας πρέπει να λαμβά
νεται υπόψη κάθε κατάλληλη πληροφορία ή συμπέρασμα
ληφθέν εκ της εφαρμογής των άρθρων 5, 6 και 7 της προα
ναφερόμενης οδηγίας.

3. H άδεια πρεπει να περιλαμβάνει οριακές τιμές εκπο
μπής για τις ρυπαντικές ουσίες, ιδίως εκείνες του παραρτή
ματος III, που αναμένεται να εκπέμπονται από την οικεία
εγκατάσταση σε σημαντική ποσότητα της φύσης τους και
της δυνατότητας διασποράς της ρύπανσης στο νερό, τον
αέρα και το έδαφος. Εφόσον χρειάζεται, η άδεια περιλαμβά
νει τις κατάλληλες οδηγίες για την προστασία του εδάφους
και των υπογείων υδάτων και μέτρα για τη διαχείριση των
αποβλήτων της εγκατάστασης. Ενδεχομένως, οι οριακές
τιμές μπορούν να συμπληρώνονται ή να υποκαθίστανται
από ισοδύναμες παραμέτρους ή τεχνικά μέτρα.
Για τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 6.6 του παραρτήμα
τος I, κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών εκπομπής
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, θα λαμβάνονται
υπόψη οι προσαρμοσμένες σε αυτές τις κατηγορίες εγκατα
στάσεων πρακτικές μεθοδεύσεις.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, οι αναφερόμενες
στην παράγραφο οριακές τιμές εκπομπής ή οι ισοδύναμες

παράμετροι και τεχνικά μέτρα βασίζονται στις βέλτιστες
διαθέσιμες τεχνικές, χωρίς να προδιαγράφουν τη χρήση μιας
συγκεκριμένης τεχνικής ή τεχνολογίας, και λαμβανομένων
υπόψη των τεχνικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης
εγκατάστασης, της γεωγραφικής της θέσης και των τοπικών
περιβαλλοντικών συνθηκών. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι
όροι χορήγησης της άδειας προβλέπουν διατάξεις για την
ελαχιστοποίηση της διαμεθοριακής ρύπανσης σε μεγάλη
απόσταση και εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας
του περιβάλλοντος στο σύνολο του.
5. H άδεια περιλαμβάνει κατάλληλες απαιτήσεις παρακο
λούθησης των απορρίψεων, στις οποίες καθορίζεται η μεθο

δολογία και η συχνότητα των μετρήσεων, η διαδικασία
αξιολόγησης των μέτρων, καθώς και η υποχρέωση παροχής
στην αρμόδια αρχή των αναγκαίων στοιχείων για τον
έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας.
Για τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 6.6 του παραρτήμα
τος I, κατά τη θέσπιση των μέτρων της παρούσας παραγρά
φου μπορούν να λαμβάνονται υπόψη το κόστος και η
ωφέλεια.

6.

H άδεια περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με τις μη κανονι

κές συνθήκες λειτουργίας. Έτσι, όταν κινδυνεύει το περι
βάλλον θα υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για την έναρξη
λειτουργίας, τις διαρροές, τις δυσλειτουργίες, τις προσωρινές
διακοπές και την οριστική παύση της λειτουργίας.
H άδεια μπορεί να περιλαμβάνει και προσωρινές παρεκκλί
σεις από τις απαιτήσεις της παραγράφου 4, εάν η τήρηση
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αυτών εντός εξαμήνου εξασφαλίζεται με πρόγραμμα αποκα
τάστασης εγκρινόμενο από την αρμόδια αρχή, και εάν το
σχέδιο μειώνει τη ρύπανση.

7. H άδεια μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους ειδικούς
όρους για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, αν το
κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή το κρίνουν ενδεδειγμένο.
8. Μη θιγόμενης της υποχρεωτικής εφαρμογής της διαδι
κασίας αδειών, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, τα κράτη
μέλη μπορούν να επιβάλλουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για
συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων με γενικούς
δεσμευτικούς κανόνες και όχι με τους όρους χορήγησης των
αδειών, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται ολοκληρωμένη
προσέγγιση και ισοδύναμο υψηλό επίπεδο προστασίας του
εν γένει περιβάλλοντος.

ΑρSρο 10

Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και ποιοτικά πρότυπα περι
βάλλοντος

Εάν ένα ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος επιβάλλει όρους
αυστηρότερους από εκείνους που είναι δυνατόν να επιτευ

χθούν με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, η
άδεια επιβάλλει ιδίως πρόσθετους όρους, με την επιφύλαξη
άλλων μέτρων που είναι δυνατόν να ληφθούν για την
τήρηση των ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος.
ΆρSρο 11

Εξέλιξη των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή να παρακο
λουθεί ή να ενημερώνεται σχετικά με την εξέλιξη βέλτιστων
διαθέσιμων τεχνικών.

ΑρSρο 12

Μεταβολές των εγκαταστάσεων εκ μέρους των φορέων
εκμετάλλευσης
1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε o φορέας εκμετάλ
λευσης να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε σχεδιαζό
μενη μεταβολή της εγκατάστασης, κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος 10 στοιχείο α). Κατά περίπτωση, η
αρμόδια άρχή αναπροσαρμόζει την άδεια ή τους όρους
αυτής.
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε καμία μεταβολή της
λειτουργίας της εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου
2 παράγραφος 10 στοιχείο β), η οποία προβλέπεται από το
φορέα εκμετάλλευσης, να μην πραγματοποιείται χωρίς
άδεια η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
H αίτηση αδείας και η σχετική απόφαση της αρμόδιας
αρχής πρέπει να καλύπτουν τα τμήματα της εγκατάστασης
και τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 6 τα οποία
ενδέχεται να θιγούν από τη μεταβολή. Οι σχετικές διατάξεις
των άρθρων 3, 6 έως 10 και του άρθρου 15 παράγραφοι 1 , 2
και 4 εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν.

Αριθ. L 257/32
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ΑρSρο 13
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H απόφαση αυτή, με ένα τουλάχιστον αντίγραφο της άδειας
και κάθε μετέπειτα αναπροσαρμογής της, πρέπει να τίθεται

Επανεξέταση και αναπροσαρμογή των όρων της άδειας εκ
μέρους της αρμόδιας αρχής

επίσης στη διάθεση του κοινού.

1 . Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι αρμόδιες αρχές να
επανεξετάζουν περιοδικώς και να αναπροσαρμόζουν, ενδε
χομένως, τους όρους της άδειας.

την παρακολούθηση των απορρίψεων που απαιτείται

2.

Τα αποτελέσματα που διαθέτει η αρμόδια αρχή από

σύμφωνα με τους αναφερόμενους στο άρθρο 9 όρους της
άδειας πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού.

— η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε να
πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιμές
εκπομπής της άδειας ή να περιληφθούν νέες οριακές
τιμές εκπομπής,

3 . Ανά τριετία και βάσει των στοιχείων που διαβιβάζουν
τα κράτη μέλη, η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο των κυριό
τερων εκπομπών και των πηγών τους. H Επιτροπή ορίζει με
τη διαδικασία του άρθρου 19 τη μορφή και τα χαρακτηρι
στικά στοιχεία που είναι αναγκαία για τη διαβίβαση των
πληροφοριών.

— ουσιαστικές μεταβολές των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνι
κών επιτρέπουν σημαντική μείωση των εκπομπών χωρίς
υπερβολικό κόστος,

H Επιτροπή δύναται, με την ίδια διαδικασία, να προτείνει
τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η συγκρι
σιμότητα και η συμπληρωματικότητα των στοιχείων που

— η ασφάλεια εκμετάλλευσης της διεργασίας απαιτεί την
εφαρμογή άλλων τεχνικών,

αφορούν τις εκπομπές του καταλόγου που προβλέπεται
ανωτέρω, με τα στοιχεία άλλων μητρώων και πηγών δεδομέ
νων σχετικά με τις εκπομπές.

2.

H επανεξέταση διενεργείται οπωσδήποτε όταν:

— αυτό επιβάλλεται από νέες κοινοτικές ή εθνικές διατά
ξεις.

4. Οι παράγραφοι 1 , 2 και 3 εφαρμόζονται με την επιφύ
λαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 3
παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 9Û/313/EOK.

ΑρSρο 14
ΑρSρο 16

Τήρηση των όρων της άδειας

Ανταλλαγή πληροφοριών

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:
— o φορέας εκμετάλλευσης να τηρεί τους όρους της άδειας
στην εγκατάστασή του,

— o φορέας εκμετάλλευσης να ενημερώνει τακτικά την
αρμόδια αρχή για τα αποτελέσματα της παρακολούθη
σης των απορρίψεων της εγκατάστασης και το συντομό
τερο δυνατό για κάθε συμβάν ή ατύχημα που επηρεάζει
σημαντικά το περιβάλλον,

— οι φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν στους εκπροσώ
πους της αρμόδιας αρχής κάθε αναγκαία βοήθεια για τη
διενέργεια των επιθεωρήσεων της εγκατάστασης, τη
δειγματοληψία και τη συλλογή των στοιχείων που απαι
τούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.
ΑρSρο 15

Πρόσβαση στις πληροφορίες και συμμετοχή του κοινού στη
διαδικασία χορήγησης της άδειας

1.

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 90/3 13/EOK του

Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1990, σχετικά με την ελεύθερη
πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος για την ελεύθερη
πρόσβαση στις πληροφορίες στον τομέα του περιβάλ
λοντος ('), τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
για να εξασφαλίζουν ότι οι αιτήσεις αδείας για νέες εγκατα
στάσεις ή για ουσιαστικές μεταβολές τίθενται στη διάθεση

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, εν όψει ανταλλαγής πληρο
φοριών, τα απαραίτητα μέτρα για να κοινοποιούν στην
Επιτροπή ανά τριετία — η πρώτη κοινοποίηση θα γίνει
εντός 18 μηνών από την έναρξη εφαρμογής της οδηγίας —
τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία σχετικά με τις διαθέσιμες
οριακές τιμές εκπομπής ανά κατηγορία δραστηριοτήτων του
παραρτήματος I, και ενδεχομένως, τις βέλτιστες διαθέσιμες
τεχνικές από τις οποίες προκύπτουν οι τιμές αυτές, σύμφωνα
κυρίως με τις διατάξεις του άρθρου 9. Για τις μεταγενέ
στερες κοινοποιήσεις, οι πληροφορίες αυτές θα συμπληρώ
νονται σύμφωνα με τις διαδικασίες της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου.

2. H Επιτροπή διοργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων βιομη
χανικών κλάδων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, τις
συναφείς προδιαγραφές ελέγχου και την εξέλιξή τους. H
Επιτροπή δημοσιεύει ανά τριετία τα αποτελέσματα των
ανταλλαγών πληροφοριών.
3. Οι εκθέσεις για τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας και την αποτελεσματικότητά της σε σχέση με άλλα
κοινοτικά μέσα προστασίας του περιβάλλοντος συντάσσο
νται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της οδηγίας 91 /692/
ΕΟΚ. H πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο τριών ετών
από την αναφερόμενη στο άρθρο 21 εφαρμογή της παρού
σας οδηγίας. H Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αυτή στο
Συμβούλιο, την οποία συνοδεύει, εάν χρειασθεί, με προτά

του κοινού επί κατάλληλο χρονικό διάστημα, ώστε να

σεις.

μπορεί να εκφέρει γνώμη επ' αυτών, πριν η αρμόδια αρχή

4. Τα κράτη μέλη ιδρύουν ή ορίζουν την ή τις αρχές στις
οποίες ανατίθεται η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει των
παραγράφων 1 , 2 και 3, και ενημερώνουν σχετικά την
Επιτροπή.

λάβει σχετική απόφαση.
(') EE αριθ. L 158 της 23 . 6. 1990, σ. 56.
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Αρθρο 17

Διασυνοριακές επιπτώσεις

1 . Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι η λειτουργία
μιας εγκατάστασης ενδέχεται να έχει αρνητικές σημαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον ενός άλλου κράτους μέλους, ή
όταν το ζητά ένα κράτος μέλος το οποίο διατρέχει μεγάλο
κίνδυνο να θιγεί σοβαρά, το κράτος μέλος όπου υποβάλλε
ται η αίτηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το άρθρο 12
παράγραφος 2, διαβιβάζει τις πληροφορίες που παρέχονται
σύμφωνα με το άρθρο 6 στο άλλο κράτος μέλος ταυτόχρονα
με την κοινοποίηση και στους υπηκόους του. Οι πληροφο
ρίες αυτές χρησιμεύουν ως βάση για τις τυχόν αναγκαίες
διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ
δύο κρατών μελών, με αμοιβαιότητα και ισότητα.
2. Στο πλαίσιο των διμερών σχέσεών τους, τα κράτη μέλη
μεριμνούν ώστε, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 , οι αιτήσεις να καθίστανται προσιτές επί
κατάλληλο χρονικό διάστημα, και στο κοινό του κράτους
μέλους το οποίο ενδέχεται να θιγεί, ώστε το κοινό να
μπορέσει να διατυπώσει τα σχόλιά του πριν η αρμόδια αρχή
λάβει τη σχετική απόφαση.

Αριθ. L 257/33

O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω

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. Αποφασίζει με την
ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παρά
γραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που

καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της

Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην Επιτροπή, οι ψήφοι
των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται
σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. O πρόεδρος δεν
λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

H Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

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 ημερομηνία υποβολής της πρότασης, τα προτεινόμενα
μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

ΑρSρο 18
Άρθρο 20

Κοινοτικές οριακές τιμές εκπομπής
Μεταβατικές διατάξεις

1 . Προτάσει της Επιτροπής, το Συμβούλιο θα ορίσει τις
οριακές τιμές εκπομπής βάσει των διαδικασιών της
συνθήκης όσον αφορά:
— τις κατηγορίες εγκαταστάσεων του παραρτήματος I,
πλην των χωρών ταφής που καλύπτονται από τις κατη
γορίες 5.1 και 5.4 του παραρτήματος αυτού και
— τις ρυπαντικές ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα
III,

για τις οποίες η ανάγκη κοινοτικής δράσης διαπιστώνεται
βάσει, μεταξύ άλλων, της ανταλλαγής πληροφοριών που
προβλέπει το άρθρο 16.
2. Ελλείψει κοινοτικών οριακών τιμών εκπομπής θεσπιζό
μενων κα' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, οι κατάλληλες
οριακές τιμές εκπομπής, όπως καθορίζονται στις οδηγίες
που αναφέρονται στο παράρτημα II και στις άλλες κοινοτι

κές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις που
απαριθμούνται στο παράρτημα I ως ελάχιστες οριακές τιμές
εκπομπής, δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Ανεξαρτήτως των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, οι
τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται επί των χωρών
ταφής των κατηγοριών 5.1 και 5.4 του παραρτήματος I
ορίζονται από το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, βάσει
των διαδικασιών της συνθήκης.

ΑρSρο 19

Διαδικασία της επιτροπής του άρθρου 15 παράγραφος 3

H Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή την οποία
αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας
προεδρεύει o αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

1 . Οι διατάξεις της οδηγίας 84/360/EOK, οι διατάξεις των
άρθρων 3 και 5, του άρθρου 6 παράγραφος 3 και του
άρθρου 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 76/464/EOK καθώς
και οι κατάλληλες διατάξεις σχετικά με τα συστήματα
χορήγησης άδειας των προαναφερομένων στο παράρτημα II
οδηγιών, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέ
πονται στην οδηγία 88/609/EOK, εφαρμόζονται στις
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I εφόσον
δεν έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές τα αναγκαία
μέτρα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας
οδηγίας.

2. Οι κατάλληλες διατάξεις σχετικά με τα συστήματα
χορήγησης άδειας των οδηγιών που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο δεν εφαρμόζονται πλέον στις νέες
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις αναφερόμενες στο
παράρτημα I δραστηριότητες κατά την ημερομηνία θέσης σε
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
3. H οδηγία 84/360/EOK καταργείται έντεκα έτη μετά
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Από τη στιγμή που έχουν ληφθεί έναντι μιας εγκατάστασης
τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4, 5 ή 12 μέτρα, η προβλεπό
μενη στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 76/464/EOK
εξαίρεση δεν εφαρμόζεται πλέον στις εγκαταστάσεις που
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.
Το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, θα
τροποποιήσει, εφόσον είναι αναγκαίο, τις κατάλληλες
διατάξεις των αναφερομένων στο παράρτημα II οδηγιών για
να τις προσαρμόσει στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας
πριν την ημερομηνία κατάργησης της οδηγίας 84/360/EOK,
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

Αριθ. L 257/34
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ΆρSρο 21

Εφαρμογή

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις νομοθετικές, κανονιστι
κές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη
συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο τρία
έτη μετά τη θέση της σε εφαρμογή και ενημερώνουν αμέσως
την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι
λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται
από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο
των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν
στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

10. 10. 96

ΆρSρο 22

H παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την 20ή ημέρα από τη
δημοσίευση της.
ΆρSρο 23

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 1996.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
E. FITZGERALD

ΠΕL
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Αριθ. L 257/35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1

1 . H παρούσα οδηγία δεν αφορά τις εγκαταστάσεις ή τμήματα εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την
έρευνα, την ανάπτυξη και την πειραματική δοκιμή νέων προϊόντων και βιομηχανικών μεθόδων.
2. Οι αναφερόμενες παρακάτω οριακές τιμές αναφέρονται κατά κανόνα σε παραγωγή δυναμικότητα ή σε αποδό
σεις. Εάν o ίδιος φορέας λειτουργίας ασκεί πολλές δραστηριότητες της ίδιας κατηγορίας στην αυτή εγκατά
σταση ή στον ίδιο χώρο, οι δυναμικότητες των δραστηριοτήτων αυτών αθροίζονται.
1.

Βιομηχανίες ενεργειακών δραστηριοτήτων

1.1 . Εγκαταστάσεις καύσης με θερμική ισχύ καύσης μεγαλύτερη των 50 MW ( 1)
1.2. Διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου.
1.3 . Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης.

1.4. Εγκαταστάσεις αεροποίησης και υγροποίησης του άνθρακα.
2.

Παραγωγή και μεταποίηση μετάλλων

2.1 . Εγκαταστάσεις φρύξης ή επίτηξης μεταλλεύματος συμπεριλαμβανομένου του θειούχου μεταλλεύματος.
2.2. Εγκαταστάσεις παραγωγής χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενούς ή δευτερογενούς), συμπεριλαμβανομένων
των χυτηρίων συνεχούς χύτευσης ωριαίας δυναμικότητας άνω των 2,5 τόνων.
2.3 . Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων:

α) με έλασμα εν θερμώ, ωριαίας δυναμικότητας άνω των 20 τόνων ακατέργαστου χάλυβα
β) με σφυρηλάτηση με σφύρες κρουστικής ενέργειας άνω των 50 kj ανά σφύρα και όταν η χρησιμοποιούμενη
θερμική ισχύς υπερβαίνει τα 20 MW

γ) με επίθεση προστατευτικού στρώματος τηγμένου μετάλλου, με δυναμικότητα κατεργασίας άνω των δύο
τόνων ακατέργαστου χάλυβα ανά ώρα.

2.4. Χυτήρια σιδηρούχων μετάλλων με δυναμικότητα παραγωγής άνω των 20 τόνων ημερησίως.
2.5 . Εγκαταστάσεις:

α) παραγωγής ακατέργαστων μη σιδηρούχων μετάλλων από μεταλλεύματα, συγκεντρώματα ή δευτερογενείς
πρώτες ύλες, με μεταλλουργικές, χημικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες
β) τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ανάκτησης (εξευγε
νισμός, χύτευση), τηκτικής δυναμικότητας άνω των τεσσάρων τόνων για το μόλυβδο και το κάδμιο ή 20
τόνων για όλα τα άλλα μέταλλα ημερησίως.

2.6. Εγκαταστάσεις επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων και πλαστικών υλικών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές
διεργασίες, εφόσον o όγκος των κάδων που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία υπερβαίνει τα 30 m3.
3.

Βιομηχανία ορυκτών προϊόντων

3.1 . Εγκαταστάσεις παραγωγής κλίνκερ (τσιμέντου) σε περιστροφικούς κλιβάνους με ημερήσια δυναμικότητα
παραγωγής άνω των 500 τόνων, ή ασβέστου σε περιστροφικούς κλιβάνους με ημερήσια παραγωγική δυναμικό
τητα άνω των 50 τόνων, ή σε άλλου είδους κλιβάνους με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 50
τόνων .

3.2. Εγκαταστάσεις παραγωγής αμιάντου και κατασκευής προϊόντων με βάση τον αμίαντο.
3.3 . Εγκαταστάσεις παραγωγής γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ινών γυαλιού, με
ημερήσια τηκτική δυναμικότητα άνω των 20 τόνων.
3.4. Εγκαταστάσεις τήξης ορυκτών υλών, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ινών από
ορυκτές ύλες με ημερήσια τηκτική δυναμικότητα άνω των 20 τόνων.

3.5 . Εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικών ειδών με ψήσιμο, ιδίως δε κεραμιδιών, τούβλων, πυρίμαχων πλίνθων,
πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης ή πορσελάνης, με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 75 τόνων ή/και
με δυναμικότητα κλιβάνου άνω των 4 m3 και πυκνότητα φορτώσεως άνω των 300 Kg/m3.
4.

Χημική βιομηχανία
H κατά την έννοια των κατηγοριών δραστηριοτήτων του κεφαλαίου 4 παραγωγή υποδηλώνει την παραγωγή,
σε βιομηχανική κλίμακα και με χημική μετατροπή, των υλών ή ομάδων υλών που αναφέρονται στις παραγρά
φους 4.1 έως 4.6.

C) Οι ουσιαστικές απαιτήσεις της οδηγίας 88/609/EOK για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Δε
κεμβρίου 2003.
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4.1 . Χημικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή βασικών χημικών οργανικών προϊόντων, όπως:

α) απλών υδρογονανθράκων, (γραμμικών ή κυκλικών, κεκορεσμένων ή ακόρεστων, αλειφατικών ή αρωμα
τικών )

β ) οξυγονούχων υδρογονανθράκων, ιδίως δε αλκοολών, αλδεϋδών, κετονών, καρβοξυλικών οξέων, εστέρων,
οξικών ενώσεων, αιθέρων, υπεροξειδίων, εποξικών ρητινών

γ) θειούχων υδρογονανθράκων

δ) αζωτούχων υδρογονανθράκων, ιδίως δε αμινών, αμιδίων, νιτρωμένων, νιτρωδών ή νιτρικών ενώσεων,
νιτριλίων, κυανικών και ισοκυανικών ενώσεων
ε) φωσφορούχων υδρογονανθράκων
στ) αλογονούχων υδρογονανθράκων

η) βασικών πλαστικών υλών, (πολυμερών, συνθετικών ινών, ινών με βάση την κυτταρίνη)
ι) συνθετικού καουτσούκ

ια) χρωμάτων και χρωστικών υλικών
ιβ) απορρυπαντικών και τασιενεργών ουσιών.

4.2. Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής βασικών ανόργανων χημικών προϊόντων, όπως:
α) αερίων, όπως αμμωνίας χλωρίου ή υδροχλωρίου, φθορίου ή υδροφθορίου, οξειδίων του άνθρακα, θειικών
ενώσεων, οξειδίων του αζώτου, υδρογόνου, διοξειδίου του θείου, διχλωριούχου καρβονυλίου
β) οξέων, όπως χρωμακού, υδροφθορικού, φωσφορικού, νιτρικού, υδροχλωρικού, θειικού, ατμίζοντος θειικού
και άλλων θειούχων οξέων

γ) βάσεων, ιδίως δε υδροξειδίου του αμμωνίου, υδροξειδίου του καλίου, υδροξειδίου του νατρίου
δ) αλάτων, όπως χλωριούχου αμμωνίου, χλωρικού καλίου, ανθρακικού καλίου, ανθρακικού νατρίου, υπερβο
ρικών αλάτων, νιτρικού αργύρου

ε) αμετάλλων, μεταλλοξειδίων ή άλλων ανόργανων ενώσεων, όπως ανθρακασβεστίου, πυριτίου, ανθρακοπυρι
τίου .

4.3 . Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων λιπασμάτων (απλών ή σύνθετων).
4.4. Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής βασικών φυτοϋγειονομικών προϊόντων και βιοκτόνων.
4.5. Χημικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν χημική ή βιολογική διεργασία για την παρασκευή βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων.

4.6. Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής εκρηκτικών υλών.
5.

Διαχείριση των αποβλήτων

Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 της οδηγίας 75/442/EOK και του άρθρου 3 της οδηγίας 91 /689/EOK του
Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1991 , για τα επικίνδυνα απόβλητα ('):
5.1 . Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση των επικίνδυνων αποβλήτων που αναφέρονται στον κανο
νισμό του άρθρου 1.4 της οδηγίας 91 /689/EOK, όπως ορίζονται στα παραρτήματα II A και II B (ενέργειες R1 ,
R5, R6, R8 και R9) της οδηγίας 75/442/EOK και στην οδηγία 75/439/EOK (2), ημερήσιας δυναμικότητας άνω
των δέκα τόνων.

5.2. Εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων, όπως ορίζονται στην οδηγία 89/369/EOK, της 8ης Ιουνίου 1989,
σχετικά με την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης
αστικών απορριμμάτων (3) και στην οδηγία 89/429/EOK, της 21ης Ιουνίου 1989, σχετικά με τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριμμάτων (4), με
ωριαία δυναμικότητα άνω των τριών τόνων.
5.3 . Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ακίνδυνων αποβλήτων, όπως ορίζονται στο παράρτημα II A της οδηγίας
75/442/ EOK, στα κεφάλαια D8, D9, με ημερήσια δυναμικότητα άνω των 50 τόνων.
5.4. Χώροι ταφής που δέχονται άνω των δέκα τόνων ημερησίως ή ολικής χωρητικότητας άνω των 25 000 τόνων,
εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών απορριμάτων

6.

Άλλες δραστηριότητες

6.1 . Βιομηχανικές εγκαταστάσεις:
α) παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο ή άλλα ινώδη υλικά:
β) παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 20 τόνων.

6.2. Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (δραστηριότητες πλύσης λεύκανσης, μερσερισμού) ή βαφής ινών ή
υφασμάτων, με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας άνω των δέκα τόνων.
6.3 . Εγκαταστάσεις δέψης δερμάτων εφόσον η ημερήσια δυναμικότητα κατεργασίας υπερβαίνει τους δώδεκα
τόνους τελικών προϊόντων.
(') ΕΕ αριθ. L 377 της 31 . 12. 1991 , σ. 20. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/31 /EOK (ΕΕ αρι3. L 168 της 2. 7. 1994, σ.
28).
(2) ΕΕ αριθ. L 194 της 25. 7. 1975, σ. 23 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91 /692/EOK (ΕΕ αριθ. L 377 της 31 . 12
1991 , σ. 48 ).

(3) EE αριθ. L 163 της 14. 6. 1989, σ. 32.
(4) ΕΕ αριθ. L 203 της 15. 7. 1989, σ. 50.
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6.4. α) σφαγεία με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων

β) επεξεργασία και μεταποίηση για την παραγωγή προϊόντων διατροφής από:

— ζωική πρώτη ύλη (εκτός του γάλακτος) με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων άνω
των 75 τόνων,

— φυτική πρώτη ύλη, ημερήσιας δυναμικότητας παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 300 τόνων (μέση
τριμηνιαία τιμή)·

γ) επεξεργασία και μεταποίηση του γάλακτος όταν η ποσότητα του λαμβανομένου γάλακτος υπερβαίνει τους
200 τόνων ημερησίως (μέση ετήσια τιμή).

6.5. Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμι
κότητα επεξεργασίας ανώτερη των δέκα τόνων.

6.6. Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών και χοίρων οι οποίες διαθέτουν πάνω από:
α) 40 000 θέσεις για πουλερικά:
β) 2 000 θέσεις για χοίρους παραγωγής (άνω των 30 kg) ή
γ) 750 θέσεις για χοιρομητέρες.

6.7. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας της επιφάνειας υλών, αντικειμένων ή προϊόντων με τη χρησιμοποίηση οργανι
κών διαλυτών, ιδίως για τις εργασίες προετοιμασίας εκτύπωσης, επίστρωσης, καθαρισμού των λιπών, αδια

βροχοποίησης, κολλίαρίσματος βαφής καθαρισμού ή διαβροχής με δυναμικότητα κατανάλωσης άνω των 150
kg διαλύτη ανά ώρα ή άνω των 200 τόνων ανά έτος.

6.8. Εγκαταστάσεις για την παραγωγή άνθρακα (σκληρός άνθρακας) ή ηλεκτρογραφίτη με καύση ή γραφιτο
ποίηση .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ //

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 20

1 . Οδηγία 87/21 7/ EOK σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον
αμίαντο .
2 . Οδηγία 82/ 1 76/ EOK περί των οριακών τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις απορρίψεις υδραργύρου από
το βιομηχανικό τομέα της ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων.
3 . Οδηγία 83/5 1 3/EOK για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις καδμίου.

4. Οδηγία 84/ 1 56/ EOK για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους όσον αφορά τις απορρίψεις υδραρ
γύρου σε τομείς άλλους εκτός του τομέα της ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων των αλκαλίων.

5. Οδηγία 84/491 /EOK. σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις εξαχλωροκυ
κλοεξανίου.
6. Οδηγία 86/280/EOK σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων
επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο 1 του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/EOK, όπως εν
συνεχεία τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 88/347/ EOK και 90/41 5/EOK για την τροποποίηση του παραρτήμα
τος 11 της οδηγίας 86/280/EOK.

7. Οδηγία 89/369/EOK σχετικά με την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες
εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριμμάτων.
8. Οδηγία 89/429/EOK σχετικά με τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκατα
στάσεις καύσης απορριμμάτων.

9. Οδηγία 94/67/EOK για την καύση επικίνδυνων απορριμμάτων.

10. Οδηγία 92/ 112/EOK για τον καθορισμό των διαδικασιών εναρμόνισης των προγραμμάτων περιορισμού της
ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα της βιομηχανίας διοξειδίου του τιτανίου.

11 . Οδηγία 88/609/EOK για τον καθορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκα
ταστάσεις καύσης όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/66/EK.
12. Οδηγία 74/464/EOK περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο
υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας.

13 . Οδηγία 75/442/EOK περί των στερεών αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91 / 156/EOK.
14. Οδηγία 75/439/EOK περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.
15 . Οδηγία 91 /689/EOK για τα επικίνδυνα απόβλητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΟΡΙΑΚΩΝ TIΜΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

1 . Διοξείδιο του θείου και άλλες ενώσεις του θείου.

2. Οξείδια του αζώτου και άλλες ενώσεις του αζώτου.
3 . Μονοξείδιο του άνθρακα.
4. Πτητικές οργανικές ενώσεις.
5 . Μέταλλα και ενώσεις τους.
6. Σκόνη .

7. Αμίαντος (σωματίδια εν αιωρήσει και ίνες).
8 . Χλώριο και ενώσεις του χλωρίου.
9. Φθόριο και ενώσεις του φθορίου.

10. Αρσενικό και ενώσεις του αρσενικού.
11 . Κυανιούχες ενώσεις.

12. Ουσίες και παρασκευάσματα που έχουν αποδεδειγμένα ιδιότητες καρκινογόνες μεταλλαξιογόνες, ή ικανές να
βλάψουν την αναπαραγωγή μέσω της ατμόσφαιρας.

13 . Πολυχλωροδιβενζοδιοξίνη και πολυχλωροδιβενζοφουράνια.
ΝΕΡΟ

1 . Αλογονωμένες οργανικές ενώσεις και ουσίες από τις οποίες δύνανται να προκύψουν αναλόγου είδους ενώσεις
μέσα στο υδάτινο περιβάλλον.
2 . Οργανοφωσφορικές ενώσεις.

3 Οργανοκασσιτερικές ενώσεις.

4. Ουσίες και παρασκευάσματα που έχουν αποδεδειγμένα ιδιότητες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή ικανές να
βλάψουν την αναπαραγωγή στο υδάτινο περιβάλλον ή μέσω αυτού.
5 . Ανθεκτικοί υδρογονάνθρακες και ανθεκτικές και βιοσυσωρευόμενες τοξικές ουσίες.
6. Κυανιούχες ενώσεις.
7 . Μέταλλα και οι ενώσεις τους.

8 . Αρσενικό και οι ενώσεις του.

9. Βιοκτόνα και φυτοϋγειονομικά προϊόντα.
10. Αιωρούμενες ουσίες.

1 1 . Ουσίες που συμβάλλουν στον ευτροφισμό (ιδίως νιτρικά και φωσφορικά άλατα).

12. Ουσίες που έχουν αρνητική επίδραση στον ισολογισμό του οξυγόνου (και που μετρούνται με παραμέτρους
όπως DΒΟ, DCΟ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εν γένει ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τον καθορισμό των
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 , λαμβανομένων υπόψη του κόστους
και του οφέλους που μπορούν να προκύψουν από μια πράξη και των αρχών της πρόνοιας και της προληπτικής
δράσης.

1 . H χρησιμοποίηση τεχνικών που παράγουν λίγα απόβλητα.

2. H χρησιμοποίηση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών.
3. H εξέλιξη των τεχνικών ανάκτησης και ανακύκλωσης των ουσιών που εκπέμπονται και χρησιμοποιούνται
κατά τη διεργασία και, ενδεχομένως των αποβλήτων.
4. Οι συγκρίσιμες διεργασίες εξοπλισμοί ή τρόποι λειτουργίας που έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς σε βιομηχανική
κλίμακα.
5. H τεχνική πρόοδος και η εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων.
6. H φύση, οι επιπτώσεις και o όγκος των συγκεκριμένων εκπομπών.

7. Οι ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των νέων ή υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

8 . O χρόνος που απαιτεί η εγκαθίδρυση μιας βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής.
9. H κατανάλωση και η φύση των πρώτων υλών (συμπεριλαμβανομένου του νερού) και η αποτελεσματική χρήση
της ενέργειας.
10. H ανάγκη πρόληψης ή μείωσης στο ελάχιστο δυνατό των γενικών επιπτώσεων των εκπομπών και των κινδύ
νων για το περιβάλλον.

11 . H ανάγκη πρόληψης των ατυχημάτων και μείωσης των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

12. Οι πληροφορίες που δημοσιεύει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 2 ή που δημοσιεύουν διεθνείς
οργανισμοί.
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