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'Αριθ. C 264/3

II
(Προπ&ροιοκευ&οτικές πράξεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόταση οδηγίας τοδ Συμβουλίου περί χρησιμοποιήσεως τής ιλύος καϋαρισμοϋ στη γεωργία
(Ύποβλη&είοα άπό τήν 'Επιτροπή στό Συμβούλιο στίς 13 Σεπτεμβρίου 1982)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
"Εχοντας υπόψη:
τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, καί ιδίως τά άρθρα 100 καί 235,
τήν πρόταση τής 'Επιτροπής,
τή γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής 'Επιτροπής,
'Εκτιμώντας:
ότι αυτή ή οδηγία έχει σάν κύριο στόχο τή βελτίωση τής
προστασίας τοΰ περιβάλλοντος καί τήν αξιοποίηση τών
αποβλήτων ότι γιά τό σκοπό αυτό πρέπει νά θεσπι
σθούν ειδικές διατάξεις' ότι επειδή οί εξουσίες δράσεως
πού απαιτούνται γι' αυτό τό σκοπό δέν έχουν προ
βλεφθεί άπό τή συνθήκη, κρίνεται σκόπιμο νά γίνει
επίκληση τού άρθρου 235 τής συνθήκης·
ότι ή διαφορά μεταξύ τών διατάξεων πού ήδη εφαρμό
ζονται ή καταρτίζονται στά διάφορα Κράτη μέλη σχε
τικά μέ τή χρησιμοποίηση τής ιλύος στή γεωργία είναι
δυνατό νά δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού καί
ώς έκ τούτου νά έχει άμεση επίπτωση στή λειτουργία
τής Κοινής άγορας' ότι επομένως είναι αναγκαίο στον
τομέα αυτό νά γίνει ή προσέγγιση τών νομοθεσιών πού
προβλέπεται στό άρθρο 100 τής συνθήκης·
ότι ή οδηγία (ΕΟΚ) αριθ. 75/442 τού Συμβουλίου (') περί
διαθέσεως τών αποβλήτων γενικώς αναφέρει στό άρθρο
2, στίς παραγράφους γ καί δ ότι αποκλείονται τοΰ
πεδίου εφαρμογής της οί ουσίες πού χρησιμοποιούνται
στον τομέα τής γεωργικής εκμεταλλεύσεως καθώς καί τά
υδατικά κατάλοιπα εξαιρέσει τών αποβλήτων σέ υγρή
κατάσταση"
ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στην οδηγία τοΰ Συμ
2
βουλίου αριθ. 78/319/ΕΟΚ τής 20ής Μαρτίου 1978 ( )
περί τοξικών καί επικινδύνων αποβλήτων ισχύουν
επίσης καί γιά τήν ΐλύ καθαρισμού στό μέτρο πού αυτή
περιέχει ή έχει μολυνθεί άπό ουσίες ή στοιχεία πού περι
λαμβάνονται στό παράρτημα τής οδηγίας, σέ ποσότητα

(') ΕΕ άριδ. L 194 της 25. 7. 1975, σ. 47.
(2) ΕΕ άρι9. L 84 της 31. 3. 1978, σ. 43.

ή συγκεντρώσεις όπως αυτές πού αποτελούν κίνδυνο γιά
τήν υγεία τοΰ περιβάλλοντος*
ότι πρέπει νά προβλεφθεί ειδικό καθεστώς πού νά
εγγυάται τήν εξασφάλιση τής προστασίας τοΰ άν
θρωπου, τών ζώων καί τών φυτών καί τοΰ περιβάλλο
ντος άπό τίς επιβλαβείς συνέπειες οί όποιες προκα
λούνται άπό τήν ανεξέλεγκτη διάχυση τής ιλύος*
ότι ή ιλύς μπορεί νά παρουσιάζει αγρονομικές ιδιότητες
καί συνεπώς δικαιολογείται ή αξιοποίηση της στή
γεωργία ύπό τόν όρο νά συνοδεύεται άπό ορισμένα προ
φυλακτικά μέτρα* ότι ή χρήση τής ιλύος καθαρισμοΰ
δέν πρέπει νά βλάπτει, μακροπρόθεσμα τήν ποιότητα τής
γεωργικής καί δασικής παραγωγής·
ότι μεταξύ τών ιχνοστοιχείων ορισμένα είναι περισσό
τερο τοξικά γιά τά φυτά άπό άλλα καί κατά συνέπεια
πρέπει νά καθορισθούν υποχρεωτικές οριακές τιμές γι'
αυτά τά πρώτα στοιχεία, οί όποιες πρέπει υποχρεωτικά
νά τηρούνται, ένώ γιά τά άλλα στοιχεία προτείνονται
ενδεικτικές τιμές, οί όποιες πρέπει νά τηρούνται στό
μέτρο τοΰ δυνατοΰ'
ότι ή ιλύς πού προέρχεται άπό σταθμούς καθαρισμού
μικρής κλίμακας οί όποιοι επεξεργάζονται μόνο τά
οικιακά λύματα, παρουσιάζει μικρό κίνδυνο γιά τήν
υγεία τού άνθρωπου, τών ζώων, τών φυτών καί τοΰ περι
βάλλοντος, καί ότι συνεπώς αύτη ή ιλύς μπορεί νά εξαι
ρεθεί άπό τό πεδίο εφαρμογής τής παρούσας οδηγίας"
ότι γιά νά επιτευχθούν αυτοί οί στόχοι, πρέπει νά περιο
ρισθεί ή προσθήκη τών ιχνοστοιχείων στά καλλιεργού
μενα εδάφη, περιορίζοντας τίς συσσωρευόμενες πο
σότητες γιά μία ορισμένη περίοδο, φροντίζοντας παράλ
ληλα νά μήν ξεπεράσουν οί συγκεντρώσεις αυτών τών
ίδιων τών στοιχείων στό έδαφος μία οριακή τιμή, μέχρι
τοΰ σημείου απαγορεύσεως τής χρησιμοποιήσεως τής
ιλύος πού έχει πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σέ ιχνοστοι
χεία·
ότι γιά νά προστατευθεί ή υγεία τοΰ άνθρωπου, ή διά
χυση ιλύος προοριζόμενης γιά καλλιέργειες τών όποιων
τά προϊόντα καταναλώνονται σέ ώμή κατάσταση άπό
τόν άνθρωπο καί/ή οί όποιες έρχονται σέ άμεση επαφή
μέ τήν ΐλύ, πρέπει νά απαγορευτεί. Τό αυτό ισχύει γιά τά
δάση, τά πάρκα καί τους χώρους αθλοπαιδιών
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ότι γιά τίς άλλες καλλιέργειες, ή ιλύς πρέπει νά σταθεροποιεϊται καί οτι μιά ορισμένη προθεσμία πρέπει νά
τηρείται μεταξύ της διαχύσεως της ιλύος καί τής διαθέ
σεως των λιβαδιών γιά βοσκή καί τής συγκομιδής των
καλλιεργειών κτηνοτροφικών φυτών ·
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ιχνοστοιχεία, τίς συσσωρευτικές ποσότητες τών ιχνο
στοιχείων πού εισάγονται στίς καλλιεργήσιμες εκτάσεις
καί τίς αποδεκτές συγκεντρώσεις σέ ιχνοστοιχεία τών
εδαφών στά όποια χρησιμοποιείται ή ιλύς.
Τά Κράτη μέλη εγγυώνται τήν τήρηση τών υποχρεω
τικών τιμών πού καθορίζονται στά παραρτήματα Ι (Α, Β
καί Γ) όταν ή ιλύς διαχέεται.

οτι στην περίπτωση πού ή ιλύς εισάγεται αμέσως στό
έδαφος ή παραχώνεται σ' αυτό μπορεί νά μήν περνά άπό
τά διάφορα στάδια επεξεργασίας· οτι ή διάχυση πρέπει
σύμφωνα μέ τήν οδηγία 75/440/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου (')
καί τήν οδηγία 80/68/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου (2) νά πραγ
ματοποιείται ύπό συνθήκες πού νά διασφαλίζουν τήν
προστασία του εδάφους καί τών επιφανειακών καί τών
υπογείων υδάτων ·

Τά Κράτη μέλη προσπαθούν νά τηρήσουν τίς ενδεικτικές
τιμές πού καθορίζονται στά παραρτήματα (Α, Β καί Γ)
έάν οί τοπικές συνθήκες τό επιτρέπουν.

ότι γιά νά γίνει αυτό, είναι απαραίτητο νά ελέγχεται ή
ποιότητα τής ιλύος καί τοϋ εδάφους όπου χρησιμοποι
είται ή ιλύς καί, συνεπώς, νά πραγματοποιείται συχνά
ανάλυση δειγμάτων τοϋ εδάφους καί τής ιλύος καί τά
αποτελέσματα νά διαβιβάζονται στους χρήστες·

Ή ιλύς στην οποία ή συγκέντρωση ενός ή περισσοτέρων
στοιχείων πού περιλαμβάνονται στό παράρτημα ΙΑ
είναι μεγαλύτερη τών υποχρεωτικών τιμών, δέ μπορεί νά
χρησιμοποιηθεί στή γεωργία.

ότι πρέπει νά περιορισθεί τό πεδίο εφαρμογής τής οδη
γίας στην αστική ίλύ, σέ ορισμένες μορφές ιλύος προερ
χόμενες άπό διάφορους τομείς τοϋ εμπορίου ή άπό τίς μη
τοξικές βιομηχανίες γεωργικών προϊόντων διατροφής,
καθώς καί στή μεικτή ίλύ αστική καί βιομηχανική ή
προερχόμενη άπό τομέα τοϋ εμπορίου, αποκλείοντας μέ
αυτόν τόν τρόπο τή βιομηχανική ή προερχόμενη άπό
τομέα τοϋ εμπορίου ίλύ, πού συχνά περιέχει σέ πολύ
μεγάλο βαθμό ένα ή περισσότερα ιχνοστοιχεία,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
"Αρΰρο Ι
Κατά τήν έννοια τής παρούσας οδηγίας νοείται:
α) ως «ιλύς»: ή υπολειμματική ιλύς πού προέρχονται
άπό σταθμούς καθαρισμού οι όποιοι επεξεργάζονται
τά αστικά λύματα ή τά δυνάμενα νά εξομοιωθούν μέ
αυτά καί τά μεικτά, δηλαδή τά αστικά καί βιομηχα
νικά ή εμπορικά λύματα·
6) ώς «σταθεροποιημένη ιλύς»: ή ιλύς πού έχει υποστεί
επεξεργασία βιολογική ή χημική ή μέ μακροπρό
θεσμη αποθήκευση·
γ) ώς «γεωργία»: όλοι οι τύποι καλλιεργειών γιά εμπο
ρικούς σκοπούς καί γιά διατροφή"
δ) «διάχυση ιλύος»: κάθε χρήση ιλύος έπί καί εντός τοϋ
εδάφους.
Άρ&ρο 2
'Εξαιρείται τοϋ πεδίου εφαρμογής τής παρούσας οδηγίας
ή ιλύς πού προέρχεται άπό σταθμούς καθαρισμού οί
όποιοι εξυπηρετούν λιγότερους άπό 5 000 κατοίκους όλο
τό έτος καί οί όποιοι επεξεργάζονται αποκλειστικά τά
αστικά λύματα ή τά δυνάμενα νά εξομοιωθούν μέ αυτά.
Άρι9ρο 3
Καθορίζονται «υποχρεωτικές» τιμές (Ι) καί τιμές «ενδεί
ξεως» (G) όσον άφορα τήν περιεκτικότητα τής ιλύος σέ
(') ΕΕ άρι9. L 194 τής 27. 7. 1975, σ. 26.
(2)ΕΕ άρι9. L 20 τής 26. 1. 1980, σ. 43.

"Αρΰρο 4

Τά Κράτη μέλη προσπαθούν νά τηρήσουν τίς ενδεικτικές
τιμές πού καθορίζονται στό παράρτημα ΙΑ αν οί
τοπικές συνθήκες τό επιτρέπουν.
Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν τά απαραίτητα μέτρα γιά
τήν καταστροφή αυτής τής ιλύος περιορίζοντας στό
μέγιστο τους κινδύνους γιά τόν άνθρωπο, τά ζώα, τά
φυτά καί τό περιβάλλον.
"ΑρΦρο 5
'Επανειλημμένες χρήσεις τής ιλύος δεν πρέπει νά έχουν
σάν αποτέλεσμα τή συσσώρευση επιβλαβών ιχνοστοι
χείων στό έδαφος, ή οποία νά υπερβαίνει τίς υποχρεω
τικές τιμές πού εμφαίνονται στό παράρτημα 1 Γ.
Τά Κράτη μέλη οφείλουν νά ορίσουν, όσον άφορα τά
ιχνοστοιχεία γιά τά όποια καθορίζεται μία υποχρεωτική
τιμή στό παράρτημα Ι Β, τίς ανώτατες ποσότητες πού
μποροΰν νά προστεθούν στό έδαφος άνά μονάδα μετρή
σεως τής επιφανείας καί άνά έτος, καί πού υπολογί
ζονται μέ βάση τό μέσο όρο μιας περιόδου 10 ετών.
Όσον άφορα τά ιχνοστοιχεία γιά τά όποια καθορίζεται
μία ενδεικτική τιμή στό παράρτημα Ι τά Κράτη μέλη επι
βάλλουν τήν τήρηση τών ενδεικτικών τιμών έάν οί
τοπικές συνθήκες τό επιτρέπουν.
Άρ&ρο 6
Τά Κράτη μέλη απαγορεύουν τή διάχυση τής ιλύος στά
εδάφη στά όποια ή συγκέντρωση ενός ή περισσότερων
ιχνοστοιχείων ξεπερνά τίς υποχρεωτικές τιμές πού
δίδονται στό παράρτημα Ι Γ.
Τά Κράτη μέλη επιβάλλουν τήν τήρηση τών ενδεικτικών
τιμών πού καθορίζονται στό παράρτημα Ι Γ έάν οί
τοπικές συνθήκες τό επιτρέπουν.
Άρ&ρο 7
Μέ τήν επιφύλαξη τών διατάξεων τοϋ άρθρου 8:
— ή ιλύς σταθεροποιείται πρίν άπό τή χρησιμοποίηση
της στή γεωργία ·

'Αριθ. C 264/5
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— ή μη σταθεροποιημένη ιλύς μπορεί νά διαχέεται μόνο
αν εισάγεται αμέσως ή παραχώνεται στό έδαφος.
"Αρ&ρο 8
1. Τά Κράτη μέλη απαγορεύουν τή διάχυση τής ίλύος
στά πάρκα καί στους χώρους αθλοπαιδιών καθώς καί
στά δάση, έκτος άπό τίς περιπτώσεις όπου υπάρχει άδεια
ειδικά αιτιολογημένη.
2. Μετά τή διάχυση της σταθεροποιημένης ιλύς στά
λιβάδια καί στίς καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών,
πρέπει νά τηρείται προθεσμία τουλάχιστον έξι εβδο
μάδων, πρίν άπό τή βασική τή συγκομιδή τών καλλιερ
γειών κτηνοτροφικών φυτών.
3. Τά Κράτη μέλη απαγορεύουν τή διάχυση τής ίλύος
σέ καλλιέργειες πού ευρίσκονται σέ άμεση επαφή μαζί
της καί/ή πού προσφέρονται στην κατανάλωση σέ ώμή
κατάσταση.
Άρ&ρο 9
Ή διάχυση τής ίλύος στά καλλιεργούμενα εδάφη πραγ
ματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους
κανόνες:
— Ή διάχυση πραγματοποιείται ύπό συνθήκες πού α
νταποκρίνονται στίς ανάγκες τοΰ φυτού καί πού προ
φυλάσσουν τήν ποιότητα τοΰ εδάφους καί τών επιφα
νειακών καί υπογείων υδάτων.
— Ή ιλύς δέν είναι δυνατό νά διαχέεται σέ εδάφη τών
οποίων τό ρΗ οδηγεί σέ μεγάλη κινητικότητα τών
ιχνοστοιχείων. Τά Κράτη μέλη φροντίζουν ώστε μετά
τή διάχυση της ίλύος τό ρΗ τοΰ εδάφους του νά μήν
είναι κατώτερο τοΰ 6.
Άρ&ρο 10
Ή ιλύς καί τά εδάφη έπί τών οποίων διαχέεται ανα
λύονται ακολουθώντας τό σχήμα πού δίνεται στό
παράρτημα Π.
Άρ&ρο 11
Τά Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε νά τηρείται βιβλίο
καταχωρίσεως όπου εγγράφονται οι ποσότητες τής
παραγόμενης ίλύος καί οι ποσότητες τής ιλύος πού παρέ
χονται στή γεωργία, οί παραλήπτες αυτής τής ίλύος,
καθώς καί οί μέθοδοι επεξεργασίας καί τά αποτελέ
σματα τών αναλύσεων πού αναφέρονται στό ανωτέρω
άρθρο 10.
Αυτό τό βιβλίο καταχωρίσεως χρησιμεύει στή σύνταξη
τής ολοκληρωμένης εκθέσεως πού αναφέρεται στό άρθρο
17.
Οί μέθοδοι επεξεργασίας καί τά αποτελέσματα τών ανα
λύσεων ανακοινώνονται στους αγρότες καί στίς αρμό
διες αρχές κατόπιν αιτήσεων τους.
"Αρ&ρο 12
Τά Κράτη μέλη δύνανται, άν τό απαιτούν οί συνθήκες,
νά έκδόσουν αυστηρότερα μέτρα άπό αυτά πού προβλέ
πονται στην παρούσα οδηγία.

"Αρ&ρο 13
Σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό κατω
τέρω άρθρο 15, ή προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο
άφορα:
— τίς τιμές πού εμφαίνονται στό παράρτημα Ι.
— τίς αναλύσεις πού ορίζονται στό παράρτημα II,
— τίς μεθόδους δειγματοληψίας καί αναλύσεως.

"Αρ&ρο 14
1. Συνίσταται επιτροπή προσαρμογής στή τεχνική
πρόοδο πού αποκαλείται στό έξης «επιτροπή» ή οποία
αποτελείται άπό αντιπροσώπους τών Κρατών μελών καί
προεδρεύεται άπό αντιπρόσωπο τής 'Επιτροπής.
2. Ή επιτροπή καταρτίζει τόν εσωτερικό της κανο
νισμό.
"Αρ&ρο 15
1. Σέ περίπτωση πού γίνεται παραπομπή στή διαδι
κασία πού ορίζεται στό παρόν άρθρο, ή επιτροπή συγκα
λείται άπό τόν πρόεδρο της είτε κατόπιν πρωτοβουλίας
του εϊτε κατόπιν αιτήσεως τοΰ αντιπροσώπου ενός Κρά
τους μέλους.
2. Ό αντιπρόσωπος τής 'Επιτροπής υποβάλλει στην
επιτροπή τό σχέδιο μέτρων πού πρέπει νά ληφθούν. Ή
επιτροπή γνωμοδοτεί έπί τοΰ σχεδίου αύτοΰ εντός προ
θεσμίας πού ό πρόεδρος μπορεί νά ορίζει, σέ συνάρτηση
μέ τό επείγον τοΰ θέματος. 'Αποφασίζει μέ πλειοψηφία
σαράντα πέντε ψήφων οί ψήφοι τών Κρατών μελών
σταθμίζονται κατά τό άρθρο 148 παράγραφος 2 τής
συνθήκης. Ό πρόεδρος δέν συμμετέχει στην ψηφοφορία.
3. α) Ή 'Επιτροπή θεσπίζει τά προβλεπόμενα μέτρα
όταν είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής επιτροπής.
6) Όταν τά προβλεπόμενα μέτρα δέν είναι σύμφωνα
μέ τή γνώμη τής επιτροπής ή άν δέν υπάρχει
γνώμη, ή 'Επιτροπή υποβάλλει στό Συμβούλιο
χωρίς καθυστέρηση πρόταση σχετικά μέ τά μέτρα
πού πρέπει νά ληφθούν. Τό Συμβούλιο αποφασίζει
μέ ειδική πλειοψηφία.
γ) "Αν τό Συμβούλιο δέν έχει αποφασίσει μετά
πάροδο τριών μηνών άπό τότε πού επελήφθη τοΰ
θέματος, τά προτεινόμενα μέτρα υιοθετούνται άπό
τήν 'Επιτροπή.

"Αρ&ρο 16
1. Τά Κράτη μέλη θέτουν σέ ισχύ τίς αναγκαίες νομο
θετικές, κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις γιά τή
συμμόρφωση μέ τήν παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας
τριών ετών άπό τήν κοινοποίηση της. 'Ενημερώνουν σχε
τικά αμέσως τήν 'Επιτροπή.
2. Τά Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 'Επιτροπή τό
κείμενο τών διατάξεων εσωτερικού δικαίου πού υιοθε
τούν στον τομέα πού διέπεται άπό τήν παρούσα οδηγία.

Ά ρ ι 9 . C 264/6
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τά ποσοστά γιά κά9ε τύπο εδάφους, τά άκολουθηθέντα
κριτήρια καί τίς δυσκολίες πού ανέκυψαν, καί τή διαβιβά
ζουν στην 'Επιτροπή ή οποία δημοσιεύει τίς πληροφορίες
πού περιέχονται στην έκθεση αυτή.

Άρ&ρο 17

Τά Κράτη μέλη συντάσσουν κάθε τρία χρόνια καί γιά
πρώτη φορά, πέντε χρόνια ά π ό τήν κοινοποίηση τής
παρούσας οδηγίας, μία ολοκληρωμένη έκθεση γιά τη
χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού στή γεωργία,
καθορίζοντας τίς ποσότητες της διαχεομένης ιλύος καί
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"Αρ&ρο 18
Ή παρούσα οδηγία απευθύνεται στά Κράτη μέλη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΑ

'Οριακές τιμές συγκεντρώσεως σέ ιχνοστοιχεία τής ιλύος πού προορίζεται γιά χρησιμοποίηση στή γεωργία
(mg/kg ξηράς ύλης)
Στοιχεία
Κάδμιο
Χαλκός
Νικέλιο
Μόλυβδος
Ψευδάργυρος
Χρώμιο
Υδράργυρος

20
1000
300
750
2 500
750
16

(Cd)
(Cu)
(Ni)
(Pb)
(Ζη)
(Cr)
(Hg)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

40
1500
400
1000
3 000

IB

Ετήσιες ποσότητες των Ιχνοστοιχείων πού μπορούν νά εισάγονται στίς καλλιεργημένες εκτάσεις μέ βάση
ένα μέσο δρο 10 ετών
(kg/ha/έτος)
Στοιχεία.
Κάδμιο
Χαλκός
Νικέλιο
Μόλυβδος
Ψευδάργυρος
'Αρσενικό
Χρώμιο
Υδράργυρος

0,10
10
2
10
25
0,35
10
0,40

(Cd)
(Cu)

(NO

(Pb)
(Ζη)
(As)
(Cr)
(Hg)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

0,15
12
3
15
30

ΙΓ

'Αποδεκτές συγκεντρώσεις σέ ιχνοστοιχεία στο έδαφος, στο όποιο έχει διαχυθεί ή ίλύς
(mg/kg/ξηρδς ύλης)
Στοιχεία
Κάδμιο
Χαλκός
Νικέλιο
Μόλυβδος
Ψευδάργυρος
'Αρσενικό
Χρώμιο
Υδράργυρος

(Cd)
(Cu)
(Ni)
(Pb)
(Ζη)
(As)
(Cr)
(Hg)

1
50
30
50
150
20
50
2

3
100
50
100
300

Επίσημη 'Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑ
'Αναλύσεις τής Ιλύος
Σάν γενικός κανόνας, ή ιλύς πρέπει νά αναλύεται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. Έάν ή ποιότητα τών επεξερ
γασμένων υδατικών αποβλήτων μεταβάλλεται, ή συχνότητα αυτών τών αναλύσεων πρέπει νά αυξάνει. "Αν
τά αποτελέσματα τών αναλύσεων δέν μεταβάλλονται σημαντικά κατά τη διάρκεια ενός έτους, ή ιλύς
πρέπει νά αναλύεται κάθε δώδεκα μήνες.
Οι ακόλουθοι παράμετροι πρέπει νά εξετάζονται:
— ξηρά ύλη, οργανική ύλη •
-ρΗ·
-

— άζωτο καί φωσφόρος

— χαλκός, κάδμιο, νικέλιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος.
Ό καθορισμός τών ακολούθων παραμέτρων υπόκειται στην κρίση τών Κρατών μελών:
— σχέση C/N ·
— περιεκτικότητα σέ άλατα ·
— περιεκτικότητα σέ κόπρανα.
Τά άλλα ιχνοστοιχεία πρέπει νά αναλύονται έάν τηρούνται οι ενδεικτικές τιμές άπό τά Κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΒ
'Αναλύσεις τοϋ εδάφους
Τά εδάφη πρέπει νά αναλύονται πρίν άπό τήν πρώτη διάχυση ιλύος καί στην συνέχεια κάθε έξι έτη (').
Οί ακόλουθοι παράμετροι πρέπει νά αναλύονται:
-ρΗ·
— χαλκός, κάδμιο, νικέλιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος.
Ό καθορισμός τών παραμέτρων πού ακολουθούν εναπόκειται στην κρίση τών Κρατών μελών:

(') Ό αριθμός τών λαμβανομένων δειγμάτων 9ά έξαρτη9εΐ άπό τήν ομοιογένεια καί τήν επιφάνεια τοΰ εδάφους' τό 6ά9ος
της δειγματοληψίας 9ά είναι ανάλογο μέ τόν τύπο της καλλιέργειας.
— φυσικά χαρακτηριστικά τοΰ εδάφους·
— ικανότητα απορροφήσεως.
Τά ακόλουθα ιχνοστοιχεία πρέπει νά αναλύονται άν τηρούνται οί ενδεικτικές τιμές άπό τά ακόλουθα
Κράτη μέλη.

Πρόταση αποφάσεως τοϋ Συμβουλίου περί χρηματικής συνεισφοράς τής Κοινότητος υπέρ τοϋ
αγώνα κατά τοΰ αφθώδους πυρετοΰ στό νοτιοανατολικό τμήμα τής Ευρώπης.
(Ανακοίνωση τής 'Επιτροπής προς τό Συμβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου

1982)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

'Εκτιμώντας:

Έχοντας υπόψη:

ότι ένέσκυψαν έπιζωοτίες άφ9ώδους πυρετοΰ πού προ
κλήθηκαν άπό ιούς εξωτικούς γιά τίς χώρες τής Κοι
νότητας κατά τή διάρκεια τών τελευταίων ετών σέ ορι
σμένες περιοχές τού νοτιοανατολικού τμήματος τής
Ευρώπης" ότι ό κίνδυνος πού αποτελούν τέτοιου είδους
ιοί γιά τό ζωϊ'κό κεφάλαιο τής Κοινότητας δέν έχει

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας καί ιδίως τό άρ9ρο 43,
τήν πρόταση τής 'Επιτροπής,
τή γνώμη τοϋ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

