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▼B
Ο∆ΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ 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 (1),

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 περιβαλλοντικής
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 ενέρ-
γειες κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην
εξασφάλιση συνετής διαχείρισης των φυσικών πόρων,
σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του «ο ρυπαίνων πληρώνει»
και της πρόληψης·

(2) ότι το πέµπτο πρόγραµµα δράσης στον τοµέα του περιβάλ-
λοντος, του οποίου η γενική προσέγγιση εγκρίθηκε από το
Συµβούλιο και τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των
κρατών µελών που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου
µε το ψήφισµά του της 1ης Φεβρουαρίου 1993 (4), αποδίδει
προτεραιότητα στην ολοκληρωµένη µείωση της ρύπανσης,
ως σηµαντικού στοιχείου της εξέλιξης προς πλέον µακροχ-
ρόνια ισορροπία µεταξύ, αφενός, των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων και της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης
και, αφετέρου, των πόρων και της αναγεννητικής δυνα-
τότητας 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/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1984, σχετικά µε την καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (5), θέσπισε
ένα γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου απαιτείται προηγού-
µενη άδεια για την εκµετάλλευση ή την ουσιαστική
τροποποίηση των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων που
µπορούν να προκαλέσουν ατµοσφαιρική ρύπανση·
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(1) ΕΕ 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 ∆εκεµβρίου 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/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 48).



▼B
(5) ότι η οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 4ης Μαΐου

1976, περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισµένες
επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον
της Κοινότητας (1), εισήγαγε την υποχρέωση άδειας για
την απόρριψη των ουσιών αυτών·

(6) ότι, µολονότι υπάρχει κοινοτική νοµοθεσία για την κατα-
πολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και για την
πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των απορρίψεων επικίν-
δυνων 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 ενδέχεται να
ευνοήσουν τη διασπορά της ρύπανσης στο περιβάλλον
αντί να προστατεύσουν το περιβάλλον στο σύνολό του·

(8) ότι ο 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 προστασίας του
περιβάλλοντος στο σύνολό του· ότι η εφαρµογή 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/ΕΟΚ, της 27ης Ιουνίου
1985, για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων
σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (2)·
ότι, οσάκις για τη χορήγηση άδειας, πρέπει να λαµβά-
νονται υπόψη πληροφορίες ή συµπεράσµατα εκ της
εφαρµογής της ανωτέρω οδηγίας, η παρούσα οδηγία δεν
θίγει την εφαρµογή της·

(11) ότι τα κράτη µέλη πρέπει να λάβουν τα δέοντα µέτρα για
να εξασφαλίζεται ότι ο φορέας εκµετάλλευσης ανταποκρί-
νεται 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 υφιστάµενες εγκα-
ταστάσεις 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, ο φορέας
εκµετάλλευσης πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις περιβαλ-
λοντικές πτυχές· ότι τα στοιχεία πρέπει να κοινοποιούνται
στην αρµόδια αρχή ώστε πριν χορηγήσει την άδεια να
µπορεί να βεβαιώνεται ότι έχουν προβλεφθεί όλα τα
κατάλληλα µέτρα πρόληψης ή ελέγχου της ρύπανσης· ότι
η ύπαρξη πολύ διαφορετικών διαδικασιών για την αίτηση
αδείας ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικά επίπεδα
προστασίας του περιβάλλοντος και ευαισθητοποίησης του
κοινού· ότι, συνεπώς, οι αιτήσεις αδείας βάσει της
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(1) ΕΕ αριθ. L 129 της 18. 5. 1976, σ. 23. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 91/692/ΕΟΚ.

(2) ΕΕ αριθ. L 175 της 5. 7. 1985, σ. 40.



▼B
παρούσας οδηγίας πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον
ορισµένα δεδοµένα·

(14) ότι, µε το δέοντα συντονισµό της διαδικασίας και των όρων
χορήγησης της αδειας µεταξύ των αρµόδιων αρχών, θα
επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλ-
λοντος στο σύνολό του·

(15) ότι η αρµόδια αρχή πρέπει να χορηγεί ή να τροποποιεί µια
άδεια µόνον εφόσον έχουν προβλεφθεί ολοκληρωµένα
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 επιτυγχάνεται
υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό
του και ότι, µε την επιφύλαξη της διαδικασίας χορήγησης
άδειας, για τα µέτρα αυτά µπορούν να ισχύουν και γενικές
δεσµευτικές προδιαγραφές·

(17) ότι οι οριακές τιµές εκποµπής, οι ισοδύναµες παράµετροι ή
τεχνικά µέτρα πρέπει να βασίζονται στις βέλτιστες διαθέ-
σιµες 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 περι-
πτώσεις, οι όροι χορήγησης της άδειας προβλέπουν
διατάξεις για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης σε µεγάλη
απόσταση ή της διασυνοριακής ρύπανσης και εξασφαλί-
ζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο
σύνολό 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, απαιτούνται
όροι αυστηρότεροι από εκείνους που είναι δυνατό να
επιτευχθούν µε τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων
τεχνικών, απαιτούνται ιδίως συµπληρωµατικοί 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 ενηµερώ-
νονται 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 κοινοποιείται
στην αρµόδια αρχή· ότι, για την ουσιαστική µεταβολή της
λειτουργίας, πρέπει να χορηγείται προηγούµενη άδεια
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία·

(22) ότι οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να επανεξετά-
ζονται και, ενδεχοµένως, να προσαρµόζονται περιοδικώς·
ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι όροι αυτοί θα επανεξετά-
ζονται οπωσδήποτε·

(23) ότι, για να ενηµερώνεται το κοινό σχετικά µε τη
λειτουργία εγκαταστάσεων και τις δυνητικές επιπτώσεις
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 εγκαταστάσεων ή ουσιαστικών
µεταβολών καθώς και στις ίδιες τις άδειες, στις αναπρο-
σαρµογές τους και στα σχετικά δεδοµένα ελέγχου·
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▼B
(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, επικου-
ρούµενη, για το σκοπό αυτόν, από ρυθµιστική επιτροπή·

(25) ότι η πρόοδος και οι ανταλλαγές πληροφοριών σε κοινο-
τικό επίπεδο όσον αφορά τις βέλτιστες διαθέσιµες
τεχνικές θα επιτρέψουν τη µείωση των τεχνολογικών
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 αποτελεσµατική εφαρ-
µογή 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 αφορά τις εγκαταστάσεις µε σηµαν-
τικές δυνατότητες ρύπανσης και, κατά συνέπεια,
διασυνοριακής ρύπανσης· ότι οργανώνεται διασυνοριακή
διαβούλευση όταν υποβάλλονται αιτήσεις αδείας για νέες
εγκαταστάσεις ή για ουσιαστικές µεταβολές εγκαταστά-
σεων που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές αρνητικές
επιπτώσεις για το περιβάλλον· ότι στις αιτήσεις για τις
προτάσεις ή τις ουσιαστικές µεταβολές 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 κατηγο-
ρίες 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 περιβάλλον,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρµογής

Στόχος της οδηγίας είναι η ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος
της ρύπανσης που προκαλούν οι δραστηριότητες του παραρτή-
µατος Ι. Η 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 επιτευχθεί υψηλό επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του, µε την επιφύ-
λαξη της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ και των άλλων σχετικών
κοινοτικών απαιτήσεων.
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Άρθρο 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/Ευρατόµ (1) ραδιενεργών
ουσιών καθώς και των γενετικώς τροποποιηµένων οργανι-
σµών κατά την έννοια της οδηγίας 90/219/ΕΟΚ (2) και της
οδηγίας 90/220/ΕΟΚ (3)·

2. «ρύπανση»: η άµεση ή έµµεση εισαγωγή, στην ατµόσφαιρα,
το νερό ή το έδαφος, ως αποτέλεσµα ανθρώπινης δραστη-
ριότητας, ουσιών, κραδασµών, θερµότητας ή θορύβου που
ενδέχεται να θίξουν την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον,
να υποβαθµίσουν υλικά αγαθά, να παραβλάψουν ή να εµποδί-
σουν την ψυχαγωγική λειτουργία καθώς και τις άλλες
νόµιµες χρήσεις του περιβάλλοντος·

3. «εγκατάσταση»: κάθε ακίνητη τεχνική µονάδα όπου εκτε-
λούνται µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες του
παραρτήµατος Ι, καθώς και όλες οι άλλες άµεσα συνδεδε-
µένες δραστηριότητες, τεχνικώς συναφείς µε τις εκεί
εκτελούµενες, και η οποία ενδέχεται να επηρεάζει τις εκπο-
µπές και τη ρύπανση·

4. «υφιστάµενη εγκατάσταση»: µια λειτουργούσα εγκατάσταση
ή, στο πλαίσιο της νοµοθεσίας που προϊσχύει της θέσης σε
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, µια εγκεκριµένη εγκατά-
σταση 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 εγκατάστασης·

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 υπέρ-
βαση κατά τη διάρκεια µιας ή περισσοτέρων συγκεκριµένων
χρονικών περιόδων. Οριακές τιµές εκποµπής µπορούν να
ορίζονται και για συγκεκριµένες οµάδες, οικογένειες ή κατη-
γορίες ουσιών, ιδίως δε όσες αναφέρονται στο παράρτηµα III.

Οι οριακές τιµές εκποµπής ουσιών ισχύουν κανονικά στο
σηµείο όπου οι εκποµπές βγαίνουν από την εγκατάσταση,
χωρίς να υπολογίζεται, για τον προσδιορισµό τους, η τυχόν
αραίωσή τους. Όσον αφορά τις έµµεσες απορρίψεις στο
νερό, οι επιπτώσεις ενός σταθµού καθαρισµού µπορούν να
συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισµό των οριακών τιµών
εκποµπής της εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι κατο-
χυρώνεται ισοδύναµο επίπεδο προστασίας του όλου
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(1) Οδηγία 80/836/Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1980, περί
τροποποιήσεως των οδηγιών για τον καθορισµό των βασικών κανόνων
προστασίας της υγείας του πληθυσµού και των εργαζοµένων από τους
κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες ραδιενεργών
ουσιών (ΕΕ αριθ. L 246 της 17. 9. 1980, σ. 1). Οδηγία όπως τροπο-
ποιήθηκε από την οδηγία 84/467/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 265 της 5. 10.
1984, σ. 4).

(2) Οδηγία 90/219/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για την
περιορισµένη χρήση γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών
(ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5. 1990, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 94/51/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 297 της 18. 11.
1994, σ. 29).

(3) Οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για την
σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών
στο περιβάλλον (ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5. 1990, σ. 15). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/15/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L
103 της 22. 4. 1994, σ. 20).
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περιβάλλοντος και ότι δεν γεννώνται µεγαλύτερα ρυπαντικά
φορτία για το περιβάλλον, µε την επιφύλαξη ότι θα τηρηθούν
οι διατάξεις της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ και των οδηγιών που
εκδόθηκαν προς εφαρµογή της·

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

8. «αρµόδια αρχή»: αρχές, ή οργανισµοί, αρµόδιοι, δυνάµει της
νοµοθεσίας των κρατών µελών, για την εκτέλεση των υπο-
χρεώσεων 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. Η άδεια µπορεί να καλύπτει µία ή
περισσότερες εγκαταστάσεις ή τµήµατα εγκαταστάσεων
στον ίδιο τόπο και µε τον ίδιο φορέα λειτουργίας·

10. α) «µεταβολή της λειτουργίας»: κάθε αλλαγή των χαρακτηρι-
στικών ή του τρόπου λειτουργίας, ή επέκταση της
εγκατάστασης που µπορεί να έχει επιπτώσεις στο
περιβάλλον·

β) «ουσιαστική µεταβολή»: κάθε µεταβολή της εκµετάλ-
λευσης που κατά την γνώµη της αρµόδιας αρχής
ενδέχεται να έχει αρνητικές και σηµαντικές επιπτώσεις
στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον.

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισµού, κάθε µεταβολή ή
επέκταση της λειτουργίας, θεωρείται ουσιαστική, όταν η
εν λόγω µεταβολή ή επέκταση αυτή καθεαυτή, εµπίπτει
στα κατώτατα όρια, αν υπάρχουν, τα οποία καθορίζονται
στο παράρτηµα Ι·

11. «βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές»: το πλέον αποτελεσµατικό
και προηγούµενο στάδιο εξέλιξης των δραστηριοτήτων και
µεθόδων λειτουργίας που αποδεικνύει την πρακτική
ικανότητα συγκεκριµένων τεχνικών να συνιστούν 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
σύνολό του·

— στις «τεχνικές» περιλαµβάνονται τόσο η τεχνολογία που
χρησιµοποιείται όσο και ο τρόπος σχεδιασµού, κατα-
σκευής, συντήρησης, λειτουργίας και παροπλισµού 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 του κόστους
και των πλεονεκτηµάτων, ανεξαρτήτως του αν οι ως άνω
τεχνικές χρησιµοποιούνται ή παράγονται εντός του
οικείου κράτους µέλους, εφόσον εξασφαλίζεται η
πρόσβαση του φορέα εκµετάλλευσης σ' αυτές µε λογικούς
όρους,

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

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

12. «φορέας εκµετάλλευσης»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το
οποίο εκµεταλλεύεται ή κατέχει την εγκατάσταση, ή, αν
αυτό προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία, στο οποίο έχει
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εκχωρηθεί αποφασιστική οικονοµική εξουσία επ' αυτής της
τεχνικής λειτουργίας·

13. «κοινό»: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς
και, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή πρακτική, οι
ενώσεις, οι οργανώσεις και οι οµάδες αυτών·

14. «ενδιαφερόµενο κοινό»: το κοινό το οποίο θίγεται ή ενδέ-
χεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται συµφέροντα από
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά µε την έκδοση ή
αναπροσαρµογή µιας άδειας ή των όρων της· για τους
σκοπούς του παρόντος ορισµού, οι µη κυβερνητικέ-
ςοργανώσεις που προάγουν την προστασία του
περιβάλλοντος και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι
οποίες καθορίζονται από την οικεία εθνική νοµοθεσία,
θεωρούνται ότι έχουν συµφέροντα.

Άρθρο 3

Βασικές αρχές των θεµελιωδών υποχρεώσεων του φορέα

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αρµόδιες αρχές να ελέγχουν
ότι η εγκατάσταση θα λειτουργήσει κατά τρόπον ώστε:

α) να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυ-
παντικά µέτρα, ιδίως µε χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων
τεχνικών·

β) να µην προκαλείται καµία σηµαντική ρύπανση·

γ) να αποφεύγεται η παραγωγή αποβλήτων σύµφωνα µε την
οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975,
περί των στερεών αποβλήτων (1) ή, εάν αυτό δεν είναι
δυνατόν, να αξιοποιούνται ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και
οικονοµικά αδύνατο, να διατίθενται µε τρόπο που να αποφεύ-
γονται ή να µειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον·

δ) η ενέργεια να χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά·

ε) να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για να προλαµβάνονται
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 ο χώρος της εκµετάλλευσης να επανευρίσκει
ικανοποιητική µορφή.

Για να συµµορφωθούν προς το άρθρο αυτό, αρκεί τα κράτη µέλη
να διαβεβαιώνονται ότι οι αρµόδιες αρχές συνεκτιµούν τις
ανωτέρω γενικές αρχές, όταν θέτουν τους όρους χορήγησης
αδειών.

Άρθρο 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 προβλέπονται από την οδηγία 88/
609/ΕΟΚ, της 24ης Νοεµβρίου 1988, για τον περιορισµό των
εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων από µεγάλες εγκα-
ταστάσεις καύσης (2).
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Άρθρο 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 υφιστάµενες 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 εφαρ-
µοσθούν 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.

Άρθρο 6

Αίτηση αδείας

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 δραστηριο-
τήτων της,

— των πρώτων και βοηθητικών υλών, των ουσιών και της ενέρ-
γειας που χρησιµοποιούνται ή παράγονται από την
εγκατάσταση,

— των πηγών εκποµπών της εγκατάστασης,
— των συνθηκών του χώρου όπου θα λειτουργήσει η εγκατά-

σταση,
— της φύσης και των ποσοτήτων των προβλεπόµενων εκποµπών

της εγκατάστασης σε κάθε µέσο καθώς και προσδιορισµό των
σηµαντικών επιπτώσεων των εκποµπών στο περιβάλλον,

— της προβλεπόµενης τεχνολογίας και των άλλων τεχνικών που
αποσκοπούν στην πρόληψη των εκποµπών που προέρχονται
από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη
µείωσή τους,

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

— των άλλων µέτρων που προβλέπονται για τη συµµόρφωση µε
τις βασικές αρχές των ουσιαστικών υποχρεώσεων του φορέα
της εκµετάλλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 3,

— των προβλεπόµενων µέτρων παρακολούθησης των εκποµπών
στο περιβάλλον,

— των κύριων εναλλακτικών περιπτώσεων που µελετήθηκαν από
τον αιτούντα, εάν υπάρχουν, εν περιλήψει.

Στην αίτηση έκδοσης άδειας θα περιλαµβάνεται επίσης µια µη
τεχνικού περιεχοµένου συγκεφαλαίωση των λεπτοµερειών που
αναφέρονται στα προαναφερθέντα εδάφια.

2. Στις περιπτώσεις που πληροφορίες παρεχόµενες σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, ή έκθεση ασφαλείας
συντασσόµενη κατ' εφαρµογή της οδηγίας 82/501/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1982, περί του κινδύνου
ατυχηµάτων µεγάλης εκτάσεως τον οποίο περικλείουν ορισµένες
βιοµηχανικές δραστηριότητες (1), ή άλλες πληροφορίες χορηγού-
µενες βάσει άλλων νοµοθετηµάτων, ανταποκρίνονται σε κάποια
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από τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες αυτές
µπορούν να περιλαµβάνονται ή να επισυνάπτονται στην αίτηση.

Άρθρο 7

Ολοκληρωµένη προσέγγιση στην έκδοση αδειών

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τον πλήρη συντονισµό της διαδικα-
σίας 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 διαδι-
κασία αυτή.

Άρθρο 8

Αποφάσεις

Με την επιφύλαξη άλλων απαιτήσεων εθνικής ή κοινοτικής
νοµοθεσίας, η αρµόδια αρχή χορηγεί άδεια για την εγκατάσταση
η οποία περιλαµβάνει όρους δια των οποίων εξασφαλίζεται ότι η
εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή,
στην αντίθετη περίπτωση, δεν χορηγεί άδεια.

Κάθε χορηγούµενη ή τροποποιηµένη άδεια περιλαµβάνει τις
προβλεπόµενες στην παρούσα οδηγία πρακτικές λεπτοµέρειες
για την προστασία του αέρος, των υδάτων και του εδάφους.

Άρθρο 9

Όροι της άδειας

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 ατµόσ-
φαιρας, του νερού και του εδάφους επιτυγχάνοντας έτσι υψηλό
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.

2. Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης ή ουσιαστικής µεταβολής
στην οποία εφαρµόζεται το άρθρο 4 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, για
τη χορήγηση της άδειας πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κάθε
κατάλληλη πληροφορία ή συµπέρασµα ληφθέν εκ της εφαρµογής
των άρθρων 5, 6 και 7 της προαναφερόµενης οδηγίας.

3. Η άδεια πρέπει να περιλαµβάνει οριακές τιµές εκποµπής
για τις ρυπαντικές ουσίες, ιδίως εκείνες του παραρτήµατος 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 περιλαµβάνει 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 παραρτήµατος Ι,
κατά τον καθορισµό των οριακών τιµών εκποµπής σύµφωνα µε
την παρούσα παράγραφο, θα λαµβάνονται υπόψη οι προσαρµο-
σµένες σε αυτές τις κατηγορίες εγκαταστάσεων πρακτικές
µεθοδεύσεις.

Όταν οι εκποµπές ενός αερίου θερµοκηπίου από µια εγκατά-
σταση προσδιορίζονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 2003/87/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπο-
ρίας δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου εντός της
Κοινότητας, και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ (1) σε
σχέση µε µια δραστηριότητα της εν λόγω εγκατάστασης, η
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άδεια δεν περιλαµβάνει οριακή τιµή εκποµπών για άµεσες εκπο-
µπές του εν λόγω αερίου εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για να
διασφαλισθεί ότι δεν προκαλείται κάποια σηµαντική τοπική
ρύπανση.

Για δραστηριότητες που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη µέλη δύνανται να µην επιβάλλουν
απαιτήσεις σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση όσον αφορά τις
µονάδες καύσης ή άλλες µονάδες που εκπέµπουν διοξείδιο του
άνθρακος στον χώρο της εγκατάστασης.

Όταν είναι αναγκαίο, οι αρµόδιες αρχές τροποποιούν την άδεια.

Τα τρία προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για τις εγκαταστάσεις
που αποκλείονται προσωρινά από το σύστηµα εµπορίας
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της
Κοινότητας σύµφωνα µε το άρθρο 27 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

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 γεωγρα-
φικής 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 προστα-
σίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.

5. Η άδεια περιλαµβάνει κατάλληλες απαιτήσεις παρακο-
λούθησης των απορρίψεων, στις οποίες καθορίζεται η
µεθοδολογία και η συχνότητα των µετρήσεων, η διαδικασία αξιο-
λόγησης 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 παραρτήµατος Ι,
κατά τη θέσπιση των µέτρων της παρούσας παραγράφου µπορούν
να λαµβάνονται υπόψη το κόστος και η ωφέλεια.

6. Η άδεια περιλαµβάνει µέτρα σχετικά µε τις µη κανονικές
συνθήκες λειτουργίας. Έτσι, όταν κινδυνεύει το περιβάλλον θα
υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για την έναρξη λειτουργίας, τις
διαρροές, τις δυσλειτουργίες, τις προσωρινές διακοπές και την
οριστική παύση της λειτουργίας.

Η άδεια µπορεί να περιλαµβάνει και προσωρινές παρεκκλίσεις
από τις απαιτήσεις της παραγράφου 4, εάν η τήρηση αυτών εντός
εξαµήνου εξασφαλίζεται µε πρόγραµµα αποκατάστασης εγκρινό-
µενο από την αρµόδια αρχή, και εάν το σχέδιο µειώνει τη
ρύπανση.

7. Η 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 διαδικα-
σίας 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.

Άρθρο 10

Βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές και ποιοτικά πρότυπα περιβάλ-
λοντος

Εάν ένα ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος επιβάλλει όρους
αυστηρότερους από εκείνους που είναι δυνατόν να επιτευχθούν
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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 ποιο-
τικών προτύπων περιβάλλοντος.

Άρθρο 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.

Άρθρο 12

Μεταβολές των εγκαταστάσεων εκ µέρους των φορέων εκµετάλ-
λευσης

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο φορέας εκµετάλλευσης να
ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για κάθε σχεδιαζόµενη µεταβολή
της εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 10
στοιχείο α). Κατά περίπτωση, η αρµόδια αρχή 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. Η 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.

Άρθρο 13

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

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

2. Η επανεξέταση διενεργείται οπωσδήποτε όταν:

— 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,

— ουσιαστικές µεταβολές των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών
επιτρέπουν σηµαντική µείωση των εκποµπών χωρίς υπερβο-
λικό κόστος,

— η ασφάλεια εκµετάλλευσης της διεργασίας απαιτεί την εφαρ-
µογή άλλων τεχνικών,

— αυτό επιβάλλεται από νέες κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.

Άρθρο 14

Τήρηση των όρων της άδειας

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε:

— ο φορέας εκµετάλλευσης να τηρεί τους όρους της άδειας στην
εγκατάστασή του,

— ο φορέας εκµετάλλευσης να ενηµερώνει τακτικά την αρµόδια
αρχή για τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης των απορρί-
ψεων της εγκατάστασης και το συντοµότερο δυνατό για κάθε
συµβάν ή ατύχηµα που επηρεάζει σηµαντικά το περιβάλλον,

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

Άρθρο 15

Πρόσβαση στις πληροφορίες και συµµετοχή του κοινού στη διαδι-
κασία χορήγησης της άδειας

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι παρέχεται έγκαιρα και
πραγµατικά στο ενδιαφερόµενο κοινό η δυνατότητα συµµετοχής
στη διαδικασία:

— έκδοσης άδειας για νέες εγκαταστάσεις,
— έκδοσης άδειας για οιαδήποτε ουσιαστική µεταβολή στη

λειτουργία εγκατάστασης,
— αναπροσαρµογής των όρων άδειας ή λειτουργίας εγκατά-

στασης σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2 πρώτη
περίπτωση.

Η διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα V εφαρµόζεται για
τους σκοπούς της εν λόγω συµµετοχής του κοινού.

2. Τα αποτελέσµατα που διαθέτει η αρµόδια αρχή από την
παρακολούθηση των απορρίψεων που απαιτείται σύµφωνα µε
τους αναφερόµενους στο άρθρο 9 όρους της άδειας πρέπει να
τίθενται στη διάθεση του κοινού.

3. Ανά τριετία και βάσει των στοιχείων που διαβιβάζουν τα
κράτη µέλη, η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των κυριότερων
εκποµπών και των πηγών τους. Η Επιτροπή ορίζει µε τη διαδι-
κασία του άρθρου 19 τη µορφή και τα χαρακτηριστικά στοιχεία
που είναι αναγκαία για τη διαβίβαση των πληροφοριών.

Η Επιτροπή δύναται, µε την ίδια διαδικασία, να προτείνει τα
µέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η συγκρισιµότητα
και η συµπληρωµατικότητα των στοιχείων που αφορούν τις εκπο-
µπές του καταλόγου που προβλέπεται ανωτέρω, µε τα στοιχεία
άλλων µητρώων και πηγών δεδοµένων σχετικά µε τις εκποµπές.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη
των περιορισµών που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2
και 3 της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ.

5. Όταν ληφθεί µια απόφαση, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει το
κοινό σύµφωνα µε τις κατάλληλες διαδικασίες και θέτει στη
διάθεσή του τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το περιεχόµενο της απόφασης, συµπεριλαµβανοµένου
αντιγράφου της άδειας και όλων των όρων και κάθε µετέπειτα
αναπροσαρµογής της και

β) έχοντας εξετάσει τους προβληµατισµούς και τις γνώµες που
έχει εκφράσει το ενδιαφερόµενο κοινό, τους λόγους και τις
εκτιµήσεις στους οποίους βασίστηκε η απόφασή τους, συµπε-
ριλαµβανοµένης της πληροφόρησης σχετικά µε τη διαδικασία
συµµετοχής του κοινού.

Άρθρο 15α

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, σύµφωνα µε το εθνικό νοµικό
τους σύστηµα, κάθε µέλος του ενδιαφερόµενου κοινού:

α) που έχει επαρκές συµφέρον ή εναλλακτικά·

β) που υποστηρίζει ότι επέρχεται προσβολή δικαιώµατος, εάν
αυτό απαιτείται ως προϋπόθεση από το δικονοµικό διοικητικό
δίκαιο ενός κράτους µέλους,

έχει πρόσβαση σε µια διαδικασία εξέτασης ενώπιον δικαστηρίου
ή άλλου ανεξάρτητου και αµερόληπτου οργάνου, συσταθέντος
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νοµοθετικώς, προκειµένου να αµφισβητήσει την ουσιαστική ή τη
διαδικαστική νοµιµότητα αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων
που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας περί συµµε-
τοχής του κοινού.

Τα κράτη µέλη καθορίζουν σε ποία φάση είναι δυνατόν να
προσβάλλονται αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις.

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τί αποτελεί επαρκές συµφέρον και τι
προσβολή δικαιώµατος, µε σταθερό στόχο να παρέχεται στο
ενδιαφερόµενο κοινό ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Προς
τούτο, το συµφέρον κάθε µη κυβερνητικής οργάνωσης που
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 14 θεωρείται
επαρκές για τους σκοπούς του στοιχείου α) του παρόντος άρθρου.
Οι οργανώσεις αυτές θεωρείται επίσης ότι έχουν δικαιώµατα που
µπορούν να προσβληθούν, για τους σκοπούς του στοιχείου β) του
παρόντος άρθρου.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αποκλείουν τη δυνατότητα
µιας προκαταρκτικής διαδικασίας αναθεώρησης ενώπιον διοικη-
τικής αρχής και δεν θίγουν την απαίτηση να εξαντλούνται οι
διοικητικές διαδικασίες αναθεώρησης πριν από την προσφυγή
σε δικαστικές διαδικασίες αναθεώρησης, εάν υφίσταται τέτοιου
είδους απαίτηση κατά την εθνική νοµοθεσία.

Οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να είναι ορθές, δίκαιες, εµπρόθε-
σµες και να µην έχουν απαγορευτικό κόστος.

Για τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας των διατάξεων
του παρόντος άρθρου, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να τίθενται
στη διάθεση του κοινού οι πρακτικές πληροφορίες σχετικά µε
την πρόσβαση στις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες
αναθεώρησης.

Άρθρο 16

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν, εν όψει ανταλλαγής πληροφο-
ριών, 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 Ι, και ενδεχο-
µένως, τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές από τις οποίες
προκύπτουν οι τιµές αυτές, σύµφωνα κυρίως µε τις διατάξεις του
άρθρου 9. Για τις µεταγενέστερες κοινοποιήσεις, οι πληροφορίες
αυτές θα συµπληρώνονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Επιτροπή διοργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
των κρατών µελών και των ενδιαφεροµένων βιοµηχανικών
κλάδων για τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, τις συναφείς
προδιαγραφές ελέγχου και την εξέλιξή τους. Η Επιτροπή δηµο-
σιεύει 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 συντάσσονται
σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ. Η πρώτη
έκθεση καλύπτει την περίοδο τριών ετών από την αναφερόµενη
στο άρθρο 21 εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή
υποβάλλει την έκθεση αυτή στο Συµβούλιο, την οποία συνο-
δεύει, εάν χρειασθεί, µε προτάσεις.

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.
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Άρθρο 17

∆ιασυνοριακές επιπτώσεις

1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώνει ότι η λειτουργία µιας
εγκατάστασης ενδέχεται να έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον ενός άλλου κράτους µέλους ή όταν το ζητά
ένα κράτος µέλος το οποίο ενδέχεται να θιγεί σοβαρά, το κράτος
µέλος όπου υποβάλλεται η αίτηση άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο
4 ή το άρθρο 12 παράγραφος 2, διαβιβάζει στο άλλο κράτος
µέλος, ταυτόχρονα µε την ανακοίνωση στους δικούς του
υπηκόους, τις πληροφορίες που απαιτείται να δοθούν ή να είναι
διαθέσιµες κατά το παράρτηµα V. Οι πληροφορίες αυτές χρησι-
µεύουν 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 διατυ-
πώσει τα σχόλιά του πριν η αρµόδια αρχή λάβει τη σχετική
απόφαση.

3. Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που διεξάγονται κατά
τις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη
λήψη της απόφασης από την αρµόδια αρχή σχετικά µε µια
αίτηση.

4. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει κάθε κράτος µέλος το οποίο
έχει συµµετάσχει στις διαβουλεύσεις σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, για την απόφαση που ελήφθη σχετικά µε την
αίτηση και διαβιβάζει σε αυτό τις πληροφορίες που αναφέρονται
στο άρθρο 15 παράγραφος 5. Το εν λόγω κράτος µέλος λαµβάνει
τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες αυτές
τίθενται καταλλήλως στη διάθεση του ενδιαφερόµενου κοινού,
στην επικράτειά του.

Άρθρο 18

Κοινοτικές οριακές τιµές εκποµπής

1. Προτάσει της Επιτροπής, το Συµβούλιο θα ορίσει τις
οριακές τιµές εκποµπής βάσει των διαδικασιών της συνθήκης
όσον αφορά:

— τις κατηγορίες εγκαταστάσεων του παραρτήµατος Ι, πλην των
χωρών ταφής που καλύπτονται από τις κατηγορίες 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 κοινοτικές ρυθµί-
σεις, εφαρµόζονται στις εγκαταστάσεις που απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι 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 κατη-
γοριών 5.1 και 5.4 του παραρτήµατος Ι ορίζονται από το
Συµβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, βάσει των διαδικασιών της
συνθήκης.
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Άρθρο 19

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο,
εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (1),
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 20

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις της οδηγίας 84/360/ΕΟΚ, οι διατάξεις των
άρθρων 3 και 5, του άρθρου 6 παράγραφος 3 και του άρθρου 7
παράγραφος 2 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ καθώς και οι κατάλληλες
διατάξεις σχετικά µε τα συστήµατα χορήγησης άδειας των
προαναφεροµένων στο παράρτηµα II οδηγιών, υπό την επιφύλαξη
των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην οδηγία 88/609/ΕΟΚ,
εφαρµόζονται στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις οι οποίες εµπί-
πτουν στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι
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 προηγού-
µενη παράγραφο δεν εφαρµόζονται πλέον στις νέες
εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στις αναφερόµενες στο παράρτηµα
Ι δραστηριότητες κατά την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας.

3. Η οδηγία 84/360/ΕΟΚ 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 προβλεπόµενη στο
άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ εξαίρεση δεν
εφαρµόζεται πλέον στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην
παρούσα οδηγία.

Το Συµβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, θα τροπο-
ποιήσει, 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/ΕΟΚ, σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο.

Άρθρο 21

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές 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, αναφέ-
ρονται 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.
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2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα
που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 22

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την 20ή ηµέρα από τη δηµο-
σίευσή της.

Άρθρο 23

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕ-
ΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1

1. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τις εγκαταστάσεις ή τµήµατα εγκα-
ταστάσεων 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 αποδόσεις. Εάν ο ίδιος φορέας
λειτουργίας ασκεί πολλές δραστηριότητες της ίδιας κατηγορίας
στην αυτή εγκατάσταση 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. ∆ιϋλιστήρια 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, συµπεριλαµβανο-
µένου 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 υπερ-
βαίνει 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 µεταλ-
λεύµατα, συγκεντρώµατα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, µε
µεταλλουργικές, χηµικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες·

β) τήξης µη σιδηρούχων µετάλλων και κραµάτων, συµπεριλαµβανο-
µένων των προϊόντων ανάκτησης (εξευγενισµός, 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 ο 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 δυναµικότητα 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.
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3.3. Εγκαταστάσεις παραγωγής γυαλιού, συµπεριλαµβανοµένων των

εγκαταστάσεων παραγωγής ινών γυαλιού, µε ηµερήσια τηκτική δυνα-
µικότητα 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, ψευδοπορ-
σελάνης 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

Η 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 παραγράφους 4.1 έως 4.6.

4.1. Χηµικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή βασικών χηµικών οργα-
νικών προϊόντων, όπως:

α) απλών υδρογονανθράκων, (γραµµικών ή κυκλικών, κεκορε-
σµένων ή ακόρεστων, αλειφατικών ή αρωµατικών)·

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, νιτρω-
µένων, 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 υδρο-
φθορίου, οξειδίων του άνθρακα, θειικών ενώσεων, οξειδίων του
αζώτου, υδρογόνου, διοξειδίου του θείου, διχλωριούχου καρβονυ-
λίου·

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, ανθρα-
κικού καλίου, ανθρακικού νατρίου, υπερβορικών αλάτων,
νιτρικού αργύρου·

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

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.
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5. ∆ιαχείριση των αποβλήτων

Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ και του
άρθρου 3 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµ-
βρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα (1):

5.1. Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση των επικίνδυνων
αποβλήτων που αναφέρονται στον κανονισµό του άρθρου 1.4 της
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, όπως ορίζονται στα παραρτήµατα II Α και II Β
(ενέργειες R1, R5, R6, R8 και R9) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ και στην
οδηγία 75/439/ΕΟΚ (2), ηµερήσιας δυναµικότητας άνω των δέκα
τόνων.

5.2. Εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων, όπως ορίζονται στην
οδηγία 89/369/ΕΟΚ, της 8ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την πρόληψη
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκα-
ταστάσεις καύσης αστικών απορριµµάτων (3) και στην οδηγία 89/
429/ΕΟΚ, της 21ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε τη µείωση της ατµοσ-
φαιρικής 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/ΕΟΚ, 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 δυνα-
µικότητα 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.

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 δυναµι-
κότητα 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 δυναµικότητα 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 οργανικών διαλυτών, ιδίως για τις
εργασίες προετοιµασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, καθαρισµού των
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λιπών, αδιαβροχοποίησης, κολλαρίσµατος, 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 γραφιτοποίηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 20

1. Οδηγία 87/217/ΕΟΚ σχετικά µε την πρόληψη και τη µείωση της
ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον αµίαντο.

2. Οδηγία 82/176/ΕΟΚ περί των οριακών τιµών και των ποιοτικών
στόχων για τις απορρίψεις υδραργύρου από το βιοµηχανικό τοµέα
της ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων.

3. Οδηγία 83/513/ΕΟΚ για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς
στόχους για τις απορρίψεις καδµίου.

4. Οδηγία 84/156/ΕΟΚ για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς
στόχους όσον αφορά τις απορρίψεις υδραργύρου σε τοµείς άλλους
εκτός του τοµέα της ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων των
αλκαλίων.

5. Οδηγία 84/491/ΕΟΚ σχετικά µε τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς
στόχους για τις απορρίψεις εξαχλωροκυκλοεξανίου.

6. Οδηγία 86/280/ΕΟΚ σχετικά µε τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς
στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων επικινδύνων ουσιών που
υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήµατος της οδηγίας 76/464/
ΕΟΚ, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 88/347/ΕΟΚ
και 90/415/ΕΟΚ για την τροποποίηση του παραρτήµατος II της
οδηγίας 86/280/ΕΟΚ.

7. Οδηγία 89/369/ΕΟΚ σχετικά µε την πρόληψη της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης
αστικών απορριµµάτων.

8. Οδηγία 89/429/ΕΟΚ σχετικά µε τη µείωση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης απορ-
ριµµάτων.

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

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

11. Οδηγία 88/609/ΕΟΚ για τον καθορισµό των εκποµπών στην ατµόσ-
φαιρα ορισµένων ρύπων από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/66/ΕΚ.

12. Οδηγία 74/464/ΕΟΚ περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισµένες
επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της
Κοινότητας.

13. Οδηγία 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων, όπως τροπο-
ποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ.

14. Οδηγία 75/439/ΕΟΚ περί διαθέσεως των χρησιµοποιηµένων ορυκτε-
λαίων.

15. Οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΠΟ-
ΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

1. ∆ιοξείδιο 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 αναπα-
ραγωγή 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 αναπα-
ραγωγή 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.

11. 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 DBO, DCO).
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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. Η χρησιµοποίηση τεχνικών που παράγουν λίγα απόβλητα.

2. Η χρησιµοποίηση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών.

3. Η εξέλιξη των τεχνικών ανάκτησης και ανακύκλωσης των ουσιών
που εκπέµπονται και χρησιµοποιούνται κατά τη διεργασία και, ενδε-
χοµένως, των αποβλήτων.

4. Οι συγκρίσιµες διεργασίες, εξοπλισµοί ή τρόποι λειτουργίας που
έχουν δοκιµαστεί επιτυχώς σε βιοµηχανική κλίµακα.

5. Η τεχνική πρόοδος και η εξέλιξη των επιστηµονικών γνώσεων.

6. Η φύση, οι επιπτώσεις και ο όγκος των συγκεκριµένων εκποµπών.

7. Οι ηµεροµηνίες έναρξης λειτουργίας των νέων ή υφιστάµενων εγκα-
ταστάσεων.

8. Ο χρόνος που απαιτεί η εγκαθίδρυση µιας βέλτιστης διαθέσιµης
τεχνικής.

9. Η κατανάλωση και η φύση των πρώτων υλών (συµπεριλαµβανοµένου
του νερού) και η αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας.

10. Η ανάγκη πρόληψης ή µείωσης στο ελάχιστο δυνατό των γενικών
επιπτώσεων των εκποµπών και των κινδύνων για το περιβάλλον.

11. Η 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Συµµετοχή του κοινού στη λήψη των αποφάσεων

1. Το κοινό ενηµερώνεται (µε ανακοινώσεις ή άλλα πρόσφορα µέσα
όπως τα ηλεκτρονικά µέσα όπου αυτά είναι διαθέσιµα) για τα
ακόλουθα ζητήµατα κατά την έναρξη της διαδικασίας λήψης
απόφασης ή, το αργότερο, αµέσως µόλις καταστεί ευλόγως δυνατή η
παροχή των πληροφοριών:

α) την αίτηση αδείας, ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την πρόταση
για την ενηµέρωση µιας άδειας ή των όρων της σύµφωνα µε το
άρθρο 15 παράγραφος 1 συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής
των στοιχείων που απαριθµούνται στο άρθρο 6 παράγραφος 1·

β) όπου ισχύει, το γεγονός ότι µια απόφαση υπόκειται σε εθνική ή
διασυνοριακή εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε
διαβουλεύσεις µεταξύ κρατών µελών σύµφωνα µε το άρθρο 17·

γ) λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες
για τη λήψη της απόφασης, τις αρχές από τις οποίες µπορούν να
παρασχεθούν σχετικές πληροφορίες και τις αρχές προς τις οποίες
µπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις ή ερωτήµατα και λεπτοµέ-
ρειες του χρονοδιαγράµµατος για τη διαβίβαση των
παρατηρήσεων ή ερωτηµάτων·

δ) τη φύση των πιθανών αποφάσεων ή, στην περίπτωση που
υφίσταται, το σχέδιο απόφασης·

ε) όπου ισχύει, τις λεπτοµέρειες της πρότασης ενηµέρωσης µιας
άδειας ή των όρων της·

στ) υπόδειξη του χρονοδιαγράµµατος και του τόπου όπου οι σχετικές
πληροφορίες καθίστανται διαθέσιµες καθώς και τα µέσα δια των
οποίων καθίστανται διαθέσιµες·

ζ) λεπτοµέρειες σχετικά µε τη ρύθµιση της συµµετοχής του κοινού
και τη διαβούλευση µε αυτό σύµφωνα µε το σηµείο 5.

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, σε εύλογο χρονικό διάστηµα,
τίθενται στη διάθεση του ενδιαφερόµενου κοινού τα εξής:

α) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, οι κύριες εκθέσεις και
συµβουλές που παρέχονται στην αρµόδια αρχή ή αρχές κατά το
χρόνο που το ενδιαφερόµενο κοινό ενηµερώνεται σύµφωνα µε το
σηµείο 1·

β) σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003,
σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληρο-
φορίες (1), πληροφορίες πλην εκείνων οι οποίες αναφέρονται στο
σηµείο 1 και έχουν σχέση µε την απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο
8, και οι οποίες καθίστανται διαθέσιµες µόνο αφού έχει ενηµερωθεί
το ενδιαφερόµενο κοινό σύµφωνα µε το σηµείο 1.

3. Το ενδιαφερόµενο κοινό έχει το δικαίωµα να απευθύνει παρατηρήσεις
και γνώµες στην αρµόδια αρχή, πριν από τη λήψη της απόφασης.

4. Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που διενεργούνται σύµφωνα µε
το παρόν παράρτηµα, πρέπει να λαµβάνονται δεόντως υπόψη κατά τη
λήψη της απόφασης.

5. Οι λεπτοµερείς ρυθµίσεις για να ενηµερώνεται το κοινό (παραδεί-
γµατος χάριν µε τοιχοκόλληση σε ορισµένη ακτίνα ή δηµοσίευση
στις τοπικές εφηµερίδες) και για τη διαβούλευση µε το ενδιαφερόµενο
κοινό (παραδείγµατος χάριν µε την υποβολή γραπτών προτάσεων ή τη
διενέργεια δηµόσιας έρευνας), καθορίζονται από τα κράτη µέλη. Για
καθένα από τα διαφορετικά στάδια προβλέπονται εύλογα χρονικά
πλαίσια, τα οποία παρέχουν επαρκή χρονικά διαστήµατα για την
ενηµέρωση του κοινού καθώς και για την προετοιµασία και την αποτε-
λεσµατική συµµετοχή του ενδιαφεροµένου κοινού στη λήψη
αποφάσεων για το περιβάλλον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
παραρτήµατος.
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