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▼B
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Μαΐου 1976

περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες
που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητος

(76/464/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 100 και 235,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη της Συνελεύσεως (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιµώντας:

ότι είναι επιτακτικώς αναγκαία µία γενική και ταυτόχρονη δράση
των Κρατών µελών για την προστασία του υδάτινου περιβάλ-
λοντος της Κοινότητος κατά της ρυπάνσεως, ιδίως αυτής που
προκαλείται από ορισµένες ανθεκτικές τοξικές και βιοσυσσωρεύ-
σιµες ουσίες·

ότι πολλές συµβάσεις ή σχέδια συµβάσεων, µεταξύ των οποίων
και η σύµβαση για την πρόληψη της θαλασσίας ρυπάνσεως από
χερσαίες πηγές, το σχέδιο συµβάσεως για την προστασία του
Ρήνου από τη χηµική ρύπανση, όπως και το σχέδιο της
Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την προστασία του ρου των διεθνών
υδάτων από την ρύπανση, έχουν σκοπό την προστασία του ρου
των διεθνών υδάτων και του θαλασσίου περιβάλλοντος από την
ρύπανση· ότι είναι σκόπιµο να εξασφαλισθεί η εναρµονισµένη
εφαρµογή των εν λόγω συµβάσεων·

ότι, οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των διατάξεων, που εφαρµό-
ζονται ήδη ή καταρτίζονται στα διάφορα Κράτη µέλη, σχετικά µε
την απόρριψη ορισµένων ουσιών επικινδύνων για το υδάτινο
περιβάλλον δύναται να δηµιουργήσει άνισους όρους ανταγωνι-
σµού και να έχει ως εκ τούτου άµεση επίπτωση στη λειτουργία
της κοινής αγοράς· ότι είναι λοιπόν σκόπιµο να γίνει στον τοµέα
αυτόν προσέγγιση νοµοθεσιών όπως προβλέπεται στο άρθρο 100
της συνθήκης·

ότι, είναι αναγκαίο να συνοδευθεί η προσέγγιση των νοµοθεσιών
από κοινοτική δράση που θα αποβλέπει στην πραγµατοποίηση, µε
µια ευρυτέρα ρύθµιση, ενός από τους στόχους της Κοινότητος
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτιώ-
σεως της ποιότητος της ζωής· ότι πρέπει λοιπόν να προβλεφθούν
γι' αυτό ορισµένες ειδικές διατάξεις· ότι, επειδή οι απαιτούµενες
για το σκοπό αυτό εξουσίες δεν προβλέπονται από τη συνθήκη
πρέπει να γίνει επίκληση του άρθρου 235 της συνθήκης·

ότι το πρόγραµµα δράσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον
τοµέα του περιβάλλοντος (3) προβλέπει έναν ορισµένο αριθµό
µέτρων για την προστασία των γλυκών και των θαλασσίων υδάτων
από ορισµένους ρύπους.

ότι για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής προστασίας του
υδατίνου περιβάλλοντος της Κοινότητος, είναι αναγκαία η
σύνταξη ενός πρώτου καταλόγου, που θα ονοµάζεται κατάλογος
I και θα περιέχει ορισµένες µεµονωµένες ουσίες επιλεγόµενες
κυρίως βάσει της τοξικότητός τους, της ανθεκτικότητός τους στο
περιβάλλον και της ικανότητός τους να βιοσυσσωρεύονται, εκτός
εκείνων των ουσιών που είναι βιολογικώς αβλαβείς ή εκείνων που
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µετατρέπονται γρήγορα σε ουσίες βιολογικώς αβλαβείς καθώς και
ενός δευτέρου καταλόγου, που θα ονοµάζεται κατάλογος II, και θα
περιέχει ουσίες που έχουν επιβλαβή αποτελέσµατα για το υδάτινο
περιβάλλον που πάντως µπορούν να περιορισθούν σε µία
ορισµένη περιοχή και που εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά
και τη θέση των υδάτων στα οποία αυτές αποβάλλονται· ότι η
αποβολή τέτοιων ουσιών θα έπρεπε να υπόκειται σε προηγούµενη
άδεια που να καθορίζει τους κανόνες απορρίψεως·

ότι, πρέπει να εξαλειφθεί η ρύπανση που προκαλείται από την
αποβολή διαφόρων επικινδύνων ουσιών που αναφέρονται στον
κατάλογο I· ότι το Συµβούλιο πρέπει εντός ορισµένης προθεσµίας
και κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, να ορίσει της οριακές
τιµές των προτύπων αποβολής τις οποίες δεν πρέπει να
υπερβαίνουν, τις µεθόδους µετρήσεως καθώς και τα χρονικά
όρια εντός των οποίων πρέπει να συµµορφωθούν οι διενεργούντες
τέτοιες απορρίψεις·

ότι τα Κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόζουν τις εν λόγω οριακές
τιµές, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα Κράτος
µέλος δύναται να αποδείξει στην Επιτροπή, σύµφωνα µε την
οριζόµενη από το Συµβούλιο διαδικασία ελέγχου, ότι επιτεύ-
χθηκαν οι ποιοτικοί στόχοι που καθορίσθηκαν από το Συµβούλιο
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, και ότι διαφυλάσσονται αυτοί
συνεχώς µε την δράση που αναπτύσσει, µεταξύ άλλων, το εν λόγω
Κράτος µέλος σε όλη την γεωγραφική περιοχή που µπορεί να
προσβληθεί από τις απορρίψεις·

ότι είναι αναγκαίο να ελαττωθεί η ρύπανση των υδάτων που
προκαλείται από τις ουσίες του καταλόγου II· ότι για το σκοπό
αυτό τα Κράτη µέλη πρέπει να καταρτίζουν προγράµµατα που να
περιλαµβάνουν ποιοτικούς στόχους για τα ύδατα σύµφωνα µε τις
τυχόν υπάρχουσες οδηγίες του Συµβουλίου· ότι τα πρότυπα
αποβολής που εφαρµόζονται για τις ουσίες αυτές πρέπει να
υπολογίζονται σε σχέση µε τους εν λόγω ποιοτικούς στόχους·

ότι η παρούσα οδηγία, υπό την επιφύλαξη ορισµένων εξαιρέσεων
και τροποποιήσεων, πρέπει να εφαρµόζεται στις απορρίψεις που
γίνονται µέσα στα υπόγεια ύδατα, εν όψει ειδικής κοινοτικής
ρυθµίσεως για το θέµα·

ότι ένα ή περισσότερα Κράτη µέλη µεµονωµένα ή από κοινού,
πρέπει να λάβουν αυστηρότερα µέτρα από τα προβλεπόµενα στην
παρούσα οδηγία·

ότι πρέπει να συνταχθεί κατάλογος απορρίψεως ορισµένων
ιδιαιτέρως επικινδύνων ουσιών που αποβάλλονται στο υδάτινο
περιβάλλον της Κοινότητος, ώστε να γίνει γνωστή η προέλευσή
τους·

ότι µπορεί να γίνει αναγκαία η αναθεώρηση και, αν χρειασθεί, η
συµπλήρωση των καταλόγων I και II βάσει της αποκτηθείσης
πείρας και κατά περίπτωση µε τη µεταφορά ορισµένων ουσιών
από τον κατάλογο II στον κατάλογο I,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8 η παρούσα οδηγία
εφαρµόζεται:

— στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα,

— στα εσωτερικά παρακτία ύδατα,

— στα υπόγεια ύδατα.

2. Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας νοούνται:

α) «εσωτερικά ύδατα επιφανείας», όλα τα στάσιµα ή ρέοντα γλυκά
ύδατα επιφανείας που ευρίσκονται στο έδαφος ενός ή
περισσοτέρων Κρατών µελών·
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β) «εσωτερικά παράκτια ύδατα», τα ύδατα που ευρίσκονται επί της

προς την ξηρά πλευράς της βασικής γραµµής από την οποία
µετράται το πλάτος των χωρικών υδάτων, και που εκτείνονται
στην περίπτωση υδατίνων ροών µέχρι του ορίου των γλυκών
υδάτων·

γ) «όριο γλυκών υδάτων», το µέρος του ρου των υδάτων όπου,
κατά την άµπωση και σε περίοδο χαµηλής ροής των γλυκών
υδάτων, η αλµυρότητα αυξάνει σηµαντικά από την παρουσία
θαλασσίου ύδατος·

δ) «απόρριψη», η εισαγωγή στα ύδατα που προβλέπονται στην
παράγραφο I, ουσιών που απαριθµούνται στους καταλόγους I
και II του παραρτήµατος, εξαιρέσει:

— των απορρίψεων βυθοκόρων πλοίων,
— των εργασιών απορρίψεως από πλοία µέσα στα χωρικά

ύδατα,
— της καταβυθίσεως αποβλήτων πλοίων µέσα στα χωρικά

ύδατα·

ε) «ρύπανση», η άµεση ή έµµεση απόρριψη από τον άνθρωπο
ουσιών ή ενεργείας µέσα στο υδάτινο περιβάλλον, µε
συνέπειες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη
υγεία, να καταστρέψουν τους βιολογικούς πόρους για το
υδάτινο οικοσύστηµα, να παραβλάψουν την αναψυχή ή να
παρεµποδίσουν άλλες νόµιµες χρήσεις των υδάτων.

Άρθρο 2

Τα Κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την εξάλειψη
της ρυπάνσεως των υδάτων που προβλέπονται στο άρθρο I, που
προέρχεται από τις επικίνδυνες ουσίες που περιλαµβάνονται στις
οικογένειες και τις οµάδες των ουσιών του καταλόγου I του
παραρτήµατος καθώς και για τη µείωση της ρυπάνσεως των εν
λόγω υδάτων που προέρχεται από τις επικίνδυνες ουσίες οι οποίες
περιλαµβάνονται στις οικογένειες και τις οµάδες των ουσιών του
καταλόγου II του παραρτήµατος, σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία
οι διατάξεις της οποίας αποτελούν το πρώτο µόνο βήµα για την
επίτευξη του ως άνω στόχου.

Άρθρο 3

Ως προς τις ουσίες που ανήκουν στις οικογένειες και τις οµάδες
των ουσιών που απαριθµούνται στον κατάλογο I, που ονοµάζονται
κατωτέρω «ουσίες του καταλόγου I»:

1. Οποιαδήποτε απόρριψη µέσα στα ύδατα, που προβλέπονται στο
άρθρο I και που µπορεί να περιέχει µία από τις ουσίες αυτές,
υπόκειται σε προηγούµενη άδεια που χορηγείται από την
αρµοδία αρχή του ενδιαφεροµένου Κράτους µέλους·

2. Η ανωτέρω άδεια καθορίζει τα πρότυπα αποβολής των ουσιών
αυτών µέσα στα ύδατα, που προβλέπονται στο άρθρο I και όταν
είναι αναγκαίο για την εφαρµογή της παρούσης οδηγίας, τα
πρότυπα αποβολής των ουσιών αυτών µέσα στους υπονόµους·

3. Ως προς τις ήδη υφιστάµενες απορρίψεις των ουσιών αυτών
µέσα στα ύδατα που προβλέπονται στο άρθρο I, οι διενερ-
γούντες απορρίψεις πρέπει να τηρούν τους όρους που
προβλέπονται από την άδεια, εντός της προθεσµίας που
καθορίζει αυτή. Η εν λόγω προθεσµία δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6
παράγραφος 4·

4. Η άδεια χορηγείται µόνο για περιορισµένη χρονική διάρκεια.
Μπορεί να ανανεώνεται εν όψει των ενδεχοµένων τροποποιή-
σεων των οριακών τιµών που προβλέπονται στο άρθρο 6.

Άρθρο 4

1. Τα Κράτη µέλη εφαρµόζουν σύστηµα µηδενικής απορρίψεως
για τις απορρίψεις των ουσιών του καταλόγου I µέσα στα υπόγεια
ύδατα.
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2. Τα Κράτη µέλη εφαρµόζουν για τα υπόγεια ύδατα τις
διατάξεις της παρούσης οδηγίας τις σχετικές µε τις ουσίες που
ανήκουν στις οικογένειες και τις οµάδες των ουσιών που
απαριθµούνται στον κατάλογο II, και που ονοµάζονται κατωτέρω
«ουσίες του καταλόγου II».

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται ούτε για τα οικιακά
λύµατα ούτε για τις εγχύσεις στο έδαφος που πραγµατοποιούνται
µέσα στα βαθιά αλατούχα και αχρησιµοποίητα στρώµατα.

4. Οι διατάξεις της παρούσης οδηγίας που αφορούν τα υπόγεια
ύδατα παύουν να εφαρµόζονται µε την έναρξη ισχύος της ειδικής
οδηγίας περί των υπογείων υδάτων.

Άρθρο 5

1. Τα πρότυπα αποβολής που ορίζονται από τις άδειες που
εκδίδονται κατ' εφαρµογή του άρθρου 3, καθορίζουν:

α) τη µεγίστη επιτρεποµένη ποσότητα µιας ουσίας κατά την
απόρριψη. Σε περίπτωση διαλύσεως η οριακή τιµή που
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 διαιρείται δια του
συντελεστού της διαλύσεως·

β) τη µεγίστη επιτρεποµένη ποσότητα µιας ουσίας την απορρι-
πτοµένη κατά την διάρκεια µιας ή περισσοτέρων
καθορισµένων χρονικών περιόδων. Αν είναι ανάγκη, η µεγίστη
αυτή ποσότητα δύναται επίσης να εκφρασθεί, σε µονάδα
βάρους του ρύπου ανά µονάδα του χαρακτηριστικού µεγέθους
της ρυπαντικής δραστηριότητος (π.χ. µονάδα βάρους ανά
µονάδα πρώτης ύλης ή ανά µονάδα προϊόντος).

2. Για κάθε άδεια η αρµόδια αρχή του ενδιαφεροµένου
Κράτους µέλους, δύναται, αν είναι αναγκαίο να καθορίσει
αυστηρότερα πρότυπα αποβολής από αυτά που προκύπτουν από
την εφαρµογή των οριακών τιµών που καθορίστηκαν από το
Συµβούλιο δυνάµει του άρθρου 6, ιδίως εν όψει της τοξικότητος,
της ανθεκτικότητος και της βιοσυσσωρεύσεως της ουσίας για την
οποία πρόκειται, στο περιβάλλον µέσα στο οποίο πραγµατο-
ποιείται η αποβολή.

3. ∆εν χορηγείται η άδεια, αν ο διενεργών την αποβολή
δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να τηρήσει τα επιβαλλόµενα
πρότυπα αποβολής ή αν η αρµόδια αρχή του ενδιαφεροµένου
Κράτους µέλους διαπιστώσει την αδυναµία αυτή.

4. Αν δεν τηρούνται τα πρότυπα αποβολής, η αρµοδία αρχή του
ενδιαφεροµένου Κράτους µέλους λαµβάνει όλα τα κατάλληλα
µέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση των όρων της αδείας, και
αν απαιτείται για να απαγορεύσει την αποβολή.

Άρθρο 7

1. Για τη µείωση της ρυπάνσεως των υδάτων, που προβλέπονται
στο άρθρο 1, από τις ουσίες του καταλόγου II, τα Κράτη µέλη
καταρτίζουν προγράµµατα για την πραγµατοποίηση των οποίων
εφαρµόζουν ιδίως τα µέσα που προβλέπονται στις παραγράφους 2
και 3.

2. Για όλες τις απορρίψεις που πραγµατοποιούνται στα ύδατα
που προβλέπονται στο άρθρο 1, οι οποίες δύνανται να περιέχουν
ουσίες του καταλόγου II, απαιτείται προηγουµένη άδεια της
αρµοδίας αρχής του ενδιαφεροµένου Κράτους µέλους, που
καθορίζει τα πρότυπα αποβολής. Τα πρότυπα αυτά βασίζονται
στους ποιοτικούς στόχους που καθορίζονται σύµφωνα µε την
παράγραφο 3.

3. Τα προγράµµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 1,
περιλαµβάνουν ποιοτικούς στόχους για τα ύδατα, οι οποίοι
θεσπίζονται σύµφωνα µε τις τυχόν οδηγίες του Συµβουλίου.
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4. Τα προγράµµατα δύνανται επίσης να περιλαµβάνουν ειδικές
διατάξεις για τη σύνθεση και τη χρήση ουσιών ή οµάδων ουσιών
καθώς και προϊόντων, λαµβάνουν δε υπόψη τις τελευταίες
οικονοµικώς εφικτές τεχνικές εξελίξεις.

5. Τα προγράµµατα θέτουν τα χρονικά όρια πραγµατοποιήσεώς
τους.

6. Τα προγράµµατα και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής τους
ανακοινώνονται περιληπτικώς στην Επιτροπή.

7. Η Επιτροπή, µαζί µε τα Κράτη µέλη, οργανώνει συστηµα-
τικούς συγκριτικούς ελέγχους των προγραµµάτων για την
εξασφάλιση επαρκούς συντονισµού κατά την πραγµατοποίησή
τους. Αν η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο, υποβάλλει για τον σκοπό
αυτό στο Συµβούλιο προτάσεις επί του θέµατος.

Άρθρο 8

Τα Κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την
εφαρµογή των µέτρων που θα λάβουν δυνάµει της παρούσης
οδηγίας ώστε να µην αυξηθεί η ρύπανση των υδάτων για τα οποία
δεν εφαρµόζεται το άρθρο 1. Επί πλέον, απαγορεύουν κάθε πράξη
που έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την ανατροπή των
διατάξεων της παρούσης οδηγίας.

Άρθρο 9

Η εφαρµογή των µέτρων που λαµβάνονται δυνάµει της παρούσης
οδηγίας, σε καµµιά περίπτωση δεν δύναται να καταλήξει σε
άµεση ή έµµεση αύξηση της ρυπάνσεως των υδάτων που
προβλέπονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 10

Ένα ή περισσότερα Κράτη µέλη δύνανται να λάβουν, κατά
περίπτωση, από κοινού ή µεµονωµένα, µέτρα αυστηρότερα από
αυτά που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 11

Η αρµοδία αρχή προβαίνει στη σύνταξη καταστάσεως των
απορρίψεων που πραγµατοποιούνται στα ύδατα, που προβλέπονται
στο άρθρο 1, και δύνανται να περιέχουν ουσίες του καταλόγου I
για τις οποίες εφαρµόζονται τα πρότυπα αποβολής.

Άρθρο 12

1. Το Συµβούλιο, αποφαίνεται µε οµοφωνία εντός εννέα µηνών,
επί κάθε προτάσεως της Επιτροπής που υπεβλήθη κατ' εφαρµογή
του άρθρου 6, και επί των προτάσεων που αφορούν τις
εφαρµοζόµενες µεθόδους µετρήσεως.

Προτάσεις που αφορούν µία πρώτη σειρά ουσιών καθώς επίσης
και τις εφαρµοζόµενες µεθόδους µετρήσεως και τις προθεσµίες
που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4, υποβάλλονται από
την Επιτροπή εντός προθεσµίας δύο ετών από της κοινοποιήσεως
της παρούσης οδηγίας.

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει, αν είναι δυνατόν, εντός προθεσµίας
27 µηνών από της κοινοποιήσεως της παρούσης οδηγίας τις
πρώτες προτάσεις που υπεβλήθησαν σύµφωνα µε το άρθρο 7
παράγραφος 7. Το Συµβούλιο αποφαίνεται µε οµοφωνία εντός
προθεσµίας εννέα µηνών.

Άρθρο 13

1. Κάθε τρία χρόνια, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην
Επιτροπή πληροφορίες για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας
µέσω µιας τοµεακής έκθεσης η οποία καλύπτει και τις άλλες
σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Η έκθεση αυτή καταρτίζεται βάσει
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ερωτηµατολογίου η σχεδιαγράµµατος το οποίο καταρτίζει η
Επιτροπή µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 της
οδηγίας 91/692/ΕΟΚ (1). Το ερωτηµατολόγιο ή το σχεδιάγραµµα
αυτό αποστέλλεται στα κράτη µέλη έξι µήνες πριν από την
έναρξη της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Η έκθεση
υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εννέα µηνών από τη λήξη
της τριετίας την οποία καλύπτει.

Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από 1993 µέχρι και 1995.

Εντός εννέα µηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών
µελών, η Επιτροπή δηµοσιεύει µια κοινοτική έκθεση για την
εφαρµογή της οδηγίας.

2. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατ' εφαρµογή του
παρόντος άρθρου µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για το
σκοπό για τον οποίο εζητήθησαν.

3. Η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των Κρατών µελών,
καθώς και οι ανώτεροι υπάλληλοι και οι άλλοι υπάλληλοί τους
οφείλουν να µην αποκαλύπτουν τις πληροφορίες που
συγκέντρωσαν κατ' εφαρµογή της παρούσης οδηγίας και οι οποίες
από τη φύση τους καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 δεν εµποδίζουν τη
δηµοσίευση γενικών στοιχείων ή µελετών που δεν περιέχουν
ατοµικές πληροφορίες περί επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρή-
σεων.

Άρθρο 14

Το Συµβούλιο, αποφαινόµενο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής,
η οποία ενεργεί µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως
ενός Κράτους µέλους, αναθεωρεί και, εφ' όσον υπάρχει ανάγκη,
συµπληρώνει τους πίνακες I και II βάσει της πείρας που
απεκτήθη, κατά περίπτωση µεταφέρει ορισµένες ουσίες από τον
κατάλογο II στον κατάλογο I.

Άρθρο 15

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη µέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αριθ. 1 των οικογενειών και των οµάδων ουσιών

Ο πίνακας I περιλαµβάνει ορισµένες µεµονωµένες ουσίες που αποτελούν
µέρος των ακολούθων οικογενειών και οµάδων ουσιών οι οποίες πρέπει να
επιλέγονται κυρίως βάσει της τοξικότητός των, της ανθεκτικότητός των
στο περιβάλλον, της βιοσυσσωρεύσεώς των, εξαιρέσει των βιολογικώς
αβλαβών ή αυτών που µετατρέπονται γρήγορα σε ουσίες βιολογικώς
αβλαβείς:

1. Αλογονούχες οργανικές ενώσεις και ουσίες από τις οποίες δύνανται να
προκύψουν τέτοιου είδους ενώσεις µέσα στο υδάτινο περιβάλλον.

2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις.

3. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις.

4. Ουσίες που έχουν αποδεδειγµένα καρκινογόνο ιδιότητα µέσα στο
υδάτινο περιβάλλον ή µέσω αυτού (1).

5. Υδράργυρος και ενώσεις του.

6. Κάδµιο και ενώσεις του.

7. Ανθεκτικά ορυκτέλαια και ανθεκτικοί υδρογονάνθρακες πετρελαϊκής
προελεύσεως και οτιδήποτε αφορά την εφαρµογή των άρθρων 2, 8, 9 και
14 της παρούσης οδηγίας.

8. Ανθεκτικές συνθετικές ύλες, που µπορούν να επιπλέουν, να αιωρούνται
ή να ρέουν όπως και να καθιστούν δυσχερή κάθε χρήση των υδάτων.

Κατάλογος II οικογενειών και οµάδων ουσιών

Ο κατάλογος II περιλαµβάνει:

— ουσίες που αποτελούν µέρος των οικογενειών και οµάδων ουσιών που
απαριθµούνται στον κατάλογο I και για τις οποίες οι οριακές τιµές που
προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας δεν έχουν καθορισθεί,

— ορισµένες µεµονωµένες ουσίες και ορισµένες κατηγορίες ουσιών που
αποτελούν µέρος των οικογενειών και των οµάδων ουσιών που
αναφέρονται κατωτέρω,

και οι οποίες µέσα σε υδάτινο περιβάλλον έχουν βλαβερή επίδραση που
δύναται πάντως να περιορισθεί σε ορισµένη ζώνη και που εξαρτάται από
τα χαρακτηριστικό του αποδέκτη και της τοποθεσίας στην οποία
ευρίσκονται.

Οικογένειες και οµάδες ουσιών που αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση

1. Μεταλλοειδή και µέταλλα καθώς και οι ενώσεις αυτών:

1. Ψευδάργυρος

2. Χαλκός

3. Νικέλιο

4. Χρώµιο

5. Μόλυβδος

6. Σελήνιο

7. Αρσενικό

8. Αντιµόνιο

9. Μολυβδένιο

10. Τιτάνιο

11. Κασσίτερος

12. Βάριο

13. Βηρύλλιο

14. Βόριο

15. Ουράνιο

16. Βανάδιο

17. Κοβάλτιο

18. Θάλλιο
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19. Τελλούριο

20. Άργυρος

2. Βιοκτόνα και τα παράγωγά τους που δεν εµφανίζονται στον κατάλογο I.

3. Ουσίες µε επιβλαβή επίδραση στη γεύση και/ή στην οσµή των
προϊόντων που καταναλώνονται από τον άνθρωπο που προέρχονται
από το υδάτινο περιβάλλον όπως και οι ενώσεις που µπορούν να
παράγουν τέτοια ουσία µέσα στα ύδατα.

4. Ενώσεις οργανοπυριτικές, τοξικές ή ανθεκτικές και ουσίες που
µπορούν να παράγουν τέτοιου είδους ενώσεις µέσα στα ύδατα,
εξαιρέσει των βιολογικώς αβλαβών που µετατρέπονται γρήγορα µέσα
στο νερό σε αβλαβείς ουσίες.

5. Ανόργανοι ενώσεις του φωσφόρου και φωσφόρος.

6. Ορυκτέλαια και υδρογονάνθρακες πετρελαϊκής προελεύσεως µη
ανθεκτικοί στο περιβάλλον.

7. Κυανιούχοι ενώσεις, φθοριούχοι ενώσεις.

8. Ουσίες που ασκούν δυσµενή επίδραση επί της ισορροπίας του
οξυγόνου, ιδίως:

αµµωνία, νιτρώδη.

∆ήλωση που αφορά το άρθρο 8

Τα Κράτη µέλη υποχρεούνται να επιβάλλουν, προκειµένου περί εκχύ-
σεως, µέσω σωληνώσεων υδάτων αποχετεύσεως στην ανοικτή θάλασσα,
διατάξεις που δύνανται να είναι αυστηρότερες από τις προβλεπόµενες από
την παρούσα οδηγία.
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