
1980L0068 — EL — 23.12.1991 — 001.001 — 1

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

►B Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

της 17ης ∆εκεµβρίου 1979

περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες επικίν-
δυνες ουσίες

(80/68/ΕΟΚ)

(ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σ. 43)

Τροποποιείται από:

Επίσηµη Εφηµερίδα

αριθ. σελίδα ηµεροµηνία

►M1 Οδηγία του Συµβουλίου, της 23ης ∆εκεµβρίου 1991 (91/692/ΕΟΚ) L 377 48 31.12.1991



▼B
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

της 17ης ∆εκεµβρίου 1979

περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρ-
χεται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες

(80/68/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

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

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Συνελεύσεως (2)

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιµώντας:

ότι επιβάλλεται η δραστηριοποίηση µε σκοπό την προστασία
των υπογείων υδάτων της Κοινότητος από τη ρύπανση, κυρίως
δε απ' αυτή που προέρχεται από ορισµένες ουσίες τοξικές, ανθε-
κτικές ή βιοσυσσωρευόµενες·

ότι το πρόγραµµα δράσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον
τοµέα του περιβάλλοντος του 1973 (4) το οποίο συµπληρώθηκε
από εκείνο του 1977 (5), προβλέπει έναν ορισµένο αριθµό µέτρων
µε σκοπό την προστασία των υπογείων υδάτων από ορισµένους
ρύπους·

ότι η οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976
περί της ρυπάνσεως που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες
ουσίες που αποβάλλονται στο υδάτινο περιβάλλον της
Κοινότητος (6) προβλέπει στο άρθρο 4 την εφαρµογή µιας ειδικής
οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα·

ότι µία δυσαρµονία ανάµεσα στις διατάξεις που ήδη εφαρµό-
ζονται ή είναι σε στάδιο προπαρασκευής στα διάφορα Κράτη
Μέλη σχετικά µε την απόρριψη ορισµένων επικινδύνων ουσιών
στα υπόγεια ύδατα µπορεί να δηµιουργήσει άνισους όρους
ανταγωνισµού και να έχει, γι' αυτό, άµεση επίπτωση στη
λειτουργία της κοινής αγοράς· ότι πρέπει εποµένως να γίνει σ'
αυτό τον τοµέα η προσέγγιση των νοµοθεσιών που προβλέπεται
από το άρθρο 100 της συνθήκης·

ότι κρίνεται αναγκαίο να συνδυασθεί η προσέγγιση αυτή των
νοµοθεσιών µε δράση της Κοινότητος στον τοµέα της προστα-
σίας του περιβάλλοντος και της βελτιώσεως της ποιότητος
ζωής· ότι πρέπει εποµένως να προβλεφθούν γι' αυτό ορισµένες
ειδικές διατάξεις· ότι επειδή οι εξουσίες που απαιτούνται για το
σκοπό αυτό δεν έχουν προβλεφθεί από τη συνθήκη, πρέπει να
χρησιµοποιηθεί το άρθρο 235 της συνθήκης·

ότι πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας, αφ' ένος, τα οικιακά απόβλητα που προέρχονται από
ορισµένες αποµονωµένες κατοικίες, αφ' ετέρου, τα απόβλητα
που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται στους καταλόγους I ή II
σε πολύ µικρές

συγκεντρώσεις και ποσότητες, λόγω του µικρού κινδύνου ρυπάν-
σεως και της δυσκολίας ελέγχου αυτών των αποβλήτων ότι
πρέπει να εξαιρεθούν επίσης τα απόβλητα υλικών που περιέχουν
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(1) ΕΕ αριθ. Α 37 της 14. 2. 1978, σ. 3.
(2) ΕΕ αριθ. Α 296 της 11. 12. 1978, σ. 35.
(3) ΕΕ αριθ. Α 283 της 27. 11. 1978, σ. 39.
(4) ΕΕ αριθ. Α 112 της 20. 12. 1973, σ. 3.
(5) ΕΕ αριθ. Α 139 της 13. 6. 1977, σ. 3.
(6) ΕΕ αριθ. Ν 129 της 18. 5. 1976. σ. 23.



▼B
ραδιενεργές ουσίες, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο
ειδικής κοινοτικής ρυθµίσεως·

ότι είναι αναγκαίο, για να εξασφαλισθεί αποτελεσµατική
προστασία των υπογείων υδάτων της Κοινότητος, να παρεµποδι-
σθεί η απόρριψη των ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο I
και να περιορισθεί η απόρριψη των ουσιών που αναφέρονται
στον κατάλογο II·

ότι είναι σκόπιµο να γίνεται διάκριση µεταξύ, αφ' ενός, των
άµεσων απορρίψεων επικίνδυνων ουσιών στα υπόγεια ύδατα και,
αφ' ετέρου, των ενεργειών που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε
έµµεση απόρριψη αυτών των ουσιών.

ότι, εξαιρουµένων των άµεσων απορρίψεων των ουσιών που
αναφέρονται στον κατάλογο I, και οι οποίες απαγορεύονται εκ
των προτέρων, κάθε απόρριψη πρέπει να υπόκειται σε καθεστώς
χορηγήσεως άδειας· ότι µια τέτοια άδεια δεν µπορεί να δίνεται
παρά µόνο µετά από έρευνα του χώρου απορρίψεως·

ότι είναι σκόπιµο να προβλεφθούν εξαιρέσεις στο καθεστώς της
απαγορεύσεως απορρίψεως στα υπόγεια ύδατα ουσιών που
αναφέρονται στον κατάλογο I, µετά από έρευνα στο χώρο απορ-
ρίψεως και προηγούµενη άδεια, εάν η απόρριψη
πραγµατοποιείται σε υπόγεια ύδατα που είναι µονίµως
ακατάλληλα για κάθε άλλη χρήση, κυρίως για χρήσεις οικιακές
ή γεωργικές·

ότι πρέπει να υπόκειται σε ειδικό καθεστώς η τεχνητή
αναπλήρωση των υπογείων υδάτων τα οποία προορίζονται για
εφοδιασµό του πληθυσµού µε πόσιµο νερό·

ότι είναι σκόπιµο να ελέγχουν οι αρµόδιες αρχές των Κρατών
Μελών την τήρηση των όρων που επιβάλλονται από την άδεια,
καθώς και τις επιπτώσεις των απορρίψεων στα υπόγεια ύδατα·

ότι είναι σηµαντικό να γίνεται καταγραφή των αδειών απορρί-
ψεως των ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο I και των
αµέσων απορρίψεων των ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο
II, και που έχουν πραγµατοποιηθεί στα υπόγεια ύδατα, καθώς και
των αδειών τεχνητής αναπληρώσεως των υπογείων υδάτων, µε
σκοπό τη δηµόσια διαχείριση των υπογείων υδάτων·

ότι, στο µέτρο που η Ελληνική ∆ηµοκρατία θα γίνει µέλος της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος την 1η Ιανουαρίου 1981,
σύµφωνα µε την πράξη τη σχετική µε τους όρους εντάξεως της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και µε τις προσαρµογές των συνθηκών,
κρίνεται αναγκαίο να παραταθεί, σε ό,τι την αφορά, από δύο σε
τέσσερα χρόνια η προθεσµία που παραχωρείται στα Κράτη
Μέλη για να θέσουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν
µε την παρούσα οδηγία, δεδοµένης της ανεπάρκειας της τεχνικής
και διοικητικής υποδοµής της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία έχει αντικείµενο την πρόληψη της
ρυπάνσεως των υπογείων υδάτων από ουσίες που ανήκουν στις
οικογένειες και οµάδες ουσιών, που απαριθµούνται στους κατα-
λόγους I και II, και τη µείωση ή τη διάθεση, στο µέτρο του
δυνατού, των συνεπειών της σηµερινής ρυπάνσεώς τους.

2. Υπό την έννοια της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

α) «υπόγεια ύδατα», όλα τα ύδατα που βρίσκονται κάτω από την
επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσµού, τα οποία είναι σε
άµεση επαφή µε το έδαφος ή το υπέδαφος·

β) «άµεση απόρριψη», η διοχέτευση στα υπόγεια ύδατα ουσιών
που αναφέρονται στους καταλόγους I και II χωρίς διέλευση
από το έδαφος ή το υπέδαφος·
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▼B
γ) «έµµεση απόρριψη», η διοχέτευση στα υπόγεια ύδατα ουσιών

που αναφέρονται στους καταλόγους I και II µετά από διέλευση
από το έδαφος ή το υπέδαφος·

δ) «ρύπανση» η άµµεσος ή έµεσος απόρριψη ουσιών ή ενέργειας
που πραγµατοποιείται από τον άνθρωπο στα υπόγεια ύδατα,
και η οποία έχει συνέπειες που µπορούν να θέσουν σε
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή τον εφοδιασµό µε ύδωρ, να
βλάψουν το έµβυο δυναµικό και το υδατικό οικολογικό
σύστηµα ή να παρεµποδίσουν άλλες νόµιµες χρήσεις των
υδάτων.

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:

α) στις απορρίψεις οικιακών αποβλήτων που προέρχονται από
µεµονωµένες κατοικίες, οι οποίες δεν έχουν συνδεθεί µε
αποχετευτικό δίκτυο και βρίσκονται έξω από τις προστατευό-
µενες ζώνες συλλογής ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση.

β) στις απορρίψεις για τις οποίες διαπιστώνεται από την αρµόδια
αρχή του αντίστοιχου Κράτους Μέλους ότι περιέχουν ουσίες
που αναφέρονται στους καταλόγους I και II σε ποσότητα και
συγκέντρωση αρκετά µικρές, ώστε να αποκλείεται κάθε
παρών ή µελλοντικός κίνδυνος υποβαθµίσεως της ποιότητος
των υπογείων υδάτων·

γ) στις απορρίψεις υλικών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες.

Άρθρο 3

Τα Κράτη Μέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να:

α) εµποδίσουν την εισαγωγή στα υπόγεια ύδατα των ουσιών που
αναφέρονται στον κατάλογο I·

β) περιορίσουν την εισαγωγή στα υπόγεια ύδατα των ουσιών που
αναφέρονται στον κατάλογο II ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση
των υδάτων από τις ουσίες αυτές.

Άρθρο 4

1. Για να ανταποκριθούν στην υποχρέωση που αναφέρεται στο
άρθρο 3 α) τα Κράτη Μέλη:

— απαγορεύουν κάθε άµεση απόρριψη ουσιών που αναφέρονται
στον κατάλογο I,

— υποβάλλουν σε προκαταρκτική έρευνα τις ενέργειες για τη
διάθεση και την απόθεση, µε σκοπό τη διάθεση των ουσιών
οι οποίες είναι δυνατό να οδηγήσουν σε έµµεση απόρριψη.
Βάσει των αποτελεσµάτων αυτής της έρευνας τα Κράτη
Μέλη απαγορεύουν αυτές τις ενέργειες ή δίνουν άδεια, υπό
τον όρο ότι έχουν τηρηθεί όλες οι αναγκαίες τεχνικές
προφυλάξεις για να εµποδισθεί η έµµεση απόρριψη,

— λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα τα οποία κρίνουν αναγκαία µε
σκοπό να αποφευχθεί κάθε έµµεση απόρριψη ουσιών που
αναφέρονται στον κατάλογο I, η οποία οφείλεται σε ενέρ-
γειες που πραγµατοποιήθηκαν επάνω ή µέσα στο έδαφος και
που είναι διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στη
δεύτερη περίπτωση. Πληροφορούν σχετικά την Επιτροπή η
οποία, µε βάση αυτές τις πληροφορίες, µπορεί να υποβάλει
στο Συµβούλιο προτάσεις για αναθεώρηση της παρούσας
οδηγίας.

2. Ωστόσο, εάν µία προκαταρκτική έρευνα δείξει ότι τα
υπόγεια ύδατα, στα οποία προβλέπεται η απόρριψη ουσιών που
αναφέρονται στον κατάλογο I, είναι οριστικά ακατάλληλα για
κάθε άλλη χρήση, ιδίως για οικιακές ή αγροτικές χρήσεις, τα
Κράτη Μέλη µπορούν να επιτρέψουν την απόρριψη των ουσιών
αυτών, υπό τον όρο ότι η παρουσία των ουσιών δεν εµποδίζει την
εκµετάλλευση των εδαφικών πόρων.
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▼B
Αυτές οι άδειες δεν µπρούν να δοθούν παρά µόνο αν όλες οι
τεχνικές προφυλάξεις έχουν τηρηθεί έτσι ώστε οι ουσίες αυτές
να µην µπορούν να φθάσουν σε άλλα υδατικά συστήµατα ή να
βλάψουν άλλα οικοσυστήµατα.

3. Τα Κράτη Μέλη, µετά από προκαταρκτική έρευνα, µπορούν
να επιτρέψουν τις απορρίψεις που προκύπτουν από την επανέγ-
χυση στο ίδιο υδατικό στρώµα, των υδάτων από γεωθερµικές
χρήσεις, των υδάτων που αντλούνται από ορυχεία ή λατοµεία ή
των υδάτων που αντλούνται κατά τη διάρκεια ορισµένων κατα-
σκευαστικών εργασιών.

Άρθρο 5

1. Για να ανταποκριθούν στην υποχρέωση που αναφέρεται στο
άρθρο 3 υπό β) τα Κράτη Μέλη υποβάλλουν σε προκαταρκτική
έρευνα:

— κάθε άµεση απόρριψη ουσιών που αναφέρονται στον
κατάλογο II, σε τρόπο ώστε να περιορίσουν τέτοιες απορρί-
ψεις,

— τις ενέργειες διαθέσεως ή αποθέσεως µε σκοπό τη διάθεση
αυτών των ουσιών που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε έµµεση
απόρριψη.

Βάσει των αποτελεσµάτων αυτής της έρευνας, τα Κράτη Μέλη
µπορούν να δίνουν άδεια υπό τον όρο ότι έχουν τηρηθεί όλες οι
τεχνικές προφυλάξεις που επιτρέπουν την αποφυγή της ρυπάν-
σεως των υπογείων υδάτων απ' αυτές τις ουσίες.

2. Επί πλέον τα Κράτη Μέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα
τα οποία κρίνουν αναγκαία µε σκοπό να περιορίσουν κάθε άµεση
απόρριψη ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο II, η οποία
οφείλεται σε ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν επάνω ή µέσα
στο έδαφος που είναι διαφορετικές απ' αυτές που αναφέρονται
στην παράγραφο 1.

Άρθρο 6

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, η τεχνητή αναπλήρωση
των υπογείων υδάτων για τη δηµόσια διαχείριση των υδάτων
αυτών υπόκεινται σε ειδική άδεια, η οποία δίνεται για κάθε
περίπτωση χωριστά από τα Κράτη Μέλη. Η άδεια αυτή δίνεται
µόνο υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ρυπάνσεως των
υπογείων υδάτων.

Άρθρο 7

Οι προκαταρκτικές έρευνες που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5
πρέπει να περιλαµβάνουν µία µελέτη των υδρογεωλογικών
συνθηκών της αντίστοιχης ζώνης, της εκάστοτε διυλιστικής
ικανότητος του εδάφους και του υπεδάφους, των κινδύνων ρυπάν-
σεως και αλλοιώσεως της ποιότητος των υπογείων υδάτων από
την απόρριψη, και να καθορίζουν κατά πόσο από την άποψη του
περιβάλλοντος η απόρριψη στα ύδατα αυτά αποτελεί κατάλληλη
λύση.

Άρθρο 8

Οι άδειες που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 δεν µπορούν να
δοθούν από τις αρµόδιες αρχές των Κρατών Μελών παρά µόνο
µετά από εξακρίβωση του γεγονότος ότι η εποπτεία των
υπογείων υδάτων και κυρίως της ποιότητός τους είναι εξασφαλι-
σµένη.

Άρθρο 9

Όταν επιτρέπεται η άµεση απόρριψη σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 2 και 3, ή µε το άρθρο 5, ή όταν µία ενέργεια για
τη διάθεση των χρησιµοποιηµένων υδάτων που οδηγεί αναπό-
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φευκτα σε έµµεση απόρριψη, επιτρέπεται σύµφωνα µε το άρθρο
5 η άδεια πρέπει κυρίως να καθορίζει:

— τον τόπο της απορρίψεως,

— την τεχνική της απορρίψεως,

— τις απαραίτητες προφυλάξεις, λαµβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα
τη φύση και τη συγκέντρωση των ουσιών που βρίσκονται
στα απόβλητα, τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη καθώς και
την εγγύτητα ζωνών συλλογής υδάτων, ιδιαίτερα πόσιµου,
θερµού και µεταλλικού ύδατος,

— τη µέγιστη αποδεκτή ποσότητα µιας ουσίας στα απόβλητα
κατά τη διάρκεια µιας ή περισσοτέρων καθορισµένων
περιόδων και τους κατάλληλους όρους τους σχετικούς µε τη
συγκέντρωση αυτών των ουσιών,

— τις εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τον έλεγχο των αποβλήτων
που εκκενώνονται στα υπόγεια ύδατα,

— αν είναι αναγκαίο, τα µέτρα που επιτρέπουν την παρακο-
λούθηση των υπογείων υδάτων και κυρίως της ποιότητός τους.

Άρθρο 10

Όταν µία ενέργεια διαθέσεως ή αποθέσεως µε σκοπό τη διάθεση,
η οποία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε έµµεση απόρριψη, επιτρέ-
πεται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5, η άδεια πρέπει κυρίως να
καθορίζει:

— τον τόπο όπου γίνεται αυτή η ενέργεια,

— τις µεθόδους διαθέσεως ή αποθέσεως που χρησιµοποιούνται,

— τις απαραίτητες προφυλάξεις, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τη
φύση και τη συγκέντρωση των ουσιών που υπάρχουν στα
προς διάθεση ή προς απόθεση υλικά, τα χαρακτηριστικά του
αποδέκτη καθώς και την εγγύτητα ζωνών συλλογής υδάτων,
ιδιαίτερα πόσιµου, θερµού και µεταλλικού ύδατος,

— τη µέγιστη αποδεκτή ποσότητα, κατά τη διάρκεια µιας ή
περισσοτέρων καθορισµένων περιόδων των υλικών προς
διάθεση ή προς απόθεση, τα οποία περιέχουν ουσίες που
αναφέρονται στους καταλόγους I ή II και, αν είναι δυνατόν,
αυτών των ίδιων των ουσιών, καθώς και τους κατάλληλους
όρους τους σχετικούς µε τη συγκέντρωση αυτών των ουσιών,

— στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
και στο άρθρο 5 παράγραφος 1, τις τεχνικές προφυλάξεις που
πρέπει να εφαρµοσθούν για να εµποδισθεί κάθε απόρριψη στα
υπόγεια ύδατα ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο I, και
για να αποφευχθεί κάθε ρύπανση αυτών των υδάτων από τις
ουσίες που αναφέρονται στον κατάλογο II,

— αν είναι αναγκαίο, τα µέτρα που επιτρέπουν την παρακο-
λούθηση των υπογείων υδάτων και κυρίως της ποιότητός τους.

Άρθρο 11

Οι άδειες που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 δεν µπορούν να
παραχωρηθούν παρά µόνο για περιορισµένη περίοδο· επανεξετά-
ζονται τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια. Μπορούν να
παραταθούν, τροποποιηθούν ή ανακληθούν.

Άρθρο 12

1. Αν ο αιτούµενος µία άδεια κατά την έννοια των άρθρων 4 ή
5 δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να τηρήσει τους όρους που θα
του επιβληθούν ή αν η αρµοδία αρχή του αντίστοιχου Κράτους
Μέλους διαπιστώσει αυτή την αδυναµία, η άδεια δεν δίνεται.

2. Αν οι όροι που επιβάλλονται για µία άδεια δεν τηρηθούν, η
αρµοδία αρχή του αντίστοιχου Κράτους Μέλους παίρνει τα αναγ-
καία µέτρα ώστε οι όροι αυτοί να ικανοποιηθούν· αν είναι
αναγκαίο, ανακαλεί την άδεια.
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Άρθρο 13

Οι αρµόδιες αρχές των Κρατών Μελών ελέγχουν την τήρηση
των όρων που επιβάλλονται για τις άδειες καθώς και τις επιπτώ-
σεις των απορρίψεων στα υπόγεια ύδατα.

Άρθρο 14

Για τις απορρίψεις ουσιών που αναφέρονται στους καταλόγους I
ή II οι οποίες υπάρχουν κατά την κοινοποίηση της παρούσας
οδηγίας, τα Κράτη Μέλη µπορούν να προβλέψουν µία µέγιστη
προθεσµία τεσσάρων ετών µετά την έναρξη της ισχύος των
διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο 12 παράγραφος 1, µε
τη λήξη της οποίας οι απορρίψεις αυτές πρέπει να είναι
σύµφωνες µε την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 15

Οι αρµόδιες αρχές των Κρατών Μελών τηρούν αρχείο των
αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 4 για τις απορρίψεις ουσιών
του καταλόγου I, των αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 5 για
τις άµεσες απορρίψεις ουσιών του καταλόγου II και των αδειών
που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Άρθρο 16

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
ερωτηµατολογίου ή σχεδιαγράµµατος το οποίο καταρτίζει η
Επιτροπή µε την 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 υποβάλ-
λεται 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 πληροφορίας που συλλέγονται σε εφαρµογή του
παρόντος άρθρου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν παρά µόνο
για το σκοπό για τον οποίο έχουν ζητηθεί.

3. Η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των Κρατών Μελών
καθώς και οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό τους είναι υποχ-
ρεωµένοι να µην κοινοποιούν τις πληροφορίες που συνέλεξαν
κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και οι οποίες καλύ-
πτονται, από τη φύση τους, από επαγγελµατικό απόρρητο.

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν αντιτίθενται στη δηµοσίευση
γενικών πληροφοριών ή µελετών που δεν περιέχουν ενδείξεις
ατοµικές για τις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.

Άρθρο 17

Στην περίπτωση απορρίψεων σε διασυνοριακά υπόγεια ύδατα, η
αρµόδια αρχή του Κράτους Μέλους που σκοπεύει να επιτρέψει
τις απορρίψεις αυτές πληροφορεί τα άλλα ενδιαφερόµενα
Κράτη Μέλη πριν από τη χορήγηση άδειας. Με αίτηση ενός
από τα ενδιαφερόµενα Κράτη Μέλη και πριν από τη χορήγηση
άδειας µπορούν να λάβουν χώρα διαβουλεύσεις στις οποίες
µπορεί να συµµετάσχει η Επιτροπή.
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Άρθρο 18

Η εφαρµογή των µέτρων που λαµβάνονται µε βάση την παρούσα
οδηγία δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να έχει σαν αποτέλεσµα
την άµεση ή έµµεση πρόκληση ρυπάνσεως των υδάτων που
αναφέρονται στο άρθρο 1

Άρθρο 19

Ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη µπορούν, αν χρειάζεται, να
εφαρµόσουν ατοµικά ή από κοινού πιό αυστηρά µέτρα απ' αυτά
που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 20

Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µετά από πρόταση της Επιτροπής,
και λαµβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί,
αναθεωρεί ή στην ανάγκη συµπληρώνει τους καταλόγους I και
II, µεταφέροντας, αν χρειάζεται, ορισµένες ουσίες από τον
κατάλογο II στον κατάλογο I.

Άρθρο 21

1. Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία σε µία προθεσµία δύο ετών από την κοινο-
ποίησή της. Πληροφορούν σχετικά αµέσως την Επιτροπή.

Η προθεσµία αυτή ωστόσο παρατείνεται για τέσσερα χρόνια σε
ό,τι αφορά την Ελληνική ∆ηµοκρατία, µε την επιφύλαξη της
εντάξεώς της ή την 1η Ιανουαρίου 1981.

(SIC! Τα Κράτη Μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το) κείµενο
των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που υιοθετούν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3. Αµέσως µόλις τεθούν σε ισχύ από ένα Κράτος Μέλος οι
διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο I, οι διατάξεις της
οδηγίας 76/464/ΕΟΚ που αναφέρονται στα υπόγεια ύδατα παύουν
να εφαρµόζονται.

Άρθρο 22

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Ο κατάλογος I περιλαµβάνει τις µεµονωµένες ουσίες που ανήκουν στις
οικογένειες και οµάδες ουσιών που απαριθµούνται πιο κάτω, µε εξαίρεση
τις ουσίες που θεωρούνται ακατάλληλες για τον κατάλογο I, σε
συνάρτηση µε το µικρό κίνδυνο τοξικότητος, ανθεκτικότητος και
βιοσυσσωρεύσεως.

Τέτοιες ουσίες, οι οποίες λόγω τοξικότητος, ανθεκτικότητος και
βιοσυσσωρεύσεως είναι κατάλληλες για τον κατάλογο II, πρέπει να
κατατάσσονται στον κατάλογο II.

1. Οργανοαλογόνες ενώσεις και ουσίες που µπορούν να προκαλέσουν τη
δηµιουργία τέτοιων ενώσεων στο υδάτινο περιβάλλον

2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις

3. Οργανοφωσφορικές ενώσεις

4. Ουσίες που έχουν ιδιότητες καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τερατο-
γόνες σε υδάτινο περιβάλλον ή διά µέσου αυτού (1)

5. Υδράργυρος και ενώσεις υδραργύρου

6. Κάδµιο και ενώσεις καδµίου

7. Ανόργανα άλατα και υδρογονάνθρακες

8. Κυανιούχα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ II ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Ο κατάλογος II περιλαµβάνει τις ουσίες και τις κατηγορίες ουσιών που
ανήκουν στις οικογένειες και οµάδες ουσιών που απαριθµούνται πιό
κάτω και που θα µπορούσαν να έχουν βλαπτικό αποτέλεσµα για τα
υπόγεια ύδατα.

1. Τα ακόλουθα µεταλλοειδή και µέταλλα, καθώς και οι ενώσεις τους:

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) Θόλλιο

19) Τελλούριο

20) Άργυρος.

2. Βιοκτόνα και παράγωγά τους που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο
I.

3. Ουσίες που έχουν βλαπτικό αποτέλεσµα στη γεύση ή/και στην οσµή
των υπογείων υδάτων, καθώς και ενώσεις που είναι δυνατόν να προκα-
λέσουν τη δηµιουργία τέτοιων ουσιών στα ύδατα και να τα κάνουν
ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση.
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4. Τοξικές ή ανθεκτικές οργανοπυριτικές ενώσεις και ουσίες που

µπορούν να προκαλέσουν τη δηµιουργία τέτοιων ενώσεων στα ύδατα,
µε εξαίρεση εκείνες που είναι βιολογικά αβλαβείς ή εκείνες που
µετασχηµατίζονται γρήγορα µέσα στο ύδωρ σε ουσίες αβλαβείς.

5. Ανόργανες ενώσεις του φωσφόρου και απλός φωσφόρος.

6. Φθοριούχα.

7. Αµµώνιο και νιτρώδη.
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