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Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Μαρτίου 1982

περί των οριακών τιµών και των ποιοτικών στόχων για τις απορ-
ρίψεις υδραργύρου από το βιοµηχανικό τοµέα της ηλεκτρολύσεως

των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων

(82/176/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

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

την οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 περί
ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες
που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητος (1), και
ιδίως το άρθρο 6,

την πρόταση της Επιτροπής (2),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (4),

Εκτιµώντας:

ότι, για την προτασία του υδάτινου περιβάλλοντος της
Κοινότητος κατά της ρυπάνσεως από ορισµένες επικίνδυνες
ουσίες, το άρθρο 3 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ θεσπίζει καθεστώς
προηγουµένης αδείας η οποία καθορίζει τα πρότυπα αποβολής
για τις απορρίψεις ουσιών του καταλόγου I που παρατίθεται στο
παράρτηµά της· ότι το άρθρο 6 αυτής της οδηγίας προβλέπει τον
καθορισµό οριακών τιµών στα πρότυπα αποβολής, καθώς και τον
καθορισµό ποιοτικών στόχων για το υδάτινο περιβάλλον που
θίγεται από αυτές τις ουσίες·

ότι ο υδράργυρος και οι ενώσεις του περιλαµβάνονται στον
κατάλογο I·

ότι τα Κράτη µέλη υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις οριακές
τιµές, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δύνανται να
προσφύγουν στους ποιοτικούς στόχους·

ότι, αφού η ρύπανση η προερχόµενη από τις απορρίψεις υδραρ-
γύρου µέσα στα ύδατα προκαλείται, σε σηµαντικό βαθµό, από
την ηλεκτρόλυση των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων, πρέπει,
κατ' αρχήν, να καθοριστούν οι οριακές τιµές γι' αυτόν τον τοµέα
και να καθοριστούν οι ποιοτικοί στόχοι για το υδάτινο
περιβάλλον µέσα στο οποίο απορρίπτεται υδράργυρος από αυτόν
τον τοµέα· ότι πράγµατι πρέπει οι απορρίψεις αυτές να
υπόκεινται σε προηγούµενη άδεια·

ότι σκοπός αυτών των ποιοτικών στόχων πρέπει να είναι η
εξάλειψη της ρυπάνσεως από τον υδράργυρο, στις διάφορες
περιοχές του υδάτινου περιβάλλοντος που θα ήταν δυνατόν να
επηρεασθούν από απορρίψεις περιέχουσες υδράργυρο προερχό-
µενες από το βιοµηχανικό τοµέα της ηλεκτρολύσεως των
χλωριούχων αλάτων αλκαλίων·

ότι αυτοί οι ποιοτικοί στόχοι πρέπει να καθοριστούν ειδικά για
το σκοπό αυτόν και όχι µε πρόθεση τη θέσπιση κανόνων
σχετικών µε την προστασία των καταναλωτών η µε την εµπορία
προϊόντων που προέρχονται από το υδάτινο περιβάλλον·

1982L0176 — EL — 23.12.1991 — 001.001 — 2
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ότι πρέπει να προβλεφθεί ειδική διαδικασία ελέγχου, ώστε να
δύνανται τα Κράτη µέλη να αποδεικνύουν την τήρηση των ποιο-
τικών στόχων·

ότι πρέπει να προβλεφθεί η επιτήρηση, από τα Κράτη µέλη, του
υδάτινου περιβάλλοντος που επηρεάζεται από τις ανωτέρω απορ-
ρίψεις υδραργύρου εν όψει της αποτελεσµατικής εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας· ότι τα µέτρα για την καθιέρωση µιας τέτοιας
επιτηρήσεως δεν έχουν προβλεφθεί στο άρθρο 6 της οδηγίας 76/
464/ΕΟΚ· ότι αφού τα απαιτούµενα µέτρα δράσεως για το σκοπό
αυτόν δεν προβλέπονται στη συνθήκη πρέπει να γίνει προσφυγή
στο άρθρο 235 αυτής·

ότι είναι σηµαντικό, κάθε πέντε χρόνια, η Επιτροπή να
διαβιβάζει στο Συµβούλιο µία συγκριτική εκτίµηση της εφαρ-
µογής της παρούσας οδηγίας από τα Κράτη µέλη·

ότι, εφ' όσον τα υπόγεια ύδατα αποτελούν αντικείµενο ειδικής
οδηγίας, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙA:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία:

— καθορίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας
76/464/ΕΟΚ, τις οριακές τιµές των προτύπων αποβολής του
υδραργύρου για τις απορρίψεις που προέρχονται από βιοµη-
χανικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 σηµείο
δ της παρούσας οδηγίας,

— καθορίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας
76/464/ΕΟΚ, τους ποιοτικούς στόχους για το υδάτινο
περιβάλλον όσον αφορά τον υδράργυρο,

— καθορίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας
76/464/ΕΟΚ, τα όρια των προθεσµιών που επιβάλλονται για
την τήρηση των όρων, που προβλέπονται στις άδειες οι
οποίες χορηγούνται από τις αρµόδιες αρχές των Κρατών
µελών, για τις υπάρχουσες απορρίψεις,

— καθορίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας
76/464/ΕΟΚ, τις µεθόδους µετρήσεως αναφοράς που επιτρέ-
πουν τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε υδράργυρο
των απορρίψεων και του υδάτινου περιβάλλοντος,

— καθιερώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3 της
οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, διαδικασία ελέγχου,

— ορίζει την συνεργασία µεταξύ των Κρατών µελών σε
περίπτωση απορρίψεων που επηρεάζουν τα ύδατα περισσο-
τέρων Κρατών µελών.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα ύδατα στα οποία αναφέ-
ρεται το άρθρο 1 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, εξαιρουµένων των
υπογείων υδάτων.

Άρθρο 2

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοούνται:

α) «υδράργυρος»:

— ο υδράργυρος σαν στοιχείο,

— ο υδράργυρος σε χηµική ένωση·

β) «οριακές τιµές»:

οι τιµές που ορίζονται στο παράρτηµα Ι της παρούσας
οδηγίας

γ) «ποιοτικοί στόχοι»:

οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα II της παρούσας
οδηγίας·
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δ) «βιοµηχανική εγκατάσταση»:

εγκατάσταστη ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων
αλκαλίων που χρησιµοποιεί καθόδους υδραργύρου·

ε) «υφιστάµενη εγκατάσταση»:

βιοµηχανική εγκατάσταση εν λειτουργία κατά την
ηµεροµηνία κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας·

στ) «νέα εγκατάσταση»:

— βιοµηχανική εγκατάσταση που τίθεται σε λειτουργία µετά
από την ηµεροµηνία κοινοποιήσεως της παρούσας
οδηγίας,

— υφιστάµενη εγκατάσταση της οποίας οι δυνατότητες
ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων µέσω
συσκευών µε καθόδους υδραργύρου αυξήθηκαν σηµαντικά
µετά την ηµεροµηνία κοινοποιήσεως της παρούσας
οδηγίας.

Άρθρο 3

1. Οι οριακές τιµές, οι προθεσµίες για την τήρηση αυτών των
τιµών και η εφαρµοστέα διαδικασία επιτηρήσεως και ελέγχου
των απορρίψεων, παρατίθενται στο παράρτηµα I.

2. Οι άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 76/
464/ΕΟΚ πρέπει να περιέχουν µέτρα της ίδιας τουλάχιστον
αυστηρότητας µε εκείνα που παρατίθενται στο παράρτηµα I της
παρούσας οδηγίας, µε εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία
ένα Κράτος µέλος συµµορφώνεται προς τις διατάξεις του άρθρου
6 παράγραφος 3 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ βάσει των
παραρτηµάτων II και IV της παρούσας οδηγίας.

Οι άδειες αυτές επανεξετάζονται τουλάχιστον µία φορά κάθε
τέσσερα χρόνια.

3. Τα Κράτη µέλη, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους
που προκύπτουν από τις παραγράφους 1 και 2 καθώς και από τις
διατάξεις της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, δύνανται να χορηγούν άδειες
για τις νέες εγκαταστάσεις µόνο στην περίπτωση που οι άδειες
αυτές περιέχουν αναφορά στα πρότυπα που ανταποκρίνονται στα
τελευταία διαθέσιµα τεχνικά µέσα για την πρόληψη της ρυπάν-
σεως από τις απορρίψεις υδραργύρου.

Όποια µέθοδο και αν έχει υιοθετήσει, το Κράτος µέλος, σε
περίπτωση κατά την οποία για τεχνικούς λόγους τα σχεδιαζό-
µενα µέτρα δεν αντιστοιχούν στα τελειότερα διαθέσιµα τεχνικά
µέσα, αιτιολογεί αυτούς τους λόγους προς την Επιτροπή, πριν
από τη χορήγηση της αδείας.

Η Επιτροπή θα απευθύνει στα Κράτη µέλη, µέσα σε 3 µήνες,
έκθεση µε τη γνώµη της για την παρέκκλιση που αναφέρεται
στο δεύτερο εδάφιο.

4. Η µέθοδος αναλύσεως αναφοράς που χρησιµοποιείται για τη
διαπίστωση της παρουσίας υδραργύρου παρατίθεται στο
παράρτηµα III. 1. ∆ύναται να χρησιµοποιηθούν και άλλες
µέθοδοι, υπό τον όρο ότι τα όρια αντιχνεύσεως, η προσέγγιση
και η ακρίβεια των µεθόδων αυτών είναι τουλάχιστον τόσο
έγκυρα όσο και τα παρατιθέµενα στο παράρτηµα III. 1. Η απαι-
τούµενη ακρίβεια κατά τη µέτρηση της παροχής των λυµάτων
παρατίθεται στο παράρτηµα III. 2.

Άρθρο 4

Τα ενδιαφερόµενα Κράτη µέλη εξασφαλίζουν την επιτήρηση του
υδάτινου περιβάλλοντος που επηρεάζεται από τις απορρίψεις των
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι απορρίψεις επηρεάζουν τα
ύδατα περισσοτέρων Κρατών µελών, τα ενδιαφερόµενα Κράτη
µέλη συνεργάζονται για την εναρµόνιση των διαδικασιών
επιτηρήσεως
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Άρθρο 5

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 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 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. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των επιστηµονικών γνώσεων
και κυρίως των σχετικών µε την τοξικότητα, την ανθεκτικότητα
στο περιβάλλον και τη συσσώρευση του υδραργύρου στους
ζώντες οργανισµούς και στα ιζήµατα ή σε περίπτωση βελτιώσεως
των τελειότερων διαθέσιµων τεχνικών µέσων, η Επιτροπή
υποβάλλει στο Συµβούλιο κατάλληλες προτάσεις προκειµένου
να ενισχύσει, αν είναι απαραίτητο, τις οριακές τιµές και τους
ποιοτικούς στόχους.

Άρθρο 6

1. Τα Κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τα µέτρα που είναι αναγκαία
για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από την 1η
Ιουλίου 1983. Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.

2. Τα Κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις
εσωτερικού δικαίου που εκδίδουν στον τοµέα που διέπεται από
την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθόνεται στα Κράτη µέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Οριακές τιµές, προθεσµίες, µέθοδοι για την τήρηση αυτών των τιµών και
εφαρµοστέα διαδικασία επιτηρήσεως και ελέγχου των απορρίψεων υδραρ-

γύρου

1. Οι οριακές τιµές εκφρασµένες σαν συγκέντρωση, οι οποίες δεν πρέπει
κατ' αρχήν να ξεπερασθούν, δίνονται από τον κατωτέρω πίνακα.

Μονάδα µετρήσεως

Οριακές τιµές του µηνιαίου
µέσου όρου που δεν πρέπει να

ξεπερασθούν µετά την 1η
Ιουλίου Παρατηρήσεις

1983 1986

∆ιάλυµα ανακυκλούµενο και
διάλυµα αποβαλλόµενο

Μικρογραµµάρια υδραρ-
γύρου ανά λίτρο 75 50 Ισχύει για τη συνολική

ποσότητα του υδραργύρου
που βρίσκεται σε όλες τις
εκχύσεις υδάτων που περιέ-
χουν υδράργυρο και προέρ-
χονται από την τοποθεσία
της βιοµηχανικής εγκα-
ταστάσεως

Οι οριακές τιµές εκφρασµένες σαν µέγιστες συγκεντρώσεις δεν
δύνανται, σε καµία περίπτωση, να είναι υψηλότερες από εκείνες που
εκφράζονται σαν µέγιστες ποσότητες διηρηµένες δια των αναγκών σε
ύδωρ ανά τόνο χλωρίου που δύναται να παράγει η εγκατάσταση.

2. Εν τούτοις, δεδοµένου ότι η συγκέντρωση υδραργύρου στα λύµατα
εξαρτάται από τον όγκο του ύδατος που υπεισέρχεται και που διαφέρει
ανάλογα µε τις διάφορες µεθόδους και εγκαταστάσεις, οι οριακές τιµές
— εκπεφρασµένες ως ποσότητες απορριπτόµενου υδραργύρου σε
σχέση µε την δυνατότητα της εγκαταστάσεως για παραγωγή χλωρίου
που παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα — πρέπει να τηρηθούν σε
κάθε περίπτωση.

Μονάδα µετρήσεως

Οριακές τιµές του µηνιαίου
µέσου όρου που δεν πρέπει να

ξεπερασθούν µετά την 1η
Ιουλίου Παρατηρήσεις

1983 1986

∆ιάλυµα ανακυκλούµενο

Γραµµάρια υδραργύρου ανά
τόνο χλωρίου που δύναται
να παράγει η εγκατάσταση 0,5 0,5 Ισχύει για τον υδράργυρο

που βρίσκεται στα λύµατα
που προέρχονται από τη
µονάδα παραγωγής χλωρίου

1,5 1,0 Ισχύει για τη συνολική
ποσότητα του υδραργύρου
που βρίσκεται σε όλες τις
εκχύσεις υδάτων που περιέ-
χουν υδράργυρο και προέρ-
χονται από την τοποθεσία
της βιοµηχανικής εγκα-
ταστάσεως.
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Μονάδα µετρήσεως

Οριακές τιµές του µηνιαίου
µέσου όρου που δεν πρέπει να

ξεπερασθούν µετά την 1η
Ιουλίου Παρατηρήσεις

1983 1986

∆ιάλυµα αποβαλλόµενο

Γραµµάρια υδραργύρου ανά
τόνο χλωρίου που δύναται
να παράγει η εγκατάσταση 8,0 5,0 Ισχύει για τη συνολική

ποσότητα του υδραργύρου
που βρίσκεται σε όλες τις
εκχύσεις υδάτων που περιέ-
χουν υδράργυρο και προέρ-
χονται από την τοποθεσία
της βιοµηχανικής εγκα-
ταστάσεως.

3. Οι οριακές τιµές των ηµερησίων µέσων όρων είναι ίσες µε το
τετραπλάσιο των αντίστοιχων οριακών τιµών των µηνιαίων µέσων
όρων που παρατίθενται στα σηµεία 1 και 2.

4. Πρέπει να θεσπισθεί διαδικασία ελέγχου για να εξακριβώνεται αν οι
απορρίψεις ανταποκρίνονται στα πρότυπα υποβολής που καθο-
ρίστηκαν σύµφωνα µε τις οριακές τιµές του παρόντος παραρτήµατος.
Η διαδικασία αυτή προβλέπει:

— την καθηµερινή λήψη αντιπροσωπευτικού δείγµατος της απορρί-
ψεως κατά τη διάρκεια περιόδου 24 ωρών και τη µέτρηση της
συγκεντρώσεως υδραργύρου σε αυτό το δείγµα,
και

— τη µέτρηση της ολικής παροχής, των απορρίψεων κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου.

Η ποσότητα υδραργύρου που απορρίπτεται στη διάρκεια ενός µήνα
υπολογίζεται αθροίζοντας τις ποσότητες υδραργύρου που απορρί-
πτονται κάθε µέρα στη διάρκεια του αυτού µήνα. Το άθροισµα αυτό
πρέπει στη συνέχεια να διαιρεθεί δια του χλωρίου που δύναται να
παράγει η εγκατάσταση.
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▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ποιοτικοί στόχοι

Για εκείνα τα Κράτη µέλη που εφαρµόζουν την εξαίρεση του άρθρου 6
παράγραφος 3 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, τα πρότυπα αποβολής τα οποία
τα Κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν και να θέσουν σε εφαρµογή
σύµφωνα µε το άρθρο 5 αυτής της τελευταίας οδηγίας καθορίζονται µε
τρόπο ώστε ο (οι) κατάλληλες(οι) ποιοτικός(οί) στόχος(οι), µεταξύ αυτών
που απαριθµούνται κατωτέρω, να τηρείται(ούνται) µέσα στα όρια της
περιοχής που θίγεται από τις απορρίψεις υδραργύρου τις προερχόµενες
από τον τοµέα της ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων.
Η αρµόδια αρχή προσδιορίζει την επηρεαζόµενη περιοχή σε κάθε
περίπτωση και επιλέγει, µεταξύ των ποιοτικών στόχων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, εκείνον ή εκείνους τους στόχους που κρίνει κατάλλη-
λους ανάλογα µε τον προορισµό της περιοχής, λαµβάνοντας υπόψη ότι
στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η εξάλειψη οποιασδήποτε ρυπάν-
σεως.

1. Με σκοπό την εξάλειψη της ρυπάνσεως όπως αυτή έχει ορισθεί
στην οδηγία 76/464/ΕΟΚ και σε εφαρµογή του άρθρου 2 της ίδιας
οδηγίας, καθορίστηκαν οι ακόλουθοι ποιοτικοί στόχοι:

1.1. Η συγκέντρωση υδραργύρου σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα
σάρκας ιχθύων, που επιλέγεται σαν δείκτης, δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τα 0,3 mg/kg υγρής σάρκας.

1.2. Η ολική συγκέντρωση υδραργύρου µέσα στα εσωτερικά επιφανειακά
ύδατα που επηρεάζονται από τις απορρίψεις, εκφρασµένη σαν
αριθµητικός µέσος των αποτελεσµάτων που ελήφθησαν στη διάρκεια
ενός έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/µg/l.

1.3. Η συγκέντρωση υδραργύρου σα διάλυση µέσα στα ύδατα των
εκβολών που επηρεάζονται από τις απορρίψεις, εκφρασµένη σαν
αριθµητικός µέσος όρος των αποτελεσµάτων που ελήφθησαν στη
διάρκεια ενός έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 µg/l.

1.4. Η συγκέντρωση υδραργύρου σε διάλυση µέσα στα θαλάσσια χωρικά
ύδατα και µέσα στα εσωτερικά παράκτια ύδατα εκτός των υδάτων των
εκβολών, που επηρεάζονται από τις απορρίψεις, εκφρασµένη σαν
αριθµητικός µέσος όρος των αποτελεσµάτων που ελήφθησαν στη
διάρκεια ενός έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,3 µg/l.

1.5. Η ποιότητα των υδάτων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ανταποκρί-
νεται στις σχετικές µε την παρουσία υδραργύρου προδιαγραφές
οποιασδήποτε οδηγίας του Συµβουλίου που ισχύει για τα ύδατα αυτά.

2. Η συγκέντρωση υδραργύρου µέσα στα ιζήµατα ή στα µαλάκια και
στα µαλακόστρακα δεν πρέπει να αυξάνεται σηµαντικά µε το χρόνο.

3. Εάν στα ύδατα µιας περιοχής εφαρµόζονται περισσότεροι ποιοτικοί
στόχοι, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αντα-
ποκρίνεται σε κάθε έναν από τους στόχους αυτούς.

4. Κατ' εξαίρεση και στο µέτρο που αυτό υποδεικνύεται απαραίτητο για
τεχνικούς λόγους, οι αριθµητικές τιµές που αναφέρονται στα σηµεία
1.2, 1.3 και 1.4 για τους ποιοτικούς στόχους δύνανται, µετά από
προηγούµενη γνωστοποίηση στην Επιτροπή και µέχρι τις 30 Ιουνίου
1986 να πολλαπλασιάζονται επί 1,5.
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▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μέθοδοι µετρήσεως αναφοράς

1. Η µέθοδος αναλύσεως αναφοράς που χρησιµοποιείται για τον καθο-
ρισµό της περιεκτικότητας σε υδράργυρο των υδάτων, της σάρκας
των ιχθύων, των ιζηµάτων και των µαλακίων και µαλακόστρακων, είναι
η µέτρηση της ατοµικής απορροφήσεως άνευ φλόγας µε φασµατοφω-
τοµετρία, αφού το δείγµα έχει προηγουµένως υποβληθεί σε
κατάλληλη επεξεργασία, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την προηγούµενη
οξείδωση του υδραργύρου και τη διαδοχική αναγωγή των υδραργυ-
ρικών ιόντων Hg (II).

Τα όρια ανιχνεύσεως (1) πρέπει να είναι τέτοια ώστε η συγκέντρωση
υδραργύρου να δύναται να µετρηθεί µε ακρίβεια (1) της τάξεως του
± 30 % και µε προσέγγιση (1) της τάξεως του ± 30 % για τις ακόλουθες
συγκεντρώσεις:

— στην περίπτωση απορρίψεων, το εν δέκατο της επιτρεπόµενης
µέγιστης συγκεντρώσεως σε υδράργυρο όπως αυτή ορίζεται στην
άδεια,

— στην περίπτωση επιφανειακών υδάτων, το εν δέκατο της συγκεν-
τρώσεως σε υδράργυρο όπως αυτή ορίζεται από τον ποιοτικό
στόχο,

— στην περίπτωση της σάρκας ιχθύων, καθώς και των µαλακίων και
µαλακόστρακων, το εν δέκατο της συγκεντρώσεως σε υδράργυρο
όπως αυτή ορίζεται από τον ποιοτικό στόχο,

— στην περίπτωση ιζηµάτων, το εν δέκατο της συγκεντρώσεως του
υδραργύρου του δείγµατος ή 0,05 mg/kg ξηρού βάρους, λαµβανο-
µένης υπόψη της µεγαλύτερης τιµής από τις δύο.

2. Η µέτρηση της παροχής πρέπει να πραγµατοποιείται µε ακρίβεια της
τάξεως του ± 20 %.
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(1) Οι ορισµοί αυτών των όρων υπάρχουν στην οδηγία 79/869/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 9ης Οκτωβρίου 1979 περί των µεθόδων µετρήσεως και περί της συχνότητας
των δειγµατοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα οποία
προορίζονται για την παραγωγή ποσίµου ύδατος στα Κράτη µέλη (ΕΕ αριθ. L
271 της 19. 10. 1979, σ. 44).



▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

∆ιαδικασία ελέγχου για τους ποιοτικούς στόχους

1. Για κάθε άδεια που χορηγείται σε εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η
αρµόδια αρχή καθορίζει τους περιορισµούς, τους τρόπους επιτηρή-
σεως και τις προθεσµίες µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση
του κατάλληλου ποιοτικού στόχου ή των καταλλήλων ποιοτικών
στόχων για την άδεια αυτή.

2. Σύµφωνα µε την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος
3 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, το Κράτος µέλος αναφέρει στην Επιτροπή,
για κάθε ποιοτικό στόχο που επιλέγει και εφαρµόζει:

— τα σηµεία απορρίψεως και τα µέσα διασποράς,
— τη ζώνη µέσα στην οποία εφαρµόζεται ο ποιοτικός στόχος,
— τον προσδιορισµό της θέσεως των σηµείων δειγµατοληψίας,
— τη συχνότητα δειγµατοληψίας,
— τις µεθόδους δειγµατοληψίας και µετρήσεως,
— τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν.

3. Τα δείγµατα πρέπει να είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικά της ποιότητος
του υδάτινου περιβάλλοντος της περιοχής που θίγεται από τις απορρί-
ψεις και η συχνότητα δειγµατοληψίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να
καταδεικνύει τις ενδεχόµενες µεταβολές του υδάτινου περιβάλλοντος,
λαµβάνοντας υπόψη τις φυσικές διακυµάνσεις του υδρολογικού καθε-
στώτος. Η ανάλυση των ιχθύων των θαλασσίων υδάτων πρέπει να
γίνεται βάσει αριθµού δειγµάτων και ειδών επαρκώς αντιπροσωπευ-
τικού.

4. Όσον αφορά τον ποιοτικό στόχο του σηµείου 1.1 του παραρτήµατος II,
η αρµόδια αρχή επιλέγει τα είδη των ιχθύων που λαµβάνονται σαν
δείκτες προς ανάλυση. Για τα αλατούχα ύδατα, στα επιλεγµένα είδη
µεταξύ εκείνων που ενδηµούν στα παράκτια ύδατα και έχουν αλιευθεί
επιτοπίως, µπορούν να περιληφθούν ο γάδος, ο µπακαλιάρος µερλάν, η
γαγκέτα, ο σκόµβρος, ο µπακαλιάρος εγκλεφίνος και η χωµατίδα-
χειµάρα.

∆ήλωση σχετικά µε το άρθρο 3 παράγραφος 3

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι η εφαρµογή των τελειο-
τέρων διαθεσίµων τεχνικών µέσων επιτρέπει τον περιορισµό των
απορρίψεων υδραργύρου που προέρχονται από την νέα τοποθεσία βιοµη-
χανικής εγκαταστάσεως ανακυκλωµένης άλµης σε λιγότερο από 0,5
γραµµάρια ανά τόνο εγκατεστηµένου παραγωγικού δυναµικού χλωρίου.
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