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▼B
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Σεπτεµβρίου 1983

για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρί-
ψεις καδµίου

(83/513/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ίδρυσης 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 τα άρθρα 6 και 12,

την πρόταση της Επιτροπής (2),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (4),

Εκτιµώντας:

ότι, για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος της
Κοινότητας από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες
επικίνδυνες ουσίες, το άρθρο 3 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ θεσπίζει
καθεστώς προηγούµενης άδειας η οποία καθορίζει τα πρότυπα
εκροών για τις απορριψεις των ουσιών του καταλόγου I που
παρατίθεται στο παράρτηµά της· ότι το άρθρο 6 της εν λόγω
οδηγίας προβλέπει τον καθορισµό οριακών τιµών για τα πρότυπα
εκροών, καθώς και τον καθορισµό ποιοτικών στόχων για το
υδάτινο περιβάλλον που επηρεάζεται από τις απορρίψεις των
ουσιών αυτών·

ότι το κάδµιο 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, επειδή η ρύπανση η οποία οφείλεται στις απορρίψεις
καδµίου στα ύδατα προκαλείται από µεγάλο αριθµό βιοµηχανιών,
είναι αναγκαίο να καθοριστούν οριακές τιµές ειδικές για κάθε
κατηγορία βιοµηχανιών και να καθοριστούν ποιοτικοί στόχοι
για το υδάτινο περιβάλλον στο οποίο απορρίπτεται κάδµιο από
αυτές τις βιοµηχανίες·

ότι εντούτοις δεν είναι δυνατόν, επί του παρόντος, να καθορι-
στούν οριακές τιµές για τις απορρίψεις που προκύπτουν από την
παρασκευή φωσφορικού οξέος και φωσφορικών λιπασµάτων από
φωσφορικά πετρώµατα·

ότι σκοπός αυτών των ποιοτικών στόχων πρέπει να είναι η
εξάλειψη της ρύπανσης από το κάδµιο στις διάφορες περιοχές
του υδάτινου περιβάλλοντος που θα ήταν δυνατόν να επηρεα-
στούν από απορρίψεις καδµίου·

ότι αυτοί οι ποιοτικοί στόχοι πρέπει να καθοριστούν ειδικά για
το σκοπό αυτό και όχι µε πρόθεση τη θέσπιση κανόνων
σχετικών µε την προστασία των καταναλωτών ή

µε την εµπορία προϊόντων που προέρχονται από το υδάτινο
περιβάλλον·
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▼B
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 καδµίου εν όψει της αποτελεσµατικής εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας· ότι οι εξουσίες για την καθιέρωση µιας
τέτοιας επιτήρησης δεν έχουν προβλεφθεί στο άρθρο 6 της
οδηγίας 76/464/ΕΟΚ· ότι, αφού οι ειδικές εξουσίες δράσης για
την έκδοση της παρούσας οδηγίας δεν προβλέπονται στη
συνθήκη, πρέπει να γίνει προσφυγή στο άρθρο 235·

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

ότι, εφόσον τα υπόγεια ύδατα αποτελούν αντικείµενο της οδηγίας
80/68/ΕΟΚ (1), δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας·

ότι το επίπεδο εκβιοµηχάνισης της Γροιλανδίας είναι πολύ
χαµηλό λόγω της γενικής κατάστασης της νήσου αυτής και ιδίως
του µικρού πληθυσµού της, της µεγάλης εκτασής της και της
ιδιόµορφης γεωγραφικής θέσης της· ότι, για τους λόγους αυτούς,
η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να ισχύσει στη Γροιλανδία,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία:

— καθορίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας
76/464/ΕΟΚ, της οριακές τιµές των προτύπων εκροών του
καδµίου για τις απορρίψεις που προέρχονται από βιοµηχα-
νικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο
ε) 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 το κάδµιο,

— καθορίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας
76/464/ΕΟΚ, τις οριζόµενες προθεσµίες 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 αναφοράς για τη µέτρηση που
επιτρέπουν τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε κάδµιο
των απορρίψεων και του υδάτινου περιβάλλοντος,

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

— ορίζει τη 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) κάδµιο:

— το κάδµιο σαν στοιχείο,
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— το κάδµιο σε χηµική ένωση·

β) οριακές τιµές:

οι τιµές που ορίζονται στο παράρτηµα Ι·

γ) ποιοτικοί στόχοι:

οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα II·

δ) επεξεργασία του καδµίου:

κάθε βιοµηχανική διαδικασία στην οποία παράγεται ή χρησι-
µοποιείται κάδµιο, ή κάθε άλλη βιοµηχανική διαδικασία που
συνεπάγεται την παρουσία καδµίου·

ε) βιοµηχανική εγκατάσταση:

εγκατάσταση επεξεργασίας του καδµίου ή οποιασδήποτε
άλλης ουσίας που περιέχει κάδµιο·

στ) υφιστάµενη εγκατάσταση:

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

ζ) νέα εγκατάσταση:

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

— υφιστάµενη βιοµηχανική εγκατάσταση της οποίας οι
δυνατότητες επεξεργασίας καδµίου αυξήθηκαν σηµαντικά
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας
οδηγίας.

Άρθρο 3

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

2. Οι οριακές τιµές εφαρµόζονται συνήθως στο σηµείο όπου τα
απόβλητα που περιέχουν κάδµιο εξέρχονται από τη βιοµηχανική
εγκατάσταση.

Αν τα απόβλητα που περιέχουν κάδµιο υφίστανται καθαρισµό
έξω από τη βιοµηχανική εγκατάσταση, σε εγκατάσταση καθαρι-
σµού καδµίου, το κράτος µέλος µπορεί να επιτρέψει να
εφαρµοστούν οι οριακές τιµές στο σηµείο όπου τα απόβλητα
εξέρχονται από την εγκατάσταση καθαρισµού.

3. Οι άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 76/
464/ΕΟΚ πρέπει να περιέχουν διατάξεις 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 το άρθρο 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.

4. Τα κράτη µέλη, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους
που προκύπτουν από τις παραγράφους 1, 2 και 3, καθώς και από
τις διατάξεις της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, δύνανται να χορηγούν
άδειες για τις νέες εγκαταστάσεις µόνο στην περίπτωση που οι
εγκαταστάσεις αυτές εφαρµόζουν τα πρότυπα που ανταποκρί-
νονται στα καλύτερα διαθέσιµα τεχνικά µέσα, εάν αυτό είναι
αναγκαίο για την εξάλειψη της ρύπανσης σύµφωνα µε το άρθρο
2 της εν λόγω οδηγίας, ή για την πρόληψη των στρεβλώσεων του
ανταγωνισµού.

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 άδειας.
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Η Επιτροπή διαβιβάζει αµέσως τις αιτιολογήσεις αυτές στα άλλα
κράτη µέλη και απευθύνει, το συντοµότερο δυνατό, σε όλα τα
κράτη µέλη έκθεση µε τη γνώµη της για την παρέκκλιση που
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο. Εάν είναι αναγκαίο, υποβάλλει,
ταυτόχρονα, κατάλληλες προτάσεις στο Συµβούλιο.

5. Η µέθοδος αναφοράς για την ανάλυση που χρησιµοποιείται
για τη διαπίστωση της παρουσίας καδµίου παρατίθεται στο
παράρτηµα III σηµείο 1. ∆ύνανται να χρησιµοποιηθούν και
άλλες µέθοδοι, υπό τον όρο ότι τα όρια ανίχνευσης, η προσέγ-
γιση και η ακρίβεια των µεθόδων αυτών είναι τουλάχιστον τόσο
έγκυρα όσο και τα παρατιθέµενα στο παράρτηµα III σηµείο 1. Η
απαιτούµενη ακρίβεια κατά τη µέτρηση της παροχής των
λυµάτων παρατίθεται στο παράρτηµα III σηµείο 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
επιτήρησης.

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 εκθέση 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 που µεταβάλλονται οι επιστηµονικές γνώσεις
και κυρίως οι σχετικές µε την τοξικότητα, την ανθεκτικότητα
στο περιβάλλον και τη συσσώρευση του καδµίου στους ζώντες
οργανισµούς και στα ιζήµατα ή σε περίπτωση που θα βελτιωθούν
τα τελειότερα διαθέσιµα τεχνικά µέσα, η Επιτροπή υποβάλλει
στο Συµβούλιο κατάλληλες προτάσεις προκειµένου να ενισχύσει,
αν είναι απαραίτητο, τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς
στόχους ή να καθορίσει νέες οριακές τιµές και νέους ποιοτικούς
στόχους.

Άρθρο 6

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τα µέτρα που είναι αναγκαία
για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία µέσα σε δύο
χρόνια από την κοινοποίησή της. Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά
την Επιτροπή.

2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο
των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που εκδίδουν στον τοµέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στη Γροιλανδία.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οριακές τιµές, οριζόµενες προθεσµίες για την τήρηση αυτών των τιµών
και διαδικασίες επιτήρησης και ελέγχου των απορρίψεων

1. Οριακές τιµές και προθεσµίες

Κλάδος της βιοµηχανίας (1) Μονάδα µέτρησης

Οριακές τιµές που
πρέπει να τηρούνται

από

1. 1. 1986 1. 1.
1989 (2)

1. Μεταλλουργία ψευδαργύρου,
εξευγενισµός µολύβδου και
ψευδαργύρου, βιοµηχανία µη
σιδηρούχων µετάλλων και
µεταλλικού καδµίου

Χιλιοστόγραµµα καδµίου ανά
λίτρο απορρίψεων 0,3 (3) 0,2 (3)

2. Παρασκευή ενώσεων
καδµίου

Χιλιοστόγραµµα καδµίου ανά
λίτρο απορρίψεων 0,5 (3) 0,2 (3)

Γραµµάρια απορριπτόµενου
καδµίου ανά χιλιόγραµµο
επεξεργασµένου καδµίου 0,5 (4) (5)

3. Παρασκευή χρωστικών
ουσιών

Χιλιοστόγραµµα καδµίου ανά
λίτρο απορρίψεων 0,5 (3) 0,2 (3)

Γραµµάρια απορριπτόµενου
καδµίου ανά χιλιόγραµµο
επεξεργασµένου καδµίου 0,3 (4) (5)

4. Παρασκευή σταθεροποιητών Χιλιοστόγραµµα καδµίου ανά
λίτρο απορρίψεων 0,5 (3) 0,2 (3)

Γραµµάρια απορριπτόµενου
καδµίου ανά χιλιόγραµµο
επεξεργασµένου καδµίου 0,5 (4) (5)

5. Κατασκευή πρωτογενών και
δευτερογενών συσσωρευτών

Χιλιοστόγραµµα καδµίου ανά
λίτρο απορρίψεων 0,5 (3) 0,2 (3)

Γραµµάρια απορριπτόµενου
καδµίου ανά χιλιόγραµµο
επεξεργασµένου καδµίου 1,5 (4) (5)

6. Ηλεκτρολυτική
επιµετάλλωση (6)

Χιλιοστόγραµµα καδµίου ανά
λίτρο απορρίψεων 0,5 (3) 0,2 (3)

Γραµµάρια απορριπτόµενου
καδµίου ανά χιλιόγραµµο
επεξεργασµένου καδµίου 0,3 (4) (5)

7. Παρασκευή φωσφορικού
οξέος ή/και φωσφορικών
λιπασµάτων από φωσφορικά
πετρώµατα (7) — —

(1) Για τους κλάδους της βιοµηχανίας που δεν αναφέρονται στον παρόντα πίνακα οι οριακές τιµές
ορίζονται, αν χρειαστεί, σε µεταγενέστερο στάδιο από το Συµβούλιο. Εν τω µεταξύ, τα κράτη
µέλη ορίζουν αυτόνοµα, σύµφωνα µε την οδηγία 76/464/ΕΟΚ, τα πρότυπα εκροών για τις απορρί-
ψεις καδµίου. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα καλύτερα διαθέσιµα τεχνικά µέσα
και δεν πρέπει να είναι λιγότερο αυστηρές από την πλέον συγκρίσιµη οριακή τιµή που περιέχεται
στο παρόν παράρτηµα.

(2) Η Επιτροπή, µε βάση την αποκτηθείσα εµπειρία κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, και
δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφος 3, υποβάλλει, σε εύθετο χρόνο, στο Συµβούλιο προτάσεις για
τον καθορισµό αυστηρότερων οριακών τιµών που θα αρχίσουν να ισχύουν το 1992.

(3) Μέση µηνιαία συγκέντρωση συνολικού καδµίου σταθµισµένη ανάλογα µε την παροχή των λυµάτων.
(4) Μέση µηνιαία τιµή.
(5) Προς το παρόν είναι αδύνατο να καθοριστούν οριακές τιµές εκφρασµένες σε βάρος. Το Συµβούλιο

καθορίζει, ενδεχοµένως, τις τιµές αυτές σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3 της παρούσας
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οδηγίας. Αν το Συµβούλιο δεν καθορίσει οριακές τιµές, εξακολουθούν να ισχύουν οι εκφρασµένες
σε βάρος τιµές που αναγράφονται στη στήλη «1. 1. 1986».

(6) Τα κράτη µέλη µπορούν να αναστείλουν µέχρι την 1η Ιανουαρίου 1989 την εφαρµογή των οριακών
τιµών για τις εγκαταστάσεις που αποβάλλουν λιγότερο από 10 χιλιόγραµµα καδµίου ετησίως και
των οποίων όλες οι δεξαµενές ηλεκτρολυτικής επιµετάλλωσης έχουν συνολικό όγκο κατώτερο
από 1,5 m3, εφόσον οι τεχνικές ή διοικητικές συνθήκες καθιστούν το µέτρο αυτό απολύτως ανα-
γκαίο.

(7) Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν τεχνικές µέθοδοι οικονοµικά αποδεκτές που να επιτρέπουν να
αφαιρείται συστηµατικά το κάδµιο από τις απορρίψεις της παραγωγής φωσφορικού οξέος ή/και
φωσφορικών λιπασµάτων από φωσφορικά πετρώµατα. ∆εν καθορίζεται συνεπώς καµία οριακή τιµή
για τις απορρίψεις αυτές, χωρίς να απαλλάσσει τα κράτη µέλη από την υποχρέωση που τους
επιβάλλει η οδηγία 76/464/ΕΟΚ, να καθορίζουν πρότυπα εκροών για τις απορρίψεις αυτές.

2. Οι οριακές τιµές, εκφραζόµενες ως συγκεντρώσεις των οποίων δεν
πρέπει κατ' αρχήν να σηµειώνεται υπέρβαση, περιλαµβάνονται στον
προηγούµενο πίνακα για τους κλάδους της βιοµηχανίας 2, 3, 4, 5 και
6. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι οριακές τιµές που εκφράζονται σαν
µέγιστες συγκεντρώσεις δεν µπορούν να ξεπερνούν το λόγο των
µέγιστων επιτρεπόµενων ποσοτήτων προς την αναγκαία ποσότητα
νερού ανά χιλιόγραµµο επεξεργαζόµενου καδµίου. Επειδή όµως η
συγκέντρωση του καδµίου στα λύµατα εξαρτάται από τον όγκο του
νερού, ο οποίος ποικίλλει ανάλογα µε τις διάφορες εγκαταστάσεις
και µεθόδους, οι οριακές τιµές, εκφραζόµενες ως ποσότητα απορριπτό-
µενου καδµίου ανά χιλιόγραµµο επεξεργαζόµενου καδµίου, που
περιέχονται στον παραπάνω πίνακα, πρέπει πάντοτε να τηρούνται.

3. Οι οριακές τιµές των ηµερήσιων όρων ισούνται µε το διπλάσιο των
οριακών τιµών των αντίστοιχων µηνιαίων µέσων όρων, που αναγρά-
φονται στους παραπάνω πίνακες.

4. Για να ελέγχεται αν οι απορρίψεις ικανοποιούν τα πρότυπα εκροών
που καθορίζονται σύµφωνα µε τις οριακές τιµές που ορίζονται στο
παρόν παράρτηµα, πρέπει να θεσπιστεί µια διαδικασία ελέγχου.

Η διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπει τη λήψη και την ανάλυση
δειγµάτων, τη µέτρηση της παροχής των απορρίψεων και της
ποσότητας του επεξεργαζόµενου καδµίου.

Αν είναι αδύνατο να καθοριστεί η ποσότητα του επεξεργαζόµενου
καδµίου, η διαδικασία ελέγχου µπορεί να βασιστεί στην ποσότητα
του καδµίου που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε την ικανότητα
παραγωγής στην οποία βασίζεται η άδεια.

5. Λαµβάνεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα των απορρίψεων κατά τη
διάρκεια περιόδου 24 ωρών. Η ποσότητα του καδµίου που απορρί-
πτεται µέσα σε ένα µήνα υπολογίζεται µε βάση τις ποσότητες του
καδµίου που απορρίπτονται κάθε µέρα.

Ωστόσο, µπορεί να θεσπιστεί απλουστευµένη διαδικασία ελέγχου για
τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που δεν απορρίπτουν περισσότερα
από 10 χιλιόγραµµα καδµίου το χρόνο. Όσον αφορά τις βιοµηχανικές
εγακταστάσεις ηλεκτρολυτικής επιµετάλλωσης, µπορεί να θεσπιστεί
απλουστευµένη διαδικασία ελέγχου µόνο αν η συνολική χωρητι-
κότητα όλων των δεξαµενών επιµετάλλωσης δεν υπερβαίνει το 1,5 m3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ποιοτικοί στόχοι

Για εκείνα τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν την εξαίρεση που προβλέ-
πεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, τα πρότυπα
εκροών που πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρµόσουν τα κράτη µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας αυτής, καθορίζονται έτσι ώστε να
τηρούνται ο κατάλληλος ή οι κατάλληλοι ποιοτικοί στόχοι από αυτούς
που απαριθµούνται παρακάτω, στην περιοχή που επηρεάζεται από τις
απορρίψεις καδµίου. Η αρµόδια αρχή προσδιορίζει την επηρεαζόµενη
περιοχή σε κάθε περίπτωση και επιλέγει, µεταξύ των ποιοτικών στόχων
που αναφέρονται στο σηµείο 1, εκείνον ή εκείνους που κρίνει κατάλλη-
λους ανάλογα µε τον προορισµό της επηρεαζόµενης περιοχής,
λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι
να εξαλειφθεί κάθε ρύπανση.

1. Προκειµένου να εξαλειφθεί η ρύπανση, όπως ορίζεται στην οδηγία
76/464/ΕΟΚ, και κατ' εφαρµογή του άρθρου 2 της ίδιας οδηγίας,
καθορίζονται (1) οι εξής ποιοτικοί στόχοι (2) οι οποίοι µετρώνται
κοντά στο σηµείο απόρριψης.

1.1. Η ολική συγκέντρωση του καδµίου στα εσωτερικά επιφανειακά
ύδατα που επηρεάζονται από τις απορρίψεις δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τα 5 µg/l.

1.2. Η συγκέντρωση του διαλελυµένου καδµίου στα ύδατα των εκβολών
των ποταµών που επηρεάζονται από τις απορρίψεις δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 5 µg/l.

1.3. Η συγκέντρωση διαλελυµένου καδµίου στα χωρικά θαλάσσια ύδατα
και στα διάφορα εσωτερικά παράκτια ύδατα εκτός των εκβολών των
προταµών που επηρεάζονται από τις απορρίψεις δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τα 2,5 µg/l.

1.4. Σε περίπτωση υδάτων που χρησιµοποιούνται για την υδροληψία
πόσιµου ύδατος, η περιεκτικότητα σε κάδµιο πρέπει να ανταποκρί-
νεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 75/440/ΕΟΚ (3).

2. Εκτός από τις παραπάνω απαιτήσεις, οι συγκεντρώσεις καδµίου
πρέπει να καθορίζονται από το εθνικό δίκτυο που αναφέρεται στο
άρθρο 5 και τα αποτελέσµατα πρέπει να συγκρίνονται στις
ακόλουθες συγκεντρώσεις (1).

2.1. Στην περίπτωση των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων, συνολική
συγκέντρωση καδµίου 1 µg/l.

2.2. Στην περίπτωση των υδάτων των εκβολών των ποταµών,
συγκέντρωση διαλελυµένου καδµίου 1 µg/l.

2.3. Στην περίπτωση χωρικών θαλάσσιων υδάτων και εσωτερικών
παράκτιων υδάτων εκτός των εκβολών ποταµών, συγκέντρωση διαλε-
λυµένου καδµίου 0,5 µg/l.

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι συγκεντρώσεις αυτές σε ένα από
τα σηµεία του εθνικού δικτύου, οι λόγοι πρέπει να δηλώνονται στην
Επιτροπή.

3. Η συγκέντρωση καδµίου στα ιζήµατα ή/και στα µαλάκια και οστρα-
κοειδή, ει δυνατόν του είδους Mytilus edulis, δεν πρέπει µε την
πάροδο του χρόνου να αυξάνονται σηµαντικά.

4. Όταν εφαρµόζονται πολλοί ποιοτικοί στόχοι στα ύδατα µιας
περιοχής, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να επαρκεί για την ικανο-
ποίηση όλων αυτών των στόχων.
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(1) Εκτός από τον ποιοτικό στόχο 1.4, όλες οι συγκεντρώσεις αναφέρονται στον
αριθµητικό µέσο όρο των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται σε ένα χρόνο.

(2) Οι συγκεντρώσεις καδµίου που καθορίζονται στα σηµεία 1.1, 1.2 και 1.3 αποτε-
λούν τις ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις για την προστασία των υδρόβιων
οργανισµών.

(3) Η οδηγία 75/440/ΕΟΚ αφορά την απαιτούµενη ποιότητα των υδάτων επιφανείας
που προορίζονται για την παραγωγή πόσιµου ύδατος στα κράτη µέλη (ΕΕ αριθ.
L 194 της 25. 7. 1975, σ. 26). Η οδηγία αυτή θεσπίζει για το κάδµιο ανώτερο
επιτρεπόµενο όριο 5 µg/l εντός του 95 % των λαµβανοµένων δειγµάτων.



▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μέθοδοι αναφοράς για τη µέτρηση

1. Η µέθοδος αναφοράς για την ανάλυση που θα χρησιµοποιείται για τον
προσδιορισµό της περιεκτικότητας των υδάτων, των ιζηµάτων, των
µαλακίων και οστρακοειδών σε κάδµιο, είναι η φασµατοµετρία
ατοµικής απορρόφησης µετά από κατάλληλη συντήρηση και κατερ-
γασία του δείγµατος.

Τα όρια ανίχνευσης (1) πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατή η
µέτρηση της συγκέντρωσης του καδµίου µε ακρίβεια (1) ± 30 % και
προσέγγιση (1) ± 30 % στις ακόλουθες συγκεντρώσεις:

— στην περίπτωση απορρίψεων, ένα δέκατο της µέγιστης επιτρεπό-
µενης συγκέντρωσης καδµίου που ορίζεται στην άδεια,

— στην περίπτωση των επιφανειακών υδάτων 0,1 µg/l ή ένα δέκατο
της συγκέντρωσης καδµίου που ορίζεται στον ποιοτικό στόχο,
επιλεγοµένης της υψηλότερης τιµής,

— στην περίπτωση µαλακίων και οστρακοειδών 0,1 µg/kg, βάρος σε
υγρή κατάσταση,

— στην περίπτωση των ιζηµάτων, το ένα δέκατο της συγκέντρωσης
που καδµίου του δείγµατος ή 0,1 µg ανά χιλιόγραµµο βάρους υλικού
αποξηραµένου, σε θερµοκρασία 105 έως 110 ºC µέχρι σταθερού
βάρους, επιλεγοµένης της υψηλότερης τιµής.

2. Η µέτρηση της παροχής των λυµάτων πρέπει να πραγµατοποιείται µε
ακρίβεια ± 20 %.
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(1) Οι ορισµοί αυτών των όρων δίδονται στην οδηγία 79/869/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 9ης Οκτωβρίου 1979 περί των µεθόδων µετρήσεων και περί της συχνότητος
των δειγµατοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα οποία
προορίζονται για την παραγωγή ποσίµου ύδατος στα κράτη µέλη. (ΕΕ αριθ. L
271 της 29. 10. 1979, σ. 44).



▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

∆ιαδικασία ελέγχου των ποιοτικών στόχων

1. Για κάθε άδεια η οποία χορηγείται κατ' εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας, η αρµόδια αρχή καθορίζει τις προδιαγραφές, τις πρακτικές
λεπτοµέρειες της επιτήρησης και τις προθεσµίες µε τις οποίες εξασ-
φαλίζεται η τήρηση του ή των εν λόγω ποιοτικών στόχων.

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, το
κράτος µέλος υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, για κάθε ποιοτικό
στόχο που έχει επιλεγεί και εφαρµόζεται σχετικά µε:

— τα σηµεία απόρριψης και τις διατάξεις διασποράς,
— τη ζώνη εφαρµογής του ποιοτικού στόχου,
— την τοποθεσία των σηµείων δειγµατοληψίας,
— τη συχνότητα της δειγµατοληψίας,
— τις µεθόδους δειγµατοληψίας και µέτρησης,
— τα επιτυγχανόµενα αποτελέσµατα.

3. Τα δείγµατα πρέπει να είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικά της ποιότητας
του υδάτινου περιβάλλοντος στην περιοχή που επηρεάζεται από τις
απορρίψεις και η συχνότητα της δειγµατοληψίας να επαρκεί για να
καταδείξει τις µεταβολές που επήλθαν στις συνθήκες του υδάτινου
χώρου, λαµβάνοντας κυρίως υπόψη τις φυσικές διακυµάνσεις των
υδρολογικών παραµέτρων.
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