
1991L0271 — EL — 20.11.2003 — 002.001 — 1

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

►B Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Μαΐου 1991

για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων

(91/271/ΕΟΚ)

(ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40)

Τροποποιείται από:

Επίσηµη Εφηµερίδα

αριθ. σελίδα ηµεροµηνία

►M1 Οδηγία 98/15/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 1998 L 67 29 7.3.1998

►M2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003

L 284 1 31.10.2003



▼B
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Μαΐου 1991

για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων

(91/271/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130Ρ,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιµώντας:

ότι, µε το ψήφισµα του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1988 για την
προστασία της Βόρειας Θάλασσας και άλλων υδάτων στην
Κοινότητα (4), η Επιτροπή καλείται να υποβάλει προτάσεις για
τα µέτρα που απαιτούνται σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά την
επεξεργασία των αστικών λυµάτων·

ότι η ρύπανση που οφείλεται σε ανεπαρκή επεξεργασία των
λυµάτων σε ένα κράτος µέλος συχνά επηρεάζει τα ύδατα άλλων
κρατών µελών· ότι απαιτείται δράση σε κοινοτικό επίπεδο,
σύµφωνα µε το άρθρο 130Π·

ότι, για να αποφεύγονται οι αρνητικές επιδράσεις στο
περιβάλλον από τη διάθεση ανεπαρκώς επεξεργασµένων αστικών
λυµάτων, απαιτείται γενικώς η δευτεροβάθµια επεξεργασία τους·

ότι στις ευαίσθητες ζώνες είναι ανάγκη να επιβάλλεται αυστηρό-
τερη επεξεργασία· ότι σε ορισµένες λιγότερο ευαίσθητες ζώνες
ενδέχεται να επαρκεί η πρωτοβάθµια επεξεργασία·

ότι η διοχέτευση βιοµηχανικών αποβλήτων στα δίκτυα αποχέ-
τευσης, καθώς και για την απόρριψη λυµάτων και λυµατολάσπης
από σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων, πρέπει να ρυθµί-
ζεται από γενικές διατάξεις, κανόνες ή/και να απαιτείται ειδική
έγκριση·

ότι, για την απόρριψη, από ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους,
βιοαποικοδοµήσιµων βιοµηχανικών λυµάτων που δεν διοχε-
τεύονται σε σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων πριν από
την απόρριψη στα ύδατα πρέπει να ισχύουν κατάλληλες απαιτή-
σεις·

ότι πρέπει να ενθαρρύνεται η ανακύκλωση της λυµατολάσπης
που προκύπτει από την επεξεργασία των λυµάτων· ότι πρέπει να
σταµατήσει σταδιακώς η απόρριψη λυµατολάσπης στα επιφα-
νειακά ύδατα·

ότι οι σταθµοί επεξεργασίας λυµάτων, τα ύδατα και η διάθεση
της λυµατολάσπης πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να διασφα-
λίζεται η προστασία του περιβάλλοντος από τις αρνητικές
επιδράσεις της απόρριψης λυµάτων·

ότι πρέπει να εξασφαλισθεί η ενηµέρωση του κοινού για τη
διάθεση των λυµάτων και της λυµατολάσπης, µε τη µορφή περιο-
δικών εκθέσεων·
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ότι τα κράτη µέλη πρέπει να εκπονούν και να υποβάλλουν στην
Επιτροπή εθνικά προγράµµατα για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας·

ότι πρέπει να συσταθεί επιτροπή, η οποία θα επικουρεί την
Επιτροπή σε θέµατα εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και
προσαρµογής της στην τεχνική πρόοδο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και την
απόρριψη αστικών λυµάτων και την επεξεργασία και την απόρ-
ριψη λυµάτων από ορισµένους βιοµηχανικούς τοµείς.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία του περιβάλ-
λοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης αυτών των
λυµάτων.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1. «Αστικά λύµατα»: τα οικιακά λύµατα ή το µείγµα οικιακών µε
βιοµηχανικά λύµατα ή/και όµβρια ύδατα.

2. «Οικιακά λύµατα»: τα λύµατα από περιοχές κατοικίας και
υπηρεσιών που προέρχονται κυρίως από τον ανθρώπινο µετα-
βολισµό και τις εµπορικές δραστηριότητες.

3. «Βιοµηχανικά λύµατα»: οποιαδήποτε λύµατα που απορρί-
πτονται από κτίρια και χώρους που χρησιµοποιούνται για
οποιαδήποτε εµπορική ή βιοµηχανική δραστηριότητα, και
τα οποία δεν είναι οικιακά λύµατα ή όµβρια ύδατα.

4. «Οικισµοί»: οι περιοχές στις οποίες ο πληθυσµός ή/και οι
οικονοµικές δραστηριότητες είναι επαρκώς συγκεντρωµένα
ώστε τα αστικά λύµατα να µπορούν να συλλέγονται και να
διοχετεύονται σε σταθµό επεξεργασίας αστικών λυµάτων ή
σε τελικό σηµείο απόρριψης.

5. «∆ίκτυο αποχέτευσης»: το σύστηµα αγωγών που συλλέγει και
διοχετεύει τα αστικά λύµατα.

6. «1 ι.π. (µονάδα ισοδύναµου πληθυσµού)»: το αποικοδοµήσιµο
οργανικό φορτίο που παρουσιάζει βιοµηχανικές ανάγκες σε
οξυγόνο πέντε ηµερών (BOD 5) ίσες προς 60 g/ηµέρα.

7. «Πρωτοβάθµια επεξεργασία»: η επεξεργασία των αστικών
λυµάτων µε φυσική ή/και χηµική µέθοδο που περιλαµβάνει
την καθίζηση των αιωρούµενων στερεών, ή µε άλλες µεθό-
δους µε τις οποίες το BOD 5 των εισερχοµένων λυµάτων
µειώνεται τουλάχιστον κατά 20 % πριν από την απόρριψη
και το συνολικό φορτίο των αιωρούµενων στερεών στα
εισερχόµενα λύµατα µειώνεται κατά 50 % τουλάχιστον.

8. «∆ευτεροβάθµια επεξεργασία»: η επεξεργασία των αστικών
λυµάτων µε µέθοδο που, κατά κανόνα, περιλαµβάνει βιολο-
γική επεξεργασία µε δευτεροβάθµια καθίζηση, ή µε άλλες
µεθόδους διά των οποίων τηρούνται οι απαιτήσεις που καθο-
ρίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήµατος I.

9. «Κατάλληλη επεξεργασία»: η επεξεργασία των αστικών
λυµάτων µε µέθοδο ή/και σύστηµα διάθεσης που επιτρέπει
στα ύδατα υποδοχής να ανταποκρίνονται στους σχετικούς
ποιοτικούς στόχους και στις συναφείς διατάξεις της
παρούσας οδηγίας και άλλων κοινοτικών οδηγιών.

10. «Ιλύς»: το κατάλοιπο ιλύος, επεξεργασµένο ή όχι, που
προέρχεται από σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων.

11. «Ευτροφισµός»: ο εµπλουτισµός των υδάτων µε θρεπτικές
ουσίες, ιδίως ενώσεις αζώτου ή/και φωσφόρου, που προκαλεί
την ταχύτερη ανάπτυξη φυκών και ανωτέρων µορφών φυτικής
ζωής, µε συνακόλουθη ανεπιθύµητη διαταραχή της ισορρο-
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πίας των οργανισµών που ζουν στα ύδατα και υποβάθµιση της
ποιότητας των εν λόγω υδάτων.

12. «Εκβολές ποταµών»: η µεταβατική ζώνη στο στόµιο ενός
ποταµού, µεταξύ γλυκών και παράκτιων υδάτων. Τα κράτη
µέλη ορίζουν τα εξωτερικά (προς τη θάλασσα) όρια των
εκβολών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, στα
πλαίσια του εκτελεστέου προγράµµατος, σύµφωνα µε το
άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2.

13. «Παράκτια ύδατα»: τα ύδατα πέραν της γραµµής της αµπώ-
τιδας ή του εξωτερικού ορίου των εκβολών ενός ποταµού.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε όλοι οι οικισµοί να διαθέ-
τουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυµάτων:

— έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2000 το αργότερο, για τους οικισµούς
µε ισοδύναµο πληθυσµό (ι.π.) άνω των 15 000 και

— έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 το αργότερο, για τους οικισµούς
µε ι.π. µεταξύ 2 000 και 15 000.

Για τα αστικά λύµατα των οποίων η απόρριψη πραγµατοποιείται
σε ύδατα υποδοχής που θεωρούνται «ευαίσθητες ζώνες»,
σύµφωνα µε το άρθρο 5, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να
υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµ-
βρίου 1998 για τους οικισµούς µε ι.π. άνω των 10 000.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εγκατάσταση αυτών των
δικτύων δεν δικαιολογείται, είτε λόγω του ότι δεν ωφελεί το
περιβάλλον, είτε λόγω υπερβολικού κόστους, χρησιµοποιούνται
µεµονωµένα συστήµατα ή άλλα κατάλληλα συστήµατα που
επιτυγχάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.

2. Τα περιγραφόµενα στην παράγραφο 1 αποχετευτικά δίκτυα
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος I, σηµείο
Α. Οι απαιτήσεις αυτές είναι δυνατόν να τροποποιούνται µε τη
διαδικασία του άρθρου 18.

Άρθρο 4

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα αστικά λύµατα που
διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα να υποβάλλονται, πριν
από την απόρριψή τους, σε δευτεροβάθµια ή σε ισοδύναµη
επεξεργασία, ως εξής:

— το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2000, για όλες τις απορρί-
ψεις λυµάτων από οικισµούς µε ι.π. άνω των 15 000,

— το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, για όλες τις απορρί-
ψεις λυµάτων από οικισµούς µε ι.π. µεταξύ 10 000 και 15 000,

— το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, για τα λύµατα που
αποβάλλονται σε γλυκά ύδατα και σε εκβολές ποταµών, από
οικισµούς µε ι.π. µεταξύ 2 000 και 10 000.

2. Τα αστικά λύµατα που απορρίπτονται σε ύδατα ορεινών
περιοχών (υψοµέτρου άνω των 1 500 µέτρων), όπου, λόγω των
χαµηλών θερµοκρασιών, η βιολογική επεξεργασία είναι
δυσεφάρµοστη, µπορούν να υποβάλλονται σε λιγότερη αυστηρή
επεξεργασία από εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 1, εφόσον
λεπτοµερείς µελέτες αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω απορρίψεις
δεν επηρεάζουν δυσµενώς το περιβάλλον.

3. Οι απορρίψεις από τους περιγραφόµενους στις παραγράφους
1 και 2 σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος I σηµείο Β. Οι απαι-
τήσεις αυτές είναι δυνατόν να τροποποιούνται µε τη διαδικασία
του άρθρου 18.

4. Το φορτίο που εκφράζεται µε ι.π. υπολογίζεται µε βάση το
µέγιστο µέσο εβδοµαδιαίο φόρο που εισέρχεται στο σταθµό
επεξεργασίας στη διάρκεια του έτους, εξαιρουµένων των
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ασυνήθων καταστάσεων, όπως οι περιπτώσεις καταρρακτώδους
βροχής.

Άρθρο 5

1. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα κράτη µέλη
προσδιορίζουν, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1993, τις ευαίσθητες
περιοχές σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται στο
παράρτηµα II.

2. Τα κράτη µέλη µεριµούν ώστε, πριν από την απόρριψή τους
σε ευαίσθητες περιοχές, τα αστικά λύµατα που διοχετεύονται σε
αποχετευτικά δίκτυα, να υποβάλλονται, το αργότερο µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 1998, σε επεξεργασία αυστηρότερη από εκείνη που
περιγράφεται στο άρθρο 4, για όλες τις απορρίψεις από οικι-
σµούς µε ι.π. άνω των 10 000.

3. Οι απορρίψεις από τους περιγραφόµενους στην παράγραφο
2 σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων πρέπει να πληρούν
τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήµατος I σηµείο Β. Οι απαι-
τήσεις αυτές είναι δυνατόν να τροποποιούνται µε τη διαδικασία
του άρθρου 18.

4. Εναλλακτικά, οι απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 3 για
µεµονωµένες εγκαταστάσεις δεν χρειάζεται να εφαρµόζονται σε
ευαίσθητες περιοχές, όταν µπορεί να αποδειχθεί ότι το ελάχιστο
ποσοστό µείωσης του συνολικού φορτίου από όλους τους σταθ-
µούς επεξεργασίας λυµάτων στην περιοχή αυτή είναι
τουλάχιστον 75 % για τον ολικό φώσφορο και τουλάχιστον 75 %
για το ολικό άζωτο.

5. Οι απορρίψεις από σταθµούς επεξεργασίας αστικών
λυµάτων που βρίσκονται στις οικείες λεκάνες υδροσυλλογής
ευαίσθητων περιοχών και συµβάλλουν στη ρύπανση των
περιοχών αυτών, υπόκεινται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

Το άρθρο 9 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
λεκάνες υδροσυλλογής που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
βρίσκονται, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, σε άλλο κράτος µέλος.

6. Τα κράτη µέλη µεριµούν ώστε ο κατάλογος των ευαίσθητων
περιοχών να επανεξετάζεται ανά τετραετία τουλάχιστον.

7. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι περιοχές που προσδιορί-
ζονται ως ευαίσθητες µετά την προβλεπόµενη στην παράγραφο 6
επανεξέταση να ικανοποιούν τις ως άνω απαιτήσεις εντός επτά
ετών.

8. Εάν ένα κράτος µέλος εφαρµόζει σ' ολόκληρο το έδαφός
του την προβλεπόµενη στις παραγράφους 2, 3 και 4 επεξεργασία,
τότε δεν είναι υποχρεωµένο να προσδιορίζει ευαίσθητες
περιοχές για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 6

1. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα κράτη µέλη
µπορούν, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1993 το αργότερο, να προσδιο-
ρίζουν τις λιγότερο ευαίσθητες περιοχές σύµφωνα µε τα
κριτήρια του παραρτήµατος II.

2. Τα αστικά λύµατα που απορρίπτονται σε παράκτια ύδατα
από οικισµούς µε 10 000 έως 150 000 ι.π. ή σε ύδατα εκβολών
ποταµών από οικισµούς µε 2 000 έως 10 000 ι.π., µπορούν, εάν οι
απορρίψεις γίνονται στις περιγραφόµενες στην παράγραφο 1
περιοχές, να υποβάλλονται σε επεξεργασία λιγότερο αυστηρή
από την επεξεργασία που περιγράφεται στο άρθρο 4, υπό την
προϋπόθεση ότι:

— οι απορρίψεις αυτές υποβάλλονται τουλάχιστον σε πρωτο-
βάθµια επεξεργασία όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος
7, σύµφωνα µε τις διαδικασίες ελέγχου του παραρτήµατος I
σηµείο ∆,
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— ολοκληρωµένες µελέτες δείχνουν ότι οι απορρίψεις αυτές δεν

επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον.

Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις κατάλληλες
πληροφορίες σχετικά µε τις προαναφερόµενες µελέτες.

3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
της παραγράφου 2, υποβάλλει σχετική πρόταση στο Συµβούλιο.

4. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο κατάλογος των λιγότερο
ευαίσθητων περιοχών να επανεξετάζεται ανά τετραετία τουλάχι-
στον.

5. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι περιοχές που παύουν να
χαρακτηρίζονται ως λιγότερο ευαίσθητες, να πληρούν, εντός
επτά ετών, τις συναφείς απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5.

Άρθρο 7

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 το
αργότερο, τα διοχετευόµενα στα αποχετευτικά δίκτυα αστικά
λύµατα, προτού απορριφθούν, να υφίστανται κατάλληλη επεξερ-
γασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σηµείο 9, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

— όταν απορρίπτονται σε γλυκά ύδατα και σε εκβολές ποταµών
από οικισµούς µε λιγότερο από 2 000 ι.π.,

— όταν απορρίπτονται σε παράκτια ύδατα από οικισµούς µε
λιγότερο από 10 000 ι.π.

Άρθρο 8

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οφείλονται σε τεχνικά
προβλήµατα και για γεωγραφικά καθορισµένες οµάδες πληθυ-
σµού, τα κράτη µέλη µπορούν να υποβάλουν ειδική αίτηση στην
Επιτροπή για να τους παραχωρηθεί µεγαλύτερη προθεσµία για να
συµµορφωθούν µε το άρθρο 4.

2. Στη δεόντως αιτιολογηµένη αυτή αίτηση, εκτίθενται οι
τεχνικές δυσκολίες που συναντά το κράτος µέλος και προτεί-
νεται πρόγραµµα δράσης, µε το σχετικό χρονοδιάγραµµα
εφαρµογής, µε σκοπό την επίτευξη του στόχου της παρούσας
οδηγίας. Το χρονοδιάγραµµα αυτό περιλαµβάνει στο πρόγραµµα
για την εφαρµογή της οδηγίας που αναφέρεται στο άρθρο 17.

3. Μόνο τεχνικοί λόγοι µπορούν να γίνουν δεκτοί, η δε
παράταση της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.

4. Η Επιτροπή εξετάζει την εν λόγω αίτηση και λαµβάνει τα
κατάλληλα µέτρα µε διαδικασία του άρθρου 18.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και όταν µπορεί να αποδειχθεί
ότι η επεξεργασία των αποβλήτων µε περισσότερο προηγµένες
τεχνολογίες µεθόδους δεν αποφέρει κανένα όφελος για το
περιβάλλον, τα αστικά λύµατα, που απορρίπτονται σε λιγότερο
ευαίσθητες περιοχές, από οικισµούς µε άνω των 150 000 ι.π.,
µπορούν να υποβάλονται στην επεξεργασία που προβλέπει το
άρθρο 6 για τα λύµατα που προέρχονται από οικισµούς µε ι.π.
µεταξύ 10 000 και 150 000.

Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη µέλη υποβάλλουν εκ των
προτέρων στην Επιτροπή τη σχετική έγγραφη τεκµηρίωση. Η
Επιτροπή εξετάζει την περίπτωση και λαµβάνει κατάλληλα
µέτρα, µε τη διαδικασία του άρθρου 18.

Άρθρο 9

Στις περιπώσεις που τα ύδατα στην περιοχή δικαιοδοσίας ενός
κράτους µέλους επηρεάζεται αρνητικά από απορρίψεις αστικών
λυµάτων τα οποία προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, το
κράτος µέλος του οποίου θίγονται τα ύδατα µπορεί να κοινοποιεί
τα σχετικά στοιχεία στο άλλο κράτος µέλος και στην Επιτροπή.
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Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη οργανώνουν, ενδεχοµένως µε τη
συµµετοχή της Επιτροπής, τις αναγκαίες διαβουλεύσεις για τον
προσδιορισµό του είδους των εν λόγω απορρίψεων και για τον
καθορισµό των µέτρων που πρέπει να ληφθούν επιτόπου για την
προστασία των θιγόµενων υδάτων ώστε να επιτευχθεί η
συµµόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 10

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι σταθµοί επεξεργασίας
αστικών λυµάτων, που κατασκευάζονται ώστε να συµµορφώ-
νονται µε τις απαιτήσεις των άρθρων 4, 5, 6 και 7, να
σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να λειτουργούν και να συντη-
ρούνται µε τρόπο που να εξασφαλίζει επαρκείς αποδόσεις υπό
όλες τις συνήθεις τοπικές κλιµατικές συνθήκες. Κατά το
σχεδιασµό των σταθµών, λαµβάνονται υπόψη οι εποχιακές
διακυµάνσεις του φορτίου.

Άρθρο 11

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
1993 το αργότερο, τα βιοµηχανικά λύµατα που διοχετεύονται
στα αποχετευτικά δίκτυα και στους σταθµούς επεξεργασίας
αστικών λυµάτων να υπόκεινται σε εκ των κανόνες ή/και στην
παροχή ειδικών αδειών από τις αρµόδιες αρχές ή τα κατάλληλα
όργανα.

2. Οι κανόνες ή/και οι ειδικές άδειες πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις του παραρτήµατος I σηµείο Γ. Οι απαιτήσεις αυτές
είναι δυνατόν να τροποποιούνται µε τη διαδικασία του άρθρου
18.

3. Οι κανόνες και οι ειδικές άδειες επανεξετάζονται και, ενδε-
χοµένως, αναπροσαρµόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

Άρθρο 12

1. Τα επεξεργασµένα λύµατα πρέπει να επαναχρησιµο-
ποιούνται, όποτε είναι σκόπιµο. Ο τρόπος διάθεσης των
λυµάτων πρέπει να µειώνει σταo ελάχιστο τις αρνητικές
επιδράσεις στο περιβάλλον.

2. Οι αρµόδιες αρχές ή τα κατάλληλα όργανα µεριµνούν ώστε
η διάθεση λυµάτων από σταθµούς επεξεργασίας αστικών
λυµάτων να υπόκειται σε προηγούµενους κανόνες ή/και ειδικές
άδειες.

3. Οι προηγούµενοι κανόνες ή/και ειδικές άδειες για απορρί-
ψεις από σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων που γίνονται
κατ' εφαρµογή της παραγράφου 2 σε οικισµούς 2 000 έως 10 000
ι.π. προκειµένου για απορρίψεις σε γλυκά νερά και εκβολές
ποταµών, και 10 000 ι.π. ή περισσότερο, προκειµένου για οποι-
αδήποτε απόρριψη, πρέπει να περιέχουν όρους που να πληρούν
τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήµατος I σηµείο Β. Οι απαι-
τήσεις αυτές είναι δυνατόν να τροποποιούνται µε τη διαδικασία
του άρθρου 18.

4. Οι κανόνες ή/και οι άδειες επανεξετάζονται και, ενδεχο-
µένως, αναπροσαρµόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

Άρθρο 13

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, στις 31 ∆εκεµβρίου 2000 το
αργότερο, τα βιοαποικοδοµήσιµα βιοµηχανικά λύµατα που
προέρχονται από εγκαταστάσεις που ανήκουν στους βιοµηχανι-
κούς τοµείς του παραρτήµατος III και δεν διοχετεύονται στους
σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων, πριν απορριφθούν στα
ύδατα υποδοχής, να πληρούν, πριν από την απόρριψή τους, τους
όρους που θεσπίζονται, στα πλαίσια προηγούµενων κανόνων ή/
και ειδικών αδειών, από οι αρµόδιες αρχές ή τα κατάλληλα
όργανα, για όλες τις απορρίψεις από εγκαταστάσεις µε 4 000 ι.π.
ή περισσότερο.
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2. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1993 το αργότερο, οι αρµόδιες
αρχές ή τα κατάλληλα όργανα των κρατών µελών καθορίζουν τις
απαιτήσεις που προσιδιάζουν στην εκάστοτε βιοµηχανία για τις
απορρίψεις των εν λόγω λυµάτων.

3. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1994 το αργότερο, η Επιτροπή
συγκρίνει τις ανάγκες των κρατών µελών, δηµοσιεύει τα σχετικά
αποτελέσµατα υπό τύπον εκθέσεως και, ενδεχοµένως, υποβάλλει
κατάλληλη πρόταση.

Άρθρο 14

1. Η λυµατολάσπη που παράγεται κατά την επεξεργασία των
λυµάτων πρέπει να επαναχρησιµοποιείται, όποτε είναι σκόπιµο.
Ο τρόπος διάθεσης πρέπει να µειώνει στο ελάχιστο τις αρνη-
τικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

2. Οι αρµόδιες αρχές ή τα κατάλληλα όργανα µεριµνούν ώστε,
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1998 το αργότερο, η διάθεση της λυµα-
τολάσπης από σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων να
υπόκειται σε γενικούς κανόνες, σε καταχώρηση ή σε χορήγηση
άδειας.

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να παύσει, µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 1998 το αργότερο, η διάθεση της λυµατολάσπης σε
επιφανειακά ύδατα µε απόρριψή της από πλοία, απόρριψη από
αγωγούς µεταφοράς ή άλλα µέσα.

4. Μέχρι την αναφερόµενη στην παράγραφο 3 παύση της
διάθεσης της λυµατολάσπης, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η
συνολική ποσότητα τοξικών, µη αποικοδοµήσιµων ή βιοσωρεύ-
σιµων υλικών, που περιέχεται στη λυµατολάσπη, της οποίας η
διάθεση γίνεται στα επιφανειακά ύδατα, να υπόκειται σε άδεια
και να µειώνεται προοδευτικά.

Άρθρο 15

1. Οι αρµόδιες αρχές ή τα κατάλληλα όργανα παρακολουθούν:

— τις απορρίψεις από σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων,
για να εξακριβώνουν τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του
παραρτήµατος I σηµείο Β, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
ελέγχου που ορίζονται στο παράρτηµα I σηµείο ∆,

— την ποσότητα και τη σύνθεση της λυµατολάσπης που
διατίθεται σε επιφανειακά ύδατα.

2. Οι αρµόδιες αρχές ή τα κατάλληλα όργανα παρακολουθούν
τα ύδατα που δέχονται απορρίψεις από σταθµούς επεξεργασίας
αστικών λυµάτων και απ' ευθείας απορρίψεις, σύµφωνα µε το
άρθρο 13, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες µπορεί να αναµένεται
ότι θα θιγεί σηµαντικά το περιβάλλον από τις απορρίψεις αυτές.

3. Στην περίπτωση απόρριψης που υπόκειται στις διατάξεις
του άρθρου 6 και στην περίπτωση διάθεσης της λυµατολάσπης
σε επιφανειακά ύδατα, τα κράτη µέλη παρακολουθούν και διεξά-
γουν κάθε άλλη ενδεχοµένως απαιτούµενη µελέτη για να
επαληθεύσουν ότι η απόρριψη ή η διάθεση δεν επηρεάζουν
αρνητικά το περιβάλλον.

4. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τις αρµόδιες
αρχές ή τα κατάλληλα όργανα σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2
και 3, φυλάσσονται από τα κράτη µέλη και τίθενται στην διάθεση
της Επιτροπής εντός έξι µηνών από την παραλαβή σχετικής
αίτησης.

5. Οι κατευθυντήριες γραµµές για την αναφερόµενη στις
παραγράφους 1, 2 και 3 παρακολούθηση, µπορούν να καταρτί-
ζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 18.

Άρθρο 16

Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε την ελεύθερη
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πληροφόρηση για θέµατα περιβάλλοντος (1), τα κράτη µέλη µερι-
µνούν ώστε οι αρµόδιες αρχές ή τα αρµόδια όργανα να
δηµοσιεύουν ανά διετία έκθεση για την κατάσταση της διάθεσης
των αστικών λυµάτων και της λυµατολάσπης στην περιοχή τους.
Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται από τα κράτη µέλη στην
Επιτροπή µόλις δηµοσιευθούν.

Άρθρο 17

1. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1993 το αργότερο, τα κράτη µέλη
καταρτίζουν πρόγραµµα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε το
πρόγραµµα αυτό, µέχρι τις 30 Ιουνίου 1994, το αργότερο.

3. Ανά διετία και µέχρι τις 30 Ιουνίου το αργότερο, τα κράτη
µέλη παρέχουν, εάν απαιτείται, στην Επιτροπή, ενηµερωµένα
στοιχεία για τις περιγραφόµενες στην παράγραφο 2 πληροφο-
ρίες.

4. Οι µέθοδοι και τα σχήµατα που χρησιµοποιούνται για την
έκθεση των εθνικών προγραµµάτων καταρτίζονται µε τη διαδι-
κασία του άρθρου 18. Κάθε τροποποίηση των εν λόγω µεθόδων
και σχηµάτων εγκρίνεται µε την ίδια διαδικασία.

5. Ανά διετία, η Επιτροπή επανεξετάζει και αξιολογεί τα στοι-
χεία που λαµβάνει, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 και
δηµοσιεύει σχετική έκθεση.

Άρθρο 18

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 (2),
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 19

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονι-
στικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 30
Ιουνίου 1993. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1, όταν θεσπίζονται από τα
κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, ή συνοδεύονται
από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι
λεπτοµερείς διατάξεις αυτής της αναφοράς καθορίζονται από τα
κράτη µέλη.

3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν
στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 20

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
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(1) ΕΕ αριθ. L 158 της 23. 6. 1990, σ. 56.
(2) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για

τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

▼M2

▼B



▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ

Α. Αποχετευτικά δίκτυα (1)

Τα αποχετευτικά δίκτυα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις
της επεξεργασίας των λυµάτων.

Ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η συντήρηση των αποχετευτικών
δικτύων πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε τις καλύτερες τεχνικές
γνώσεις, που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος, ιδίως όσον
αφορά:

— τον όγκο και τα χαρακτηριστικά των αστικών λυµάτων,

— την πρόληψη διαρροών,

— τον περιορισµό της ρύπανσης των υδάτων υποδοχής λόγω υπερχει-
λίσεων από νεροποντές.

Β. Απόρριψη από σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων στα ύδατα
υποδοχής (1)

1. Ο σχεδιασµός ή η µετασκευή των σταθµών επεξεργασίας λυµάτων
γίνεται έτσι ώστε να µπορούν να λαµβάνονται αντιπροσωπευτικά
δείγµατα των εισερχοµένων και των επεξεργασµένων λυµάτων
προτού απορριφθούν στα ύδατα υποδοχής.

2. Οι απορρίψεις από σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων, οι
οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και
5 της παρούσας οδηγίας, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που
παρατίθενται στον πίνακα 1.

3. Επιπλέον, οι απορρίψεις από σταθµούς επεξεργασίας αστικών
λυµάτων προς τις ευαίσθητες περιοχές όπου παρουσιάζεται ευτρο-
φισµός, όπως προσδιορίζονται στο παράρτηµα II σηµείο Α
στοιχείο α), πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που παρατίθενται
στον πίνακα 2 του παρόντος παραρτήµατος.

4. Όπου πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα ύδατα υποδοχής ανταποκρί-
νονται σε τυχόν άλλες σχετικές οδηγίες, ισχύουν αυστηρότερες
απαιτήσεις από όσες παρατίθενται στους πίνακες 1 ή/και 2.

5. Τα σηµεία απόρριψης των αστικών λυµάτων επιλέγονται ώστε να
µειώνονται στο ελάχιστο δυνατόν, οι επιπτώσεις στα ύδατα
υποδοχής.

Γ. Βιοµηχανικά λύµατα

Τα βιοµηχανικά λύµατα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα
και σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων πρέπει να υποβάλλονται
στην απαιτούµενη προκαταρκτική επεξεργασία, ώστε:

— να προστατεύεται η υγεία του προσωπικού που εργάζεται στα
αποχετευτικά δίκτυα και τους σταθµούς επεξεργασίας,

— να εξασφαλίζεται ότι δεν προκαλείται ζηµία στα αποχετευτικά
δίκτυα, τους σταθµούς επεξεργασίας λυµάτων και το συναφή
εξοπλισµό,

— να εξασφαλίζεται ότι δεν εµποδίζεται η λειτουργία του σταθµού
επεξεργασίας λυµάτων και η επεξεργασία της λυµατολάσπης,

— να ελέγχεται ότι οι απορρίψεις από τους σταθµούς επεξεργασίας
δεν επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον και δεν εµποδίζουν τα
ύδατα υποδοχής να πληρούν τις απαιτήσεις άλλων κοινοτικών
οδηγιών,

— να εξασφαλίζεται η διάθεση της λυµατολάσπης µε ασφαλή και
περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο.
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(1) ∆εδοµένου ότι, στην πράξη, είναι αδύνατο να κατασκευασθούν αποχετευτικά
δίκτυα και σταθµοί επεξεργασίας, ούτως ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία
όλων των λυµάτων υπό καταστάσεις όπως ασυνήθεις ισχυρές βροχοπτώσεις, τα
κράτη µέλη αποφασίζουν τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της ρύπανσης
από υπερχειλίσεις υδάτων λόγω νεροποντής. Τα µέτρα αυτά µπορούν να βασί-
ζονται στο βαθµό αραίωσης, στη χωρητικότητα των σχετικών αποδεκτών σε
σχέση µε τη ροή κατά την εποχή ξηρασίας ή σε ορισµένο αποδεκτό ετήσιο
αριθµό υπερχειλίσεων.



▼B
∆. Μέθοδοι αναφοράς για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των

αποτελεσµάτων

1. Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε η µέθοδος παρακολούθησης που
εφαρµόζεται να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο επίπεδο απαιτή-
σεων που περιγράφεται κατωτέρω.

Είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται εναλλακτικά και άλλες µέθοδοι,
διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία 2, 3 και 4,
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω µέθοδοι αποδεδειγµένα
παράγουν ισοδύναµα αποτελέσµατα.

Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις χρήσιµες πληρο-
φορίες σχετικά µε την εφαρµοζόµενη µέθοδο. Αν η Επιτροπή
κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των σηµείων 2, 3 και
4, υποβάλλει στο Συµβούλιο τις δέουσες προτάσεις.

2. Εικοσιτετράωρα δείγµατα ανάλογα προς τη ροή ή βασισµένα στη
χρονική διάρκεια συλλέγονται στο ίδιο, σαφώς καθορισµένο
σηµείο της εξόδου και, εφόσον χρειάζεται, της εισόδου του
σταθµού επεξεργασίας, ώστε να ελέγχεται κατά πόσον τα εξερχό-
µενα λύµατα πληρούν τις απαιτήσεις απόρριψης που ορίζονται
στην παρούσα οδηγία.

Εφαρµόζονται κατάλληλες διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές µε
στόχο τη µείωση στο ελάχιστο της αποικοδοµήσεως των δειγµάτων
µεταξύ συλλογής και αναλύσεως.

3. Ο ελάχιστος ετήσιος αριθµός δειγµάτων καθορίζεται ανάλογα µε
το µέγεθος του σταθµού επεξεργασίας και συλλέγεται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια του έτους:

2 000 — 9 999 ι.π.: 12 δείγµατα τον πρώτο χρόνο.

4 δείγµατα τα επόµενα χρόνια
εφόσον αποδειχθεί ότι τον πρώτο
χρόνο το νερό πληροί τις διατά-
ξεις της παρούσας οδηγίας· εάν
κανένα από τα 4 δείγµατα δεν
είναι ικανοποιητικό, τον επόµενο
χρόνο πρέπει να λαµβάνονται 12
δείγµατα.

10 000 — 49 999 ι.π.: 12 δείγµατα

άνω των 50 000 ι.π.: 24 δείγµατα

4. Τα επεξεργαζόµενα λύµατα θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στις
σχετικές παραµέτρους εάν, για καθεµία σχετική παράµετρο
χωριστά, τα δείγµατα δείχνουν ότι τα εν λόγω λύµατα ανταπο-
κρίνται στη σχετική τιµή της παραµέτρου ως εξής:

α) για τις παραµέτρους που ορίζονται στον πίνακα 1 και στο άρθρο
2 σηµείο 7, ο ανώτατος αριθµός δειγµάτων ο οποίος επιτρέπεται
να µην συµφωνεί µε τις απαιτήσεις για τις συγκεντρώσεις ή/και
τα ποσοστά µείωσης του πίνακα 1 και του άρθρου 2 σηµείο 7,
καθορίζεται στον πίνακα 3·

β) για τις παραµέτρους του πίνακα όσον αφορά τις συγκεντρώσεις,
τα εκτός ορίων δείγµατα τα οποία λαµβάνονται υπό κανονικές
συνθήκες λειτουργίας δεν πρέπει να αποκλίνουν από τις τιµές
των παραµέτρων περισσότερο από 100 %. Για τις οριακές τιµές
συγκέντρωσης που αφορούν τα ολικά αιωρούµενα στερεά, είναι
δυνατόν δεκτές αποκλίσεις µέχρι 150 %·

γ) για τις παραµέτρους που αναφέρονται στον πινακα 2, ο ετήσιος
µέσος όρος των τιµών των δειγµάτων για κάθε παράµετρο δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις σχετικές οριακές τιµές.

5. Οι ακραίες τιµές για την ποιότητα των εν λόγω λυµάτων δεν
λαµβάνονται υπόψη, εφόσον οφείλονται σε ασυνήθεις καταστά-
σεις, όπως π.χ. νεροποντή.
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Πίνακας 1: Απαιτήσεις για απορρίψεις από σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων που

διέπονται από τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας οδηγίας. Εφαρµόζεται η τιµή
συγκρέντρωσης ή το ποσοστό µείωσης.

Παράµετροι Συγκέντρωση
Ελάχιστη εκατο-
στιαία µείωση (1)

Μέθοδοι µέτρησης
αναφοράς

Βιοµηχανικές ανάγκες
σε οξυγόνο (BOD5
στους 20 ºC) χωρίς
νιτροποίηση (2)

25 mg/l O
2

70-90

40 δυνάµει
άρθρου 4
παράγραφος 2

Οµοιογενοποιηµένο,
αδιήθητο, ακατακάθιστο
δείγµα, προσδιορισµός
του διαλελυµένου
οξυγόνου πριν και µετά
πενθήµερη επώαση
στους 20 ºC ± 1 ºC, σε
απόλυτο σκότος.
Προσθήκη παρεµπο-
διστή της νιτροποίησης

Χηµικές ανάγκες σε
οξυγόνο (COD)

125 mg/l O
2

75 Οµοιογενοποιηµένο,
αδιήθητο, ακατακάθιστο
δείγµα ∆ιχρωµικό κάλιο

Ολικά αιωρούµενα
στερεά

35 mg/l (3)

35 δυνάµει
άρθρου 4
παράγραφος 2
(άνω των 10 000
ι.π.)

60 δυνάµει
άρθρου 4
παράγραφος 2
(2 000-10 000
ι.π.)

90 (3)

90 δυνάµει
άρθρου 4
παράγραφος 2
(άνω των 10 000
ι.π.)

70 δυνάµει
άρθρου 4
παράγραφος 2
(2 000-10 000
ι.π.)

— ∆ιήθηση αντιπροσω-
πευτικού δείγµατος
µέσω φίλτρου
µεµβράνης των 0,45
µm. Ξήρανση σε
θερµοκρασία 105 ºC
και ζύγιση.

— Φυγοκέντρωση αντι-
προσωπευτικού
δείγµατος (επί 5
τουλάχιστον λεπτά,
µε µέση επιτάχυνση
2 800-3 200 g).
Ξήρανση σε θερµο-
κρασία 105 ºC και
ζύγιση

(1) Μείωση ανάλογα µε το φορτίο των εισρεόντων λυµάτων.
(2) Η παράµετρος αυτή µπορεί να αντικατασταθεί από άλλη: ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) ή ολικές

ανάγκες σε οξυγόνο (TOD) αν µπορεί να ευρεθεί σχέση µεταξύ του BOD5 και της υποκατάστατης
παραµέτρου.

(3) Η απαίτηση αυτή είναι προαιρετική.

Οι αναλύσεις που αφορούν απορρίψεις από τελµάτωση διεξάγονται σε διηθηµένα δείγµατα.
Ωστόσο, η συγκέντρωση του συνόλου των αιωρούµενων στερεών σε αδιήθητα δείγµατα
υδάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 mg/l.
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Πίνακας 2: Απαιτήσεις για απορρίψεις από σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων σε ευαί-

σθητες περιοχές όπου παρουσιάζεται ευτροφισµός, όπως προσδιορίζονται στο
παράρτηµα ΙΙ σηµείο Α. α). Αναλόγως των τοπικών συνθηκών, εφαρµόζεται η
µία ή και οι δύο παράµετροι. Εφαρµόζεται η τιµή συγκέντρωσης ή το ποσοστό
µείωσης.

Παράµετροι Συγκέντρωση
Ελάχιστη εκατο-
στιαία µείωση (1)

Μέθοδος µέτρησης
αναφοράς

Ολικός φωσφόρος 2 mg/l P (10 000-
1 000 000 ι.π.)

80 Φασµατοφωτοµετρία
µοριακής απορρόφησης

1 mg/l P (άνω
των 100 000 ι.π.)

Ολικό άζωτο (2) 15 mg/l P
(10 000-100 000
ι.π.) (3)

70-80 Φασµατοφωτοµετρία
µοριακής απορρόφησης

10 mg/l P (άνω
των 100 000
ι.π.) (3)

(1) Μείωση ανάλογα µε το φορτίο των εισρεόντων λυµάτων.
(2) Ολικό άζωτο σηµαίνει το άθροισµα του ολικού αζώτου κατά Kjeldahl (οργανικό και NH

3
), του αζώτου

των νιτρικών ιόντων (NO
3
) και του αζώτου των νιτρωδών ιόντων (NO

2
).

(3) Οι ως άνω τιµές συγκέντρωσης αποτελούν ετήσιο µέσο όρο, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι σηµείο
∆. 4. γ). Ωστόσο, οι απαιτήσεις για το άζωτο µπορούν να επαληθευθούν χρησιµοποιώντας τον
ηµερήσιο µέσο όρο όταν έχει αποδειχθεί, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι σηµείο ∆. 1, ότι επιτυγχάνεται
το ίδιο επίπεδο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο ηµερήσιος µέσος όρος δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 20 mg/l ολικού αζώτου για όλα τα δείγµατα, όταν η θερµοκρασία των λυµάτων στο βιοαντιδραστήρα
είναι ανώτερη ή ίση των 12 ºC. Αντί για την προϋπόθεση της θερµοκρασίας, µπορεί να εφαρµοστεί
ένας περιορισµένος χρόνος λειτουργίας, ανάλογος µε τις τοπικές κλιµατικές συνθήκες.
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Πίνακας 3

Αριθµός δειγµάτων που λαµβάνονται
κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους

Ανώτατος επιτρεπτός αριθµός
δειγµάτων που αποκλείνουν

4-7 1

8-16 2

17-28 3

29-40 4

41-53 5

54-67 6

68-81 7

82-95 8

96-110 9

111-125 10

126-140 11

141-155 12

156-171 13

172-187 14

188-203 15

204-219 16

220-235 17

236-251 18

252-268 19

269-284 20

285-300 21

301-317 22

318-334 23

335-350 24

351-365 25
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΑΙ-
ΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Α. Ευαίσθητες περιοχές

Μια υδάτινη µάζα χαρακτηρίζεται ως ευαίσθητη περιοχή, αν εµπίπτει
σε µία από τις εξής οµάδες:

α) φυσικές λίµνες γλυκών υδάτων, εκβολές ποταµών και παράκτια
ύδατα όπου παρουσιάζεται ευτροφισµός ή όπου µπορεί, στο εγγύς
µέλλον, να παρουσιασθεί ευτροφισµός αν δεν ληφθούν προστα-
τευτικά µέτρα.

Όταν εξετάζεται ποια θρεπτικά συστατικά πρέπει να µειωθούν µε
περαιτέρω επεξεργασία, µπορούν να λαµβάνονται υπόψη τα εξής
στοιχεία:

i) λίµνες και ρεύµατα τα οποία καταλήγουν σε λίµνες/ταµιευ-
τήρες/κλειστούς όρµους που διαπιστώνεται ότι έχουν ασθενή
εναλλαγή ύδατος, οπότε µπορεί να συµβεί συσσώρευση. Στις
περιοχές αυτές, η επεξεργασία πρέπει να περιλαµβάνει την
αφαίρεση του φωσφόρου, εκτός εάν µπορεί να αποδειχθεί ότι
η αφαίρεση δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ευτροφισµού. Όπου
πραγµατοποιούνται απορρίψεις από µεγάλους οικισµούς, µπορεί
επίσης να εξεταστεί η αφαίρεση του αζώτου,

ii) εκβολές ποταµών, όρµοι και άλλα παράκτια ύδατα που διαπι-
στώνεται ότι έχουν ασθενή εναλλαγή ύδατος ή που δέχονται
µεγάλες ποσότητες θρεπτικών συστατικών. Οι απορρίψεις από
µικρούς οικισµούς συνήθως είναι δευτερεύουσας σηµασίας στις
περιοχές αυτές, αλλά, για τους µεγάλους οικισµούς, η επεξερ-
γασία πρέπει να περιλαµβάνει την αφαίρεση του φωσφόρου ή/
και του αζώτου, εκτός αν µπορεί να αποδειχθεί ότι η αφαίρεση
αυτή δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ευτροφισµού·

β) επιφανειακά γλυκά ύδατα προοριζόµενα για την άντληση πόσιµου
νερού τα οποία θα µπορούσαν να περιέχουν νιτρικά ιόντα σε
συγκέντρωση µεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπουν οι συναφείς
διατάξεις της οδηγίας 75/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης
Ιουνίου 1975 περί της απαιτούµενης ποιότητος των υδάτων επιφα-
νείας που προορίζονται για την παραγωγή ποσίµου ύδατος στα
κράτη µέλη (1) αν δεν ληφθούν προστατευτικά µέτρα·

γ) περιοχές όπου περαιτέρω επεξεργασία από την προδιαγραφόµενη
στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας είναι αναγκαία, για την τήρηση
των οδηγιών του Συµβουλίου.

Β. Λιγότερο ευαίσθητες περιοχές

Μια θαλάσσια υδάτινη µάζα ή περιοχή µπορεί να χαρακτηρίζεται ως
λιγότερο ευαίσθητη περιοχή αν τα απορριπτόµενα λύµατα δεν θίγουν
το περιβάλλον λόγω της µορφολογίας, της υδρολογίας ή των ειδικών
υδραυλικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή αυτή.

Κατά τον προσδιορισµό των λιγότερο ευαίσθητων περιοχών, τα κράτη
µέλη λαµβάνουν υπόψη τον κίνδυνο µεταφοράς του απορριπτόµενου
φορτίου σε γειτονικές περιοχές, όπου µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς
το περιβάλλον. Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν τις ευαίσθητες περιοχές
που υπάρχουν εκτός της εθνικής τους δικαιοδοσίας.

Κατά τον προσδιορισµό των λιγότερο ευαίσθητων περιοχών, πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία:

Ανοικτοί όρµοι, εκβολές ποταµών και άλλα παράκτια ύδατα µε καλή
εναλλαγή ύδατος και στά οποία δεν παρουσιάζεται ευτροφισµός ή
εξάντληση οξυγόνου ή στα οποία θεωρείται απίθανο να παρουσιαστεί
ευτροφισµός ή εξάντληση οξυγόνου εξαιτίας της απόρριψης αστικών
λυµάτων.
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(1) ΕΕ αριθ. L 194 της 25. 7. 1975, σ. 26. Η οδηγία τροποποιήθηκε από την οδηγία
79/869/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 271 της 29. 10. 1979, σ. 44).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

1. Ε πεξεργασία του γάλακτος

2. Παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων

3. Παραγωγή και εµφιάλωση µη αλκοολούχων ποτών

4. Μεταποίηση γεωµήλων

5. Βιοµηχανία κρέατος

6. Ζυθοποιία

7. Παραγωγή αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών

8. Παραγωγή ζωοτροφών από φυτικά προϊόντα

9. Παραγωγή ζελατίνας και κόλλας από δέρµατα και οστά ζώων

10. Μονάδες παραγωγής βύνης

11. Μεταποιητική βιοµηχανία ιχθύων
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