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ΟΓΗΓΙΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟY
ηεο 21εο Μαΐνπ 1991
γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ
(91/271/ΔΟΚ)
ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ,
ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, θαη
ηδίσο ην άξζξν 130Ρ,
ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο [1],
ηε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ [2],
ηε γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο [3],
Δθηηκψληαο:
φηη, κε ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ινπλίνπ 1988 γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο θαη άιισλ πδάησλ ζηελ Κνηλφηεηα [4], ε
Δπηηξνπή θαιείηαη λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη ζε
θνηλνηηθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ·
φηη ε ξχπαλζε πνπ νθείιεηαη ζε αλεπαξθή επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ ζε
έλα θξάηνο κέινο ζπρλά επεξεάδεη ηα χδαηα άιισλ θξαηψλ κειψλ· φηη
απαηηείηαη δξάζε ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 130Π·
φηη, γηα λα απνθεχγνληαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηε
δηάζεζε αλεπαξθψο επεμεξγαζκέλσλ αζηηθψλ ιπκάησλ, απαηηείηαη γεληθψο
ε δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία ηνπο·
φηη ζηηο επαίζζεηεο δψλεο είλαη αλάγθε λα επηβάιιεηαη απζηεξφηεξε
επεμεξγαζία· φηη ζε νξηζκέλεο ιηγφηεξν επαίζζεηεο δψλεο ελδέρεηαη λα
επαξθεί ε πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία·
φηη ε δηνρέηεπζε βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο, θαζψο
θαη γηα ηελ απφξξηςε ιπκάησλ θαη ιπκαηνιάζπεο απφ ζηαζκνχο
επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ, πξέπεη λα ξπζκίδεηαη απφ γεληθέο δηαηάμεηο,
θαλφλεο ή/θαη λα απαηηείηαη εηδηθή έγθξηζε·
φηη, γηα ηελ απφξξηςε, απφ νξηζκέλνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο,
βηναπνηθνδνκήζηκσλ βηνκεραληθψλ ιπκάησλ πνπ δελ δηνρεηεχνληαη ζε
ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ πξηλ απφ ηελ απφξξηςε ζηα
χδαηα πξέπεη λα ηζρχνπλ θαηάιιειεο απαηηήζεηο·

φηη πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε αλαθχθισζε ηεο ιπκαηνιάζπεο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ· φηη πξέπεη λα ζηακαηήζεη
ζηαδηαθψο ε απφξξηςε ιπκαηνιάζπεο ζηα επηθαλεηαθά χδαηα·
φηη νη ζηαζκνί επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ηα χδαηα θαη ε δηάζεζε ηεο
ιπκαηνιάζπεο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο απφξξηςεο
ιπκάησλ·
φηη πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε δηάζεζε ησλ
ιπκάησλ θαη ηεο ιπκαηνιάζπεο, κε ηε κνξθή πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ·
φηη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εθπνλνχλ θαη λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή
εζληθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο·
φηη πξέπεη λα ζπζηαζεί επηηξνπή, ε νπνία ζα επηθνπξεί ηελ Δπηηξνπή ζε
ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη πξνζαξκνγήο ηεο ζηελ
ηερληθή πξφνδν,
ΔΞΔΓΩΔ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΟΓΗΓΙΑ:
Άξζξν 1
Η παξνχζα νδεγία αθνξά ηε ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απφξξηςε
αζηηθψλ ιπκάησλ θαη ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απφξξηςε ιπκάησλ απφ
νξηζκέλνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο.
θνπφο ηεο παξνχζαο νδεγίαο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο απφξξηςεο απηψλ ησλ ιπκάησλ.
Άξζξν 2
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, λννχληαη σο:
1. "Αζηηθά ιχκαηα": ηα νηθηαθά ιχκαηα ή ην κείγκα νηθηαθψλ κε βηνκεραληθά
ιχκαηα ή/θαη φκβξηα χδαηα.
2. "Οηθηαθά ιχκαηα": ηα ιχκαηα απφ πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη ππεξεζηψλ πνπ
πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ αλζξψπηλν κεηαβνιηζκφ θαη ηηο εκπνξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
3. "Βηνκεραληθά ιχκαηα": νπνηαδήπνηε ιχκαηα πνπ απνξξίπηνληαη απφ
θηίξηα θαη ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νπνηαδήπνηε εκπνξηθή ή
βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, θαη ηα νπνία δελ είλαη νηθηαθά ιχκαηα ή φκβξηα
χδαηα.
4. "Οηθηζκνί": νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ν πιεζπζκφο ή/θαη νη νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο είλαη επαξθψο ζπγθεληξσκέλα ψζηε ηα αζηηθά ιχκαηα λα
κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηνρεηεχνληαη ζε ζηαζκφ επεμεξγαζίαο
αζηηθψλ ιπκάησλ ή ζε ηειηθφ ζεκείν απφξξηςεο.
5. "Γίθηπν απνρέηεπζεο": ην ζχζηεκα αγσγψλ πνπ ζπιιέγεη θαη δηνρεηεχεη
ηα αζηηθά ιχκαηα.
6. "1 η.π. (κνλάδα ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ)": ην απνηθνδνκήζηκν νξγαληθφ
θνξηίν πνπ παξνπζηάδεη βηνκεραληθέο αλάγθεο ζε νμπγφλν πέληε εκεξψλ
(BOD 5) ίζεο πξνο 60 g/εκέξα.
7. "Πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία": ε επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ κε
θπζηθή ή/θαη ρεκηθή κέζνδν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαζίδεζε ησλ
αησξνχκελσλ ζηεξεψλ, ή κε άιιεο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ην BOD 5 ησλ
εηζεξρνκέλσλ ιπκάησλ κεηψλεηαη ηνπιάρηζηνλ θαηά 20 % πξηλ απφ ηελ
απφξξηςε θαη ην ζπλνιηθφ θνξηίν ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ ζηα
εηζεξρφκελα ιχκαηα κεηψλεηαη θαηά 50 % ηνπιάρηζηνλ.
8. "Γεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία": ε επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ κε
κέζνδν πνπ, θαηά θαλφλα, πεξηιακβάλεη βηνινγηθή επεμεξγαζία κε
δεπηεξνβάζκηα θαζίδεζε, ή κε άιιεο κεζφδνπο δηά ησλ νπνίσλ ηεξνχληαη νη
απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο I.

9. "Καηάιιειε επεμεξγαζία": ε επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ κε
κέζνδν ή/θαη ζχζηεκα δηάζεζεο πνπ επηηξέπεη ζηα χδαηα ππνδνρήο λα
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο πνηνηηθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζπλαθείο
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη άιισλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ.
10. "Ιιχο": ην θαηάινηπν ηιχνο, επεμεξγαζκέλν ή φρη, πνπ πξνέξρεηαη απφ
ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ.
11. "Δπηξνθηζκφο": ν εκπινπηηζκφο ησλ πδάησλ κε ζξεπηηθέο νπζίεο, ηδίσο
ελψζεηο αδψηνπ ή/θαη θσζθφξνπ, πνπ πξνθαιεί ηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε
θπθψλ θαη αλσηέξσλ κνξθψλ θπηηθήο δσήο, κε ζπλαθφινπζε αλεπηζχκεηε
δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο ησλ νξγαληζκψλ πνπ δνπλ ζηα χδαηα θαη
ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ πδάησλ.
12. "Δθβνιέο πνηακψλ": ε κεηαβαηηθή δψλε ζην ζηφκην ελφο πνηακνχ,
κεηαμχ γιπθψλ θαη παξάθηησλ πδάησλ. Σα θξάηε κέιε νξίδνπλ ηα
εμσηεξηθά (πξνο ηε ζάιαζζα) φξηα ησλ εθβνιψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
παξνχζαο νδεγίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ εθηειεζηένπ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 17 παξάγξαθνη 1 θαη 2.
13. "Παξάθηηα χδαηα": ηα χδαηα πέξαλ ηεο γξακκήο ηεο ακπψηηδαο ή ηνπ
εμσηεξηθνχ νξίνπ ησλ εθβνιψλ ελφο πνηακνχ.
Άξζξν 3
1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε φινη νη νηθηζκνί λα δηαζέηνπλ δίθηπα
απνρέηεπζεο αζηηθψλ ιπκάησλ:
- έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2000 ην αξγφηεξν, γηα ηνπο νηθηζκνχο κε
ηζνδχλακν πιεζπζκφ (η.π.) άλσ ησλ 15000 θαη
- έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2005 ην αξγφηεξν, γηα ηνπο νηθηζκνχο κε η.π.
κεηαμχ 2000 θαη 15000.
Γηα ηα αζηηθά ιχκαηα ησλ νπνίσλ ε απφξξηςε πξαγκαηνπνηείηαη ζε χδαηα
ππνδνρήο πνπ ζεσξνχληαη "επαίζζεηεο δψλεο", ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, ηα
θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε λα ππάξρνπλ δίθηπα απνρέηεπζεο ην αξγφηεξν
έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1998 γηα ηνπο νηθηζκνχο κε η.π. άλσ ησλ 10000.
ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε εγθαηάζηαζε απηψλ ησλ δηθηχσλ δελ
δηθαηνινγείηαη, είηε ιφγσ ηνπ φηη δελ σθειεί ην πεξηβάιινλ, είηε ιφγσ
ππεξβνιηθνχ θφζηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη κεκνλσκέλα ζπζηήκαηα ή άιια
θαηάιιεια ζπζηήκαηα πνπ επηηπγράλνπλ ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
2. Σα πεξηγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 απνρεηεπηηθά δίθηπα πξέπεη λα
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο I, ζεκείν Α. Οη απαηηήζεηο απηέο
είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18.
Άξζξν 4
1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ηα αζηηθά ιχκαηα πνπ δηνρεηεχνληαη ζε
απνρεηεπηηθά δίθηπα λα ππνβάιινληαη, πξηλ απφ ηελ απφξξηςή ηνπο, ζε
δεπηεξνβάζκηα ή ζε ηζνδχλακε επεμεξγαζία, σο εμήο:
- ην αξγφηεξν έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2000, γηα φιεο ηηο απνξξίςεηο
ιπκάησλ απφ νηθηζκνχο κε η.π. άλσ ησλ 15000,
- ην αξγφηεξν έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2005, γηα φιεο ηηο απνξξίςεηο
ιπκάησλ απφ νηθηζκνχο κε η.π. κεηαμχ 10000 θαη 15000,
- ην αξγφηεξν έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2005, γηα ηα ιχκαηα πνπ
απνβάιινληαη ζε γιπθά χδαηα θαη ζε εθβνιέο πνηακψλ, απφ νηθηζκνχο κε
η.π. κεηαμχ 2000 θαη 10000.
2. Σα αζηηθά ιχκαηα πνπ απνξξίπηνληαη ζε χδαηα νξεηλψλ πεξηνρψλ
(πςνκέηξνπ άλσ ησλ 1500 κέηξσλ), φπνπ, ιφγσ ησλ ρακειψλ
ζεξκνθξαζηψλ, ε βηνινγηθή επεμεξγαζία είλαη δπζεθάξκνζηε, κπνξνχλ λα

ππνβάιινληαη ζε ιηγφηεξε απζηεξή επεμεξγαζία απφ εθείλε πνπ νξίδεηαη
ζηελ παξάγξαθν 1, εθφζνλ ιεπηνκεξείο κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη νη ελ
ιφγσ απνξξίςεηο δελ επεξεάδνπλ δπζκελψο ην πεξηβάιινλ.
3. Οη απνξξίςεηο απφ ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2
ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο
ηνπ παξαξηήκαηνο I ζεκείν Β. Οη απαηηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα
ηξνπνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18.
4. Σν θνξηίν πνπ εθθξάδεηαη κε η.π. ππνινγίδεηαη κε βάζε ην κέγηζην κέζν
εβδνκαδηαίν θφξν πνπ εηζέξρεηαη ζην ζηαζκφ επεμεξγαζίαο ζηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο, εμαηξνπκέλσλ ησλ αζπλήζσλ θαηαζηάζεσλ, φπσο νη
πεξηπηψζεηο θαηαξξαθηψδνπο βξνρήο.
Άξζξν 5
1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα θξάηε κέιε πξνζδηνξίδνπλ,
κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1993, ηηο επαίζζεηεο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηα
θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα II.
2. Σα θξάηε κέιε κεξηκνχλ ψζηε, πξηλ απφ ηελ απφξξηςή ηνπο ζε
επαίζζεηεο πεξηνρέο, ηα αζηηθά ιχκαηα πνπ δηνρεηεχνληαη ζε απνρεηεπηηθά
δίθηπα, λα ππνβάιινληαη, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1998, ζε
επεμεξγαζία απζηεξφηεξε απφ εθείλε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4, γηα
φιεο ηηο απνξξίςεηο απφ νηθηζκνχο κε η.π. άλσ ησλ 10000.
3. Οη απνξξίςεηο απφ ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ζηελ παξάγξαθν 2 ζηαζκνχο
επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο
ηνπ παξαξηήκαηνο I ζεκείν Β. Οη απαηηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα
ηξνπνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18.
4. Δλαιιαθηηθά, νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 γηα κεκνλσκέλεο
εγθαηαζηάζεηο δελ ρξεηάδεηαη λα εθαξκφδνληαη ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο,
φηαλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ην ειάρηζην πνζνζηφ κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ
θνξηίνπ απφ φινπο ηνπο ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή
απηή είλαη ηνπιάρηζηνλ 75 % γηα ηνλ νιηθφ θψζθνξν θαη ηνπιάρηζηνλ 75
% γηα ην νιηθφ άδσην.
5. Οη απνξξίςεηο απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ πνπ
βξίζθνληαη ζηηο νηθείεο ιεθάλεο πδξνζπιινγήο επαίζζεησλ πεξηνρψλ θαη
ζπκβάιινπλ ζηε ξχπαλζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ππφθεηληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4.
Σν άξζξν 9 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ιεθάλεο
πδξνζπιινγήο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην βξίζθνληαη, εμ
νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, ζε άιιν θξάηνο κέινο.
6. Σα θξάηε κέιε κεξηκνχλ ψζηε ν θαηάινγνο ησλ επαίζζεησλ πεξηνρψλ λα
επαλεμεηάδεηαη αλά ηεηξαεηία ηνπιάρηζηνλ.
7. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη πεξηνρέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο
επαίζζεηεο κεηά ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 6 επαλεμέηαζε λα
ηθαλνπνηνχλ ηηο σο άλσ απαηηήζεηο εληφο επηά εηψλ.
8. Δάλ έλα θξάηνο κέινο εθαξκφδεη ζ' νιφθιεξν ην έδαθφο ηνπ ηελ
πξνβιεπφκελε ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 επεμεξγαζία, ηφηε δελ είλαη
ππνρξεσκέλν λα πξνζδηνξίδεη επαίζζεηεο πεξηνρέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
παξνχζαο νδεγίαο.
Άξζξν 6
1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ, κέρξη ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 1993 ην αξγφηεξν, λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο ιηγφηεξν
επαίζζεηεο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ παξαξηήκαηνο II.
2. Σα αζηηθά ιχκαηα πνπ απνξξίπηνληαη ζε παξάθηηα χδαηα απφ νηθηζκνχο
κε 10000 έσο 150000 η.π. ή ζε χδαηα εθβνιψλ πνηακψλ απφ νηθηζκνχο κε

2000 έσο 10000 η.π., κπνξνχλ, εάλ νη απνξξίςεηο γίλνληαη ζηηο
πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 πεξηνρέο, λα ππνβάιινληαη ζε
επεμεξγαζία ιηγφηεξν απζηεξή απφ ηελ επεμεξγαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην
άξζξν 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη:
- νη απνξξίςεηο απηέο ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ ζε πξσηνβάζκηα
επεμεξγαζία φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 7, ζχκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ παξαξηήκαηνο I ζεκείν Γ,
- νινθιεξσκέλεο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη απνξξίςεηο απηέο δελ επεξεάδνπλ
αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ.
Σα θξάηε κέιε παξέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή φιεο ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο πξναλαθεξφκελεο κειέηεο.
3. Δάλ ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 2, ππνβάιιεη ζρεηηθή πξφηαζε ζην πκβνχιην.
4. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ν θαηάινγνο ησλ ιηγφηεξν επαίζζεησλ
πεξηνρψλ λα επαλεμεηάδεηαη αλά ηεηξαεηία ηνπιάρηζηνλ.
5. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη πεξηνρέο πνπ παχνπλ λα
ραξαθηεξίδνληαη σο ιηγφηεξν επαίζζεηεο, λα πιεξνχλ, εληφο επηά εηψλ, ηηο
ζπλαθείο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5.
Άξζξν 7
Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε, κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2005 ην αξγφηεξν,
ηα δηνρεηεπφκελα ζηα απνρεηεπηηθά δίθηπα αζηηθά ιχκαηα, πξνηνχ
απνξξηθζνχλ, λα πθίζηαληαη θαηάιιειε επεμεξγαζία, φπσο νξίδεηαη ζην
άξζξν 2 ζεκείν 9, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
- φηαλ απνξξίπηνληαη ζε γιπθά χδαηα θαη ζε εθβνιέο πνηακψλ απφ
νηθηζκνχο κε ιηγφηεξν απφ 2000 η.π.,
- φηαλ απνξξίπηνληαη ζε παξάθηηα χδαηα απφ νηθηζκνχο κε ιηγφηεξν απφ
10000 η.π.
Άξζξν 8
1. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ νθείινληαη ζε ηερληθά πξνβιήκαηα θαη
γηα γεσγξαθηθά θαζνξηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ
λα ππνβάινπλ εηδηθή αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή γηα λα ηνπο παξαρσξεζεί
κεγαιχηεξε πξνζεζκία γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ην άξζξν 4.
2. ηε δεφλησο αηηηνινγεκέλε απηή αίηεζε, εθηίζεληαη νη ηερληθέο δπζθνιίεο
πνπ ζπλαληά ην θξάηνο κέινο θαη πξνηείλεηαη πξφγξακκα δξάζεο, κε ην
ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ
ηεο παξνχζαο νδεγίαο. Σν ρξνλνδηάγξακκα απηφ πεξηιακβάλεη ζην
πξφγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 17.
3. Μφλν ηερληθνί ιφγνη κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί, ε δε παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2005.
4. Η Δπηηξνπή εμεηάδεη ηελ ελ ιφγσ αίηεζε θαη ιακβάλεη ηα θαηάιιεια
κέηξα κε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18.
5. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαη φηαλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ε
επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ κε πεξηζζφηεξν πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο
κεζφδνπο δελ απνθέξεη θαλέλα φθεινο γηα ην πεξηβάιινλ, ηα αζηηθά
ιχκαηα, πνπ απνξξίπηνληαη ζε ιηγφηεξν επαίζζεηεο πεξηνρέο, απφ νηθηζκνχο
κε άλσ ησλ 150000 η.π., κπνξνχλ λα ππνβάινληαη ζηελ επεμεξγαζία πνπ
πξνβιέπεη ην άξζξν 6 γηα ηα ιχκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθηζκνχο κε η.π.
κεηαμχ 10000 θαη 150000.

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα θξάηε κέιε ππνβάιινπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζηελ
Δπηηξνπή ηε ζρεηηθή έγγξαθε ηεθκεξίσζε. Η Δπηηξνπή εμεηάδεη ηελ
πεξίπησζε θαη ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18.
Άξζξν 9
ηηο πεξηπψζεηο πνπ ηα χδαηα ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ελφο θξάηνπο
κέινπο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ απνξξίςεηο αζηηθψλ ιπκάησλ ηα νπνία
πξνέξρνληαη απφ άιιν θξάηνο κέινο, ην θξάηνο κέινο ηνπ νπνίνπ ζίγνληαη
ηα χδαηα κπνξεί λα θνηλνπνηεί ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζην άιιν θξάηνο κέινο
θαη ζηελ Δπηηξνπή.
Σα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε νξγαλψλνπλ, ελδερνκέλσο κε ηε ζπκκεηνρή
ηεο Δπηηξνπήο, ηηο αλαγθαίεο δηαβνπιεχζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
είδνπο ησλ ελ ιφγσ απνξξίςεσλ θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κέηξσλ πνπ
πξέπεη λα ιεθζνχλ επηηφπνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζηγφκελσλ πδάησλ
ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο
νδεγίαο.
Άξζξν 10
Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη ζηαζκνί επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ,
πνπ θαηαζθεπάδνληαη ψζηε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
άξζξσλ 4, 5, 6 θαη 7, λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη, λα ιεηηνπξγνχλ
θαη λα ζπληεξνχληαη κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη επαξθείο απνδφζεηο ππφ
φιεο ηηο ζπλήζεηο ηνπηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ
ζηαζκψλ, ιακβάλνληαη ππφςε νη επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ θνξηίνπ.
Άξζξν 11
1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε, κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1993 ην
αξγφηεξν, ηα βηνκεραληθά ιχκαηα πνπ δηνρεηεχνληαη ζηα απνρεηεπηηθά
δίθηπα θαη ζηνπο ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ λα ππφθεηληαη
ζε εθ ησλ θαλφλεο ή/θαη ζηελ παξνρή εηδηθψλ αδεηψλ απφ ηηο αξκφδηεο
αξρέο ή ηα θαηάιιεια φξγαλα.
2. Οη θαλφλεο ή/θαη νη εηδηθέο άδεηεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ
παξαξηήκαηνο I ζεκείν Γ. Οη απαηηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα
ηξνπνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18.
3. Οη θαλφλεο θαη νη εηδηθέο άδεηεο επαλεμεηάδνληαη θαη, ελδερνκέλσο,
αλαπξνζαξκφδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Άξζξν 12
1. Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη, φπνηε είλαη
ζθφπηκν. Ο ηξφπνο δηάζεζεο ησλ ιπκάησλ πξέπεη λα κεηψλεη ζηαo ειάρηζην
ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ.
2. Οη αξκφδηεο αξρέο ή ηα θαηάιιεια φξγαλα κεξηκλνχλ ψζηε ε δηάζεζε
ιπκάησλ απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ λα ππφθεηηαη ζε
πξνεγνχκελνπο θαλφλεο ή/θαη εηδηθέο άδεηεο.
3. Οη πξνεγνχκελνη θαλφλεο ή/θαη εηδηθέο άδεηεο γηα απνξξίςεηο απφ
ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ πνπ γίλνληαη θαη' εθαξκνγή ηεο
παξαγξάθνπ 2 ζε νηθηζκνχο 2000 έσο 10000 η.π. πξνθεηκέλνπ γηα
απνξξίςεηο ζε γιπθά λεξά θαη εθβνιέο πνηακψλ, θαη 10000 η.π. ή
πεξηζζφηεξν, πξνθεηκέλνπ γηα νπνηαδήπνηε απφξξηςε, πξέπεη λα πεξηέρνπλ
φξνπο πνπ λα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο I ζεκείν
Β. Οη απαηηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία
ηνπ άξζξνπ 18.
4. Οη θαλφλεο ή/θαη νη άδεηεο επαλεμεηάδνληαη θαη, ελδερνκέλσο,
αλαπξνζαξκφδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Άξζξν 13

1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2000 ην αξγφηεξν,
ηα βηναπνηθνδνκήζηκα βηνκεραληθά ιχκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ
εγθαηαζηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο ηνπ παξαξηήκαηνο
III θαη δελ δηνρεηεχνληαη ζηνπο ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ,
πξηλ απνξξηθζνχλ ζηα χδαηα ππνδνρήο, λα πιεξνχλ, πξηλ απφ ηελ
απφξξηςή ηνπο, ηνπο φξνπο πνπ ζεζπίδνληαη, ζηα πιαίζηα πξνεγνχκελσλ
θαλφλσλ ή/θαη εηδηθψλ αδεηψλ, απφ νη αξκφδηεο αξρέο ή ηα θαηάιιεια
φξγαλα, γηα φιεο ηηο απνξξίςεηο απφ εγθαηαζηάζεηο κε 4000 η.π. ή
πεξηζζφηεξν.
2. Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1993 ην αξγφηεξν, νη αξκφδηεο αξρέο ή ηα
θαηάιιεια φξγαλα ησλ θξαηψλ κειψλ θαζνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ
πξνζηδηάδνπλ ζηελ εθάζηνηε βηνκεραλία γηα ηηο απνξξίςεηο ησλ ελ ιφγσ
ιπκάησλ.
3. Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1994 ην αξγφηεξν, ε Δπηηξνπή ζπγθξίλεη ηηο
αλάγθεο ησλ θξαηψλ κειψλ, δεκνζηεχεη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα ππφ
ηχπνλ εθζέζεσο θαη, ελδερνκέλσο, ππνβάιιεη θαηάιιειε πξφηαζε.
Άξζξν 14
1. Η ιπκαηνιάζπε πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ
πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη, φπνηε είλαη ζθφπηκν. Ο ηξφπνο δηάζεζεο
πξέπεη λα κεηψλεη ζην ειάρηζην ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ.
2. Οη αξκφδηεο αξρέο ή ηα θαηάιιεια φξγαλα κεξηκλνχλ ψζηε, κέρξη ηηο 31
Γεθεκβξίνπ 1998 ην αξγφηεξν, ε δηάζεζε ηεο ιπκαηνιάζπεο απφ ζηαζκνχο
επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ λα ππφθεηηαη ζε γεληθνχο θαλφλεο, ζε
θαηαρψξεζε ή ζε ρνξήγεζε άδεηαο.
3. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε λα παχζεη, κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1998
ην αξγφηεξν, ε δηάζεζε ηεο ιπκαηνιάζπεο ζε επηθαλεηαθά χδαηα κε
απφξξηςή ηεο απφ πινία, απφξξηςε απφ αγσγνχο κεηαθνξάο ή άιια κέζα.
4. Μέρξη ηελ αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν 3 παχζε ηεο δηάζεζεο ηεο
ιπκαηνιάζπεο, ηα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ε ζπλνιηθή πνζφηεηα
ηνμηθψλ, κε απνηθνδνκήζηκσλ ή βηνζσξεχζηκσλ πιηθψλ, πνπ πεξηέρεηαη ζηε
ιπκαηνιάζπε, ηεο νπνίαο ε δηάζεζε γίλεηαη ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, λα
ππφθεηηαη ζε άδεηα θαη λα κεηψλεηαη πξννδεπηηθά.
Άξζξν 15
1. Οη αξκφδηεο αξρέο ή ηα θαηάιιεια φξγαλα παξαθνινπζνχλ:
- ηηο απνξξίςεηο απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ, γηα λα
εμαθξηβψλνπλ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο I
ζεκείν Β, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ νξίδνληαη ζην
παξάξηεκα I ζεκείν Γ,
- ηελ πνζφηεηα θαη ηε ζχλζεζε ηεο ιπκαηνιάζπεο πνπ δηαηίζεηαη ζε
επηθαλεηαθά χδαηα.
2. Οη αξκφδηεο αξρέο ή ηα θαηάιιεια φξγαλα παξαθνινπζνχλ ηα χδαηα πνπ
δέρνληαη απνξξίςεηο απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ θαη απ'
επζείαο απνξξίςεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο
νπνίεο κπνξεί λα αλακέλεηαη φηη ζα ζηγεί ζεκαληηθά ην πεξηβάιινλ απφ ηηο
απνξξίςεηο απηέο.
3. ηελ πεξίπησζε απφξξηςεο πνπ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6
θαη ζηελ πεξίπησζε δηάζεζεο ηεο ιπκαηνιάζπεο ζε επηθαλεηαθά χδαηα, ηα
θξάηε κέιε παξαθνινπζνχλ θαη δηεμάγνπλ θάζε άιιε ελδερνκέλσο
απαηηνχκελε κειέηε γηα λα επαιεζεχζνπλ φηη ε απφξξηςε ή ε δηάζεζε δελ
επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ.
4. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ή ηα
θαηάιιεια φξγαλα ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3, θπιάζζνληαη

απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο εληφο έμη
κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ζρεηηθήο αίηεζεο.
5. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλαθεξφκελε ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2
θαη 3 παξαθνινχζεζε, κπνξνχλ λα θαηαξηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 18.
Άξζξν 16
Με ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 90/313/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 7εο Ινπλίνπ 1990 ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε πιεξνθφξεζε γηα ζέκαηα
πεξηβάιινληνο [5], ηα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη αξκφδηεο αξρέο ή ηα
αξκφδηα φξγαλα λα δεκνζηεχνπλ αλά δηεηία έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο
δηάζεζεο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ θαη ηεο ιπκαηνιάζπεο ζηελ πεξηνρή ηνπο.
Οη εθζέζεηο απηέο δηαβηβάδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε ζηελ Δπηηξνπή κφιηο
δεκνζηεπζνχλ.
Άξζξν 17
1. Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1993 ην αξγφηεξν, ηα θξάηε κέιε θαηαξηίδνπλ
πξφγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο.
2. Σα θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα
απηφ, κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ 1994, ην αξγφηεξν.
3. Αλά δηεηία θαη κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ ην αξγφηεξν, ηα θξάηε κέιε
παξέρνπλ, εάλ απαηηείηαη, ζηελ Δπηηξνπή, ελεκεξσκέλα ζηνηρεία γηα ηηο
πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 πιεξνθνξίεο.
4. Οη κέζνδνη θαη ηα ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έθζεζε ησλ
εζληθψλ πξνγξακκάησλ θαηαξηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18.
Κάζε ηξνπνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ κεζφδσλ θαη ζρεκάησλ εγθξίλεηαη κε ηελ
ίδηα δηαδηθαζία.
5. Αλά δηεηία, ε Δπηηξνπή επαλεμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηα ζηνηρεία πνπ
ιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 θαη δεκνζηεχεη ζρεηηθή
έθζεζε.
Άξζξν 18
1. Η Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ κηα επηηξνπή ηελ νπνία απνηεινχλ
αληηπξφζσπνη ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο νπνίαο πξνεδεχεη ν αληηπξφζσπνο
ηεο Δπηηξνπήο.
2. Ο αληηπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη ζηελ επηηξνπή ζρέδην ησλ
κέηξσλ πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ. Η Δπηηξνπή δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο
γηα ην ζρέδην απηφ κέζα ζε πξνζεζκία πνπ κπνξεί λα νξίζεη ν πξφεδξνο
αλάινγα κε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο. Η γλψκε δηαηππψλεηαη
κε ηελ πιεηνςεθία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 148 παξάγξαθνο 2 ηεο
ζπλζήθεο γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ πνπ θαιείηαη λα ιάβεη ην
πκβνχιην βάζεη ηεο Δπηηξνπήο. Καηά ηε ςεθνθνξία ζηελ επηηξνπή, νη
ςήθνη ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηαζκίδνληαη ζχκθσλα κε ην
πξναλαθεξφκελν άξζξν. Ο πξφεδξνο δελ ιακβάλεη κέξνο ζηε ςεθνθνξία.
3. α) Η Δπηηξνπή ζεζπίδεη ηα ζρεδηαδφκελα κέηξα φηαλ είλαη ζχκθσλα κε ηε
γλψκε ηεο επηηξνπήο·
β) φηαλ ηα ζρεδηαδφκελα κέηξα δελ είλαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο
επηηξνπήο, ή ειιείςεη γλψκεο, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε,
ζην πκβνχιην πξφηαζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. Σν
πκβνχιην απνθαζίδεη κε εηδηθή πιεηνςεθία.
Δάλ ην πκβνχιην δελ απνθαζίζεη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
πξφηαζεο, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ζεζπίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, εθηφο εάλ
ην πκβνχιην έρεη απνθαζίζεη κε απιή πιεηνςεθία φηη αληηηίζεηαη πξνο ηα
ελ ιφγσ κέηξα.

Άξζξν 19
1. Σα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε ηζρχ ηηο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη
δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ
παξνχζα νδεγία ην αξγφηεξν ζηηο 30 Ινπλίνπ 1993. Δλεκεξψλνπλ ακέζσο
ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά.
2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, φηαλ ζεζπίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε,
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία, ή ζπλνδεχνληαη απφ παξφκνηα
αλαθνξά θαηά ηελ επίζεκε δεκνζίεπζή ηνπο. Οη ιεπηνκεξείο δηαηάμεηο
απηήο ηεο αλαθνξάο θαζνξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε.
3. Σα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ νπζησδψλ
δηαηάμεσλ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ηηο νπνίεο ζεζπίδνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ
δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία.
Άξζξν 20
Η παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε.
Βξπμέιιεο, 21 Μαΐνπ 1991.
Γηα ην πκβνχιην
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R. STEICHEN
[1] ΔΔ αξηζ. C 1 ηεο 4. 1. 1990, ζ. 20, θαηΔΔ αξηζ. C 287 ηεο 15. 11. 1990,
ζ. 11.
[2] ΔΔ αξηζ. C 260 ηεο 15. 10. 1990, ζ. 185.
[3] ΔΔ αξηζ. C 168 ηεο 10. 7. 1990, ζ. 36.
[4] ΔΔ αξηζ. C 209 ηεο 9. 8. 1988, ζ. 3.
[5] ΔΔ αξηζ. L 158 ηεο 23. 6. 1990, ζ. 56.
--------------------------------------------------

