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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/76/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης ∆εκεµβρίου 2000

για την αποτέφρωση των αποβλήτων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως
το άρθρο 175, παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε
από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 11 Οκτωβρίου 2000,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το πέµπτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον «Στόχος η
αειφορία» — πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχε-
τικά µε την πολιτική και τη δράση για το περιβάλλον και τη
βιώσιµη ανάπτυξη, όπως συµπληρώθηκε µε την απόφαση
αριθ. 2179/98/ΕΚ για την αναθεώρησή του (5), θέτει ως
στόχο να µην υπάρξει υπέρβαση των κρίσιµων φορτίων και
επιπέδων ορισµένων ρύπων, όπως τα οξείδια του αζώτου
(NOx), το διοξείδιο του θείου (SO2), τα βαρέα µέταλλα και
οι διοξίνες, ενώ, όσον αφορά την ποιότητα του ατµοσφαιρι-
κού αέρα, ο στόχος είναι ότι όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να
προστατεύονται αποτελεσµατικά από τους αναγνωρισµένους
κινδύνους για την υγεία που προέρχονται από τη ρύπανση
του αέρα το ίδιο πρόγραµµα θέτει ακόµη ως στόχο τη
µείωση κατά 90 % των εκποµπών διοξινών από εντοπισµένες
πηγές ως το 2005 (επίπεδα του 1985) και τη µείωση
τουλάχιστον κατά 70 % όλων των εκποµπών καδµίου (Cd),
υδραργύρου (Hg) και µολύβδου (Pb) το 1995.

(2) Το πρωτόκολλο για τους έµµονους οργανικούς ρύπους, το
οποίο έχει υπογράψει η Κοινότητα στο πλαίσιο της Σύµ-
βασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των
Ηνωµένων Εθνών (ΟΕΕ-ΟΗΕ) για τη διαµεθοριακή ατµο-
σφαιρική ρύπανση σε µεγάλη απόσταση, ορίζει νοµικά
δεσµευτικές οριακές τιµές εκποµπών διοξινών και φουρανίων
0,1 ng/m3 IT (ισοδύναµα τοξικότητας) για τις εγκαταστά-
σεις όπου καίονται αστικά στερεά απόβλητα σε ποσότητες
άνω των τριών τόνων ανά ώρα, 0,5 ng/m3 IT για τις εγκα-
ταστάσεις όπου καίονται ιατρικά απόβλητα σε ποσότητες
άνω του ενός τόνου ανά ώρα, και 0,2 ng/m3 IT για τις

εγκαταστάσεις όπου καίονται επικίνδυνα απόβλητα σε
ποσότητες άνω του ενός τόνου ανά ώρα.

(3) Το πρωτόκολλο για τα βαρέα µέταλλα, το οποίο υπέγραψε
η Κοινότητα στο πλαίσιο της σύµβασης για τη διαµεθοριακή
ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλη απόσταση, ορίζει νοµικά
δεσµευτικές οριακές τιµές 10 mg/m3 για τις εκποµπές
σωµατιδίων από την αποτέφρωση επικίνδυνων και ιατρικών
αποβλήτων, 0,05 mg/m3 για τις εκποµπές υδραργύρου
από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων και 0,08 mg/
m3 για τις εκποµπές υδραργύρου από την αποτέφρωση
αστικών αποβλήτων.

(4) Το διεθνές κέντρο έρευνας για τον καρκίνο και η παγκόσµια
οργάνωση υγείας αναφέρουν ότι ορισµένοι πολυκυκλικοί
αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) είναι καρκινογόνοι
συνεπώς, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν όρια για
τις εκποµπές ΠΑΥ µεταξύ άλλων ρύπων.

(5) Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογι-
κότητας που διατυπώνονται στο άρθρο 5 της συνθήκης,
πρέπει να αναληφθούν δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο η αρχή
της πρόληψης παρέχει τη βάση για τη λήψη περαιτέρω
µέτρων η παρούσα οδηγία περιορίζεται στις στοιχειώδεις
απαιτήσεις για τις µονάδες αποτέφρωσης και συναπο-
τέφρωσης.

(6) Περαιτέρω, το άρθρο 174 ορίζει ότι η πολιτική της Κοι-
νότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος συµβάλλει στην
προστασία της υγείας του ανθρώπου.

(7) Κατά συνέπεια, για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας
του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου πρέπει να
καθοριστούν και να τηρούνται αυστηρές συνθήκες λειτουρ-
γίας, τεχνικές απαιτήσεις και οριακές τιµές εκποµπών για τις
µονάδες που αποτεφρώνουν ή συναποτεφρώνουν απόβλητα
εντός της Κοινότητας οι καθοριζόµενες οριακές τιµές θα
πρέπει να προλαµβάνουν ή να περιορίζουν, όσο είναι εφικτό,
τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους συνακό-
λουθους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου.

(8) Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοι-
νοτικής στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων απο-
δίδει κατ’ αρχάς προτεραιότητα στην πρόληψη της δηµιουρ-
γίας αποβλήτων, στη συνέχεια, στην επαναχρησιµοποίηση
και την ανάκτηση, τέλος δε στην ασφαλή διάθεση των
αποβλήτων στο ψήφισµά του της 24ης Φεβρουαρίου 1997
για την κοινοτική στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων (6), το
Συµβούλιο επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η πρόληψη
των αποβλήτων θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα
οποιασδήποτε ορθολογικής πολιτικής αποβλήτων, σε σχέση
µε την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων και την
επικινδυνότητα αυτών.

(1) ΕΕ C 13 της 17.1.1998, σ. 6 και
ΕΕ C 372 της 2.12.1998, σ. 11.

(2) ΕΕ C 116 της 28.4.1999, σ. 40.
(3) ΕΕ C 198 της 14.7.1999, σ. 37.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C
219 της 30.7.1999, σ. 249 ), κοινή θέση του Συµβουλίου, της 25ης
Νοεµβρίου 1999 (ΕΕ C 25 της 28.1.2000, σ. 17) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου της 16ης Νοεµβρίου 2000 και απόφαση του Συµβουλίου της
20ής Νοεµβρίου 2000.

(5) ΕΕ C 138 της 17.5.1993, σ. 5 και
ΕΕ L 275 της 10.10.1998, σ. 1. (6) ΕΕ C 76 της 11.3.1997, σ. 1.
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(9) Στο ψήφισµά του της 24ης Φεβρουαρίου 1997, το Συµ-
βούλιο τονίζει επίσης την ανάγκη κοινοτικών κριτηρίων για
τη χρήση των αποβλήτων, την ανάγκη εφαρµογής
κατάλληλων προτύπων για τις εκποµπές στη λειτουργία των
εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, την ανάγκη να προβλεφθούν
µέτρα παρακολούθησης όσον αφορά τις υφιστάµενες µονά-
δες αποτέφρωσης και την ανάγκη να εξετάσει η Επιτροπή τη
δυνατότητα τροποποίησης της κοινοτικής νοµοθεσίας σε
σχέση µε την αποτέφρωση των αποβλήτων µε ανάκτηση
ενέργειας ώστε να αποφευχθούν οι µεγάλης κλίµακας µετα-
φορές αποβλήτων για αποτέφρωση ή συναποτέφρωση στην
Κοινότητα.

(10) Πρέπει να καθοριστούν αυστηροί κανόνες για όλες τις µονά-
δες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων ώστε να
αποφευχθούν οι διασυνοριακές διακινήσεις προς µονάδες
που λειτουργούν µε χαµηλότερο κόστος λόγω λιγότερο
αυστηρών περιβαλλοντικών προτύπων.

(11) Η ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ενέργεια για το
µέλλον: ανανεώσιµες πηγές ενέργειας· Λευκή Βίβλος για
κοινοτική στρατηγική και πρόγραµµα δράσης» λαµβάνει
ιδίως υπόψη τη χρήση της βιοµάζας για ενεργειακούς σκο-
πούς.

(12) Η οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου (1) ορίζει µιαν
ολοκληρωµένη προσέγγιση για την πρόληψη και τον έλεγχο
της ρύπανσης, κατά την οποία εξετάζονται σφαιρικά όλες οι
συνιστώσες των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εγκαταστά-
σεων οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων,
των οποίων η δυναµικότητα υπερβαίνει τους 3 τόνους ανά
ώρα, καθώς και οι εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης ή
ανάκτησης επικίνδυνων αποβλήτων, των οποίων η δυναµι-
κότητα υπερβαίνει τους δέκα τόνους ηµερησίως, εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας.

(13) Η τήρηση των οριακών τιµών εκποµπών που καθορίζονται
στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεωρείται ως αναγκαία
αλλά όχι ικανή συνθήκη για τη συµµόρφωση προς τις
απαιτήσεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ η συµµόρφωση αυτή
ενδέχεται να απαιτεί αυστηρότερες οριακές τιµές εκποµπών
για τους ρύπους που προβλέπονται από την παρούσα οδη-
γία, οριακές τιµές για τις εκποµπές άλλων ουσιών και άλλα
στοιχεία του περιβάλλοντος, και άλλους κατάλληλους
όρους.

(14) Η βιοµηχανία έχει αποκτήσει δεκαετή πείρα στην εφαρµογή
τεχνικών µείωσης των ρυπογόνων εκποµπών από τις µονάδες
αποτέφρωσης.

(15) Οι οδηγίες 89/369/ΕΟΚ (2) και 89/429/ΕΟΚ (3) του Συµ-
βουλίου, σχετικά µε την πρόληψη και τη µείωση της ατµο-
σφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις εγκαταστάσεις
καύσης αστικών απορριµµάτων, συνέβαλαν στη µείωση και
τον έλεγχο των ατµοσφαιρικών εκποµπών των µονάδων απο-
τέφρωσης θα πρέπει πλέον να θεσπιστούν αυστηρότεροι
κανόνες και, κατά συνέπεια, να καταργηθούν οι εν λόγω
οδηγίες.

(16) Η διάκριση µεταξύ επικίνδυνων και ακίνδυνων αποβλήτων
βασίζεται κυρίως στις ιδιότητες των αποβλήτων πριν από
την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση και όχι στις διαφορές
των εκποµπών οι ίδιες οριακές τιµές εκποµπών θα πρέπει να
ισχύουν για την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση επικίν-
δυνων και ακίνδυνων αποβλήτων, αλλά θα πρέπει να θεσπι-
στούν διαφορετικές τεχνικές και συνθήκες αποτέφρωσης ή
συναποτέφρωσης και διαφορετικά µέτρα παρακολούθησης
κατά την παραλαβή των αποβλήτων.

(17) Οταν εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία, τα κράτη µέλη θα
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την οδηγία 1999/30/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999, για τις οριακές
τιµές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξει-
δίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου στον ατµοσφαι-
ρικό αέρα (4).

(18) Η αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων που περιέχουν αλο-
γονούχες οργανικές ουσίες σε ποσοστό άνω του 1 %,
εκφραζόµενες ως χλώριο, πρέπει να πληροί ορισµένες λει-
τουργικές συνθήκες έτσι ώστε να καταστρέφονται κατά την
καύση όσο γίνεται περισσότεροι οργανικοί ρύποι όπως οι
διοξίνες.

(19) Η αποτέφρωση αποβλήτων, τα οποία περιέχουν χλώριο,
παράγει υπολείµµατα καυσαερίων η διαχείριση των υπολειµ-
µάτων αυτών θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε να ελαχι-
στοποιείται η ποσότητά τους και η βλαβερότητά τους.

(20) Ενδέχεται να δικαιολογείται η πρόβλεψη ειδικών εξαιρέσεων
από τις οριακές τιµές εκποµπών για ορισµένους ρύπους
κατά τη διάρκεια περιορισµένης χρονικής περιόδου και υπό
συγκεκριµένες προϋποθέσεις.

(21) Θα πρέπει να εκπονηθούν κριτήρια για ένα συγκεκριµένο
επιλεγµένο καύσιµο κλάσµα ακίνδυνων αποβλήτων που δεν
είναι κατάλληλο για ανακύκλωση ώστε να είναι δυνατόν να
επιτρέπεται η µείωση της συχνότητας των περιοδικών µετρή-
σεων.

(22) Η ύπαρξη ενός ενιαίου κειµένου για την αποτέφρωση των
αποβλήτων θα βελτιώσει τη νοµική σαφήνεια και τη δυνα-
τότητα εφαρµογής θα πρέπει να υπάρχει µία µόνον οδηγία
για την αποτέφρωση και τη συναποτέφρωση των επικίνδυνων
και των ακίνδυνων αποβλήτων η οποία να λαµβάνει πλήρως
υπόψη την ουσία και τη διάρθρωση της οδηγίας 94/67/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1994, για την απο-
τέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων (5) συνεπώς, θα πρέ-
πει να καταργηθεί και η οδηγία 94/67/ΕΚ.

(23) Βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβου-
λίου, της 15ης Iουλίου 1975, περί των στερεών
αποβλήτων (6), τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν τα
αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η αξιοποίηση ή η
διάθεση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται
σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να βλάπτεται το
περιβάλλον γι’ αυτό το σκοπό, τα άρθρα 9 και 10 της
ανωτέρω οδηγίας ορίζουν ρητά ότι οποιαδήποτε µονάδα ή
επιχείρηση επεξεργασίας αποβλήτων πρέπει να λαµβάνει από
τις αρµόδιες αρχές άδεια η οποία να αναφέρει, µεταξύ
άλλων, τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται.

(1) ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26. (4) ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σ. 41.
(2) ΕΕ L 163 της 14.6.1989, σ. 32· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(5) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 34.
(6) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση αριθ. 350/96/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 135 της
6.6.1996, σ. 32).

(3) ΕΕ L 203 της 15.7.1989, σ. 50· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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(24) Οι απαιτήσεις για ανάκτηση της θερµότητας που παράγεται
από τη διαδικασία αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, και για
ελαχιστοποίηση και ανακύκλωση των υπολειµµάτων που
προέρχονται από τη λειτουργία µονάδων αποτέφρωσης ή
συναποτέφρωσης θα διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων
του άρθρου 3 όσον αφορά την ιεραρχία αποβλήτων της
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

(25) Οι µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης που επεξερ-
γάζονται µόνο ζωϊκά απόβλητα τα οποία διέπονται από την
οδηγία 90/667/ΕΟΚ (1) εξαιρούνται από το πεδίο εφαρ-
µογής της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή προτίθεται να
προτείνει αναθεώρηση των απαιτήσεων της οδηγίας 90/667/
EOK έτσι ώστε να προβλεφθούν υψηλά περιβαλλοντικά
πρότυπα για την αποτέφρωση και τη συναποτέφρωση
ζωϊκών αποβλήτων.

(26) Η άδεια για µια µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης
πρέπει επίσης να τηρεί τις τυχόν εφαρµοστέες απαιτήσεις
των οδηγιών 91/271/ΕΟΚ (2), 96/61/ΕΚ, 96/62/EK (3),
76/464/ΕΟΚ (4) και 1999/31/ΕΚ (5).

(27) Η συναποτέφρωση αποβλήτων σε µονάδες που, κατά βάση,
δεν προορίζονται για αποτέφρωση αποβλήτων δεν θα πρέπει
να µπορεί να προκαλεί, στο τµήµα του όγκου των καυσαε-
ρίων που παράγεται από την συναποτέφρωση αυτή, εκπο-
µπές ρυπαντικών ουσιών υψηλότερες από εκείνες που επι-
τρέπονται για αποκλειστικές µονάδες αποτέφρωσης και,
συνεπώς, θα πρέπει να υπόκειται σε ανάλογους περιορι-
σµούς.

(28) Προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των οριακών τιµών
για τις εκποµπές ρύπων, απαιτούνται τεχνικές µετρήσεων
υψηλού επιπέδου για την παρακολούθηση των εκποµπών.

(29) Η θέσπιση οριακών τιµών εκποµπών για την απόρριψη
λυµάτων από τον καθαρισµό των καυσαερίων που προέρχο-
νται από µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης θα
περιορίσει τη µεταφορά ρύπων από την ατµόσφαιρα στο
νερό.

(30) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για τις περιπτώσεις υπέρ-
βασης των οριακών τιµών εκποµπών καθώς και για τις
τεχνικώς αναπόφευκτες διακοπές, ανωµαλίες στη λειτουργία
ή βλάβες των συστηµάτων καθαρισµού και των οργάνων
µέτρησης.

(31) Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας έκδοσης
αδειών σε ολόκληρη την Κοινότητα, το κοινό θα πρέπει να
έχει πρόσβαση σε πληροφορίες ώστε να µπορεί να συµµετέ-
χει στις αποφάσεις που λαµβάνονται µετά την υποβολή

αιτήσεων για νέες άδειες και τις µετέπειτα ενηµερώσεις τους
το κοινό θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις εκθέσεις για τη
λειτουργία και την παρακολούθηση των µονάδων που καίνε
περισσότερους από τρεις τόνους ανά ώρα ώστε να ενηµερώ-
νεται για τις δυνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία.

(32) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, τόσο στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όσο και το Συµβούλιο, έκθεση η οποία θα
βασίζεται στην πείρα που θα αποκτηθεί από την εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας, τις νέες επιστηµονικές γνώσεις που
θα αποκτηθούν, την εξέλιξη της τεχνολογίας, την πρόοδο
των τεχνικών ελέγχου των εκποµπών, και στην πείρα όσον
αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και τη λειτουργία των
µονάδων, καθώς και στην τρέχουσα εξέλιξη των περιβαλλο-
ντικών απαιτήσεων, προκειµένου να προτείνει, ανάλογα µε
την περίπτωση, την αναπροσαρµογή των σχετικών διατάξεων
της παρούσας οδηγίας.

(33) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδη-
γίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 28ης Iουνίου 1999, για τον καθορι-
σµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (6).

(34) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις
κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις των διατά-
ξεων της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίσουν την εφαρ-
µογή τους οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελε-
σµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓIΑ:

Άρθρο 1

Στόχοι

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη ή ο περιορισµός,
όσο είναι εφικτός, των αρνητικών επιδράσεων της αποτέφρωσης και
της συναποτέφρωσης αποβλήτων στο περιβάλλον, ειδικότερα δε,
της ρύπανσης δια των εκποµπών στον ατµοσφαιρικό αέρα, το
έδαφος και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, καθώς και των
συνακόλουθων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µε την επιβολή αυστηρών συνθηκών
λειτουργίας και τεχνικών απαιτήσεων και τη θέσπιση οριακών τιµών
εκποµπών για τις µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης
αποβλήτων εντός της Κοινότητας, καθώς επίσης µε την τήρηση των
απαιτήσεων της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία καλύπτει τις µονάδες αποτέφρωσης και
συναποτέφρωσης.

(1) Οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 1990, για
τη θέσπιση υγειονοµικών κανόνων για τη διάθεση και τη µεταποίηση
ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από
τους παθογόνους οργανισµούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή µε
βάση τα ψάρια και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ
L 363 της 27.12.1990, σ. 51)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(2) Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου1991, για την
επεξεργασία των αστικών λυµάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40)·
οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/15/ΕΚ (ΕΕ L 67 της
7.3.1998, σ. 29).

(3) Οδηγία 96/62/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου 1996, για
την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλ-
λοντος (ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55).

(4) Οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 4ης Μαΐου 1976, περί
ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που
εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας (ΕΕ L 129 της
18.5.1976, σ. 23)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
πράξη προσχώρησης του 1994.

(5) Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί
υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1). (6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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2. Εξαιρούνται ωστόσο από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας οι ακόλουθες µονάδες:

α) µονάδες επεξεργασίας µόνο των ακόλουθων αποβλήτων:

i) φυτικών αποβλήτων της γεωργίας και της δασοκοµίας,
ii) φυτικών αποβλήτων της βιοµηχανίας τροφίµων, εφόσον
ανακτάται η εκλυόµενη θερµότητα,

iii) ινωδών φυτικών αποβλήτων από την παραγωγή παρθένου
χαρτοπολτού και από την παραγωγή χάρτου από χαρτο-
πολτό, εφόσον για τα απόβλητα αυτά εφαρµόζεται διαδι-
κασία συναποτέφρωσης στον τόπο παραγωγής και η
εκλυόµενη θερµότητα ανακτάται,

iv) αποβλήτων ξύλου εκτός από απόβλητα ξύλου που ενδέχε-
ται να περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα
µέταλλα ως αποτέλεσµα της κατεργασίας τους µε
συντηρητικά ξύλου ή ως αποτέλεσµα επίστρωσης και τα
οποία περιλαµβάνουν ιδίως απόβλητα ξύλου προερχόµενα
από οικοδοµικές δραστηριότητες και κατεδαφίσεις,

v) αποβλήτων φελλού,
vi) ραδιενεργών αποβλήτων,
vii) σφαγίων ζώων όπως ρυθµίζονται από την οδηγία 90/667/

ΕΟΚ µε την επιφύλαξη των µελλοντικών τροποποιήσεών
της,

viii) αποβλήτων της έρευνας και εκµετάλλευσης κοιτασµάτων
πετρελαίου και φυσικού αερίου σε εγκαταστάσεις ανοικτής
θάλασσας, τα οποία αποτεφρώνονται επί τόπου,

β) πειραµατικές µονάδες που χρησιµεύουν για έρευνα, ανάπτυξη
και δοκιµές µε στόχο τη βελτίωση της µεθόδου αποτέφρωσης
και οι οποίες επεξεργάζονται λιγότερο από 50 τόνους
αποβλήτων ετησίως.

Άρθρο 3

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1. «απόβλητα»: όλα τα στερεά ή υγρά απόβλητα που ανταποκρί-
νονται στον ορισµό του άρθρου 1 στοιχείο α) της οδηγίας
75/442/ΕΟΚ.

2. «επικίνδυνα απόβλητα»: οποιαδήποτε στερεά ή υγρά απόβλητα
κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1991,
για τα επικίνδυνα απόβλητα (1).

Οι ειδικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας για τα επικίνδυνα
απόβλητα δεν εφαρµόζονται για τα ακόλουθα επικίνδυνα
απόβλητα:

α) τα καύσιµα υγρά απόβλητα, συµπεριλαµβανοµένων των
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, όπως ορίζονται στο άρθρο
1 της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης
Iουνίου 1975, περί διαθέσεως των χρησιµοποιηµένων ορυ-
κτελαίων (2) εφόσον πληρούν τα εξής κριτήρια:

i) η περιεκτικότητα κατά µάζα σε πολυχλωριωµένους
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες, π.χ. πολυχλωριωµένα
διφαινύλια (PCB) ή πενταχλωροφαινόλες (PCP), δεν

υπερβαίνει τις συγκεντρώσεις που προβλέπονται στη
σχετική κοινοτική νοµοθεσία,

ii) τα απόβλητα αυτά δεν καθίστανται επικίνδυνα λόγω
του ότι περιέχουν άλλα συστατικά απαριθµούµενα στο
παράρτηµα II της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ σε ποσότητες
ή συγκεντρώσεις που δεν συµφωνούν µε την επίτευξη
των στόχων που εκτίθενται στο άρθρο 4 της οδηγίας
75/442/ΕΟΚ, και

iii) η καθαρή θερµογόνος αξία ανέρχεται σε τουλάχιστον
30 MJ ανά kg,

β) οποιαδήποτε καύσιµα υγρά απόβλητα που δεν µπορούν να
προκαλέσουν, στα καυσαέρια που παράγονται απευθείας
από την καύση τους, άλλες εκποµπές εκτός από εκείνες
που παράγονται από ντίζελ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συµβου-
λίου (3) ή συγκέντρωση εκποµπών υψηλότερη από εκείνες
που προκύπτουν από την καύση ντίζελ όπως ορίζεται εκεί.

3. «Μεικτά αστικά απόβλητα»: τα απόβλητα από νοικοκυριά,
καθώς και τα απόβλητα εµπορικών και βιοµηχανικών δραστη-
ριοτήτων και τα απόβλητα ιδρυµάτων, τα οποία, λόγω της
φύσης και της σύνθεσής τους, είναι όµοια µε τα απόβλητα των
νοικοκυριών, εκτός των αποβλήτων που αναφέρονται στο
παράρτηµα της απόφασης 94/3/ΕΚ της Επιτροπής (4) κωδικός
2001 και τα οποία συλλέγονται χωριστά στην πηγή και εκτός
των λοιπών αποβλήτων που αναφέρονται στον κωδικό 2002
του ιδίου παραρτήµατος.

4. «Μονάδα αποτέφρωσης»: κάθε σταθερή ή κινητή τεχνική
µονάδα µε τον εξοπλισµό της, που προορίζεται αποκλειστικά
για θερµική επεξεργασία αποβλήτων, µε ή χωρίς ανάκτηση της
θερµότητας που εκλύεται κατά την καύση. Συµπεριλαµβάνο-
νται η αποτέφρωση αποβλήτων µε οξείδωση καθώς και άλλες
τεχνικές θερµικής επεξεργασίας όπως η πυρόλυση, η αεριο-
ποίηση ή η τεχνική πλάσµατος, εφόσον οι ουσίες που προέρ-
χονται από την επεξεργασία στη συνέχεια αποτεφρώνονται.

Ο ορισµός αυτός καλύπτει τους χώρους και το σύνολο των
εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, όπου συµπεριλαµβάνονται όλες
οι γραµµές αποτέφρωσης, οι εγκαταστάσεις παραλαβής,
αποθήκευσης και επιτόπιας προεπεξεργασίας των αποβλήτων,
τα συστήµατα τροφοδότησης της µονάδας µε απόβλητα, καύ-
σιµο και αέρα, ο λέβητας, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των
καυσαερίων, οι επί τόπου εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή
αποθήκευσης των υπολειµµάτων και των λυµάτων, η καπνοδό-
χος, οι διατάξεις και τα συστήµατα για τον έλεγχο των εργα-
σιών αποτέφρωσης και την καταγραφή και διαρκή παρακο-
λούθηση των συνθηκών αποτέφρωσης.

5. «Μονάδα συναποτέφρωσης»: κάθε σταθερή ή κινητή εγκατά-
σταση της οποίας κύρια λειτουργία είναι η παραγωγή ενέρ-
γειας ή η παραγωγή υλικών προϊόντων και:

— στην οποία χρησιµοποιούνται απόβλητα ως σύνηθες ή
συµπληρωµατικό καύσιµο, ή

— στην οποία τα απόβλητα υφίστανται θερµική επεξεργασία
για τη διάθεσή τους.

(3) Οδηγία 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993 σχετικά
µε την περιεκτικότητα ορισµένων υγρών καυσίµων σε θείο (ΕΕ L 74 της
27.3.1993, σ. 81)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 1999/32/ΕΚ (ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ. 13).

(1) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 94/31/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 2.7.1994, σ. 28).

(4) Απόφαση 94/3/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 1993, για τη
θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 1α) της οδηγίας
75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί σταθερών αποβλήτων (ΕΕ L 5 της
7.1.1994, σ. 15).

(2) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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Εάν η συναποτέφρωση πραγµατοποιείται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε η κύρια λειτουργία της εγκατάστασης να µην είναι η
παραγωγή ενέργειας ή η παραγωγή υλικών προϊόντων αλλά η
θερµική επεξεργασία των αποβλήτων, η εγκατάσταση θεωρείται
µονάδα αποτέφρωσης υπό την έννοια του σηµείου 4.

Ο ορισµός αυτός καλύπτει τους χώρους και το σύνολο των
εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, όπου συµπεριλαµβάνονται όλες
οι γραµµές αποτέφρωσης, οι εγκαταστάσεις παραλαβής,
αποθήκευσης και επιτόπιας προεπεξεργασίας των αποβλήτων,
τα συστήµατα τροφοδότησης της µονάδας µε απόβλητα, καύ-
σιµο και αέρα, ο λέβητας, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των
καυσαερίων, επιτόπου εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή αποθή-
κευσης των υπολειµµάτων και των λυµάτων, η καπνοδόχος, οι
διατάξεις και τα συστήµατα για τον έλεγχο των εργασιών
αποτέφρωσης και την καταγραφή και διαρκή παρακολούθηση
των συνθηκών αποτέφρωσης.

6. «Υφιστάµενη µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης», µια
µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης:

α) η οποία λειτουργεί και έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε την
ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία πριν από 28 ∆εκεµβρίου
2002, ή

β) έχει επιτραπεί ή καταχωρηθεί σε µητρώο ως µονάδα απο-
τέφρωσης ή συναποτέφρωσης και έχει λάβει άδεια πριν 28
∆εκεµβρίου 2002 σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική
νοµοθεσία, υπό τον όρο ότι η µονάδα θα αρχίσει να λει-
τουργεί το αργότερο την 28 ∆εκεµβρίου 2003, ή

γ) για την οποία, κατά την άποψη της αρµόδιας αρχής, έχει
υποβληθεί πλήρης αίτηση χορήγησης άδειας, πριν 28
∆εκεµβρίου 2002 υπό τον όρο ότι η µονάδα άρχισε να
λειτουργεί το αργότερο 28 ∆εκεµβρίου 2004,

7. «Ονοµαστική δυναµικότητα»: το άθροισµα των δυναµικοτήτων
αποτέφρωσης των κλιβάνων που συνθέτουν την µονάδα απο-
τέφρωσης, όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή και επιβε-
βαιώνονται από τον φορέα εκµετάλλευσης, λαµβάνοντας ιδίως
υπόψη τη θερµογόνο αξία των αποβλήτων. Η δυναµικότητα
αυτή εκφράζεται ως η ποσότητα των αποβλήτων που απο-
τεφρώνονται ανά ώρα.

8. «Εκποµπές»: η άµεση ή έµµεση έκλυση ουσιών, δονήσεων,
θερµότητας ή θορύβου από µεµονωµένες ή διάχυτες πηγές της
µονάδας στον ατµοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα ή στο έδαφος.

9. «Οριακές τιµές εκποµπών»: η µάζα, εκφρασµένη µε τη βοήθεια
ορισµένων ειδικών παραµέτρων, η συγκέντρωσή ή/και τα επί-
πεδα εκποµπών, των οποίων δεν επιτρέπεται να σηµειωθεί
υπέρβαση στη διάρκεια µιας ή περισσοτέρων χρονικών
περιόδων.

10. «∆ιοξίνες και φουράνια»: όλα τα πολυχλωροπαράγωγα της
διβενζο-p-διοξίνης και του διβενζοφουρανίου που απαριθµού-
νται στο παράρτηµα I.

11. «Φορέας εκµετάλλευσης»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το
οποίο εκµεταλλεύεται ή ελέγχει τη µονάδα ή, όπου αυτό
προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία, στο οποίο έχει ανα-
τεθεί αποφασιστική οικονοµική αρµοδιότητα για την τεχνική
λειτουργία της µονάδας.

12. «Άδεια»: η γραπτή απόφαση (ή περισσότερες γραπτές αποφά-
σεις) που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή, βάσει της οποίας
επιτρέπεται η λειτουργία της µονάδας, υπό ορισµένες προϋ-
ποθέσεις που εγγυώνται ότι η εγκατάσταση πληροί όλες τις

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Μια άδεια µπορεί να καλύ-
πτει µία ή περισσότερες εγκαταστάσεις στον ίδιο χώρο την
οποία ή τις οποίες εκµεταλλεύεται ο ίδιος φορέας.

13. «Υπολείµµατα»: κάθε υγρό ή στερεό υλικό (συµπεριλαµβανο-
µένων της τέφρας πυθµένα και των σκωριών, της ιπτάµενης
τέφρας και του κονιορτού από τους λέβητες, των στερεών
προϊόντων αντίδρασης από την επεξεργασία των αερίων, της
βιολογικής ιλύος από την επεξεργασία των λυµάτων, των
αναλωµένων καταλυτών και του αναλωµένου ενεργού άνθ-
ρακα), που καλύπτεται από τον ορισµό των αποβλήτων κατά
το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, και παράγε-
ται κατά τη διεργασία αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, την
επεξεργασία των καυσαερίων ή λυµάτων ή άλλες διεργασίες
εντός της µονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης.

Άρθρο 4

Αίτηση και χορήγηση αδείας

1. Με επιφύλαξη του άρθρου 11 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, ή
του άρθρου 3 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, καµία µονάδα απο-
τέφρωσης ή συναποτέφρωσης δεν λειτουργεί χωρίς να διαθέτει
άδεια για τις δραστηριότητες αυτές.

2. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 96/61/ΕΚ, οι αιτήσεις για
άδεια, που υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή για µονάδες απο-
τέφρωσης ή συναποτέφρωσης, περιλαµβάνουν περιγραφή των
µέτρων που έχουν προβλεφθεί για να διασφαλιστούν:

α) ο σχεδιασµός, ο εξοπλισµός και η λειτουργία της µονάδας κατά
τρόπον ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδη-
γίας, λαµβάνοντας υπόψη τις προς αποτέφρωση κατηγορίες
αποβλήτων,

β) η µέγιστη εφικτή ανάκτηση της θερµότητας που παράγεται κατά
τη διεργασία αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης, π.χ. µέσω της
συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας,
της παραγωγής ατµού για βιοµηχανική χρήση ή της αστικής
τηλεθέρµανσης,

γ) η ελαχιστοποίηση της ποσότητας και του βλαβερού χαρακτήρα
των υπολειµµάτων και η ανακύκλωσή τους, όπου απαιτείται,

δ) η τελική διάθεση των υπολειµµάτων των οποίων η πρόληψη, η
µείωση ή η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, σύµφωνα µε την
εθνική και την κοινοτική νοµοθεσία.

3. Άδεια χορηγείται µόνον εφόσον η αίτηση καταδεικνύει ότι οι
προτεινόµενες τεχνικές για τη µέτρηση των ατµοσφαιρικών
εκποµπών είναι σύµφωνες προς το παράρτηµα III, και, όσον αφορά
τα ύδατα, µε το παράρτηµα III παράγραφοι 1 και 2.

4. Οι άδειες που χορηγεί η αρµόδια αρχή για µονάδες απο-
τέφρωσης ή συναποτέφρωσης, πέραν του ότι τηρούν τις τυχόν
εφαρµοστέες απαιτήσεις των οδηγιών 91/271/ΕΟΚ, 96/61/ΕΚ, 96/
62/ΕΚ, 76/464/ΕΟΚ και 1999/31/ΕΚ:

α) αναφέρουν ρητά τις κατηγορίες αποβλήτων που επιτρέπεται να
υποστούν επεξεργασία. Ο κατάλογος χρησιµοποιεί τουλάχιστον
τις κατηγορίες που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κατάλογος
αποβλήτων (ΕΚΑ), εφόσον είναι δυνατόν, και, όπου απαιτείται,
περιέχει πληροφορίες για την ποσόστωση των αποβλήτων,
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β) αναφέρουν τη συνολική δυναµικότητα αποτέφρωσης ή συναπο-
τέφρωσης αποβλήτων της µονάδας,

γ) προσδιορίζουν τις διαδικασίες δειγµατοληψίας και µετρήσεων,
µε τις οποίες πρόκειται να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις που
επιβάλλονται όσον αφορά τις περιοδικές µετρήσεις καθενός από
τους ατµοσφαιρικούς και υδατικούς ρύπους.

5. Η χορηγούµενη από την αρµόδια αρχή άδεια για µονάδα
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης που χρησιµοποιεί επικίνδυνα
απόβλητα, πέραν όσων ορίζει η παράγραφος 4:

α) απαριθµεί ρητώς τις ποσότητες των διαφόρων κατηγοριών επι-
κίνδυνων αποβλήτων που µπορούν να συναποτεφρωθούν εκεί,

β) καθορίζει τις ελάχιστες και τις µέγιστες ροές των επικίνδυνων
αποβλήτων, την κατώτερη και την ανώτερη θερµογόνο αξία
τους και τη µέγιστη περιεκτικότητά τους σε ρύπους, π.χ. PCB,
PCP, χλώριο, φθόριο, θείο, βαρέα µέταλλα.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συνθήκης, τα κράτη
µέλη δύνανται να καταρτίζουν καταλόγους των κατηγοριών
αποβλήτων που θα πρέπει να αναφέρονται στην άδεια και οι οποίοι
δύνανται να συναποτεφρωθούν σε καθορισµένες κατηγορίες
µονάδων συναποτέφρωσης.

7. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 96/61/ΕΚ, η αρµόδια αρχή
επανεξετάζει κατά τακτά διαστήµατα τους όρους χορήγησης της
αδείας και, εφόσον απαιτείται, τους εκσυγχρονίζει.

8. Εάν ο φορέας εκµετάλλευσης µιας µονάδας αποτέφρωσης ή
συναποτέφρωσης για µη επικίνδυνα απόβλητα σκοπεύει να προβεί
σε µεταβολή λειτουργίας η οποία θα συµπεριλαµβάνει την απο-
τέφρωση ή συναποτέφρωση επικινδύνων αποβλήτων, η εν λόγω
µεταβολή θεωρείται ως ουσιώδης κατά την έννοια του άρθρου 2
παράγραφος 10 στοιχείο β) της οδηγίας 96/61/ΕΚ και του άρθρου
12 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας.

9. Σε περίπτωση που µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης
δεν πληροί τους όρους που προϋποθέτει η χορήγηση άδειας, ειδι-
κότερα δε σε ό,τι αφορά τις οριακές τιµές εκποµπών για τον αέρα
και τα ύδατα, οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα
για να επιβάλουν τη συµµόρφωση προς τους όρους αυτούς.

Άρθρο 5

Παράδοση και παραλαβή των αποβλήτων

1. Ο φορέας εκµετάλλευσης της µονάδας αποτέφρωσης ή συνα-
ποτέφρωσης λαµβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σε σχέση
µε την παράδοση και την παραλαβή των αποβλήτων για την
πρόληψη ή τον περιορισµό, όσο είναι εφικτός, των αρνητικών
επιδράσεων στο περιβάλλον, ειδικότερα δε της ρύπανσης της
ατµόσφαιρας, του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων, των οσµών και του θορύβου, καθώς και των άµεσων
κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου. Τα µέτρα αυτά πρέπει να
καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των παραγράφων 3 και 4.

2. Ο φορέας εκµετάλλευσης, πριν δεχθεί τα απόβλητα στην
εγκατάσταση αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, καθορίζει τη µάζα
κάθε κατηγορίας αποβλήτων στην εγκατάσταση αποτέφρωσης ή
συναποτέφρωσης, ει δυνατόν σύµφωνα µε τον ΕΚΑ.

3. Πριν από την αποδοχή των επικίνδυνων αποβλήτων στη
µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, διατίθενται στον φορέα
εκµετάλλευσης πληροφορίες για τα απόβλητα για να εξακριβωθεί,
µεταξύ άλλων, η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της αδείας που
καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5. Οι εν λόγω πληροφο-
ρίες καλύπτουν:

α) όλες τις διοικητικές πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής
που περιέχονται στα έγγραφα που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 4 στοιχείο α),

β) τη φυσική και, στο µέτρο του εφικτού, τη χηµική σύνθεση των
αποβλήτων και όλες τις άλλες αναγκαίες πληροφορίες προκειµέ-
νου να εκτιµηθεί η καταλληλότητά τους για την προβλεπόµενη
µέθοδο αποτέφρωσης,

γ) τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, τις ουσίες µε τις
οποίες δεν µπορούν να αναµιχθούν και τις προφυλάξεις που
πρέπει να λαµβάνονται κατά το χειρισµό των αποβλήτων.

4. Πριν από την αποδοχή των επικινδύνων αποβλήτων στην
µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, πρέπει να τηρούνται από
τον φορέα εκµετάλλευσης τουλάχιστον οι ακόλουθες διαδικασίες
παραλαβής:

α) έλεγχος των εγγράφων που απαιτούνται από την οδηγία 91/
689/ΕΟΚ και, ενδεχοµένως, εκείνων που απαιτούνται από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου, της 1ης
Φεβρουαρίου 1993, σχετικά µε την παρακολούθηση και τον
έλεγχο µεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας
καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους (1), καθώς και από
τους κανονισµούς για τη µεταφορά επικίνδυνων ουσιών,

β) λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων, εκτός εάν δεν ενδείκνυται,
π.χ. για µολυσµατικά κλινικά απόβλητα, όσο το δυνατόν πριν
από την εκφόρτωση, προκειµένου να εξακριβωθεί µε τη διε-
ξαγωγή ελέγχων ότι είναι σύµφωνα µε τις πληροφορίες που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 και να διευκολυνθούν οι
αρµόδιες αρχές στον προσδιορισµό του είδους των αποβλήτων
που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα δείγµατα αυτά πρέπει να
διατηρούνται τουλάχιστον ένα µήνα µετά την αποτέφρωση.

5. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις
παραγράφους 2, 3 και 4 προκειµένου για βιοµηχανικές µονάδες
και επιχειρήσεις που αποτεφρώνουν ή συναποτεφρώνουν αποκλει-
στικά και µόνο τα δικά τους απόβλητα στον τόπο παραγωγής των,
υπό τον όρο ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 6

Συνθήκες λειτουργίας

1. Οι µονάδες αποτέφρωσης λειτουργούν κατά τρόπο που δια-
σφαλίζει βαθµό αποτέφρωσης τέτοιον ώστε η περιεκτικότητα των
σκωριών και της τέφρας πυθµένα σε ολικό οργανικό άνθρακα
(TOC) να είναι µικρότερη από 3 % ή οι απώλειες κατά την έναυση
να είναι µικρότερες από 5 % του βάρους του υλικού επί ξηρού. Αν
είναι απαραίτητο, χρησιµοποιούνται κατάλληλες τεχνικές προεπε-
ξεργασίας των αποβλήτων.

(1) ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2408/98 (ΕΕ L 298 της
7.11.1998, σ. 19).
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Όλες οι µονάδες αποτέφρωσης σχεδιάζονται, κατασκευάζονται,
εξοπλίζονται, και λειτουργούν κατά τρόπον ώστε, µετά την τελευ-
ταία διοχέτευση αέρα καύσης, η θερµοκρασία των αερίων που
εκλύονται κατά τη διεργασία να αυξάνεται, µε ελεγχόµενο και
οµοιογενή τρόπο και ακόµη και υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες,
στους 850 °C, µετρούµενη στο εσωτερικό τοίχωµα ή σε άλλο
αντιπροσωπευτικό σηµείο του θαλάµου καύσης όπως επιτρέπει η
αρµόδια αρχή, για δύο δευτερόλεπτα. Εάν αποτεφρώνονται επικίν-
δυνα απόβλητα που περιέχουν πάνω από 1 % αλογονούχων οργα-
νικών ουσιών, εκφρασµένων σε χλώριο, η θερµοκρασία πρέπει να
αυξάνεται στους 1 100 °C επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

Κάθε γραµµή της µονάδας αποτέφρωσης είναι εφοδιασµένη µε έναν
τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα, που πρέπει να τίθεται αυτόµατα
σε λειτουργία µόλις η θερµοκρασία των καυσαερίων, µετά την
τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, κατέλθει κάτω από τους
850 °C ή τους 1 100 °C κατά περίπτωση. Οι εν λόγω καυστήρες
χρησιµοποιούνται επίσης στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής των
µηχανών για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ελάχιστης θερµο-
κρασίας των 850 °C ή των 1 100 °C κατά περίπτωση σε όλη τη
διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόµη
στο θάλαµο καύσης άκαυτα απόβλητα.

Κατά τις φάσεις εκκίνησης και διακοπής ή σε περίπτωση πτώσης
της θερµοκρασίας των καυσαερίων κάτω από τους 850 °C ή τους
1 100 °C κατά περίπτωση, ο εφεδρικός καυστήρας δεν τροφοδο-
τείται µε καύσιµο που µπορεί να προκαλέσει υψηλότερα επίπεδα
εκποµπών από εκείνα που συνεπάγεται η καύση πετρελαίου ντίζελ,
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 75/716/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, υγραερίου ή φυσικού αερίου.

2. Όλες οι µονάδες συναποτέφρωσης σχεδιάζονται, κατασκευά-
ζονται, εξοπλίζονται και λειτουργούν κατά τρόπον ώστε η θερµο-
κρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη συναποτέφρωση των
αποβλήτων να αυξάνεται µε ελεγχόµενο και οµοιογενή τρόπο και
ακόµη και υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες στους 850 °C, για δύο
δευτερόλεπτα. Εάν συναποτεφρώνονται επικίνδυνα απόβλητα που
περιέχουν πάνω από 1 % αλογονούχων οργανικών ουσιών, εκφρα-
σµένων σε χλώριο, η θερµοκρασία πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον
στους 1 100 °C.

3. Οι µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης διαθέτουν και
χρησιµοποιούν αυτόµατο σύστηµα που εµποδίζει την τροφοδότηση
µε απόβλητα:

α) κατά τη φάση εκκίνησης, µέχρι να επιτευχθεί η απαιτούµενη
θερµοκρασία των 850 °C ή των 1 100 °C κατά περίπτωση ή η
θερµοκρασία που ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4,

β) οποτεδήποτε δεν διατηρείται η απαιτούµενη θερµοκρασία των
850 °C ή των 1 100 °C κατά περίπτωση, ή η θερµοκρασία που
ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4,

γ) οποτεδήποτε διαπιστώνεται από τις συνεχείς µετρήσεις που επι-
βάλλει η παρούσα οδηγία, υπέρβαση οποιασδήποτε οριακής
τιµής εκποµπών, οφειλόµενης σε ελαττωµατική λειτουργία ή
βλάβη των συστηµάτων καθαρισµού.

4. Για ορισµένες κατηγορίες αποβλήτων ή θερµικές διεργασίες,
η αρµόδια αρχή δύναται να εγκρίνει διαφορετικές προϋποθέσεις
από εκείνες που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και, όσον αφορά
τη θερµοκρασία, στην παράγραφο 3 και προσδιορίζονται στην

άδεια, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Τα
κράτη µέλη δύνανται να θεσπίζουν τους κανόνες που διέπουν τις
εγκρίσεις αυτές. Η µεταβολή των συνθηκών λειτουργίας δεν πρέπει
να οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας των υπολειµµάτων ούτε της
περιεκτικότητάς τους σε οργανικούς ρύπους έναντι των αναµενό-
µενων υπολειµµάτων υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στην
παράγραφο 1.

Για ορισµένες κατηγορίες αποβλήτων ή θερµικές διεργασίες, η
αρµόδια αρχή δύναται να εγκρίνει διαφορετικές προϋποθέσεις από
εκείνες που καθορίζονται στην παράγραφο 2 και, όσον αφορά τη
θερµοκρασία, στην παράγραφο 3 και προσδιορίζονται στην άδεια
εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη
µέλη δύνανται να θεσπίζουν τους κανόνες που διέπουν τις εγκρί-
σεις αυτές. Η έγκριση αυτή συναρτάται τουλάχιστον µε την τήρηση
των διατάξεων του παραρτήµατος V για τις οριακές τιµές εκποµπών
ολικού οργανικού άνθρακα και CO.

Στην περίπτωση συναποτέφρωσης των αποβλήτων τους στο χώρο
όπου παράγονται, σε υφιστάµενους λέβητες που χρησιµοποιούν
φλοιούς ως καύσιµο στη βιοµηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού, η
χορήγηση της έγκρισης προϋποθέτει τουλάχιστον την τήρηση των
διατάξεων του παραρτήµατος V για τις οριακές τιµές εκποµπών
ολικού οργανικού άνθρακα.

Όλες οι συνθήκες λειτουργίας που ορίζονται δυνάµει της παρού-
σας παραγράφου, καθώς και τα αποτελέσµατα των διενεργούµενων
εξακριβώσεων, γνωστοποιούνται από το κράτος µέλος στην Επι-
τροπή ως µέρος των πληροφοριών που της παρέχονται σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων.

5. Οι µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης σχεδιάζονται,
εξοπλίζονται, κατασκευάζονται και λειτουργούν κατά τρόπον ώστε
οι ατµοσφαιρικές εκποµπές τους να µην προκαλούν σηµαντική
ατµοσφαιρική ρύπανση στην επιφάνεια του εδάφους ειδικότερα, τα
καυσαέρια απάγονται µε ελεγχόµενο τρόπο και σύµφωνα µε τα
οικεία κοινοτικά πρότυπα για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού
αέρα µέσω καπνοδόχου, της οποίας το ύψος υπολογίζεται µε
γνώµονα την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλ-
λοντος.

6. Η θερµότητα που παράγεται κατά τη διεργασία αποτέφρωσης
ή συναποτέφρωσης ανακτάται στο µέγιστο δυνατό βαθµό.

7. Τα µολυσµατικά κλινικά απόβλητα θα πρέπει να εισάγονται
κατ’ ευθείαν στον κλίβανο, χωρίς να αναµιγνύονται πρώτα µε άλλες
κατηγορίες καυσίµων και χωρίς να υποβάλλονται σε άµεσους χειρι-
σµούς.

8. Η διεύθυνση της εγκατάστασης αποτέφρωσης ή συναπο-
τέφρωσης πρέπει να ανατίθεται σε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα
απαιτούµενα προσόντα.

Άρθρο 7

Οριακές τιµές ατµοσφαιρικών εκποµπών

1. Οι µονάδες αποτέφρωσης σχεδιάζονται, κατασκευάζονται,
εξοπλίζονται και λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να µην σηµειώνεται
υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπών του παραρτήµατος V στα
καυσαέρια.
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2. Οι µονάδες συναποτέφρωσης σχεδιάζονται, κατασκευάζονται,
εξοπλίζονται και λειτουργούν κατά τρόπο ώστε στα καυσαέρια να
µην σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπών που προ-
σδιορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα II ή καθορίζονται σ’ αυτό.

Αν, σε µονάδα συναποτέφρωσης, άνω του 40 % της προκύπτουσας
θερµότητας προέρχεται από επικίνδυνα απόβλητα, ισχύουν οι ορια-
κές τιµές εκποµπής που καθορίζει το παράρτηµα V.

3. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που εκτελούνται για να
εξακριβωθεί η τήρηση των οριακών τιµών εκποµπών ανάγονται στις
συνθήκες που καθορίζονται στο άρθρο 11.

4. Σε περίπτωση συναποτέφρωσης µείγµατος αστικών
αποβλήτων που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, οι οριακές τιµές
προσδιορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα V, και το παράρτηµα II
δεν εφαρµόζεται.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συνθήκης, τα κράτη
µέλη δύνανται να ορίζουν οριακές τιµές εκποµπών για τους πολυ-
κυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες ή για άλλους ρύπους.

Άρθρο 8

Απορρίψεις υδάτων που προέρχονται από τον καθαρισµό των
καυσαερίων

1. Για την απόρριψη λυµάτων που προέρχονται από τον καθαρι-
σµό των καυσαερίων από µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης
απαιτείται άδεια χορηγούµενη από τις αρµόδιες αρχές.

2. Η απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον λυµάτων που προέρχο-
νται από τον καθαρισµό των καυσαερίων περιορίζεται όσον είναι
εφικτό, τουλάχιστον σύµφωνα µε τις οριακές τιµές εκποµπών που
ορίζει το παράρτηµα IV.

3. Επιτρέπεται η απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον λυµάτων
προερχόµενων από τον καθαρισµό των καυσαερίων, µετά από
χωριστή επεξεργασία, εφόσον το προβλέπει ειδικός όρος της άδειας
και µε την προϋπόθεση ότι:

α) πληρούνται οι απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών, εθνικών και
τοπικών διατάξεων µε τη µορφή οριακών τιµών εκποµπών, και

β) οι κατά µάζα συγκεντρώσεις των ρυπαντικών ουσιών που απα-
ριθµούνται στο παράρτηµα IV δεν υπερβαίνουν τις οριακές
τιµές εκποµπών που καθορίζονται στο ίδιο παράρτηµα.

4. Οι οριακές τιµές εκποµπών έχουν εφαρµογή στο σηµείο
απόρριψης των λυµάτων από τον καθαρισµό των καυσαερίων που
περιέχουν τις ρυπαντικές ουσίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα
IV, από τη µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης.

Εάν τα λύµατα του καθαρισµού των καυσαερίων υποβάλλονται σε
επιτόπου οµαδική επεξεργασία µαζί µε λύµατα από άλλες πηγές
της µονάδας, ο φορέας εκµετάλλευσης οφείλει να εκτελεί τις
µετρήσεις που ορίζει το άρθρο 11:

α) στη ροή λυµάτων των διεργασιών καθαρισµού των καυσαερίων,
πριν από την είσοδό της στην εγκατάσταση οµαδικής επεξεργα-
σίας λυµάτων,

β) στην ή στις ροές λυµάτων από άλλες πηγές, πριν από την
είσοδό τους στην εγκατάσταση οµαδικής επεξεργασίας λυµάτων,

γ) στο σηµείο τελικής απόρριψης των λυµάτων από τη µονάδα
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης µετά την επεξεργασία τους.

Ο φορέας εκµετάλλευσης οφείλει να υπολογίζει κατάλληλα το
ισοζύγιο µάζας για να προσδιορίζει τα επίπεδα εκποµπών στην
τελική απόρριψη των λυµάτων, τα οποία µπορούν να αποδοθούν
στα λύµατα που προέρχονται από τον καθαρισµό των καυσαερίων,
ώστε να ελέγχει την τήρηση των οριακών τιµών εκποµπών που
καθορίζονται στο παράρτηµα IV για τη ροή λυµάτων από τη
διαδικασία καθαρισµού των καυσαερίων.

Σε καµιά περίπτωση δεν πραγµατοποιείται διύλιση λυµάτων µε
σκοπό τη συµµόρφωση προς τις οριακές τιµές εκποµπών που
καθορίζονται στο παράρτηµα IV.

5. Όταν τα λύµατα που προέρχονται από τον καθαρισµό των
καυσαερίων και περιέχουν τις ρυπαντικές ουσίες που αναφέρονται
στο παράρτηµα IV υφίστανται επεξεργασία εκτός της εγκατάστασης
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, σε µονάδα επεξεργασίας που
προορίζεται µόνο για την επεξεργασία των λυµάτων του είδους
αυτού, οι οριακές τιµές εκποµπών του παραρτήµατος IV εφαρµόζο-
νται στο σηµείο εξόδου των λυµάτων από τη µονάδα επεξεργασίας.
Αν η εν λόγω µονάδα επεξεργασίας εκτός του χώρου της εγκατά-
στασης δεν προορίζεται αποκλειστικά για την επεξεργασία των
λυµάτων που προέρχονται από την αποτέφρωση, ο φορέας εκµε-
τάλλευσης εκτελεί τους υπολογισµούς ισοζυγίου της µάζας, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 4 στοιχεία α), β) και γ) για να
προσδιορίσει τις στάθµες εκποµπής στην τελική απόρριψη των
λυµάτων που µπορούν να αποδοθούν στα λύµατα που παράγονται
κατά τον καθαρισµό των καυσαερίων, προκειµένου να ελέγξει τη
συµµόρφωση προς τις οριακές τιµές εκποµπών που ορίζει το
παράρτηµα IV για τη ροή των λυµάτων που προέρχονται από τη
διαδικασία καθαρισµού των καυσαερίων.

Σε καµιά περίπτωση δεν πραγµατοποιείται διύλιση λυµάτων µε
σκοπό τη συµµόρφωση προς τις οριακές τιµές εκποµπών που
καθορίζονται στο παράρτηµα IV.

6. Στην άδεια καθορίζονται:

α) οριακές τιµές εκποµπών για τις ρυπαντικές ουσίες, που αναφέ-
ρονται στο παράρτηµα IV, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και
για να πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 3, στοιχείο
α),

β) παράµετροι επιχειρησιακού ελέγχου για τα λύµατα τουλάχιστον
για το pH, τη θερµοκρασία και την παροχή.

7. Οι χώροι των µονάδων αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης,
συµπεριλαµβανοµένων των συναφών χώρων αποθήκευσης
αποβλήτων, σχεδιάζονται και λειτουργούν κατά τρόπο που παρε-
µποδίζει την άνευ αδείας ή τυχαία ελευθέρωση ρυπαντικών ουσιών
στο έδαφος, τα επιφανειακά ύδατα και στα υπόγεια ύδατα σύµφωνα
µε τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας. Επιπλέον,
προβλέπεται αποθηκευτική ικανότητα για τις µολυσµένες όµβριες
απορροές από τους χώρους της µονάδας αποτέφρωσης ή συναπο-
τέφρωσης ή για µολυσµένα ύδατα προερχόµενα από διαρροές ή
πυροσβεστικές επιχειρήσεις.

Η ανωτέρω αποθηκευτική ικανότητα πρέπει να είναι επαρκής, ώστε
να εξασφαλίζεται δυνατότητα ανάλυσης και επεξεργασίας των
λυµάτων, όπου χρειάζεται, πριν από την απόρριψή τους.
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8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συνθήκης, τα κράτη
µέλη δύνανται να ορίζουν οριακές τιµές εκποµπών για τους πολυ-
κυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες ή για άλλους ρύπους.

Άρθρο 9

Υπολείµµατα

Τα υπολείµµατα της λειτουργίας των µονάδων αποτέφρωσης ή
συναποτέφρωσης περιορίζονται στο ελάχιστο όσον αφορά την
ποσότητα και τις επιβλαβείς ιδιότητές τους. Τα υπολείµµατα ανα-
κυκλώνονται, όπου απαιτείται, κατευθείαν στη µονάδα ή εκτός
αυτής σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νοµοθε-
σίας.

Τα ξηρά υπολείµµατα σε µορφή κονιορτού, π.χ. κονιορτός από
τους λέβητες και τα ξηρά υπολείµµατα της επεξεργασίας των
καυσαερίων, µεταφέρονται και υπόκεινται σε ενδιάµεση αποθή-
κευση κατά τρόπον ώστε να µην είναι δυνατός ο διασκορπισµός
τους στο περιβάλλον, π.χ. µέσα σε κλειστά δοχεία.

Πριν επιλεγεί η οδός τελικής διάθεσης ή ανακύκλωσης των υπο-
λειµµάτων των µονάδων αποτέφρωσης, διεξάγονται κατάλληλες
δοκιµές για τον προσδιορισµό των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων
καθώς και του ρυπογόνου δυναµικού των διαφόρων υπολειµµάτων
της αποτέφρωσης. Οι αναλύσεις καλύπτουν το συνολικό υδατοδια-
λυτό κλάσµα και το υδατοδιαλυτό κλάσµα βαρέων µετάλλων.

Άρθρο 10

Έλεγχος και παρακολούθηση

1. Εγκαθίσταται εξοπλισµός µετρήσεων και χρησιµοποιούνται
τεχνικές για την παρακολούθηση των παραµέτρων, των συνθηκών
και των κατά µάζα συγκεντρώσεων που σχετίζονται µε τη διεργασία
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης.

2. Καθορίζονται οι σχετικές µε τις µετρήσεις απαιτήσεις στην
άδεια ή στους όρους που προσαρτώνται στην άδεια που χορηγεί η
αρµόδια αρχή.

3. Η ενδεδειγµένη εγκατάσταση και η λειτουργία του αυτόµα-
του εξοπλισµού παρακολούθησης των εκποµπών στην ατµόσφαιρα
και στα ύδατα υπόκεινται σε έλεγχο καθώς και σε ετήσια δοκιµή
επιτήρησης. Η βαθµονόµηση γίνεται µε παράλληλες µετρήσεις µε
τις µεθόδους αναφοράς τουλάχιστον ανά τριετία.

4. Η χωροθέτηση των σηµείων δειγµατοληψίας ή µετρήσεων
ορίζεται από την αρµόδια αρχή.

5. Εκτελούνται περιοδικές µετρήσεις των εκποµπών στην ατµό-
σφαιρα και στα ύδατα σύµφωνα µε το παράρτηµα III, σηµεία 1 και
2.

Άρθρο 11

Απαιτήσεις για τις µετρήσεις

1. Τα κράτη µέλη, είτε µε προδιαγραφές στους όρους της
άδειας είτε µε γενικούς δεσµευτικούς κανόνες, διασφαλίζουν την
τήρηση των παραγράφων 2 έως 12 και 17 όσον αφορά τον αέρα,
και των παραγράφων 9 και 14 έως 17 όσον αφορά τα ύδατα.

2. Στις µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης εκτελούνται
οι κατωτέρω µετρήσεις ατµοσφαιρικών ρύπων σύµφωνα µε το
παράρτηµα III:

α) συνεχείς µετρήσεις των ακόλουθων ουσιών: NOx, εφόσον έχουν
ορισθεί οριακές τιµές εκποµπής, CO, ολικός κονιορτός, TOC,
HCl, HF, SO2,

β) συνεχείς µετρήσεις των ακόλουθων παραµέτρων λειτουργίας:
θερµοκρασία κοντά στο εσωτερικό τοίχωµα ή σε άλλο αντι-
προσωπευτικό σηµείο του θαλάµου καύσης που επιτρέπει η
αρµόδια αρχή, συγκέντρωση οξυγόνου, πίεση, θερµοκρασία και
περιεκτικότητα σε υδρατµούς των καυσαερίων,

γ) τουλάχιστον δύο µετρήσεις ετησίως των βαρέων µετάλλων, των
διοξινών και των φουρανίων κατά το πρώτο όµως δωδεκάµηνο
λειτουργίας, εκτελείται µία µέτρηση τουλάχιστον ανά τρίµηνο.
Τα κράτη µέλη δύνανται να ορίζουν περιόδους µετρήσεων στην
περίπτωση που ορίζουν οριακές τιµές εκποµπής για τους πολυ-
κυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες ή για άλλους
ρύπους.

3. Ο χρόνος παραµονής καθώς και η ελάχιστη θερµοκρασία και
η περιεκτικότητα σε οξυγόνο των καυσαερίων εξακριβώνονται
κατάλληλα, τουλάχιστον µία φορά κατά την έναρξη της λειτουρ-
γίας της µονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης και στις δυσµε-
νέστερες προβλεπόµενες συνθήκες λειτουργίας.

4. Η συνεχής µέτρηση του HF επιτρέπεται να παραλείπεται, εάν
χρησιµοποιούνται για το HCl στάδια επεξεργασίας που διασφαλί-
ζουν ότι δεν σηµειώνεται υπέρβαση της οριακής τιµής εκποµπών
για το HCl. Στην περίπτωση αυτή, οι εκποµπές HF υπόκεινται σε
περιοδικές µετρήσεις, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 στοι-
χείο γ).

5. Η συνεχής µέτρηση της περιεκτικότητας σε υδρατµούς δεν
είναι απαραίτητη, µε την προϋπόθεση ότι το δείγµα καυσαερίων
ξηραίνεται πριν από την ανάλυση των εκποµπών.

6. Στην άδεια, η αρµόδια αρχή δύναται να επιτρέψει στη
µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, αντί της συνεχούς, την
περιοδική µέτρηση των HCl, HF και SO2, όπως καθορίζεται στην
παράγραφο 2 στοιχείο γ), εάν ο φορέας εκµετάλλευσης είναι σε
θέση να αποδείξει ότι οι εκποµπές των ρύπων αυτών δεν υπάρχει
περίπτωση να υπερβούν τις καθορισµένες οριακές τιµές εκποµπών.

7. Η µείωση της συχνότητας των περιοδικών µετρήσεων για τα
βαρέα µέταλλα από δύο φορές ετησίως σε µία ανά δύο έτη και για
τις διοξίνες και τα φουράνια από δύο ετησίως σε µία ανά έτος
µπορεί να επιτραπεί από την αρµόδια αρχή στην άδεια, εφόσον οι
εκποµπές που προέρχονται από την αποτέφρωση ή τη συναπο-
τέφρωση είναι κάτω από το 50 % των οριακών τιµών εκποµπών που
καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα II ή το παράρτηµα V
αντιστοίχως και εφόσον είναι διαθέσιµα τα κριτήρια τα οποία
αναπτύσσονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 17, για τις
απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν. Τα εν λόγω κριτήρια
βασίζονται, τουλάχιστον, στις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου,
στοιχεία α) και β).

Μέχρι την 1η Iανουαρίου 2005 είναι δυνατό να επιτραπεί η µείωση
της συχνότητας ακόµη και αν τα κριτήρια αυτά δεν είναι διαθέσιµα
εφόσον:
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α) τα προς συναποτέφρωση ή αποτέφρωση απόβλητα αποτελού-
νται µόνον από ορισµένα διαλεγµένα καύσιµα κλάσµατα µη
επικινδύνων αποβλήτων τα οποία είναι ακατάλληλα για ανα-
κύκλωση και παρουσιάζουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα
οποία προσέτι προσδιορίζονται βάσει της εκτίµησης που ανα-
φέρεται στο σηµείο δ),

β) εθνικά κριτήρια ποιότητας, κοινοποιηµένα στην Επιτροπή, είναι
διαθέσιµα για τα απόβλητα αυτά,

γ) η συναποτέφρωση και αποτέφρωση των εν λόγω αποβλήτων
είναι σύµφωνη προς τα οικεία σχέδια διαχείρισης των
αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 75/
442/ΕΟΚ,

δ) ο φορέας εκµετάλλευσης µπορεί να αποδείξει στην αρµόδια
αρχή ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι εκποµπές είναι αρκετά
µικρότερες από τις οριακές τιµές εκποµπής, που ορίζει το
παράρτηµα II ή το παράρτηµα V για τα βαρέα µέταλλα, τις
διοξίνες και τα φουράνια η εκτίµηση αυτή πρέπει να βασίζεται
σε πληροφορίες για την ποιότητα των σχετικών αποβλήτων και
σε µετρήσεις των εκποµπών των ως άνω ρυπαντικών ουσιών,

ε) τα κριτήρια ποιότητας και η νέα περιοδικότητα των µετρήσεων
ορίζονται στην άδεια, και

στ) όλες οι αποφάσεις για τη συχνότητα των µετρήσεων που ανα-
φέρονται στην παρούσα παράγραφο, συνοδευόµενες από
πληροφορίες για την ποσότητα και την ποιότητα των περί ων ο
λόγος αποβλήτων, κοινοποιούνται επί ετησίας βάσεως στην
Επιτροπή.

8. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που διενεργούνται για να
εξακριβωθεί η τήρηση των οριακών τιµών εκποµπών ανάγονται στις
ακόλουθες συνθήκες και για το οξυγόνο σύµφωνα µε τον τύπο που
προβλέπεται στο παράρτηµα VI:

α) θερµοκρασία 273 Κ, πίεση 101,3 kPa, περιεκτικότητα σε οξυ-
γόνο 11 %, ξηρό αέριο, στα καυσαέρια των µονάδων απο-
τέφρωσης,

β) θερµοκρασία 273 Κ, πίεση 101,3 kPa, περιεκτικότητα σε οξυ-
γόνο 3 %, ξηρό αέριο, στα καυσαέρια που προέρχονται από την
αποτέφρωση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων όπως ορίζονται
στην οδηγία 75/439/ΕΟΚ,

γ) σε περίπτωση αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης των αποβλήτων
σε ατµόσφαιρα εµπλουτισµένη µε οξυγόνο, τα αποτελέσµατα
των µετρήσεων µπορούν να ανάγονται σε περιεκτικότητα σε
οξυγόνο, την οποία καθορίζει η αρµόδια αρχή ανάλογα µε τις
εκάστοτε ειδικές συνθήκες,

δ) στην περίπτωση της συναποτέφρωσης, τα αποτελέσµατα των
µετρήσεων ανάγονται σε συνολική περιεκτικότητα σε οξυγόνο,
υπολογιζόµενη σύµφωνα µε το παράρτηµα II.

Όταν οι εκποµπές των ρυπαντικών ουσιών µειώνονται µε επεξεργα-
σία των καυσαερίων σε µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης
που επεξεργάζεται επικίνδυνα απόβλητα, η τυποποίηση όσον αφορά
τις περιεκτικότητες σε οξυγόνο που προβλέπονται στο πρώτο εδά-
φιο γίνεται µόνον εφόσον η µετρούµενη περιεκτικότητα σε οξυγόνο
κατά την ίδια περίοδο όπως και για τη σχετική ρυπαντική ουσία
υπερβαίνει τη σχετική κανονική περιεκτικότητα σε οξυγόνο.

9. Όλα τα αποτελέσµατα των µετρήσεων καταγράφονται, γίνο-
νται αντικείµενο επεξεργασίας και παρουσιάζονται µε τρόπο που
παρέχει στις αρµόδιες αρχές τη δυνατότητα να εξακριβώνουν τη
συµµόρφωση προς τις εγκεκριµένες συνθήκες λειτουργίας και τις
οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία,
εφαρµόζοντας διαδικασίες που αποφασίζουν οι εν λόγω αρχές.

10. Οι οριακές τιµές εκποµπών στον ατµοσφαιρικό αέρα θεωρεί-
ται ότι τηρούνται, εάν:

α) — καµία από τις ηµερήσιες µέσες τιµές δεν υπερβαίνει τις
οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται στο παράρτηµα V
στοιχείο α) ή στο παράρτηµα II,

— το 97 % της ηµερήσιας µέσης τιµής επί ένα έτος δεν υπερ-
βαίνει τις οριακές τιµές εκποµπής που προβλέπει το
παράρτηµα V στοιχείο ε), πρώτη περίπτωση,

β) είτε καµία από τις µέσες τιµές ανά ηµίωρο δεν υπερβαίνει καµία
από τις οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο
παράρτηµα V στοιχείο β) στήλη Α, είτε εφόσον συντρέχει
λόγος, το 97 % των µέσων τιµών ανά ηµίωρο κατά τη διάρκεια
του έτους δεν υπερβαίνει καµία από τις οριακές τιµές εκποµπής
που καθορίζονται στο παράρτηµα V στοιχείο β) στήλη Β,

γ) καµία από τις µέσες τιµές της περιόδου δειγµατοληψίας που
καθορίζεται για τα βαρέα µέταλλα, τις διοξίνες και τα φουράνια
δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται
στο παράρτηµα V στοιχεία γ) και δ) ή στο παράρτηµα II,

δ) πληρούνται τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα V στοιχείο ε)
δεύτερη περίπτωση ή στο παράρτηµα II.

11. Οι µέσες τιµές ηµιώρου και οι µέσες τιµές δεκαλέπτου
προσδιορίζονται εντός του πραγµατικού χρόνου λειτουργίας (εξαι-
ρουµένων των φάσεων εκκίνησης και διακοπής, εάν δεν αποτεφρώ-
νονται απόβλητα) από τις τιµές που έχουν προκύψει από τις
µετρήσεις, αφού αφαιρεθεί η τιµή του διαστήµατος εµπιστοσύνης
που ορίζεται στο σηµείο 3 του παραρτήµατος III. Οι ηµερήσιες
µέσες τιµές προσδιορίζονται από τις ανωτέρω επικυρωµένες µέσες
τιµές.

Για να ληφθεί έγκυρη ηµερήσια µέση τιµή, δεν απορρίπτονται
περισσότερες από πέντε µέσες τιµές ηµιώρου στη διάρκεια µίας
ηµέρας για λόγους ελαττωµατικής λειτουργίας ή συντήρησης του
συστήµατος συνεχών µετρήσεων. Στη διάρκεια ενός έτους δεν
απορρίπτονται περισσότερες από δέκα ηµερήσιες µέσες τιµές για
λόγους ελαττωµατικής λειτουργίας ή συντήρησης του συστήµατος
συνεχών µετρήσεων.

12. Οι µέσες τιµές της περιόδου δειγµατοληψίας και οι µέσες
τιµές στην περίπτωση περιοδικών µετρήσεων του HF, HCI και SO2
προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 10 παρά-
γραφοι 2 και 4 και του παραρτήµατος III.

13. Μόλις είναι διαθέσιµες στην Κοινότητα οι κατάλληλες τεχνι-
κές µετρήσεων, η Επιτροπή ορίζει, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία
του άρθρου 17, την ηµεροµηνία από την οποία εκτελούνται συνε-
χείς µετρήσεις των οριακών τιµών ατµοσφαιρικών εκποµπών για τα
βαρέα µέταλλα, τις διοξίνες και τα φουράνια σύµφωνα µε το
παράρτηµα III.

14. Εκτελούνται οι κατωτέρω µετρήσεις στο σηµείο απόρριψης
των λυµάτων:

α) συνεχείς µετρήσεις των παραµέτρων που αναφέρονται στο
άρθρο 8 παράγραφος 6 στοιχείο β),

β) µεµονωµένες ηµερήσιες µετρήσεις των ολικών αιωρούµενων στε-
ρεών αντί αυτών, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν
µετρήσεις αντιπροσωπευτικού δείγµατος ανάλογου προς τη ροή
για περίοδο 24 ωρών,

γ) τουλάχιστον µηνιαίες µετρήσεις, µε αντιπροσωπευτικά και ανά-
λογα µε τη ροή δείγµατα της απόρριψης εικοσιτετραώρου, των
ρυπαντικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος
3 και απαριθµούνται στο παράρτηµα IV, αριθ. 2 έως 10,



EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων28.12.2000 L 332/101

δ) τουλάχιστον µετρήσεις ανά εξάµηνο των διοξινών και των φου-
ρανίων κατά το πρώτο όµως δωδεκάµηνο λειτουργίας, εκτελεί-
ται µία µέτρηση τουλάχιστον ανά τρίµηνο. Τα κράτη µέλη, όταν
καθορίσουν οριακές τιµές εκποµπής για τους πολυκυκλικούς
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες, ή για άλλους ρύπους, δύνανται
να ορίζουν τις περιόδους εκτέλεσης των µετρήσεων,

15. Η παρακολούθηση της µάζας των ρύπων στα επεξεργα-
σµένα λύµατα καθώς και η συχνότητα των µετρήσεων είναι σύµφω-
νες µε την κοινοτική νοµοθεσία και καθορίζονται στην άδεια λει-
τουργίας.

16. Οι οριακές τιµές για τις εκποµπές στα ύδατα θεωρείται ότι
τηρούνται, εάν:

α) για το σύνολο των αιωρούµενων στερεών (ρυπαντική ουσία
αριθ. 1), το 95 % και το 100 % των µετρουµένων τιµών δεν
υπερβαίνει τις αντίστοιχες οριακές τιµές εκποµπών που καθορί-
ζονται στο παράρτηµα IV,

β) για τα βαρέα µέταλλα (ρυπαντικές ουσίες αριθ. 2 έως 10), µία
και µόνη µέτρηση κατ’ έτος υπερβαίνει τις οριακές τιµές
εκποµπών που καθορίζονται στο παράρτηµα IV ή, εάν το κρά-
τος µέλος προβλέπει περισσότερα από 20 δείγµατα κατ’ έτος,
τις οριακές τιµές εκποµπών που ορίζονται στο παράρτηµα IV
υπερβαίνει ένα ποσοστό των δειγµάτων αυτών όχι ανώτερο του
5 %,

γ) για τις διοξίνες και τα φουράνια (ρυπαντική ουσία αριθ. 11), τα
αποτελέσµατα των δύο µετρήσεων δεν υπερβαίνουν την οριακή
τιµή εκποµπής που καθορίζεται στο παράρτηµα IV.

17. Στην περίπτωση που πραγµατοποιούµενες µετρήσεις δεί-
ξουν ότι έχει σηµειωθεί υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπών για
τον αέρα και τα ύδατα, οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνονται χωρίς
καθυστέρηση.

Άρθρο 12

Πρόσβαση στην πληροφόρηση και συµµετοχή του κοινού

1. Με την επιφύλαξη των οδηγιών του Συµβουλίου 90/313/
ΕΟΚ (1) και 96/61/ΕΚ, αιτήσεις για τη χορήγηση νέων αδειών
µονάδων αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης τίθενται στη διάθεση
του κοινού, σε ένα ή περισσότερα σηµεία όπου το κοινό µπορεί να
έχει πρόσβαση, όπως τα γραφεία των τοπικών αρχών, και επί
επαρκές χρονικό διάστηµα προκειµένου το κοινό να έχει τη δυνα-
τότητα να διατυπώνει τις παρατηρήσεις του, πριν η αρµόδια αρχή
λάβει την απόφασή της. Η εν λόγω απόφαση, µαζί µε ένα τουλάχι-
στον αντίγραφο της άδειας, και οι τυχόν µετέπειτα ενηµερώσεις
της, πρέπει επίσης να τίθενται στη διάθεση του κοινού.

2. Προκειµένου για τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναπο-
τέφρωσης µε ονοµαστική ωριαία δυναµικότητα δύο τόνων ή περισ-
σότερο και παρά το άρθρο 15 παράγραφος 2 της οδηγίας 96/
61/ΕΚ, µια ετήσια έκθεση για τη λειτουργία και την παρακο-
λούθηση της εγκατάστασης, την οποία διαβιβάζει προς την αρµό-
δια αρχή ο φορέας εκµετάλλευσης, τίθεται στη διάθεση του κοινού.
Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει, ως ελάχιστη απαίτηση, απολογισµό
της όλης διαδικασίας καθώς και των εκποµπών στον ατµοσφαιρικό
αέρα και τα ύδατα, σε σύγκριση µε τα πρότυπα εκποµπών που
καθορίζει η παρούσα οδηγία. Κατάλογος των εγκαταστάσεων απο-
τέφρωσης ή συναποτέφρωσης µε ονοµαστική ωριαία δυναµικότητα

κάτω των δύο τόνων συντάσσεται από την αρµόδια αρχή και τίθεται
στη διάθεση του κοινού.

Άρθρο 13

Ασυνήθεις συνθήκες λειτουργίας

1. Η αρµόδια αρχή ορίζει στην άδεια τη µέγιστη επιτρεπτή
χρονική διάρκεια οποιασδήποτε τεχνικά αναπόφευκτης διακοπής,
ανωµαλίας στη λειτουργία ή βλάβης των συστηµάτων καθαρισµού
ή των οργάνων µετρήσεων, κατά την οποία οι συγκεντρώσεις των
ουσιών που υπόκεινται στις ρυθµίσεις στις απορρίψεις στην ατµό-
σφαιρα και στα επεξεργασµένα λύµατα επιτρέπεται να υπερβαίνουν
τις καθορισµένες οριακές τιµές εκποµπών.

2. Σε περίπτωση γενικής βλάβης, ο φορέας εκµετάλλευσης
περιορίζει ή διακόπτει τις εργασίες το ταχύτερο δυνατόν, µέχρι να
αποκατασταθούν οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο γ),
σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών εκποµπών δεν συνεχί-
ζεται για κανένα λόγο η αποτέφρωση αποβλήτων στη µονάδα
αποτέφρωσης ή στη µονάδα συναποτέφρωσης ή στη γραµµή απο-
τέφρωσης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από τέσσερις συνεχείς
ώρες επιπλέον, ο συνολικός χρόνος λειτουργίας σε παρόµοιες
συνθήκες στη διάρκεια ενός έτους πρέπει να είναι λιγότερος από
60 ώρες. H διάρκεια των 60 ωρών εφαρµόζεται στις γραµµές όλης
της εγκατάστασης οι οποίες συνδέονται µε ένα µόνο σύστηµα
καθαρισµού των καυσαερίων.

4. Η συνολική περιεκτικότητα σε κονιορτό των ατµοσφαιρικών
εκποµπών των µονάδων αποτέφρωσης δεν υπερβαίνει σε καµία
περίπτωση τα 150 mg/m3, ως µέση τιµή ηµιώρου επιπλέον, δεν
πρέπει να σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών για τις ατµο-
σφαιρικές εκποµπές CO και TOC. Τηρούνται όλες οι άλλες συνθή-
κες που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Άρθρο 14

Ρήτρα επανεξέτασης

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 96/61/ΕΚ, πριν από τις 31 ∆εκεµ-
βρίου 2008 η Επιτροπή υποβάλλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και το Συµβούλιο έκθεση µε βάση την εµπειρία από την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις καινούρ-
γιες µονάδες, καθώς και τις προόδους που θα έχουν σηµειωθεί στις
τεχνικές περιορισµού των εκποµπών και στην πείρα της διαχείρισης
των αποβλήτων. Επίσης, η έκθεση βασίζεται στην τρέχουσα εξέλιξη
της τεχνολογίας, της εµπειρίας από τη λειτουργία των µονάδων και
των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Η έκθεση περιλαµβάνει ειδικό
τµήµα όσον αφορά την εφαρµογή του παραρτήµατος ΙΙ.1.1, και
ειδικότερα όσον αφορά το κατά πόσον είναι οικονοµικώς και τε-
χνικώς εφικτό για τους υφιστάµενους τσιµεντοκλιβάνους, οι οποίοι
αναφέρονται στην υποσηµείωση του παραρτήµατος ΙΙ.1.1, να
τηρούν την οριακή τιµή εκποµπών NOx για νέους τσιµεντοκλιβά-
νους, η οποία αναφέρεται στο ανωτέρω παράρτηµα. Η εν λόγω
έκθεση συνοδεύεται ενδεχοµένως από προτάσεις αναθεώρησης των
σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, η Επιτροπή
προτείνει, ενδεχοµένως, τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ.3 πριν
από την ανωτέρω έκθεση, σε περίπτωση που σηµαντικές ροές
αποβλήτων διοχετεύονται σε τύπους εγκαταστάσεων συναπο-
τέφρωσης διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στα
παραρτήµατα ΙΙ.1 και ΙΙ.2.

(1) Οδηγία 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1990, σχετικά
µε την ελεύθερη πληροφόρηση για θέµατα περιβάλλοντος (ΕΕ L 158
της 23.6.1990, σ. 56)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη
προσχώρησης του 1994.
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Άρθρο 15

Υποβολή εκθέσεων

Οι εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας
συντάσσονται µε τη διαδικασία του άρθρου 5 της οδηγίας 91/692/
ΕΟΚ του Συµβουλίου. Η πρώτη έκθεση καλύπτει τουλάχιστον την
πρώτη πλήρη τριετία µετά τις 28 ∆εκεµβρίου 2002, και θα συµ-
µορφώνεται µε τις περιόδους που προβλέπονται στο άρθρο 17 της
οδηγίας 94/67/ΕΚ και στο άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας
96/61/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει εγκαίρως τα
κατάλληλα ερωτηµατολόγια.

Άρθρο 16

Μελλοντική αναπροσαρµογή της οδηγίας

Η Επιτροπή τροποποιεί µε τη διαδικασία του άρθρου 17 παράγρα-
φος 2, τα άρθρα 10, 11 και 13 και τα παραρτήµατα I και III για
να τα προσαρµόσει στην τεχνική πρόοδο ή σε νέα δεδοµένα σχετικά
µε τα οφέλη που συνεπάγονται για την υγεία οι µειώσεις των
εκποµπών.

Άρθρο 17

Κανονιστική επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από κανονιστική επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζο-
νται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 18

Κατάργηση

Τα ακόλουθα καταργούνται από τις 28 ∆εκεµβρίου 2005:

α) το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το παράρτηµα της οδηγίας
75/439/ΕΟΚ,

β) η οδηγία 89/369/ΕΟΚ,

γ) η οδηγία 89/429/ΕΟΚ,

δ) η οδηγία 94/67/ΕΚ.

Άρθρο 19

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις
παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σύµφωνα
µε την παρούσα οδηγία. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι
αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινο-
ποιούν αυτές τις διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι τις 28
∆εκεµβρίου 2002 και κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους το
συντοµότερο δυνατόν.

Άρθρο 20

Μεταβατικές διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών µεταβατικών διατάξεων που
προβλέπουν τα παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας οι διατάξεις
της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται στις υφιστάµενες µονάδες
από τις 28 ∆εκεµβρίου 2005.

2. Για τις νέες εγκαταστάσεις, δηλαδή τις εγκαταστάσεις που
δεν εµπίπτουν στον ορισµό «υφιστάµενη µονάδα αποτέφρωσης ή
συναποτέφρωσης» του άρθρου 3 παράγραφος 6 ή της παραγράφου
3 του παρόντος άρθρου, η παρούσα οδηγία, αντί των οδηγιών που
αναφέρονται στο άρθρο 18, εφαρµόζεται από τις 28 ∆εκεµβρίου
2002.

3. Οι µόνιµες ή κινητές εγκαταστάσεις παραγωγής ενεργείας ή
υλικών προϊόντων οι οποίες λειτουργούν και έχουν λάβει άδεια
σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία εφ’ όσον απαιτείται,
και οι οποίες αρχίζουν να συναποτεφρώνουν απόβλητα το αργό-
τερο τις 28 ∆εκεµβρίου 2004 θεωρούνται ως υφιστάµενες µονάδες
συναποτέφρωσης.

Άρθρο 21

Υλοποίηση

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νοµοθετικές κανονι-
στικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο τις 28 ∆εκεµβρίου 2002. Πληροφο-
ρούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρο-
νται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς
αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείµενα των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα
που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµο-
σίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Άρθρο 23

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 4 ∆εκεµβρίου 2000.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. FΟNTAINE

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. VÉDRINE
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Συντελεστής τοξικής
ισοδυναµίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Συντελεστές ισοδυναµίας για τις διβενζο-p-διοξίνες και τα διβενζοφουράνια

Για τον προσδιορισµό της συνολικής συγκέντρωσης (ΤΕ) διοξινών και φουρανίων, οι κατά µάζα συγκεντρώσεις των ακόλουθων
διβενζο-p-διοξινών και διβενζοφουρανίων πολλαπλασιάζονται επί τους ακόλουθους συντελεστές ισοδυναµίας πριν από την
άθροισή τους:

2,3,7,8 — Τετραχλωροδιβενζοδιοξίνη (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Πενταχλωροδιβενζοδιοξίνη (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8 — Εξαχλωροδιβενζοδιοξίνη (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Εξαχλωροδιβενζοδιοξίνη (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Εξαχλωροδιβενζοδιοξίνη (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Επταχλωροδιβενζοδιοξίνη (HxCDD) 0,01

— Οκταχλωροδιβενζοδιοξίνη (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Τετραχλωροδιβενζοφουράνιο (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Πενταχλωροδιβενζοφουράνιο (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Πενταχλωροδιβενζοφουράνιο (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Επταχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Επταχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF) 0,01

— Οκταχλωροδιβενζοφουράνιο (OCDF) 0,001
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Ρύπος C

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αν στον πίνακα του παρόντος παραρτήµατος δεν προβλέπεται ειδική συνολική οριακή τιµή εκποµπών «C», εφαρµόζεται ο
ακόλουθος τύπος (κανόνας ανάµειξης).

Η οριακή τιµή για τον εκάστοτε ρύπο και το µονοξείδιο του άνθρακα στα καυσαέρια που παράγονται από τη συναποτέφρωση
αποβλήτων πρέπει να υπολογίζεται ως εξής:

Vαπόβλητα × Cαπόβλητα + Vδιεργασία × Cδιεργασία
Vαπόβλητα + Vδιεργασία

= C

όπου:

Vαπόβλητα: ο όγκος των καυσαερίων που παράγονται µόνο από την αποτέφρωση αποβλήτων, ο οποίος προσδιορίζεται από τα
απόβλητα µε τη χαµηλότερη θερµιδογόνο δύναµη που ορίζεται στην άδεια λειτουργίας και ανάγεται στις συνθήκες
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Αν η παραγόµενη θερµότητα από την καύση επικινδύνων αποβλήτων είναι µικρότερη του 10 % της ολικής
παραγόµενης θερµότητας εγκατάστασης, το Vαπόβλητα υπολογίζεται από µια (πλασµατική) ποσότητα αποβλήτων, η
οποία, όταν αποτεφρωθεί θα παράγει 10 % της καθορισµένης συνολικής θερµότητας.

Cαπόβλητα: οι οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται για τις µονάδες αποτέφρωσης του παραρτήµατος V για τις σχετικές
ρυπαντικές ουσίες και το µονοξείδιο του άνθρακα.

Vδιεργασία: ο όγκος των καυσαερίων που παράγονται από τη διεργασία της µονάδας καθώς και από την καύση των
εγκεκριµένων καυσίµων που χρησιµοποιούνται συνήθως στη µονάδα (εξαιρουµένων των αποβλήτων), προσδιοριζόµε-
νος βάσει της περιεκτικότητας σε οξυγόνο στην οποία πρέπει να ανάγονται οι εκποµπές, όπως ορίζεται στους
κοινοτικούς ή εθνικούς κανονισµούς. Ελλείψει κανονισµών για τις µονάδες αυτού του είδους, πρέπει να χρησιµο-
ποιείται η πραγµατική περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο, χωρίς να αραιώνονται µε αέρα που δεν είναι
απαραίτητος για τη διεργασία. Η αναγωγή σε άλλες συνθήκες καθορίζεται στην παρούσα οδηγία.

Cδιεργασία: οι οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται στους πίνακες του παρόντος παραρτήµατος για ορισµένους βιοµηχανι-
κούς κλάδους ή, ελλείψει πινάκων ή τιµών, οι οριακές τιµές για τις εκποµπές του εκάστοτε ρύπου και του
µονοξειδίου του άνθρακα στα καπναέρια των µονάδων στις οποίες τηρούνται οι εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν για την καύση στις εν λόγω µονάδες των συνήθως εγκρινόµενων καυσίµων
(εξαιρουµένων των αποβλήτων). Ελλείψει τέτοιων διατάξεων, χρησιµοποιούνται οι οριακές τιµές εκποµπών που
καθορίζονται στην άδεια λειτουργίας. Ελλείψει σχετικών τιµών στην άδεια, χρησιµοποιούνται οι πραγµατικές
συγκεντρώσεις κατά µάζα.

C: οι συνολικές οριακές τιµές εκποµπών και η περιεκτικότητα σε οξυγόνο που καθορίζονται στους πίνακες του
παρόντος παραρτήµατος για ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους και ρύπους ή, ελλείψει πινάκων ή τιµών, οι
συνολικές οριακές τιµές εκποµπών για το CO και τον εκάστοτε ρύπο, οι οποίες αντικαθιστούν τις οριακές τιµές
εκποµπών που καθορίζονται στα αντίστοιχα παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας. Η συνολική περιεκτικότητα σε
οξυγόνο, που χρησιµοποιείται αντί της περιεκτικότητας σε οξυγόνο για την αναγωγή, υπολογίζεται βάσει της
παραπάνω περιεκτικότητας, τηρουµένων των µερικών όγκων.

Τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπίζουν κανόνες που θα διέπουν τις εξαιρέσεις περί των οποίων το παρόν παράρτηµα.

II.1. Ειδικές διατάξεις για τους τσιµεντοκλιβάνους που συναποτεφρώνουν απόβλητα

Ηµερήσιες µέσες τιµές (προκειµένου για συνεχείς µετρήσεις). Περίοδος δειγµατοληψίας και λοιπές απαιτήσεις για τις µετρήσεις
κατά το άρθρο 7. Όλες οι τιµές εκφράζονται σε mg/m3 (για τις διοξίνες και τα φουράνια σε ng/m3). Ηµίωρες τιµές απαιτούνται
µόνο για τους υπολογισµούς των µέσων ηµερησίων τιµών.

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που εκτελούνται για να εξακριβωθεί η τήρηση των οριακών τιµών εκποµπών ανάγονται στις
ακόλουθες συνθήκες: θερµοκρασία 273 Κ, πίεση 101,3 kPa, περιεκτικότητα σε οξυγόνο 10 %, ξηρό αέριο.

II.1.1. C — συνολικές οριακές τιµές εκποµπών

Ολικός κονιορτός 30

HCI 10

HF 1

NOx για υφιστάµενες µονάδες 800

NOx για νέες µονάδες 500 (1)
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Ρύπος C

Ρύπος C

Ρύποι < 50 MWth 50 έως 100 MWth 100 έως 300 MWth > 300 MWth

Cd + Tl 0,05

Hg 0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5

∆ιοξίνες και φουράνια 0,1

(1) Για την εφαρµογή των οριακών τιµών εκποµπών NOx, οι τσιµεντοκλίβανοι που λειτουργούν και έχουν λάβει άδεια σύµφωνα µε την ισχύουσα
κοινοτική νοµοθεσία και οι οποίοι αρχίζουν να συναποτεφρώνουν απόβλητα µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3
δεν θεωρούνται ως νέες µονάδες.

Μέχρι την 1η Iανουαρίου 2008, οι αρµόδιες αρχές δύνανται να επιτρέψουν εξαιρέσεις όσον αφορά τα ΝΟx για τους
υφιστάµενους τσιµεντοκλιβάνους υγρής µεθόδου ή για τσιµεντοκλιβάνους οι οποίοι καίουν λιγότερο από τρεις τόνους
αποβλήτων ανά ώρα, εφόσον η άδεια προβλέπει συνολική οριακή τιµή εκποµπών ΝΟx το πολύ 1200 mg/m3.

Μέχρι την 1η Iανουαρίου 2008, οι αρµόδιες αρχές δύνανται να επιτρέψουν εξαιρέσεις όσον αφορά τον κονιορτό για τους
τσιµεντοκλιβάνους που καίουν λιγότερο από τρεις τόνους αποβλήτων ανά ώρα, εφόσον η άδεια προβλέπει συνολική οριακή τιµή
εκποµπών το πολύ 50 g/m3.

II.1.2. C — συνολικές οριακές τιµές εκποµπών για το SO2 και τον TOC

SO2 50

TOC 10

Η αρµόδια αρχή δύναται να επιτρέπει εξαιρέσεις σε περιπτώσεις όπου ο TOC και το SO2 δεν προέρχονται από την αποτέφρωση
αποβλήτων.

II.1.3. Οριακή τιµή εκποµπών για το CO

Η αρµόδια αρχή δύναται να καθορίζει οριακές τιµές για τις εκποµπές CO.

II.2. Ειδικές διατάξεις για εγκαταστάσεις καύσης που συναποτεφρώνουν απόβλητα

II.2.1. Ηµερήσιες µέσες τιµές

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 88/609/ΕΟΚ και στην περίπτωση που, για µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, ορίζονται αυστηρότε-
ρες οριακές τιµές εκποµπών σύµφωνα µε τη µελλοντική κοινοτική νοµοθεσία, η εν λόγω νοµοθεσία θα αντικαταστήσει, για τις
οικείες εγκαταστάσεις και ρυπαντικές ουσίες, τις οριακές τιµές εκποµπών των ακόλουθων πινάκων (διεργασία). Στην περίπτωση
αυτή, οι ακόλουθοι πίνακες θα προσαρµοσθούν χωρίς καθυστέρηση, στις εν λόγω αυστηρότερες οριακές τιµές εκποµπών
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 17.

Οι ηµίωρες µέσες τιµές αποκτούνται µόνο για τον υπολογισµό των ηµερήσιων µέσων τιµών.

Cδιεργασία:

Cδιεργασία για τα στερεά καύσιµα, εκφρασµένη σε mg/Nm
3 (περιεκτικότητα σε O2 6 %):

SO2

Γενική περίπτωση 850 850 έως 200
(γραµµική ελάττωση
µεταξύ 100 και 300

MWth)

200

Εγχώρια καύσιµα ή βαθµός αποθείωσης
≥ 90 %

ή βαθµός αποθείωσης
≥ 92 %

ή βαθµός αποθείωσης
≥ 95 %

NOx 400 300 200

Κονιορτός 50 50 30 30

Μέχρι την 1η Iανουαρίου 2007 και µε την επιφύλαξη της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας, η οριακή τιµή εκποµπής για τα NOx
δεν ισχύει για τις εγκαταστάσεις που µόνο αποτεφρώνουν επικίνδυνα απόβλητα.
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Ρύποι < 50 MWth 50 έως 100 MWth 100 έως 300 MWth > 300 MWth

Ρύποι < 50 MWth 50 έως 100 MWth 100 έως 300 MWth > 300 MWth

Ρύπος C

Ρύπος C

Μέχρι την 1η Iανουαρίου 2008, οι αρµόδιες αρχές δύνανται να επιτρέψουν εξαιρέσεις όσον αφορά τα NOx και τα SO2 για τις
υφιστάµενες µονάδες συναποτέφρωσης που χρησιµοποιούν την τεχνολογία ρευστής κλίνης και καίουν στερεά καύσιµα εφόσον η
άδεια προβλέπει διεργασία το πολύ 350 mg/Nm3 για τα NOx και το πολύ 850 έως 400 mg/Nm3 (γραµµική ελάττωση από
100 σε 300 MWth) για τα SO2.

Cδιεργασία για τη βιοµάζα εκφρασµένη σε mg/Nm
3 (περιεκτικότητα σε O2 6 %):

Ως «βιοµάζα» νοούνται τα προϊόντα που συνίστανται από το σύνολο ή µέρος οποιασδήποτε φυτικής ύλης, γεωργικής ή δασικής
προέλευσης, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάκτηση του ενεργειακού περιεχοµένου του, καθώς και τα απόβλητα που
απαριθµούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σηµεία i) έως v).

SO2 200 200 200

NOx 350 300 300

Κονιορτός 50 50 30 30

Μέχρι την 1η Iανουαρίου 2008, οι αρµόδιες αρχές δύνανται να επιτρέψουν εξαιρέσεις όσον αφορά τα NOx για τις υφιστάµενες
µονάδες συναποτέφρωσης ισχύος µεταξύ 100 και 300 MWth που χρησιµοποιούν τεχνολογία ρευστοποιηµένης κλίνης και καίουν
βιοµάζα, εφόσον η άδεια προβλέπει τιµή (διεργασία το πολύ 350 mg/Nm3.)

Cδιεργασία για τα υγρά καύσιµα, εκφρασµένη σε mg/Nm3 (περιεκτικότητα σε Ο2 3 %):

SO2 850 850 έως 200
(γραµµική ελάττωση
µεταξύ 100 και 300

MWth

200

NOx 400 300 200

Κονιορτός 50 50 30 30

II.2.2. C — συνολικές οριακές τιµές εκποµπών

C εκφρασµένη σε mg/Nm3 (περιεκτικότητα σε O2 6 %). Όλες οι µέσες τιµές περιόδου δειγµατοληψίας ελάχιστης διάρκειας 30
λεπτών και µέγιστης διάρκειας 8 ωρών:

Cd + Tl 0,05

Hg 0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5

C εκφρασµένη σε ng/Nm3 (περιεκτικότητα σε O2 6 %). Όλες οι µέσες τιµές περιόδου δειγµατοληψίας ελάχιστης διάρκειας 6
ωρών και µέγιστης διάρκειας 8 ωρών:

∆ιοξίνες και φουράνια 0,1

II.3. Ειδικές διατάξεις για βιοµηχανικούς κλάδους µη καλυπτόµενους από τα σηµεία II.1 και II.2 που συναποτεφρώ-
νουν απόβλητα

II.3.1 C — συνολικές οριακές τιµές:

C εκφρασµένη σε ng/Nm3 (περιεκτικότητα σε O2 6 %). Όλες οι µέσες τιµές περιόδου δειγµατοληψίας ελάχιστης διάρκειας 6
ωρών και µέγιστης διάρκειας 8 ωρών:
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Ρύπος C

Ρύπος C

∆ιοξίνες και φουράνια 0,1

C εκφρασµένη σε mg/Nm3 (περιεκτικότητα σε O2 6 %). Όλες οι µέσες τιµές περιόδου δειγµατοληψίας ελάχιστης διάρκειας 6
ωρών και µέγιστης διάρκειας 8 ωρών:

Cd + Tl 0,05

Hg 0,05

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τεχνικές µετρήσεων

1. Οι µετρήσεις για τον καθορισµό των συγκεντρώσεων ρυπαντικών ουσιών του αέρα και των υδάτων πρέπει να εκτελούνται κατά
αντιπροσωπευτικό τρόπο.

2. Η δειγµατοληψία και η ανάλυση όλων των ρύπων, συµπεριλαµβανοµένων των διοξινών και των φουρανίων, καθώς και οι
µετρήσεις µε µεθόδους αναφοράς για τη βαθµονόµηση των αυτόµατων συστηµάτων µετρήσεων, διεξάγονται όπως ορίζουν τα
πρότυπα CEN. Εάν υπάρχουν τα πρότυπα CEN, ισχύουν τα πρότυπα ISO, εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την
παροχή δεδοµένων ισοδύναµης επιστηµονικής ποιότητας.

3. Οι τιµές των διαστηµάτων εµπιστοσύνης 95 % ενός µεµονωµένου αποτελέσµατος µέτρησης, που προσδιορίζονται επί της
ηµερήσιας οριακής τιµής εκποµπών, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά επί τοις εκατό των οριακών τιµών
εκποµπών:

Μονοξείδιο του άνθρακα: 10 %

∆ιοξείδιο του θείου: 20 %

Οξείδιο του αζώτου: 20 %

Ολικός κονιορτός: 30 %

Ολικός οργανικός άνθρακας: 30 %

Υδροχλώριο: 40 %

Yδροφθόριο: 40 %.
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Ρυπαντικές ουσίες
Οριακές τιµές εκποµπών εκφρασµένες ως

συγκεντρώσεις κατά µάζα για αδιήθητα δείγµατα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οριακές τιµές εκποµπών για τις απορρίψεις λυµάτων προερχόµενων από τον καθαρισµό των καυσαερίων

1. Ολικά αιωρούµενα στερεά, όπως ορίζονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ 95 %

30 mg/l
100 %

45 mg/l

2. Υδράργυρος και οι ενώσεις του, ως υδράργυρος (Hg) 0,03 mg/l

3. Κάδµιο και οι ενώσεις του, ως κάδµιο (Cd) 0,05 mg/l

4. Θάλλιο και οι ενώσεις του, ως θάλλιο (Tl) 0,05 mg/l

5. Αρσενικό και οι ενώσεις του, ως αρσενικό (As) 0,15 mg/l

6. Μόλυβδος και οι ενώσεις του, ως µόλυβδος (Pb) 0,2 mg/l

7. Χρώµιο και οι ενώσεις του, ως χρώµιο (Cr) 0,5 mg/l

8. Χαλκός και οι ενώσεις του, ως χαλκός (Cu) 0,5 mg/l

9. Νικέλιο και οι ενώσεις του, ως νικέλιο (Ni) 0,5 mg/l

10. Ψευδάργυρος και οι ενώσεις του, ως ψευδάργυρος (Zn) 1,5 mg/l

11. ∆ιοξίνες και φουράνια, οριζόµενα ως το άθροισµα των επί µέρους διοξινών και
φουρανίων αποτιµώµενων σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι

0,3 ng/l

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, µπορούν να επιτραπούν από την αρµόδια αρχή εξαιρέσεις για ολικά αιωρούµενα στερεά για
υφιστάµενες µονάδες αποτέφρωσης, υπό τον όρο ότι η άδεια προβλέπει ότι το 80 % των µετρούµενων τιµών δεν υπερβαίνει το
30 mg/l και καµιά από αυτές δεν υπερβαίνει το 45 mg/l.
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(100 %) A (97 %) B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΟΡIΑΚΕΣ ΤIΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑIΡIΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

α) Ηµερήσιες µέσες τιµές

Ολικός κονιορτός 10 mg/m3

Οργανικές ουσίες υπό µορφή αερίων και ατµών, υπολογιζό-
µενες ως ολικός οργανικός άνθρακας

10 mg/m3

Υδροχλώριο (HCl) 10 mg/m3

Υδροφθόριο (HF) 1 mg/m3

∆ιοξείδιο του θείου (SO2) 50 mg/m3

Υποξείδιο του αζώτου (NO) και οξείδιο του αζώτου (NO2),
υπολογιζόµενα ως οξείδιο του αζώτου, για υφιστάµενες
µονάδες αποτέφρωσης ονοµαστικής ωριαίας δυναµικότητας
άνω των τριών τόνων ή νέες µονάδες αποτέφρωσης

200 mg/m3 (*)

Υποξείδιο του αζώτου (NO) και οξείδιο του αζώτου (NO2),
υπολογιζόµενα ως οξείδιο του αζώτου, για υφιστάµενες
µονάδες αποτέφρωσης ονοµαστικής ωριαίας δυναµικότητας
τριών τόνων ή µικρότερης

400 mg/m3 (*)

(*) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007 και µε την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας, η οριακή τιµή εκποµπών για τα NOx δεν ισχύει για τις
µονάδες που αποτεφρώνουν επικύνδυνα απόβλητα µόνο.

Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να επιτρέψουν εξαιρέσεις όσον αφορά τα NΟx για υφιστάµενες µονάδες αποτέφρωσης

— ονοµαστικής ωριαίας δυναµικότητας µικρότερης ή ίσης των 6 τόνων, εφόσον η άδεια προβλέπει ηµερήσιες µέσες τιµές το
πολύ 500 mg/m3 και µέχρι την 1η Iανουαρίου 2008,

— ονοµαστικής ωριαίας δυναµικότητας µεγαλύτερης των 6 τόνων, αλλά µικρότερης ή ίσης των 16 τόνων, εφόσον η άδεια
προβλέπει ηµερήσιες µέσες τιµές το πολύ 400 mg/m3 και µέχρι την 1η Iανουαρίου 2010,

— ονοµαστικής ωριαίας δυναµικότητας µεγαλύτερης των 16 τόνων, αλλά κατώτερης των 25 τόνων η οποία δεν παράγει
απορρίψεις στα ύδατα, εφόσον η άδεια προβλέπει ηµερήσιες µέσες τιµές το πολύ 300 mg/m3 και µέχρι την 1η
Iανουαρίου 2008.

Μέχρι την 1η Iανουαρίου 2008, οι αρµόδιες αρχές δύνανται να επιτρέψουν εξαιρέσεις για τον κονιορτό για υφιστάµενες
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, ονοµαστικής ωριαίας δυναµικότητας µικρότερης των 16 τόνων, εφόσον η άδεια προβλέπει
ηµερήσιες µέσες τιµές το πολύ 20 mg/m3.

β) Μέσες τιµές ηµιώρου

Ολικός κονιορτός 30 mg/m3 10 mg/m3

Οργανικές ουσίες υπό µορφή αερίων και ατµών,
υπολογιζόµενες ως ολικός οργανικός άνθρακας

20 mg/m3 10 mg/m3

Υδροχλώριο (HCl) 60 mg/m3 10 mg/m3

Υδροφθόριο (HF) 4 mg/m3 2 mg/m3

∆ιοξείδιο του θείου (SO2) 200 mg/m3 50 mg/m3

Μονοξείδιο του αζώτου (NO) και οξείδιο του αζώ-
του (NO2), υπολογιζόµενα ως οξείδιο του αζώτου,
για υφιστάµενες µονάδες αποτέφρωσης ονοµα-
στικής ωριαίας δυναµικότητας άνω των τριών τόνων
ή νέες µονάδες αποτέφρωσης

400 mg/m3 (*) 200 mg/m3 (*)

(*) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007 και µε την επιφύλαξη της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας, η οριακή τιµή εκποµπών για τα NOx δεν ισχύει για
τις µονάδες που αποτεφρώνουν επικίνδυνα απόβλητα µόνο.
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Μέχρι την 1η Iανουαρίου 2010, οι αρµόδιες αρχές δύνανται να επιτρέψουν εξαιρέσεις όσον αφορά τα NOx, για υφιστάµενες
µονάδες αποτέφρωσης ονοµαστικής ωριαίας δυναµικότητας µεταξύ 6 και 16 τόνων, εφόσον η µέση τιµή ηµιώρου δεν
υπερβαίνει τα 600 mg/m3 για τη στήλη Α ή τα 400 mg/m3 για τη στήλη Β.

γ) Όλες οι µέσες τιµές περιόδου δειγµατοληψίας ελάχιστης διάρκειας 30 λεπτών και µέγιστης διάρκειας 8 ωρών

Κάδµιο και ενώσεις του, ως κάδµιο (Cd)

Θάλλιο και ενώσεις του, ως θάλλιο (Tl) σύνολο 0,05 mg/m3 σύνολο 0,01 mg/m3 (*)

Υδράργυρος και ενώσεις του, ως υδράργυρος (Hg) 0,05 mg/m3 0,1 mg/m3 (*)

Αντιµόνιο και ενώσεις του, ως αντιµόνιο (Sb)

Αρσενικό και ενώσεις του, ως αρσενικό (As)

Μόλυβδος και ενώσεις του, ως µόλυβδος (Pb)

Χρώµιο και ενώσεις του, ως χρώµιο (Cr)

Κοβάλτιο και ενώσεις του, ως κοβάλτιο (Co) σύνολο 0,5 mg/m3 σύνολο 1 mg/m3 (*)

Χαλκός και ενώσεις του, ως χαλκός (Cu)

Μαγγάνιο και ενώσεις του, ως µαγγάνιο (Mn)

Νικέλιο και ενώσεις του, ως νικέλιο (Ni)

Βανάδιο και ενώσεις του, ως βανάδιο (V)

(*) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007, µέσες τιµές για υφιστάµενες µονάδες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 1996
και οι οποίες αποτεφρώνουν µόνο επικίνδυνα απόβλητα.

Αυτές οι µέσες τιµές καλύπτουν επίσης τις εκποµπές των σχετικών βαρέων µετάλλων και των ενώσεών τους υπό µορφή αερίων
και ατµών.

δ) Οι µέσες τιµές µετρούνται σε περίοδο δειγµατοληψίας ελάχιστης διάρκειας 6 ωρών και µέγιστης διάρκειας 8
ωρών. Η οριακή τιµή εκποµπών αναφέρεται στη συνολική συγκέντρωση διοξινών και φουρανίων, υπολογιζόµενη
βάσει της αρχής των ισοδυνάµων τοξικότητας σύµφωνα µε το παράρτηµα I.

∆ιοξίνες και φουράνια 0,1 ng/m3

ε) Η συγκέντρωση µονοξειδίου του άνθρακα (CO) στα καυσαέρια (εξαιρουµένων των φάσεων εκκίνησης και διακοπής)
δεν υπερβαίνει τις κατωτέρω οριακές τιµές εκποµπών:

— 50 mg/m3 καυσαερίων ως ηµερήσια µέση τιµή,
— 150 mg/m3 καυσαερίων τουλάχιστον στο 95 % όλων των µετρήσεων, ως µέσες τιµές δεκαλέπτου, ή 100 mg/m3

καυσαερίων στο σύνολο των µετρήσεων, ως µέσες τιµές ηµιώρου, λαµβανόµενες κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε 24ώρου.

Η αρµόδια αρχή δύναται να εγκρίνει εξαιρέσεις προκειµένου για µονάδες στις οποίες χρησιµοποιείται τεχνολογία ρευστοστε-
ρεάς κλίνης, µε την προϋπόθεση ότι στη σχετική άδεια προβλέπεται οριακή τιµή εκποµπών για το µονοξείδιο του άνθρακα
(CO) 100 mg/m3 κατ’ ανώτατο όριο, ως ωριαία µέση τιµή.

στ) Τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπίζουν κανόνες που θα διέπουν τις εξαιρέσεις περί των οποίων το παρόν
παράρτηµα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Τύπος υπολογισµού της συγκέντρωσης των εκποµπών στην τυπική εκατοστιαία συγκέντρωση οξυγόνου

ES =
21 – OS

21 – OM

× EM

ES = υπολογιζόµενη συγκέντρωση εκποµπών στην τυπική εκατοστιαία συγκέντρωση οξυγόνου.

EM= µετρούµενη συγκέντρωση εκποµπής

OS= τυπική συγκέντρωση οξυγόνου

OM= µετρούµενη συγκέντρωση οξυγόνου


