L 328/28

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6.12.2008

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2008/99/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Νοεμβρίου 2008
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Οι κοινοί κανόνες για τα ποινικά αδικήματα καθιστούν
δυνατή τη χρήση αποτελεσματικών μεθόδων έρευνας και
βοήθειας εντός και μεταξύ των κρατών μελών.

(5)

Για να επιτευχθεί αποτελεσματική προστασία του περιβάλλο
ντος, είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να θεσπισθούν αποτρεπτικότε
ρες κυρώσεις για τις δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς
για το περιβάλλον και οι οποίες συνήθως προκαλούν ή
ενδέχεται να προκαλέσουν ουσιαστική βλάβη στον αέρα,
συμπεριλαμβανόμενης της στρατόσφαιρας, το έδαφος, το
νερό, τα ζώα ή τα φυτά, συμπεριλαμβανόμενης της διατή
ρησης των βιολογικών ειδών.

(6)

Η παράλειψη συμμόρφωσης προς επιβαλλόμενη από το νόμο
πράξη μπορεί να έχει τις ίδιες επιπτώσεις με την ενεργητική
συμπεριφορά και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να συνεπάγεται
αντίστοιχες κυρώσεις.

(7)

Κατά συνέπεια, τέτοια συμπεριφορά θα πρέπει να θεωρείται
ποινικό αδίκημα σε όλη την Κοινότητα, εφόσον είναι εσκεμ
μένη ή οφείλεται σε βαριά αμέλεια.

(8)

Η νομοθεσία, η οποία εκτίθεται στα παραρτήματα της
παρούσας οδηγίας, περιέχει διατάξεις που θα πρέπει να υπό
κεινται σε μέτρα ποινικού δικαίου για να εξασφαλίζεται η
πλήρης αποτελεσματικότητα των κανόνων για την προστασία
του περιβάλλοντος.

(9)

Οι υποχρεώσεις βάσει της παρούσας οδηγίας αφορούν μόνο
τις διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία απαριθμείται στα
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, οι οποίες επιβάλλουν
στα κράτη μέλη την υποχρέωση να θεσπίζουν απαγορευτικά
μέτρα κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής.

(10)

Η παρούσα οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προβλέ
πουν ποινικές κυρώσεις στην εθνική νομοθεσία τους για
σοβαρές παραβάσεις διατάξεων του κοινοτικού δικαίου σχε
τικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Η παρούσα οδη
γία δεν δημιουργεί υποχρεώσεις όσον αφορά την εφαρμογή
αυτών των κυρώσεων ή οιουδήποτε άλλου διαθέσιμου
συστήματος επιβολής του νόμου, σε επιμέρους περιπτώσεις.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής (1),
Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 174 παράγραφος 2 της συνθήκης, η
πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος
αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας.
Η Κοινότητα ανησυχεί λόγω της αύξησης των περιβαλλοντι
κών αδικημάτων και των επιπτώσεών τους, που ολοένα και
συχνότερα υπερβαίνουν τα σύνορα των κρατών στα οποία
διαπράττονται. Τα εν λόγω αδικήματα απειλούν το περιβάλ
λον και, ως εκ τούτου, επιβάλλεται να αντιμετωπίζονται
δεόντως.
Από την ήδη υπάρχουσα πείρα προκύπτει ότι τα υφιστάμενα
συστήματα κυρώσεων δεν επαρκούν για την επίτευξη πλή
ρους συμμόρφωσης προς το δίκαιο σχετικά με την προστα
σία του περιβάλλοντος. Η εν λόγω συμμόρφωση μπορεί και
θα πρέπει να ενισχύεται με τη διαθεσιμότητα ποινικών κυρώ
σεων, οι οποίες θα εκφράζουν την κοινωνική αποδοκιμασία
με τρόπο ποιοτικά διαφορετικό από τις διοικητικές κυρώσεις
ή τον προβλεπόμενο από το αστικό δίκαιο μηχανισμό απο
ζημιώσεων.

(1) ΕΕ C 10 της 15.1.2008, σ. 47.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 (δεν έχει
ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου
λίου της 24ης Οκτωβρίου 2008.
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(11)

Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη άλλων συστη
μάτων απόδοσης ευθυνών για την πρόκληση βλάβης στο
περιβάλλον, δυνάμει του κοινοτικού ή του εθνικού δικαίου.

(12)

Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία προβλέπει ελάχιστους
κανόνες, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να θεσπίζουν
ή να διατηρούν αυστηρότερα μέτρα σχετικά με την αποτελε
σματική προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού
δικαίου. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι συμβατά με τη
συνθήκη.

(13)

(14)

(15)

(16)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή πλη
ροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας,
ώστε να καθίσταται δυνατή η εκ μέρους της αξιολόγηση των
επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας.
Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η
εξασφάλιση αποτελεσματικότερης προστασίας του περιβάλ
λοντος, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη
μέλη και, ως εκ τούτου, λόγω του εύρους και των αποτελε
σμάτων της παρούσας οδηγίας, μπορεί να επιτευχθεί καλύ
τερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να υιοθετήσει
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, του
άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλο
γικότητας, του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερ
βαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερό
μενου στόχου.
Οσάκις θεσπίζονται μεταγενέστερες νομοθετικές διατάξεις
για θέματα περιβάλλοντος, θα πρέπει να καθίσταται, κατά
περίπτωση, σαφές ότι θα εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία.
Εφόσον επιβάλλεται, το άρθρο 3 θα πρέπει να τροποποιηθεί.
Η παρούσα οδηγία σέβεται τα βασικά δικαιώματα και τηρεί
τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στο Χάρτη των Θεμε
λιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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ii) όσον αφορά δραστηριότητες που διέπονται από τη συνθήκη
Ευρατόμ, της νομοθεσίας που έχει υιοθετηθεί βάσει της
συνθήκης Ευρατόμ και εκτίθεται στο παράρτημα Β, ή
iii) νόμου, κανονιστικής διάταξης κράτους μέλους ή απόφασης
που λαμβάνει αρμόδια αρχή κράτους μέλους, που ενεργο
ποιεί την κοινοτική νομοθεσία στην οποία αναφέρεται το
σημείο i) ή το σημείο ii)·
β) «προστατευόμενα είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας»:
i) για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο στ), τα είδη που
απαριθμούνται:
— στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβου
λίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας (1),
— στο παράρτημα Ι και τα οποία ορίζονται στο άρθρο 4
παράγραφος 2, της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβου
λίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των
αγρίων πτηνών (2),
ii) για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο ζ), τα είδη που
απαριθμούνται στα παραρτήματα Α ή Β του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996,
για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με
τον έλεγχο του εμπορίου τους (3)·
γ) «οικότοπος εντός προστατευόμενης περιοχής»: κάθε οικότοπος
ειδών για τον οποίο μια περιοχή έχει κηρυχθεί ιδιαιτέρως προ
στατευόμενη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2 της
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, ή κάθε φυσικός οικότοπος ή οικότοπος
ειδών για τον οποίο μια περιοχή έχει κηρυχθεί ως ιδιαίτερη
περιοχή διατήρησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·
δ) «νομικό πρόσωπο»: κάθε νομική οντότητα που έχει το καθεστώς
αυτό βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, πλην κρατών ή
δημοσίων φορέων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας
καθώς και διεθνών οργανισμών δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα σχετικά με το ποινικό δίκαιο
ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικότερα το περιβάλλον.

Αδικήματα
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ακόλουθη συμπεριφορά αποτε
λεί ποινικό αδίκημα, εφόσον είναι παράνομη και είναι εσκεμμένη ή
οφείλεται σε βαριά αμέλεια:

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
α) «παράνομη»: κάθε παράβαση:
i) της νομοθεσίας που έχει υιοθετηθεί βάσει της συνθήκης ΕΚ
και εκτίθεται στο παράρτημα Α, ή

α) η απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή ποσότητας υλικών ή ιοντί
ζουσας ακτινοβολίας στον αέρα, το έδαφος ή το νερό, που
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρές
σωματικές βλάβες, σε πρόσωπα, ή ουσιαστικές βλάβες, στην
ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του εδάφους, την ποιότητα
του νερού ή στα ζώα ή τα φυτά·
(1) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
(2) ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.
(3) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.
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β) η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων, συμπε
ριλαμβανομένης της επιχειρησιακής εποπτείας των πράξεων
αυτών και της επακόλουθης συντήρησης των εγκαταστάσεων
διάθεσης, και συμπεριλαμβανομένων δράσεων που εκτελούνται
από εμπόρους ή μεσίτες (διαχείριση των αποβλήτων), που προ
καλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν τον θάνατο ή σοβαρές
σωματικές βλάβες, σε πρόσωπα, ή ουσιαστικές βλάβες, στην
ποιότητα του αέρα, στην ποιότητα του εδάφους ή στην ποιό
τητα του νερού, ή στα ζώα ή τα φυτά·

6.12.2008

Άρθρο 4
Ηθική αυτουργία και συνέργεια
Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η ηθική αυτουργία και η συ
νέργεια στην εσκεμμένη συμπεριφορά του άρθρου 3 τιμωρείται ως
ποινικό αδίκημα.

Άρθρο 5
Κυρώσεις
γ) η αποστολή αποβλήτων, οσάκις η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 35 του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφο
ρές αποβλήτων (1) και διενεργείται σε μη αμελητέα ποσότητα,
ανεξάρτητα από το εάν εκτελείται ως ενιαία μεταφορά ή ως
πολλαπλές μεταφορές που φαίνονται αλληλένδετες·

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλί
ζουν ότι τα αδικήματα τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4
τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποι
νικές κυρώσεις.

Άρθρο 6
Ευθύνη νομικών προσώπων
δ) η λειτουργία μονάδας, η οποία εκτελεί επικίνδυνες δραστηριό
τητες ή στην οποία αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται επικίν
δυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, και η οποία, προκαλεί ή
ενδέχεται να προκαλέσει, εκτός της μονάδας, τον θάνατο ή
σοβαρές σωματικές βλάβες, σε πρόσωπα, ή ουσιαστικές βλάβες,
στην ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του εδάφους ή την
ποιότητα του νερού, ή στα ζώα ή τα φυτά·

ε) η παραγωγή, η επεξεργασία, ο χειρισμός, η χρήση, η κατοχή, η
αποθήκευση, η μεταφορά, η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η διάθεση
πυρηνικών υλικών ή άλλων επικινδύνων ραδιενεργών ουσιών
που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρή
σωματική βλάβη σε πρόσωπα ή ουσιαστική βλάβη στην ποιό
τητα του αέρα, την ποιότητα του εδάφους ή την ποιότητα του
νερού, ή στα ζώα ή τα φυτά·

1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα νομικά πρόσωπα να είναι
δυνατό να θεωρηθούν υπεύθυνα για τα αδικήματα που αναφέρονται
στα άρθρα 3 και 4, εφόσον τα αδικήματα αυτά διαπράττονται επ’
ωφελεία τους από οιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο κατέχει ιθύνουσα
θέση εντός του νομικού προσώπου και ενεργεί ατομικά ή ως μέλος
οργάνου του νομικού προσώπου με βάση:

α) εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου·

β) εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου·
ή

γ) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.
στ) η θανάτωση, ο αφανισμός, η κατοχή ή η σύλληψη προστατευό
μενων ειδών της άγριας χλωρίδας ή πανίδας, εξαιρουμένων των
περιπτώσεων που η συμπεριφορά αφορά αμελητέα ποσότητα
αυτών των ειδών και έχει αμελητέο αντίκτυπο στο καθεστώς
διατήρησης των ειδών·

ζ) η εμπορία με προστατευόμενα είδη άγριας πανίδας ή χλωρίδας
ή μερών ή παραγώγων αυτών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων
που η συμπεριφορά αφορά αμελητέα ποσότητα των ειδών
αυτών και έχει αμελητέο αντίκτυπο στο καθεστώς διατήρησης
των ειδών·

η) κάθε συμπεριφορά που προκαλεί την ουσιαστική υποβάθμιση
οικολογικού ενδιαιτήματος εντός προστατευόμενης περιοχής·

2.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι νομικά πρόσωπα
είναι δυνατό να θεωρηθούν υπεύθυνα και στην περίπτωση που η
έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου, από πρόσωπο που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, κατέστησε δυνατή τη διάπραξη αδικήματος που ανα
φέρεται στα άρθρα 3 και 4 επ’ ωφελεία νομικού προσώπου από
πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του.

3.
Η ευθύνη νομικών προσώπων βάσει των παραγράφων 1 και 2
δεν αποκλείει ποινική δίωξη κατά φυσικών προσώπων που είναι
δράστες, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στα αδικήματα που αναφέ
ρονται στα άρθρα 3 και 4.

Άρθρο 7
Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων

θ) η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση στην αγορά ή η
χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
(1) ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλί
σουν ότι τα νομικά πρόσωπα τα οποία θεωρούνται υπεύθυνα βάσει
του άρθρου 6 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές κυρώσεις.

6.12.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/31

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία

Έναρξη ισχύος

1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με
την παρούσα οδηγία πριν από τις 26 Δεκεμβρίου 2010.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 10

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. Ο τρόπος της αναφοράς καθο
ρίζεται από τα κράτη μέλη.

Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Στρασβούργο, 19 Νοεμβρίου 2008.

2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία καθώς και πίνακα αντιστοιχίας
μεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Κατάλογος κοινοτικών νομοθετικών πράξεων, που εκδόθηκαν δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, η παράβαση των οποίων
συνιστά παράνομη συμπεριφορά κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 στοιχείο α) σημείο i) της παρούσας οδηγίας
— Οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα (1)·
— Οδηγία 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Αυγούστου 1972, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
που αφορούν τα μέτρα κατά της ρύπανσης που προκαλείται από τις εκπομπές των πετρελαιοκινητήρων οχημάτων (2)·
— Οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (3)·
— Οδηγία 76/160/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1975, περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως (4)·
— Οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (5)·
— Οδηγία 77/537/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των
αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιο
κινητήρες προοριζομένους για την προώθηση των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (6)·
— Οδηγία 78/176/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1978, περί των αποβλήτων που προέρχονται από τη
βιομηχανία διοξειδίου του τιτανίου (7)·
— Οδηγία 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1978, περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της
χρησιμοποιήσεως φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες (8)·
— Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (9)·
— Οδηγία 82/176/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1982, περί των οριακών τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις
απορρίψεις υδραργύρου από τον βιομηχανικό τομέα της ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων (10)·
— Οδηγία 83/513/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 1983, για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για
τις απορρίψεις καδμίου (11)·
— Οδηγία 84/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 1984, για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους όσον
αφορά τις απορρίψεις υδραργύρου σε τομείς άλλους εκτός του τομέα της ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων των
αλκαλίων (12)·
— Οδηγία 84/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1984, σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
από βιομηχανικές εγκαταστάσεις (13)·
— Οδηγία 84/491/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1984, σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους
για τις απορρίψεις εξαχλωροκυκλοεξανίου (14)·
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— Οδηγία 85/203/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1985, σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότητας του αέρα για το
διοξείδιο του αζώτου (1)·
— Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του
εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (2)·
— Οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους
για τις απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας
76/464/ΕΟΚ (3)·
— Οδηγία 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 1987, σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από τον αμίαντο (4)·
— Οδηγία 90/219/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων
μικροοργανισμών (5)·
— Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (6)·
— Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (7)·
— Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση
γεωργικής προέλευσης (8)·
— Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα (9)·
— Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας (10)·
— Οδηγία 92/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των διαδικασιών εναρμόνισης των
προγραμμάτων περιορισμού της ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα της βιομηχανίας διοξειδίου του τιτανίου, με
προοπτική την εξάλειψή της (11)·
— Οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής: οι διατάξεις
που τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2003/44/ΕΚ (12)·
— Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και
τα απορρίμματα συσκευασίας (13)·
— Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τον έλεγχο των
εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις
τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων (14)·
— Οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά
με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (15)·
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— Οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1996, για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των
πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT) (1)·
— Οδηγία 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του
αέρα του περιβάλλοντος (2)·
— Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (3)·
— Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχό
μενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (4)·
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και
χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (5)·
— Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση
βιοκτόνων στην αγορά (6)·
— Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα
των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (7)·
— Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλω
σης (8)·
— Οδηγία 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1999, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών
ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις (9)·
— Οδηγία 1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999, σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου,
διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος (10)·
— Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (11)·
— Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων
υγρών καυσίμων σε θείο (12)·
— Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο
τέλος του κύκλου ζωής τους (13)·
— Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (14)·
— Οδηγία 2000/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2000, για οριακές τιμές
βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος (15)·
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— Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για την αποτέφρωση
των αποβλήτων (1)·
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (2)·
— Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (3)·
— Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό
των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων (4)·
— Οδηγία 2002/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το όζον
στον ατμοσφαιρικό αέρα (5)·
— Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (6)·
— Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (7)·
— Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το
αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό
αέρα (8)·
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με
τα απορρυπαντικά (9)·
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους
έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (10)·
— Οδηγία 2005/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών
ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων
ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε
οχήματα (11)·
— Οδηγία 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2005, για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/55/ΕΚ του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που
χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που
τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα (12)·
— Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη
διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης (13)·
— Οδηγία 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, για τη ρύπανση
που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας (14)·
— Οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών
αποβλήτων (15)·
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332 της 28.12.2000, σ. 91.
244 της 29.9.2000, σ. 1.
106 της 17.4.2001, σ. 1.
309 της 27.11.2001, σ. 1.
67 της 9.3.2002, σ. 14.
37 της 13.2.2003, σ. 19.
37 της 13.2.2003, σ. 24.
23 της 26.1.2005, σ. 3.
104 της 8.4.2004, σ. 1.
158 της 30.4.2004, σ. 7.
275 της 20.10.2005, σ. 1.
313 της 29.11.2005, σ. 1.
64 της 4.3.2006, σ. 37.
64 της 4.3.2006, σ. 52.
114 της 27.4.2006, σ. 9.
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— Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχεί
ριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (1)·
— Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των
συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων (2)·
— Οδηγία 2006/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, περί της ποιότητος
των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων (3)·
— Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (4)·
— Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την
προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (5)·
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (6)·
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις
μεταφορές αποβλήτων (7)·
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά
την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (ευρώ 5
και ευρώ 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (8)·
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση
ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο
των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων (9)·
— Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (10).
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102 της 11.4.2006, σ. 15.
161 της 14.6.2006, σ. 12.
264 της 25.9.2006, σ. 20.
266 της 26.9.2006, σ. 1.
372 της 27.12.2006, σ. 19.
161 της 14.6.2006, σ. 1.
190 της 12.7.2006, σ. 1.
171 της 29.6.2007, σ. 1.
316 της 4.12.2007, σ. 6.
24 της 29.1.2008, σ. 8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
Κατάλογος κοινοτικών νομοθετικών πράξεων, που εκδόθηκαν δυνάμει της συνθήκης Ευρατόμ, η παράβαση των οποίων
συνιστά παράνομη συμπεριφορά κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 στοιχείο α) σημείο ii) της παρούσας οδηγίας
— Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για
την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες
ακτινοβολίες (1)
— Οδηγία 2003/122/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τον έλεγχο των κλειστών πηγών ραδιενέρ
γειας και των έκθετων πηγών (2)
— Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των
αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου (3)

(1) ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 57.
(3) ΕΕ L 337 της 5.12.2006, σ. 21.
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