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Τροπολογία 1
Hartmut Nassauer
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 30 και 31

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Η νομοθεσία που εκτίθεται στο 
παράρτημα της παρούσας οδηγίας 
περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν 
μέτρα του ποινικού δικαίου, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η πλήρης 
αποτελεσματικότητα των διατάξεων για 
την προστασία το περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 2
Hartmut Nassauer
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 32 και 33

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 β) Οι υποχρεώσεις που επιβάλλει η 
παρούσα οδηγία αφορούν μόνο τις 
διατάξεις της νομοθεσίας που εκτίθεται 
στο σχετικό παράρτημα, οι οποίες 
υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν απαγορευτικά μέτρα κατά την 
εφαρμογή της νομοθεσίας αυτης.

Or. en
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Τροπολογία 3
Hartmut Nassauer
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Όταν αποδεικνύεται ότι μια 
συνεχής δραστηριότητα προκαλεί, μετά 
την πάροδο χρονικού διαστήματος, 
ζημίες στο περιβάλλον, οι οποίες μπορεί 
να στοιχειοθετήσουν ποινική ευθύνη 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, το 
ζήτημα κατά πόσο αυτός που προκάλεσε 
τη ζημία ενήργησε εκ προθέσεως ή εξ 
αμελείας πρέπει να καθορισθεί σε σχέση 
με το χρόνο κατά τον οποίο αυτός που 
προκάλεσε τη ζημία γνώριζε ή όφειλε να 
γνωρίζει τα πραγματικά περιστατικά που 
στοιχειοθετουν το αδίκημα και όχι σε 
σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο 
ξεκίνησε τη δραστηριότητά του αυτός 
που προκάλεσε τη ζημία. Στη συνάρτηση 
αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η 
προηγούμενη χορήγηση έγκρισης, άδειας 
ή σύμφωνης γνώμης δεν πρέπει να 
συνιστά υπό τις συνθήκες αυτές λόγο 
άρσης του άδικου χαρακτήρα της 
πράξης. 

Or. en

Τροπολογία 4
Hartmut Nassauer
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) "παράνομη" κάθε παράβαση της 
κοινοτικής νομοθεσίας ή νόμου, 
κανονιστικών διατάξεων ή απόφασης που 

(α) "παράνομη" κάθε παράβαση της 
κοινοτικής πράξης που εκτίθεται στο 
Παράρτημα ή νόμου, κανονιστικών 
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λαμβάνει αρμόδια αρχή στα κράτη μέλη με 
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

διατάξεων ή απόφασης που λαμβάνει 
αρμόδια αρχή στα κράτη μέλη με στόχο 
την εφαρμογή των εν λόγω νομοθετικών 
διατάξεων της Κοινότητας.

Or. en

Τροπολογία 5
Hartmut Nassauer
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 5, 42 και 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α)"προστατευόμενα είδη άγριας 
πανίδας και χλωρίδας"
i) για το ποινικό αδίκημα του άρθρου 3 
στοιχείο ζ), τα είδη που αναφέρονται:
– στο παράρτημα IV της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας1·
– στο παράρτημα 1 της οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας 
Απριλίου 1979 σχετικά με τη διατήρηση 
των αγρίων πτηνών και τα οποία 
αναφέρονται στο οικείο της άρθρο 4, 
παράγραφος 22· και
i i) για το ποινικό αδίκημα του άρθρου 3 
στοιχείο ζα) σχετικά με το εμπόριο, τα 
είδη που αναφέρονται:
στο παράρτημα Α ή Β του κανονισμού 
338/97/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης 
Δεκεμβρίου 1996 για την προστασία των 
ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με 
τον έλεγχο του εμπορίου τους3·
________________
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 
2006/105/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σελ. 368).
2 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σελ. 1. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 
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2006/105/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σελ. 368).
3 ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σελ. 1. Κανονισμός όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό(ΕΚ) 
αριθ. 1332/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 215 της 
19.8.2005, σελ. 1).

Or. en

Τροπολογία 6
Hartmut Nassauer
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 6, 44, 45 και 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α β) "οικότοπος εντός προστατευόμενης 
περιοχής" κάθε οικότοπος για τον οποίο 
μια περιοχή έχει κηρυχθεί ιδιαιτέρως 
προστατευόμενη 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.

Or. en

Τροπολογία 7
Hartmut Nassauer
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι κάτωθι 
συμπεριφορές αποτελούν ποινικά 
αδικήματα, εφόσον είναι προϊόν ενεργειών 
εκ προθέσεως ή τουλάχιστον βαρειάς 
αμέλειας:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι κάτωθι 
συμπεριφορές αποτελούν ποινικά 
αδικήματα, εφόσον είναι παράνομες και 
προϊόν ενεργειών εκ προθέσεως ή 
τουλάχιστον βαρειάς αμέλειας:



AM\715962EL.doc 7/17 PE404.583v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 8
Hartmut Nassauer
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή 
ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, το 
έδαφος ή το νερό, που προκαλεί θάνατο ή 
σοβαρές σωματικές βλάβες προσώπων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 9
Hartmut Nassauer
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 15, 16 και 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) η παράνομη κατοχή, σύλληψη, βλάβη,
θανάτωση ή εμπορία προστατευόμενων 
ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας ή 
μερών ή παραγώγων αυτών·

(ζ) η κατοχή, σύλληψη, βλάβη, 
κατεργασία ή θανάτωση 
προστατευόμενων ειδών της άγριας 
χλωρίδας και πανίδας ή μερών ή 
παραγώγων αυτών καθώς και η 
θανάτωση ή καταστροφή τους, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η 
σχετική ενέργεια αφορά μια ασήμαντη 
ποσότητα των ειδών αυτών και δεν 
επηρεάζει ουσιωδώς το καθεστώς 
διατήρησης των ειδών·

Or. en
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Τροπολογία 10
Hartmut Nassauer
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 15, 16 και 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) η εμπορία με προστατευόμενα είδη 
άγριας πανίδας και χλωρίδας ή μερών ή 
παραγώγων αυτών, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις στις οποίες η σχετική 
ενέργεια αφορά μια ασήμαντη ποσότητα 
των ειδών αυτών και δεν επηρεάζει 
ουσιωδώς το καθεστώς διατήρησης των 
ειδών·

Or. en

Τροπολογία 11
Hartmut Nassauer
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 14 (ENVI), 17, 59, 60, 61, 62, 63 
και 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η α) η σημαντική επιδείνωση ενός 
οικότοπου εντός μιας προστατευόμενης 
περιοχής λόγω οικοδομικών εργασιών, 
εκχέρσωσης, αποψίλωσης, εκσκαφών και 
γεωργικών εργασιών καθώς και 
εμπρησμού ή άλλων παρόμοιων σοβαρών 
πράξεων·

Or. en
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Τροπολογία 12
Hartmut Nassauer
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 5, 18 και 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) η παράνομη εμπορία ή χρήση ουσιών 
που καταστρέφουν τη στιβάδα του 
όζοντος·

(θ) η εμπορία, ή η παραγωγή, η διάθεση 
στην αγορά, η διανομή ή η χρήση ουσιών 
που καταστρέφουν τη στιβάδα του 
όζοντος·

Or. en

Τροπολογία 13
Hartmut Nassauer
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 α
Αξιόποινες πράξεις εκ βαρείας αμέλειας

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
στοιχεία α) έως στ) και η) και θ) 
αποτελούν αξιόποινες πράξεις εφόσον 
τελούνται εκ βαρείας αμέλειας.

Or. en
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Τροπολογία 14
Hartmut Nassauer
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 α
Έγκριση της νέας νομοθεσίας

Οσάκις εγκρίνονται μεταγενέστερες 
νομοθετικές διατάξεις για την προστασία 
του περιβάλλοντος, ορίζεται ενδεχομένως 
ότι το παράρτημα της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να τροποποιηθεί.

Or. en

Τροπολογία 15
Hartmut Nassauer
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2α ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
- Οδηγία του Συμβουλίου 70/220/ΕΟΚ της 
20ής Μαρτίου 1970 περί προσεγγίσεως 
των νομοθεσιών των κρατών μελών οι 
οποίες αφορούν στα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν κατά της μολύνσεως του αέρος 
από τα αέρια που προέρχονται από
κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με 
τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα 
οχήματα με κινητήρα (καταργείται από 
2ας Ιανουαρίου 2013 με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)·
- Οδηγία του Συμβουλίου 72/306/ΕΟΚ της
2ας Αυγούστου 1972 περί προσεγγίσεως 
των νομοθεσιών των κρατών μελών των 
αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων 
αερίων που προέρχονται από 
πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για 
την προώθηση των οχημάτων
(καταργείται από 2ας Ιανουαρίου 2013 με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007)·
- Οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
16ης Ιουνίου 1975 περί διαθέσεως των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων·
- 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 (καταργείται και 
αντικαθίσταται με ισχύ από 1ης Ιουνίου 
2009 από τον κανονισμό REACH 
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου)·
- Οδηγία 77/537/EOK 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 
πετρελαιοκινητήρες προοριζομένους για 
την προώθηση των γεωργικών ή δασικών 
ελκυστήρων με τροχούς·
- Οδηγία 78/176/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
20ής Φεβρουαρίου 1978 περί των 
αποβλήτων που προέρχονται από τη 
βιομηχανία διοξειδίου του τιτανίου·
- 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·
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- Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως 
των αγρίων πτηνών·
- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 348/81 της 
20ής Ιανουαρίου 1981 περί κοινού 
καθεστώτος που εφαρμόζονται στις 
εισαγωγές των προϊόντων που
προέρχονται από κητοειδή·
- Οδηγία 82/176/EOK του Συμβουλίου της 
22ας Μαρτίου 1982 περί των οριακών 
τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις 
απορρίψεις υδραργύρου από το 
βιομηχανικό τομέα της ηλεκτρόλυσης 
των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων 
(προτείνεται κατάργηση)·
- Οδηγία 83/513/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
26ης Σεπτεμβρίου 1983 για τις οριακές 
τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις 
απορρίψεις καδμίου (προτείνεται 
κατάργηση)·
- 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 
ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων 
των αλκαλίων (προτείνεται κατάργηση)·
- Οδηγία 84/491/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
9ης Οκτωβρίου 1984 σχετικά με τις 
οριακές τιμές και τους ποιοτικούς 
στόχους για τις απορρίψεις 
εξαχλωροκυκλοεξανίου (προτείνεται 
κατάργηση)·
- 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·
- Οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με τις οριακές 
τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις 
απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι 
του παραρτήματος της οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ (προτείνεται κατάργηση)·
- Οδηγία 90/219/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
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23ης Απριλίου 1990 για την περιορισμένη 
χρήση γενετικώς τροποποιημένων 
μικροοργανισμών·
- Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων·
- Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση 
στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων·
- Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα 
απόβλητα·
- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας·
- 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·
- 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·
- Οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 
16ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη διάθεση 
των πολυχλωροδιφαινυλίων και των 
πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)·
- Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 
9ης Δεκεμβρίου 1996 για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες 
ουσίες·
- 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 
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εκπομπής αερίων και σωματιδιακών 
ρύπων προερχόμενων από κινητήρες 
εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται
σε μη οδικά κινητά μηχανήματα·
- 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·
- Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη διάθεση 
βιοκτόνων στην αγορά·
- Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την 
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και 
ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 
93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου·
- 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·
- Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 
26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής 
ταφής των αποβλήτων·
- Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 
μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 
υγρών καυσίμων σε θείο και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ·
- Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους·
- Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 
φορτίου·
- Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
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πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων·
- Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Δεκεμβρίου 2000, για την 
αποτέφρωση των αποβλήτων·
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για 
τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα 
του όζοντος·
- Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη 
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών στο περιβάλλον και την 
κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου·
- Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό 
των εκπομπών στην ατμόσφαιρα 
ορισμένων ρύπων·
- Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)·
- 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·
- 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 
τροφοδοτουνται με φυσικό αέριο ή 
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υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε 
οχήματα·
- Οδηγία 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 
14ης Νοεμβρίου 2005 , για την εφαρμογή 
της οδηγίας 2005/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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
τροφοδοτουνται με φυσικό αέριο ή 
υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε 
οχήματα και την τροποποίηση των 
παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της εν 
λόγω οδηγίας· 
- 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·
- Οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2006 , περί των στερεών 
αποβλήτων·
- Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2006 , σχετικά με τη 
διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ·
- Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2006 , για την ενεργειακή 
απόδοση κατά την τελική χρήση και τις 
ενεργειακές υπηρεσίες και για την 
κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου·
- 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 
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συσσωρευτών και με την κατάργηση της 
οδηγίας 91/157/ΕΟΚ·
- 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·
- Κανονισμός (EK) αριθ. 1013/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006 , για 
τις μεταφορές αποβλήτων·
- 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 
(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων (θα καταργήσει 
την οδηγία 70/220/ΕΟΚ με ισχύ από 2 
Ιανουαρίου 2013)·
- 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.
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