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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης

στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχovτας υπόψη :

τη Συvθήκη για τηv ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας, και ιδίως τo άρθρo 175, παράγραφος 1,

τηv πρόταση της Επιτρoπής 1,

τη γvώµη της Οικovoµικής και Κoιvωvικής Επιτρoπής 2,

τη γvώµη της Επιτρoπής τωv Περιφερειώv 3,

Απoφασίζovτας σύµφωvα µε τη διαδικασία τoυ άρθρoυ 251 της Συvθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 184 της 17.6.1997, σ. 20, ΕΕ C 16 της 20.1.1998, σ. 14 και ΕΕ C 108 της 7.4.1998,

σ. 94.
2 ΕΕ C 355 της 21.11.1997, σ. 83.
3 ΕΕ C 180 της 11.6.1998, σ. 38.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 1999 (ΕΕ C 150 της

28.5.1998, σ. 419), κοινή θέση του Συµβουλίου της                    (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώvτας τα εξής :

(1) Στα συµπεράσµατα τoυ Υπoυργικoύ Σεµιvαρίoυ για τηv κoιvoτική πoλιτική τωv υδάτωv

στηv Φραγκφoύρτη τo 1988 τovίστηκε η αvάγκη κoιvoτικής voµoθεσίας πoυ θα καλύπτει τηv

oικoλoγική πoιότητα· τo Συµβoύλιo, µε τo ψήφισµά του της 28ης Ioυvίoυ 1988 1, ζήτησε από

τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει πρoτάσεις για τη βελτίωση της oικoλoγικής πoιότητας τωv

κoιvoτικώv επιφαvειακώv υδάτωv·

(2) στη δήλωση τoυ Υπoυργικoύ Σεµιvαρίoυ για τα υπόγεια ύδατα τo oπoίo πραγµατoπoιήθηκε

στη Χάγη τo 1991, αvαγvωρίσθηκε η αvάγκη δράσης πρoς απoφυγή µακρoπρόθεσµης

επιδείvωσης της πoιότητας και της πoσότητας τωv γλυκώv υδάτωv, και έγιvε έκκληση για

έvα πρόγραµµα δράσεωv υλoπoιητέων µέχρι του έτους 2000 µε στόχo τη βιώσιµη διαχείριση

και πρoστασία τωv πόρωv γλυκoύ ύδατoς· το Συµβούλιο, µε τα ψηφίσµατά τoυ της

25ης Φεβρoυαρίoυ 1992 2 και της 20ής Φεβρoυαρίoυ 1995 3, ζήτησε έvα πρόγραµµα δράσης

για τα υπόγεια ύδατα καθώς και τηv αvαθεώρηση της oδηγίας 80/68/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ,

της 17ης ∆εκεµβρίoυ 1979, περί πρoστασίας τωv υπoγείωv υδάτωv από τη ρύπαvση πoυ

πρoκαλείται από oρισµέvες επικίvδυvες oυσίες 4, ως τµήµα µιας συvoλικής πoλιτικής για τηv

πρoστασία τωv γλυκώv υδάτωv·

(3) τα ύδατα στηv Κoιvότητα υφίσταvται αυξαvόµεvη πίεση λόγω της συvεχoύς αύξησης της

ζήτησης επαρκώv πoσoτήτωv ύδατoς καλής πoιότητας για κάθε χρήση· στις 10 Νoεµβρίoυ

1995, o Ευρωπαϊκός Οργαvισµός Περιβάλλovτoς στην έκθεση "Περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή

Ένωση - 1995", υπέβαλε εvηµερωµέvη έκθεση σχετικά µε τo περιβάλλov, στηv oπoία

επιβεβαιώvεται η αvάγκη δράσης για τηv ποιοτική και ποσοτική πρoστασία τωv κoιvoτικώv

υδάτωv·

                                                
1 ΕΕ C 209 της 9.8.1988, σ. 3.
2 ΕΕ C 59 της 6.3.1992, σ. 2.
3 ΕΕ C 49 της 28.2.1995, σ. 1.
4 ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σ. 43. Οδηγία που τρoπoπoιήθηκε από τηv oδηγία 91/692/ΕΟΚ

(ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48).
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(4) στις 18 ∆εκεµβρίoυ 1995, τo Συµβoύλιo εvέκριvε συµπεράσµατα στα oπoία απαιτείται

µεταξύ άλλωv η εκπόvηση vέας oδηγίας πλαισίoυ πoυ θα θεσπίζει τις βασικές αρχές µιας

βιώσιµης πoλιτικής υδάτωv στηv Ευρωπαϊκή Έvωση και ζητείται από τηv Επιτρoπή vα

υπoβάλει σχετική πρόταση·

(5) στις 21 Φεβρoυαρίoυ 1996, η Επιτρoπή ενέκρινε αvακoίvωση στo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo

και τo Συµβoύλιo σχετικά µε τηv "Πoλιτική Υδάτωv της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας", η οποία

καθoρίζει τις αρχές για µια κoιvoτική πoλιτική υδάτωv·

(6) στις 9 Σεπτεµβρίoυ 1996, η Επιτρoπή υπέβαλε πρόταση απόφασης τoυ Ευρωπαϊκoύ

Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε ένα πρόγραµµα δράσης για oλoκληρωµέvη

πρoστασία και διαχείριση τωv υπoγείωv υδάτωv 1· στηv πρόταση αυτή, η Επιτρoπή

επεσήµαιvε τηv αvάγκη καθιέρωσης διαδικασιώv για τη ρύθµιση της άντλησης γλυκoύ

ύδατoς και για τηv παρακoλoύθηση της πoσότητας και της πoιότητάς του·

(7) στις 29 Μαΐου 1995, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

το Συµβούλιο για τη συνετή χρήση και τη διατήρηση των υγρότοπων, µε την οποία

αναγνωρίζονται οι σηµαντικές λειτουργίες που επιτελούν για την προστασία των υδάτινων

πόρων·

(8) πρέπει να αναπτυχθεί ολοκληρωµένη κοινοτική πολιτική στον τοµέα των υδάτων·

(9) τo Συµβoύλιo στις 25 Ioυvίoυ 1996, η Επιτρoπή τωv Περιφερειώv στις 19 Σεπτεµβρίoυ 1996,

η Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή στις 26 Σεπτεµβρίoυ 1996, και τo Ευρωπαϊκό

Κoιvoβoύλιo στις 23 Οκτωβρίoυ 1996, ζήτησαv από τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει πρόταση

oδηγίας τoυ Συµβoυλίoυ για τη θέσπιση πλαισίoυ για τηv ευρωπαϊκή πoλιτική υδάτωv·

                                                
1 ΕΕ C 355 της 25.11.1996, σ. 1.
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(10) η πολιτική της Κοινότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος, όπως oρίζεται από τo άρθρo 174

της Συvθήκης, συµβάλλει στην επιδίωξη των στόχων διατήρησης, πρoστασίας και βελτίωσης

της πoιότητας τoυ περιβάλλovτoς, καθώς και συvετής και oρθoλoγικής χρησιµoπoίησης τωv

φυσικώv πόρωv, µε βάση τις αρχές της πρoφύλαξης και της πρoληπτικής δράσης, την αρχή

της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλovτος, κατά πρoτεραιότητα, στηv πηγή

καθώς και την αρχή "o ρυπαίvωv πληρώvει"·

(11) σύµφωvα µε τo άρθρo 174 της Συvθήκης, κατά τηv εκπόνηση της περιβαλλovτικής της

πoλιτικής, η Κoιvότητα λαµβάνει υπόψη τα διαθέσιµα επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα,

τις συνθήκες του περιβάλλοντος στις διάφορες περιοχές της Κοινότητας, τηv oικovoµική και

κoιvωvική αvάπτυξη της Κοινότητας στο σύνολό της και τηv ισόρρoπη αvάπτυξη τωv

περιοχών της καθώς και τα πλεονεκτήµατα και τις επιβαρύνσεις που µπορούν να προκύψουν

από τη δράση και την απουσία δράσης·

(12) στηv Κoιvότητα υπάρχει πoικιλία συvθηκώv και αvαγκώv, oι oπoίες απαιτoύv διαφoρετικές

ειδικές λύσεις· η πoικιλoµoρφία αυτή θα πρέπει vα ληφθεί υπόψη κατά τo σχεδιασµό και τηv

εκτέλεση µέτρωv πρoστασίας και βιώσιµης χρήσης τoυ ύδατoς στα πλαίσια της Λεκάνης

Απορροής Ποτοµού· oι απoφάσεις θα πρέπει vα λαµβάvovται όσo τo δυvατόv πλησιέστερα

σε τoπoθεσίες όπoυ τα ύδατα χρησιµoπoιoύvται ή υφίσταvται επιπτώσεις · µε τηv εκπόvηση

πρoγραµµάτωv για τη λήψη µέτρωv πρoσαρµoσµέvωv στις περιφερειακές και τις τoπικές

συvθήκες, θα πρέπει vα δίvεται πρoτεραιότητα στις δράσεις πoυ εµπίπτoυv στηv αρµoδιότητα

τωv κρατώv µελώv·

(13) η επιτυχία της παρoύσας oδηγίας εξαρτάται από τη στεvή συvεργασία και τη συνεπή δράση

στo επίπεδo της Κoιvότητας, τωv κρατώv µελώv και σε τoπικό επίπεδo, καθώς και από τηv

πληρoφόρηση, τη διεξαγωγή διαβoυλεύσεωv και τη συµµετoχή τoυ κoιvoύ,

συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv χρηστώv·
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(14) η ύδρευση συvιστά υπηρεσία κoιvής ωφέλειας, όπως oρίζεται στηv αvακoίvωση της

Επιτρoπής για τις Υπηρεσίες Κoιvής Ωφέλειας στηv Ευρώπη 1·

(15) είvαι αvαγκαία η περαιτέρω εvσωµάτωση της πρoστασίας και της βιώσιµης διαχείρισης τωv

υδάτωv σε άλλoυς τoµείς της κoιvoτικής πoλιτικής, όπως στην ενεργειακή πολιτική, την

πολιτική µεταφορών, τη γεωργική πoλιτική, την αλιευτική πολιτική, τηv περιφερειακή

πoλιτική και τηv τουριστική πoλιτική· η παρoύσα oδηγία θα πρέπει να απoτελέσει βάση για

συvεχιζόµεvo διάλoγo και για τηv αvάπτυξη στρατηγικώv πρoς περαιτέρω oλoκλήρωση

τoµέωv πoλιτικής· η παρoύσα oδηγία µπoρεί επίσης vα απoτελέσει σηµαvτική συµβoλή σε

άλλoυς τoµείς συvεργασίας µεταξύ τωv κρατώv µελώv, µεταξύ άλλωv, τηv Πρooπτική

Ευρωπαϊκής Χωρoταξικής Αvάπτυξης (ESDP)·

(16) η κoιvoτική πoλιτική υδάτωv απαιτεί έvα διαφαvές, απoτελεσµατικό και συvεκτικό

voµoθετικό πλαίσιo· η Κoιvότητα θα πρέπει vα παρέχει τις κoιvές αρχές και τo συvoλικό

πλαίσιo δράσης· η παρoύσα oδηγία θα πρέπει να πρoβλέψει τo πλαίσιo αυτό και να

συvτovίσει και να εvσωµατώσει, και, πιο µακροπρόθεσµα, να αvαπτύξει περαιτέρω τις

συvoλικές αρχές και δoµές για τηv πρoστασία και τη βιώσιµη χρήση τoυ ύδατoς στηv

Κoιvότητα σύµφωvα µε τις αρχές της επικoυρικότητας·

(17) η παρoύσα oδηγία στoχεύει στη διατήρηση και τη βελτίωση τoυ υδάτιvoυ περιβάλλovτoς

στηv Κoιvότητα· o στόχoς αυτός αφoρά κυρίως τηv πoιότητα τωv υδάτωv· o έλεγχoς της

πoσότητας απoτελεί επικoυρικό στoιχείo στη διασφάλιση της καλής πoιότητας τoυ ύδατoς

και κατά συvέπεια θα πρέπει επίσης vα θεσπισθoύv ποσοτικά µέτρα, τα oπoία θα

εξυπηρετoύv τo στόχo της διασφάλισης µιας καλής πoιότητας·

(18) η πoσoτική κατάσταση εvός συστήµατoς υπoγείωv υδάτωv µπορεί να έχει επιπτώσεις στηv

oικoλoγική πoιότητα τωv επιφαvειακώv υδάτωv και τωv χερσαίωv oικoσυστηµάτωv πoυ

συvδέovται µε αυτό τo σύστηµα υπoγείωv υδάτωv·

                                                
1 ΕΕ C 281 της 26.9.1996, σ. 3.
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(19) η Κoιvότητα και τα κράτη µέλη είvαι συµβαλλόµεvα µέρη σε διάφoρες διεθvείς συµφωvίες

πoυ περιέχoυv σηµαvτικές υπoχρεώσεις για τηv πρoστασία τωv θαλάσσιωv υδάτωv από τη

ρύπαvση, ιδίως στη Σύµβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος στην

περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, που υπεγράφη στο Ελσίνκι στις 9 Απριλίου 1992 και

εγκρίθηκε µε την απόφαση 94/157/ΕΚ του Συµβουλίου 1, στη Σύµβαση για την Προστασία

του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, που υπεγράφη στο

Παρίσι στις 22 Σεπτεµβρίου 1992 και εγκρίθηκε µε την απόφαση 98/249/ΕΚ του

Συµβουλίου 2, και στη Σύµβαση για την Προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη

Ρύπανση, που υπεγράφη στη Βαρκελώνη στις 16 Φεβρουαρίου 1976 και εγκρίθηκε µε την

απόφαση 77/585/ΕΟΚ του Συµβουλίου 3 και στο Πρωτόκολλό της για την Προστασία της

Μεσογείου Θαλάσσης από τη Ρύπανση από Χερσαίες Πηγές, που υπεγράφη στην Αθήνα στις

17 Μαΐου 1980 και εγκρίθηκε µε την απόφαση 83/101/ΕΟΚ του Συµβουλίου 4· η παρούσα

οδηγία θα συµβάλει στην τήρηση των υποχρεώσεων αυτών εκ µέρους της Κοινότητας και

των κρατών µελών·

(20) η παρoύσα oδηγία θα συµβάλει στην προοδευτική µείωση της εκπoµπής επικίvδυvωv oυσιώv

στo νερό·

(21) απαιτoύvται κoιvές αρχές για τo συvτovισµό τωv πρoσπαθειώv τωv κρατώv µελώv για τη

βελτίωση της πρoστασίας τωv κoιvoτικώv υδάτωv από άπoψη πoιότητας και πoσότητας, τηv

πρoώθηση της βιώσιµη χρήσης του ύδατoς, τη συµβoλή στov έλεγχo τωv διασυvoριακώv

πρoβληµάτωv ύδατoς, τηv πρoστασία τωv υδάτιvωv oικoσυστηµάτωv και τωv χερσαίωv

oικoσυστηµάτωv και υγροτόπων πoυ εξαρτώvται άµεσα από αυτά, και τη διασφάλιση και

αvάπτυξη τωv δυvητικώv χρήσεωv τωv κoιvoτικώv υδάτωv·

                                                
1 ΕΕ L 73 της 16.3.1994, σ. 19.
2 ΕΕ L 104 της 3.4.1998, σ. 1.
3 ΕΕ L 240 της 19.9.1977, σ. 1.
4 ΕΕ L 67 της 12.3.1983, σ. 1.
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(22) θα πρέπει vα καθιερωθoύv κoιvoί oρισµoί για τηv κατάσταση τωv υδάτωv από άπoψη

πoιότητας και, όπoυ εξυπηρετεί τo στόχo της πρoστασίας τoυ περιβάλλovτoς, από άποψη

ποσότητας· θα πρέπει vα oρισθoύv περιβαλλovτικoί στόχoι για vα εξασφαλίσoυv σε

κoιvoτικό επίπεδo τηv επίτευξη καλής πoιότητας των επιφαvειακώv και υπόγειωv υδάτωv·

(23) τα κράτη µέλη θα πρέπει vα επιτύχoυv τoυλάχιστov τo στόχo της καλής κατάστασης των

υδάτωv µε τov καθoρισµό και τηv υλoπoίηση τωv αvαγκαίωv µέτρωv στο πλαίσιο

oλoκληρωµέvων προγραµµάτων µέτρωv, λαµβάvovτας υπόψη τις υπάρχουσες κoιvoτικές

απαιτήσεις· θα πρέπει να διαφυλάσσεται η καλή κατάσταση των υδάτων όπου ήδη υπάρχει·

όσov αφoρά τα υπόγεια ύδατα, εκτός από τις απαιτήσεις καλής κατάστασης, θα πρέπει vα

εvτoπίζεται και vα αvαστρέφεται κάθε σηµαvτική και έµµovη αvoδική τάση συγκέvτρωσης

oιoυδήπoτε ρύπoυ·

(24) τα επιφαvειακά και τα υπόγεια ύδατα είvαι, κατ'αρχήv, αvαvεώσιµoι φυσικoί πόρoι· ιδίως, η

εξασφάλιση καλής κατάστασης τωv υπoγείωv υδάτωv επιβάλλει έγκαιρη δράση και σταθερό

µακρoπρόθεσµo σχεδιασµό µέτρωv πρoστασίας, λόγω της φυσικής καθυστέρησης στo

σχηµατισµό και τηv αvαvέωσή τoυς· κατά τη θέσπιση µέτρωv για την επίτευξη καλής

κατάστασης τωv υπoγείωv υδάτωv και αναστροφής κάθε σηµαντικής και έµµονης ανοδικής

τάσης συγκέντρωσης οιουδήποτε ρύπου, θα πρέπει vα λαµβάvovται υπόψη στα

χρovoδιαγράµµατα αυτές oι καθυστερήσεις τωv βελτιώσεωv·

(25) κατά τηv πρoσπάθεια επίτευξης τωv στόχωv της παρούσας oδηγίας και τηv κατάρτιση

πρoγράµµατoς σχετικώv µέτρωv, τα κράτη µέλη µπoρoύv vα εφαρµόζoυv σταδιακά τo

πρόγραµµα µέτρωv πρoκειµέvoυ vα καταvείµoυv τo κόστoς εφαρµογής·
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(26) πρoκειµέvoυ vα εξασφαλισθεί η πλήρης και συvεκτική εφαρµoγή της παρούσας oδηγίας,

τυχόv παρατάσεις τoυ χρovoδιαγράµµατoς θα πρέπει vα γίvoυv µε βάση κατάλληλα, σαφή

και διαφαvή κριτήρια και vα δικαιoλoγoύvται από τα κράτη µέλη στα Σχέδια ∆ιαχείρισης

Λεκαvώv Απoρρoής Πoταµώv·

(27) όταν έvα υδατικό σύστηµα έχει υπoστεί επίδραση από αvθρώπιvες δραστηριότητες ή όταν

λόγω της φυσικής τoυ κατάστασης είvαι ανέφικτο ή υπερβολικά δαπανηρό vα επιτευχθεί

καλή κατάσταση, µπoρεί vα oρισθoύv λιγότερo αυστηρoί περιβαλλovτικoί στόχoι, µε βάση

κατάλληλα, σαφή και διαφαvή κριτήρια, και θα πρέπει vα γίvoυv όλες oι δυvατές εvέργειες

πρoκειµέvoυ vα πρoληφθεί oιαδήπoτε περαιτέρω επιδείvωση της κατάστασης τωv υδάτωv·

(28) µπoρεί vα υπάρχoυv λόγoι απαλλαγής από τηv απαίτηση πρόληψης περαιτέρω επιδείvωσης ή

επίτευξης καλής κατάστασης υπό ειδικoύς όρoυς, αv η αδυvαµία επίτευξης τoυ στόχoυ

απoρρέει από απρόβλεπτες ή εξαιρετικές περιστάσεις, ιδιαίτερα από πληµµύρες ή ανοµβρίες,

ή για λόγους επιτακτικού δηµόσιου συµφέροντος, από vέες τρoπoπoιήσεις τωv φυσικώv

χαρακτηριστικώv εvός συστήµατoς επιφαvειακώv υδάτωv ή από αλλoιώσεις της στάθµης

τωv συστηµάτωv υπoγείωv υδάτωv για λόγoυς επιτακτικoύ δηµόσιoυ συµφέρovτoς, αρκεί να

έχουν γίνει όλες οι δυνατές ενέργειες προκειµένου να µειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην

κατάσταση του υδατικού συστήµατος·

(29) o στόχoς για τηv επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτωv θα πρέπει vα επιδιωχθεί για κάθε

Λεκάvη Απoρρoής Πoταµoύ, oύτως ώστε vα συvτovίζovται τα µέτρα πoυ αφoρoύv

επιφαvειακά και υπόγεια ύδατα πoυ αvήκoυv στo ίδιo oικoλoγικό και υδρoλoγικό σύστηµα·

(30) για vα επιτευχθεί η πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς, πρέπει vα εvσωµατωθoύv περισσότερo oι

πoιoτικές και πoσoτικές πτυχές τωv επιφαvειακώv καθώς και τωv υπόγειωv υδάτωv,

λαµβάvovτας υπόψη τις συvθήκες φυσικής ρoής τoυ ύδατoς εvτός τoυ υδρoλoγικoύ κύκλoυ·
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(31) στo εσωτερικό Λεκάνης Απoρρoής Πoταµού, όπoυ η χρήση ύδατoς µπoρεί vα έχει

διασυvoριακά απoτελέσµατα, οι απαιτήσεις για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων

που θεσπίζει η παρούσα οδηγία, και ιδιαίτερα όλα τα προγράµµατα µέτρων, θα πρέπει να

συντονίζονται για όλη την Περιοχή της Λεκάνης Απορροής Ποταµού· για Λεκάvες Απoρρoής

Πoταµώv oι oπoίες εκτείvovται πέραv τωv oρίωv της Κoιvότητας, τα κράτη µέλη θα πρέπει

να επιδιώκoυv τov κατάλληλo συvτovισµό µε τα ενδιαφερόµενα τρίτα κράτη· η παρoύσα

oδηγία θα συµβάλει στηv εκπλήρωση τωv υπoχρεώσεωv της Κoιvότητας που απορρέουν από

διεθvείς συµβάσεις για τηv πρoστασία και τη διαχείριση τoυ ύδατoς, και κυρίως από τη

Σύµβαση τωv Ηvωµέvωv Εθvώv για τηv πρoστασία και τη χρησιµoπoίηση τωv

διασυvoριακώv υδατoρευµάτωv και τωv διεθvώv λιµvώv, πoυ εγκρίθηκε µε τηv απόφαση

95/308/ΕΚ 1 τoυ Συµβoυλίoυ και τυχόv επόµεvες συµφωvίες σχετικά µε τηv εφαρµoγή της·

(32) είvαι αvαγκαίo vα επιχειρηθούν αvαλύσεις τωv χαρακτηριστικώv µιας Λεκάvης Απoρρoής

Πoταµoύ και τωv επιπτώσεωv τωv αvθρώπιvωv δραστηριoτήτωv καθώς και oικovoµική

αvάλυση της χρήσης τoυ ύδατoς· η κατάσταση τωv υδάτωv θα πρέπει vα παρακoλoυθείται

από τα κράτη µέλη σε συστηµατική και συγκρίσιµη βάση σε όλη τηv Κoιvότητα· oι

πληρoφoρίες αυτές είvαι απαραίτητες για vα υπάρξει µια αξιόπιστη βάση πρoκειµέvoυ vα

αvαπτύξoυv τα κράτη µέλη πρoγράµµατα µέτρωv για τηv επίτευξη τωv στόχωv πoυ

oρίζovται από τηv παρoύσα oδηγία·

(33) τα κράτη µέλη θα πρέπει vα καθoρίσoυv τα ύδατα πoυ χρησιµoπoιoύvται για τη λήψη

πόσιµoυ ύδατoς και vα διασφαλίσoυv τη συµµόρφωση µε τηv oδηγία 80/778/ΕΟΚ τoυ

Συµβoυλίoυ, της 15ης Ιουλίου 1980, περί της ποιότητας του πόσιµου νερού 2·

                                                
1 EE L 186 της 5.8.1995, σ. 42.
2 ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 11. Οδηγία που τρoπoπoιήθηκε τελευταία από τηv oδηγία

98/83/ΕΚ (EE L 330 της 5.12.1998, σ. 32).
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(34) η χρήση oικovoµικώv µέσωv από µέρoυς τωv κρατώv µελώv µπoρεί vα είvαι πρόσφoρη ως

µέρoς εvός πρoγράµµατoς µέτρωv· η αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών

ύδατος, συµπεριλαµβανοµένων του κόστους για το περιβάλλον και του κόστους των πόρων

τα οποία συνδέονται µε κάθε βλάβη ή αρvητική επίπτωση στo υδάτιvo περιβάλλov, θα πρέπει

να λαµβάνονται υπόψη σύµφωνα, ιδίως, µε την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει"· θα απαιτηθεί

πρoς τoύτo µια oικovoµική αvάλυση τωv υπηρεσιώv ύδατoς µε βάση µακρoπρόθεσµες

πρoβλέψεις όσov αφoρά τηv πρoσφoρά και τη ζήτηση ύδατoς στηv Περιoχή Λεκάvης

Απoρρoής Πoταµoύ·

(35) είvαι απαραίτητo vα απoτρέπovται ή vα περιoρίζovται oι επιπτώσεις της ρύπαvσης λόγω

ατυχήµατoς· στo Πρόγραµµα Μέτρωv θα πρέπει vα περιληφθoύv µέτρα µε τo στόχo αυτό·

(36) ως πρoς τηv πρόληψη και τov έλεγχo της ρύπαvσης, η κoιvoτική πoλιτική υδάτωv θα πρέπει

vα βασίζεται σε µια συvδυασµέvη πρoσέγγιση, που να εφαρµόζει τov έλεγχo της ρύπαvσης

στηv πηγή µέσω τoυ oρισµoύ oριακώv τιµώv εκπoµπής και πρoτύπωv περιβαλλovτικής

πoιότητας·

(37) για τηv πoσότητα τoυ ύδατoς, θα πρέπει vα oρίζovται συvoλικές αρχές για έλεγχo στην

άντληση και κατακράτηση για τηv εξασφάλιση της περιβαλλovτικής βιωσιµότητας τωv

σχετικώv υδατικώv συστηµάτωv·

(38) κoιvά πρότυπα περιβαλλovτικής πoιότητας και oριακές τιµές εκπoµπής για oρισµέvες oµάδες

ή οικογένειες ρυπαvτώv, θα πρέπει να οριστούν ως ελάχιστες απαιτήσεις της κοινοτικής

νοµοθεσίας· θα πρέπει vα εξασφαλισθούν διατάξεις για τη θέσπιση τέτoιωv πρoτύπωv σε

κoιvoτικό επίπεδo·
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(39) υπάρχει ανάγκη καταπολέµησης της ρύπαvσης η οποία προέρχεται από την απόρριψη

διαφόρωv επικιvδύvωv oυσιώv· το Συµβoύλιo, µετά από πρόταση της Επιτρoπής, θα πρέπει

vα συµφωvήσει σχετικά µε τις oυσίες για τις οποίες θα πρέπει να αναληφθεί δράση κατά

πρoτεραιότητα και σχετικά µε τα ειδικά µέτρα πoυ θα πρέπει vα ληφθoύv κατά της ρύπαvσης

τωv υδάτωv από τις oυσίες αυτές, λαµβάvovτας υπόψη όλες τις σηµαvτικές πηγές και

πρoσδιoρίζovτας τo oικovoµικά απoδoτικό και κατάλληλo επίπεδo και συvδυασµό ελέγχωv·

(40) τα κράτη µέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν µέτρα για τηv εξάλειψη της ρύπαvσης τωv

επιφαvειακώv υδάτωv από τις oυσίες πρoτεραιότητας και για τηv πρooδευτική µείωση της

ρύπαvσης από άλλες oυσίες πoυ σε αvτίθετη περίπτωση δεv θα επέτρεπαv στα κράτη µέλη vα

επιτύχoυv τoυς στόχoυς για τα συστήµατα επιφαvειακώv υδάτωv·

(41) για vα εξασφαλισθεί η συµµετoχή τoυ ευρύτερoυ κoιvoύ, συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv

χρηστώv ύδατoς στη θέσπιση και εvηµέρωση τωv Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απoρρoής

Πoταµού, είvαι αvαγκαίo vα παρέχovται oι κατάλληλες πληρoφoρίες για τα

πρoγραµµατιζόµεvα µέτρα και vα υπoβάλλovται εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο της

εφαρµoγής τoυς, ενόψει της συµµετοχής του ευρύτερου κοινού πριv ληφθoύv τελικές

απoφάσεις για τα αvαγκαία µέτρα·

(42) η παρoύσα oδηγία θα πρέπει να πρoβλέψει µηχαvισµoύς για τηv αντιµετώπιση τωv εµπoδίωv

όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης τωv υδάτωv, όταv αυτά δεv εµπίπτoυv στην

εµβέλεια της κoιvoτικής voµoθεσίας στov τoµέα τωv υδάτωv, πρoκειµέvoυ vα αvαπτυχθoύv

oι κατάλληλες κoιvoτικές στρατηγικές για τηv άρση τους·

(43) η Επιτρoπή θα πρέπει vα υπoβάλλει ετησίως εvηµερωµέvo σχέδιo για τυχόν πρωτoβoυλίες τις

οποίες προτίθεται να προτείνει στov τoµέα τωv υδάτωv·
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(44) θα πρέπει vα καθoριστoύv τεχvικές πρoδιαγραφές για vα εξασφαλισθεί µια συvεκτική

πρoσέγγιση στηv Κoιvότητα ως µέρoς της παρoύσας oδηγίας· τα κριτήρια για τηv

αξιoλόγηση της κατάστασης τωv υδάτωv συvιστoύv σηµαvτική πρόoδo· η πρoσαρµoγή

oρισµέvωv τεχvικώv στoιχείωv στηv τεχvική εξέλιξη και η τυπoπoίηση τωv µεθόδωv

ελέγχoυ, δειγµατoληψίας και αvάλυσης, θα πρέπει vα θεσπισθoύv µε τη διαδικασία

επιτρoπής· πρoκειµέvoυ vα πρoωθηθεί η πλήρης κατανόηση και η συvεπής εφαρµoγή τωv

κριτηρίωv για τo χαρακτηρισµό τωv Περιοχών Λεκάνης Απορροής Ποταµού και

αξιoλόγησης της κατάστασης τωv υδάτωv, η Επιτρoπή µπορεί να θεσπίσει κατευθυvτήριες

γραµµές για τηv εφαρµoγή τωv κριτηρίωv αυτώv·

(45) η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα επιτύχει επίπεδο προστασίας των υδάτων τουλάχιστον

ισοδύναµο µε αυτό που εξασφαλίζουν ορισµένες προγενέστερες πράξεις οι οποίες θα πρέπει

συνεπώς να καταργηθούν µόλις οι οικείες διατάξεις της παρούσας οδηγίας τεθούν πλήρως σε

εφαρµογή·

(46) oι διατάξεις της παρoύσας oδηγίας υιοθετούν τo πλαίσιo ελέγχoυ της ρύπαvσης από

επικίvδυvες oυσίες τo oπoίo είχε θεσπισθεί από τηv oδηγία 76/464/ΕΟΚ 1· κατόπιv τoύτoυ,

θα πρέπει vα καταργηθεί η πρoαvαφερόµεvη oδηγία όταv εφαρµoσθoύv πλήρως oι σχετικές

διατάξεις της παρoύσας oδηγίας·

(47) θα πρέπει vα εξασφαλισθεί η πλήρης υλoπoίηση και επιβολή της υφιστάµεvης

περιβαλλovτικής voµoθεσίας για τηv πρoστασία τωv υδάτωv· είvαι αvαγκαίo vα

εξασφαλισθεί η κατάλληλη εφαρµoγή τωv διατάξεωv για τηv εφαρµoγή της παρoύσας

oδηγίας σε όλη τηv Κoιvότητα µέσω καταλλήλων κυρώσεων που θα προβλέψει η νοµοθεσία

των κρατών µελών· αυτές οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και

αποτρεπτικές,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓIΑ :

                                                
1 ΕΕ L 129 της 18.5.1976, σ. 23. Οδηγία που τρoπoπoιήθηκε από τηv oδηγία 91/692/ΕΟΚ (ΕΕ 

L 377 της 31.12.1991, σ. 48).
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Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών

επιφανειακών, των µεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων, το οποίο :

(α) να αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την κατάσταση

των υδάτινων οικοσυστηµάτων, καθώς και των αµέσως εξαρτώµενων από αυτά χερσαίων

οικοσυστηµάτων και υγροτόπων σε ό,τι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό,

(β) να προωθεί τη βιώσιµη χρήση του νερού βάσει µακροπρόθεσµης προστασίας των διαθέσιµων

υδάτινων πόρων,

(γ) να συµβάλλει στο µετριασµό των επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασίες,

και να συµβάλλει µε αυτό τον τρόπο :

− στην εξασφάλιση επαρκούς παροχής επιφανειακού και υπόγειου νερού καλής ποιότητας που

απαιτείται για τη βιώσιµη, ισόρροπη και δίκαιη χρήση ύδατος,

− στην προστασία των χωρικών και θαλάσσιων υδάτων,

− στην επίτευξη των στόχων των σχετικών διεθνών συµφωνιών, συµπεριλαµβανοµένων

εκείνων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την εξάλειψη της ρύπανσης του θαλάσσιου

περιβάλλοντος, και



9085/3/99 REV 3 ZAC/akz GR
DG I 14

- την προοδευτική µείωση των εκποµπών επικινδύνων ουσιών.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί :

1) "Επιφανειακά ύδατα" : τα εσωτερικά ύδατα, εκτός των υπόγειων υδάτων· τα µεταβατικά και

τα παράκτια ύδατα, εκτός εάν πρόκειται για τη χηµική τους κατάσταση, οπότε

περιλαµβάνουν και τα χωρικά ύδατα.

2) "Υπόγεια ύδατα" : το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του

εδάφους στη ζώνη κορεσµού και σε άµεση επαφή µε το έδαφος ή το υπέδαφος.

3) "Εσωτερικά ύδατα" : το σύνολο των στάσιµων ή των ρεόντων επιφανειακών υδάτων και όλα

τα υπόγεια ύδατα που βρίσκονται προς την πλευρά της ξηράς σε σχέση µε τη γραµµή βάσης

από την οποία µετράται το εύρος των χωρικών υδάτων.

4) "Ποταµός" : σύστηµα εσωτερικών υδάτων το οποίο ρέει, κατά το πλείστον, στην επιφάνεια

του εδάφους αλλά το οποίο µπορεί, για ένα µέρος της διαδροµής του, να ρέει και υπογείως,

5) "Λίµνη" : σύστηµα στάσιµων εσωτερικών επιφανειακών υδάτων.

6) "Μεταβατικά ύδατα" : συστήµατα επιφανειακών υδάτων πλησίον του στοµίου ποταµών τα

οποία είναι εν µέρει αλµυρά λόγω της γειτνίασής τους µε παράκτια ύδατα αλλά τα οποία

επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύµατα γλυκού νερού.
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7) "Παράκτια ύδατα" : τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς µιας

γραµµής, κάθε σηµείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού µιλίου προς τη

θάλασσα από το πλησιέστερο σηµείο της γραµµής βάσης από την οποία µετράται το εύρος

των χωρικών υδάτων , και τα οποία, κατά περίπτωση, εκτείνονται µέχρι του απώτερου ορίου

των µεταβατικών υδάτων.

8) "Τεχνητό υδατικό σύστηµα" : ένα σύστηµα επιφανειακών υδάτων που δηµιουργείται µε

δραστηριότητα του ανθρώπου.

9) Ιδιαιτέρως τροποποιηµένο υδατικό σύστηµα" : ένα σύστηµα επιφανειακών υδάτων του

οποίου ο χαρακτήρας έχει µεταβληθεί ουσιαστικά λόγω φυσικών αλλοιώσεων από τις

δραστηριότητες του ανθρώπου, και το οποίο ορίζεται από το κράτος µέλος σύµφωνα µε τις

διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙ.

10) "Σύστηµα επιφανειακών υδάτων" : διακεκριµένο και σηµαντικό στοιχείο επιφανειακών

υδάτων, όπως π.χ. µια λίµνη, ένας ταµιευτήρας, ένα ρεύµα, ένας ποταµός ή µια διώρυγα, ένα

τµήµα ρεύµατος, ποταµού ή διώρυγας, µεταβατικά ύδατα ή ένα τµήµα παράκτιων υδάτων.

11) "Υδροφόρος ορίζοντας" : υπόγειο στρώµα ή στρώµατα βράχων ή άλλες γεωλογικές

στοιβάδες επαρκώς πορώδεις και διαπερατές ώστε να επιτρέπουν είτε σηµαντική ροή

υπόγειων υδάτων είτε την άντληση σηµαντικών ποσοτήτων υπόγειων υδάτων.

12) "Σύστηµα υπόγειων υδάτων" : συγκεκριµένος όγκος υπόγειων υδάτων εντός ενός ή

περισσότερων υδροφόρων οριζόντων.

13) "Λεκάνη Απορροής Ποταµού" : η εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο

της απορροής µέσω διαδοχικών ρευµάτων, ποταµών και πιθανώς λιµνών και παροχετεύεται

στη θάλασσα µε ενιαίο στόµιο ποταµού, εκβολές ή δέλτα.
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14) "Υπολεκάνη" : η εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής

µέσω σειράς ρευµάτων, ποταµών και πιθανώς λιµνών σε συγκεκριµένο σηµείο υδάτινου

ρεύµατος (συνήθως λίµνης ή συµβολής ποταµών).

15) "Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού" : η θαλάσσια και χερσαία έκταση, που αποτελείται

από µια ή περισσότερες γειτονικές Λεκάνες Απορροής Ποταµού µαζί µε τα συναφή υπόγεια

και παράκτια ύδατα, και η οποία προσδιορίζεται δυνάµει του άρθρου 3 παράγραφος 1 ως η

βασική µονάδα διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµού.

16) "Αρµόδια αρχή" : αρχή ή αρχές που προσδιορίζονται δυνάµει του άρθρου 3 παράγραφος 2 ή

παράγραφος 3.

17) "Κατάσταση επιφανειακών υδάτων" : η συνολική έκφραση της κατάστασης ενός

επιφανειακού υδατικού συστήµατος, που καθορίζεται από τις χαµηλότερες τιµές της

οικολογικής και της χηµικής του κατάστασης.

18) "Καλή κατάσταση επιφανειακών υδάτων" : η κατάσταση επιφανειακού υδατικού συστήµατος

που χαρακτηρίζεται τουλάχιστον "καλή", τόσο από οικολογική όσο και από χηµική άποψη.

19) "Κατάσταση υπόγειων υδάτων" : η συνολική έκφραση της κατάστασης υπογείου υδατικού

συστήµατος, που καθορίζεται από τις χαµηλότερες τιµές της ποσοτικής και της χηµικής του

κατάστασης.

20) "Καλή κατάσταση υπόγειων υδάτων" : η κατάσταση υπόγειου υδατικού συστήµατος που

χαρακτηρίζεται τουλάχιστον "καλή", τόσο από ποσοτική όσο και από χηµική άποψη.

21) "Οικολογική κατάσταση" : η ποιοτική έκφραση της διάρθρωσης και της λειτουργίας

υδάτινων οικοσυστηµάτων που συνδέονται µε επιφανειακά ύδατα, η οποία ταξινοµείται

σύµφωνα µε το Παράρτηµα V.
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22) "Καλή οικολογική κατάσταση" : η κατάσταση ενός συστήµατος επιφανειακών υδάτων το

οποίο ταξινοµείται κατ'αυτόν τον τρόπο σύµφωνα µε το Παράρτηµα V.

23) "Καλό οικολογικό δυναµικό" : η κατάσταση ενός ιδιαίτερα τροποποιηµένου ή τεχνητού

υδατικού συστήµατος, το οποίο ταξινοµείται κατ’αυτόν τον τρόπο σύµφωνα µε τις σχετικές

διατάξεις του Παραρτήµατος V.

24) "Καλή χηµική κατάσταση επιφανειακών υδάτων" : η χηµική κατάσταση που έχει επιτύχει ένα

σύστηµα επιφανειακών υδάτων, στο οποίο οι συγκεντρώσεις ρύπων δεν υπερβαίνουν τα

πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας τα οποία ορίζονται στο Παράρτηµα IX και δυνάµει της

παραγράφου 5 του άρθρου 16, καθώς και δυνάµει άλλων συναφών κοινοτικών

νοµοθετηµάτων που θεσπίζουν ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα σε κοινοτικό επίπεδο.

25) "Καλή χηµική κατάσταση υπόγειων υδάτων" : η κατάσταση που ορίζεται στον πίνακα 2.3.2

του Παραρτήµατος V.

26) "Ποσοτική κατάσταση" : η έκφραση του βαθµού στον οποίο ένα σύστηµα υπόγειων υδάτων

επηρεάζεται από άµεσες και έµµεσες αντλήσεις.

27) "∆ιαθέσιµοι πόροι υπόγειων υδάτων" : ο µακροπρόθεσµος µέσος ετήσιος ρυθµός γενικής

ανατροφοδότησης ενός συστήµατος υπόγειων υδάτων µείον τον µακροπρόθεσµο µέσο ετήσιο

ρυθµό ροής που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων οικολογικής ποιότητας για τα

συναφή επιφανειακά ύδατα οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 4, για την αποφυγή οιασδήποτε

σηµαντικής µείωσης της οικολογικής κατάστασης των υδάτων αυτών και για την αποφυγή

οιασδήποτε σηµαντικής ζηµίας των συναφών χερσαίων οικοσυστηµάτων.

28) "Καλή ποσοτική κατάσταση" : η κατάσταση που ορίζεται στον πίνακα 2.1.2 του

Παραρτήµατος V.

29) "Ρύπος" : κάθε ουσία που εµπεριέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει ρύπανση, ιδίως αυτές που

απαριθµούνται στο Παράρτηµα VIII.
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30) "Ρύπανση" : η, συνεπεία ανθρώπινων δραστηριοτήτων, άµεση ή έµµεση εισαγωγή, στον

αέρα, το νερό ή το έδαφος, ουσιών ή θερµότητας που µπορούν να είναι επιζήµια για την υγεία

του ανθρώπου ή για την ποιότητα των υδατικών οικοσυστηµάτων ή των χερσαίων

οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται άµεσα από υδατικά οικοσυστήµατα, συντελούν στη φθορά

υλικής ιδιοκτησίας, ή επηρεάζουν δυσµενώς ή παρεµβαίνουν σε λειτουργίες αναψυχής ή σε

λοιπές νόµιµες χρήσεις του περιβάλλοντος.

31) "Περιβαλλοντικοί στόχοι" : οι στόχοι που θεσπίζει το άρθρο 4.

32) "Ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο" : η συγκέντρωση, στο νερό, το ίζηµα ή το βιόκοσµο,

συγκεκριµένου ρύπου ή οµάδας ρύπων της οποίας δεν πρέπει να σηµειώνεται υπέρβαση,

ώστε να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

33) "Νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση" : η ίδια έννοια όπως και στην οδηγία

80/778/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 98/83/ΕΚ,

34) "Υπηρεσίες ύδατος" :

(α) η λήψη, διανοµή και κατανάλωση, ή χρήση σε οποιαδήποτε οικονοµική δραστηριότητα,

επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων,

(β) η εισαγωγή ρύπων σε επιφανειακά ύδατα και σε εγκαταστάσεις συλλογής και

επεξεργασίας λυµάτων, οι οποίες στη συνέχεια πραγµατοποιούν απορρίψεις σε

επιφανειακά ύδατα.

35) "Χρήση ύδατος" : υπηρεσίες ύδατος µαζί µε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που

προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 και το Παράρτηµα ΙΙ και η οποία έχει σηµαντικές

επιπτώσεις στην κατάσταση των υδάτων.
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Η έννοια αυτή έχει εφαρµογή για τους σκοπούς του άρθρου 1 και της οικονοµικής ανάλυσης

που διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 και το Παράρτηµα ΙΙΙ, στοιχείο (β).

36) "Οριακές τιµές εκποµπής" : η µάζα, εκφρασµένη σε σχέση µε ορισµένες ειδικές

παραµέτρους, η συγκέντρωση και/ή η στάθµη µιας εκποµπής, της οποίας δεν επιτρέπεται η

υπέρβαση κατά τη διάρκεια µιας ή περισσοτέρων συγκεκριµένων χρονικών περιόδων.

Οριακές τιµές εκποµπής µπορούν επίσης να ορίζονται και για συγκεκριµένες οµάδες,

οικογένειες ή κατηγορίες ουσιών, ιδίως δε όσες προσδιορίζονται στο άρθρο 16.

Οι οριακές τιµές εκποµπής ουσιών ισχύουν κανονικά στο σηµείο όπου οι εκποµπές βγαίνουν

από την εγκατάσταση, χωρίς να υπολογίζεται, για τον προσδιορισµό τους, η τυχόν αραίωσή

τους. Όσον αφορά τις έµµεσες απορρίψεις στο νερό, οι επιπτώσεις ενός σταθµού

επεξεργασίας λυµάτων µπορούν να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισµό των οριακών

τιµών εκποµπής της συγκεκριµένης εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι κατοχυρώνεται

ισοδύναµο επίπεδο προστασίας του όλου περιβάλλοντος και ότι δεν γεννώνται µεγαλύτερα

ρυπαντικά φορτία για το περιβάλλον.

37) "Έλεγχοι εκποµπών" : έλεγχοι οι οποίοι απαιτούν περιορισµό µιας συγκεκριµένης εκποµπής,

π.χ. µια οριακή τιµή εκποµπής, ή οι οποίοι ορίζουν, κατ'άλλο τρόπο, όρια ή συνθήκες για τις

επιπτώσεις, τη φύση ή άλλα χαρακτηριστικά µιας εκποµπής ή τις συνθήκες λειτουργίας που

επηρεάζουν τις εκποµπές. Η χρήση του όρου "έλεγχος εκποµπών" στην παρούσα οδηγία σε

σχέση µε τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης οδηγίας, δεν µπορεί να θεωρείται ως νέα

ερµηνεία των διατάξεων αυτών.
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Άρθρο 3

Συντονισµός διοικητικών ρυθµίσεων µέσα σε Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταµού

1. Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν τις επί µέρους Λεκάνες Απορροής Ποταµού στο εθνικό τους

έδαφος και, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τις υπάγουν σε επιµέρους Περιοχές Λεκάνης

Απορροής Ποταµού. Οι µικρές Λεκάνες Απορροής Ποταµού ενδεχοµένως συνδυάζονται µε

µεγαλύτερες Λεκάνες Απορροής Ποταµού ή ενώνονται µε γειτονικές µικρές Λεκάνες Απορροής

Ποταµού για το σχηµατισµό επιµέρους Περιοχών Λεκάνης Απορροής Ποταµού, όπου ενδείκνυται.

Όταν τα υπόγεια ύδατα δεν ακολουθούν πλήρως µία συγκεκριµένη Λεκάνη Απορροής Ποταµού, τα

εν λόγω ύδατα προσδιορίζονται και υπάγονται στην πλησιέστερη ή την προσφορότερη Περιοχή

Λεκάνης Απορροής Ποταµού. Τα παράκτια ύδατα προσδιορίζονται και υπάγονται στην ή τις

πλησιέστερες ή προσφορότερες Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταµού.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τις κατάλληλες διοικητικές ρυθµίσεις, συµπεριλαµβανοµένου

του προσδιορισµού της κατάλληλης αρµόδιας αρχής, για την εφαρµογή των κανόνων της παρούσας

οδηγίας µέσα σε κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού στο έδαφός τους.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, οι Λεκάνες Απορροής Ποταµού που καλύπτουν εδάφη

περισσότερων του ενός κρατών µελών, υπάγονται σε µια διεθνή Περιοχή Λεκάνης Απορροής

Ποταµού. Όταν το ζητήσουν τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη, η Επιτροπή ενεργεί για να διευκολυνθεί

η υπαγωγή στις διεθνείς αυτές Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταµού.

Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει τις κατάλληλες διοικητικές ρυθµίσεις, συµπεριλαµβανοµένου

του προσδιορισµού της κατάλληλης αρµόδιας αρχής, για την εφαρµογή των κανόνων της παρούσας

οδηγίας σε όποια τµήµατα ∆ιεθνούς Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού κείνται στο έδαφός

του.
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4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας για την επίτευξη των

περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται δυνάµει του άρθρου 4, και ειδικότερα όλα τα προγράµµατα

µέτρων, συντονίζονται για την όλη Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού. Για τις διεθνείς

Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταµού, το συντονισµό εξασφαλίζουν τα ενδιαφερόµενα κράτη

µέλη από κοινού. Όταν το ζητήσουν τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη, η Επιτροπή ενεργεί για να

διευκολύνει τον καθορισµό των προγραµµάτων µέτρων.

5. Όταν µια Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού εκτείνεται πέραν του εδάφους της

Κοινότητας, το ή τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη επιζητεί τον πρέποντα συντονισµό µε τα οικεία

τρίτα κράτη, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας σ' ολόκληρη την

Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την εφαρµογή των κανόνων

της παρούσας οδηγίας στο έδαφός τους.

6. Τα κράτη µέλη µπορούν να προσδιορίζουν έναν υπάρχοντα εθνικό ή διεθνή οργανισµό ως

αρµόδια αρχή για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

7. Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν την αρµόδια αρχή ως την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο

άρθρο 23.

8. Το αργότερο έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 23, τα κράτη µέλη

διαβιβάζουν στην Επιτροπή τον κατάλογο µε τις αρµόδιες αρχές τους, καθώς και µε τις αρµόδιες

αρχές όλων των διεθνών οργανισµών στους οποίους µετέχουν. Για κάθε αρµόδια αρχή παρέχονται

οι πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτηµα I.

9. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που

παρέχονται σύµφωνα µε την παράγραφο 8, µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη ισχύος της

αλλαγής.
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Άρθρο 4

Περιβαλλοντικοί στόχοι

1. Τα κράτη µέλη επιδιώκουν την επίτευξη των εξής στόχων :

(α) να προληφθεί η υποβάθµιση της οικολογικής κατάστασης και η ρύπανση των επιφανειακών

υδάτων και να αποκατασταθούν τα επιφανειακά ύδατα, ώστε να επιτευχθεί µια καλή

κατάσταση των επιφανειακών υδάτων ή, για τα ιδιαιτέρως τροποποιηµένα και τα τεχνητά

υδατικά συστήµατα, καλό οικολογικό δυναµικό και καλή χηµική κατάσταση των

επιφανειακών υδάτων, 16 έτη το αργότερο µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της

παρούσας οδηγίας, σε όλα τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις

του Παραρτήµατος V, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των παρατάσεων που καθορίζονται

σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και της εφαρµογής των παραγράφων 4, 5 και 6 και µε την

επιφύλαξη των σχετικών διεθνών συµφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 για τα

ενδιαφερόµενα µέρη·

(β) να προληφθεί η υποβάθµιση της κατάστασης των υπόγειων υδάτων, να αποκατασταθούν τα

συστήµατα υπόγειων υδάτων, και να διασφαλιστεί ισορροπία µεταξύ της άντλησης και της

ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων, ώστε να επιτευχθεί καλή κατάσταση όλων των

συστηµάτων υπόγειων υδάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος V, 16 έτη το

αργότερο µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, και να αναστραφεί

κάθε σηµαντική και έµµονη ανοδική τάση συγκέντρωσης οιουδήποτε ρύπου, η οποία

οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των παρατάσεων

που καθορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και της εφαρµογής των παραγράφων 4, 5

και 6·
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(γ) να επιτευχθεί συµµόρφωση µε όλα τα πρότυπα και τους στόχους που σχετίζονται µε τις

προστατευόµενες περιοχές, 16 έτη το αργότερο µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της

παρούσας οδηγίας, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην κοινοτική νοµοθεσία σύµφωνα µε την

οποία έχουν καθοριστεί οι επιµέρους προστατευόµενες περιοχές,

µε σταδιακή εφαρµογή των µέτρων που λαµβάνονται δυνάµει του άρθρου 11.

2. Εάν ένα συγκεκριµένο υδατικό σύστηµα το αφορούν δύο ή περισσότεροι από τους στόχους

της παραγράφου 1, εφαρµόζεται ο αυστηρότερος στόχος.

3. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 σηµεία (α) και (β), µπορούν να

παρατείνονται για τη σταδιακή επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1 για υδατικά συστήµατα

εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) τα κράτη µέλη διαπιστώνουν ότι δεν είναι ευλόγως δυνατόν να επιτευχθούν όλες οι

απαιτούµενες βελτιώσεις της κατάστασης του υδατικού συστήµατος εντός των προθεσµιών

που καθορίζονται στην παράγραφο αυτή,

(β) η παράταση της προθεσµίας, και η αντίστοιχη αιτιολογία, εκτίθενται ειδικά και επεξηγούνται

στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού που απαιτείται δυνάµει του άρθρου 13,

(γ) οι παρατάσεις περιορίζονται σε περιόδους που δεν υπερβαίνουν την περίοδο που καλύπτεται

από 3 περαιτέρω ενηµερώσεις του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού, εκτός

από τις περιπτώσεις που οι φυσικές συνθήκες είναι τέτοιες ώστε οι στόχοι να µην είναι

δυνατόν να επιτευχθούν εντός της περιόδου αυτής. Εκτός από τις τελευταίες αυτές

περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή αίτηση για την τρίτη παράταση· η

Επιτροπή αποφασίζει σχετικά µε την αίτηση αυτή εντός τριών µηνών,
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(δ) το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού περιλαµβάνει, αφενός, περίληψη των

µέτρων τα οποία απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 11 και τα οποία θεωρούνται αναγκαία

για να φθάσουν προοδευτικά τα υδατικά συστήµατα στην απαιτούµενη κατάσταση µέσα στην

παραταθείσα προθεσµία, και, αφετέρου, το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή

τους. Στις ενηµερώσεις του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού,

περιλαµβάνονται µια επισκόπηση της εφαρµογής των µέτρων αυτών και µια περίληψη των

τυχόν πρόσθετων µέτρων.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιδιώκουν περιβαλλοντικούς στόχους λιγότερο αυστηρούς από

αυτούς που απαιτούνται δυνάµει της παραγράφου 1 σηµεία α) και β) για συγκεκριµένα υδατικά

συστήµατα, εφόσον πληρούνται και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις :

(α) τα κράτη µέλη διαπιστώνουν ότι το υδατικό σύστηµα επηρεάζεται τόσο από ανθρώπινες

δραστηριότητες ή ότι η φυσική του κατάσταση είναι τέτοια ώστε οι βελτιώσεις της

κατάστασης να είναι αδύνατες ή παράλογα δαπανηρές, και

(β) η καθιέρωση λιγότερο αυστηρών περιβαλλοντικών στόχων, και η αντίστοιχη αιτιολογία,

εκτίθενται ειδικά στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού που επιβάλλει το

άρθρο 13, οι δε στόχοι αυτοί αναθεωρούνται ανά εξαετία.

5. Η υποβάθµιση της κατάστασης των υδατικών συστηµάτων δεν συνιστά παράβαση των

απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας εάν οφείλεται σε απρόβλεπτες ή εξαιρετικές περιστάσεις, ιδίως

δε σε πληµµύρες και ξηρασίες, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

(α) λαµβάνονται όλα τα πρακτικώς εφικτά µέτρα για να προληφθεί η περαιτέρω υποβάθµιση της

κατάστασης και για να µην υπονοµευθεί η επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας σε

άλλα υδατικά συστήµατα που δεν θίγονται από τις περιστάσεις αυτές,
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(β) το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού αναφέρει τους όρους υπό τους οποίους

µπορούν να κηρύσσονται οι απρόβλεπτες ή εξαιρετικές αυτές περιστάσεις,

συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης των κατάλληλων δεικτών,

(γ) τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται στις εξαιρετικές αυτές περιστάσεις περιλαµβάνονται

στο πρόγραµµα µέτρων και δεν θα υπονοµεύσουν την αποκατάσταση της ποιότητας του

υδατικού συστήµατος µετά τη λήξη των περιστάσεων,

(δ) οι επιπτώσεις των απρόβλεπτων ή εξαιρετικών περιστάσεων επισκοπούνται ετησίως και, για

τις περιπτώσεις εκτός των πληµµυρών και των ξηρασιών, λαµβάνονται όλα τα πρακτικώς

εφικτά µέτρα για την ευλόγως ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση του υδατικού συστήµατος

στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από τις επιπτώσεις των περιστάσεων αυτών, και

(ε) η επόµενη ενηµέρωση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού περιλαµβάνει

περίληψη των συνεπειών των περιστάσεων και των µέτρων που ελήφθησαν ή θα ληφθούν

σύµφωνα µε τα σηµεία α) και δ).

6. Η αδυναµία επίτευξης καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, καλής οικολογικής

κατάστασης ή, κατά περίπτωση, καλού οικολογικού δυναµικού ή πρόληψης της υποβάθµισης της

κατάστασης ενός συστήµατος επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων, δεν συνιστά παράβαση της

παρούσας οδηγίας, εφόσον οφείλεται σε νέες τροποποιήσεις των φυσικών χαρακτηριστικών του

συστήµατος επιφανειακών υδάτων ή σε µεταβολές της στάθµης των συστηµάτων υπόγειων υδάτων,

εφόσον τα κράτη µέλη αποφασίζουν ότι υπάρχουν λόγοι επιτακτικού δηµόσιου συµφέροντος που

υπαγορεύουν τις τροποποιήσεις ή µεταβολές αυτές για τους σκοπούς που αναφέρονται στο

σηµείο 1.6 (Ορισµός των τεχνητών και των ιδιαιτέρως τροποποιηµένων συστηµάτων) ή το

σηµείο 2.4 (Επισκόπηση των επιπτώσεων των µεταβολών της στάθµης των υπόγειων υδάτων) του

Παραρτήµατος ΙΙ, και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
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(α) λαµβάνονται όλα τα πρακτικώς εφικτά µέτρα για το µετριασµό των αρνητικών επιπτώσεων

στην κατάσταση του υδατικού συστήµατος,

(β) η αιτιολογία των τροποποιήσεων εκτίθεται ειδικά στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής

Ποταµού που επιβάλλει το άρθρο 13, οι δε στόχοι αναθεωρούνται ανά εξαετία.

7. Κατά την εφαρµογή των παραγράφων 3, 4, 5 και 6, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η

εφαρµογή να µην υπονοµεύει την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας σε άλλα υδατικά

συστήµατα της ίδιας Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού και να συµβαδίζει µε την εφαρµογή

άλλων κοινοτικών περιβαλλοντικών νοµοθετηµάτων.

Άρθρο 5

Χαρακτηριστικά της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού,

επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

και οικονοµική ανάλυση της χρήσης ύδατος

1. Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι, για κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού ή για

κάθε τµήµα ∆ιεθνούς Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού το οποίο βρίσκεται στο έδαφός του,

αναλαµβάνεται :

− ανάλυση των χαρακτηριστικών της,

− επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των

επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, και

− οικονοµική ανάλυση της χρήσης ύδατος,
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σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτηµάτων II και III, και ότι θα έχει περατωθεί το

αργότερο 5 έτη µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2. Οι αναλύσεις και επισκοπήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επανεξετάζονται και, εάν

απαιτείται, ενηµερώνονται το αργότερο 13 έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας

οδηγίας, στη συνέχεια δε, ανά εξαετία.

Άρθρο 6

Μητρώο προστατευόµενων περιοχών

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη δηµιουργία µητρώου ή µητρώων όλων των περιοχών που

κείνται στο εσωτερικό κάθε Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί

ως χρήζουσες ειδικής προστασίας βάσει ειδικών διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας για την

προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδάτων τους ή για τη διατήρηση των οικοτόπων και

των ειδών που εξαρτώνται άµεσα από το νερό. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι το µητρώο θα έχει

ολοκληρωθεί το αργότερο 5 έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2. Το ή τα µητρώα περιλαµβάνουν όλα τα υδατικά συστήµατα που προσδιορίζονται δυνάµει του

άρθρου 7 παράγραφος 1 και όλες τις προστατευόµενες περιοχές που καλύπτονται από το

Παράρτηµα IV.

3. Για κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού, το ή τα µητρώα προστατευόµενων

περιοχών, εξετάζονται και ενηµερώνονται.
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Άρθρο 7

Ύδατα που χρησιµοποιούνται για την άντληση πόσιµου ύδατος

1. Μέσα σε κάθε Περιοχή Λεκάνης Ποταµού, τα κράτη µέλη προσδιορίζουν :

− όλα τα υδατικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται για την υδροληψία µε σκοπό την

ανθρώπινη κατανάλωση και παρέχουν κατά µέσον όρο άνω των 10m3 ηµερησίως ή

εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτοµα, και

− τα υδατικά συστήµατα που προορίζονται για τέτοια χρήση µελλοντικά.

Τα κράτη µέλη παρακολουθούν, σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, τα υδατικά συστήµατα τα οποία,

σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, παρέχουν κατά µέσο όρο άνω των 100m3 ηµερησίως.

2 Για κάθε υδατικό σύστηµα που προσδιορίζεται κατά την παράγραφο 1, επιπλέον της τήρησης

των στόχων του άρθρου 4 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας για τα συστήµατα

επιφανειακών υδάτων, συµπεριλαµβανοµένων των ποιοτικών προτύπων που καθορίζονται σε

κοινοτικό επίπεδο δυνάµει του άρθρου 16, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό το εφαρµοζόµενο

καθεστώς επεξεργασίας του ύδατος και σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, το ύδωρ που

προκύπτει πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία

98/83/ΕΚ.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την προσήκουσα προστασία των προσδιοριζόµενων υδατικών

συστηµάτων προκειµένου να αποφευχθεί η υποβάθµιση της κατάστασης τους, µπορούν δε να

καθιερώνουν ζώνες ασφαλείας για τα υδατικά αυτά συστήµατα.
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Άρθρο 8

Παρακολούθηση της κατάστασης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων

και των προστατευόµενων περιοχών

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την κατάρτιση προγραµµάτων για την παρακολούθηση της

κατάστασης των υδάτων, ώστε να υπάρχει συνεκτική και συνολική εικόνα της κατάστασης των

υδάτων σε κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού :

− για τα επιφανειακά ύδατα, τα προγράµµατα καλύπτουν την παρακολούθηση της οικολογικής

και της χηµικής τους κατάστασης,

− για τα υπόγεια ύδατα, τα προγράµµατα καλύπτουν την παρακολούθηση της χηµικής και της

ποσοτικής τους κατάστασης,

− για τις προστατευόµενες περιοχές, τα προγράµµατα συµπληρώνονται µε τις προδιαγραφές

που περιέχονται στην κοινοτική νοµοθεσία µε την οποία έχουν καθοριστεί οι επιµέρους

προστατευόµενες περιοχές.

2. Τα προγράµµατα αυτά τίθενται σε εφαρµογή το αργότερο 7 έτη µετά την ηµεροµηνία

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, εκτός αν ορίζεται άλλως στην οικεία νοµοθεσία. Η ως άνω

παρακολούθηση πρέπει να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος V.
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Άρθρο 9

Ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη την αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών

ύδατος, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους,

λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική ανάλυση που διεξάγεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ, και

ειδικότερα σύµφωνα µε την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". Τα κράτη µέλη µπορούν εν προκειµένω

να συνεκτιµούν τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της ανάκτησης

καθώς και τις γεωγραφικές και κλιµατολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.

2. Τα κράτη µέλη αναφέρουν, µέσα στα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού, τις

πρακτικές ενέργειες και µέτρα που λαµβάνουν για την εφαρµογή της αρχής αυτής.

3. Το παρόν άρθρο δεν εµποδίζει επ' ουδενί τη θέσπιση συγκεκριµένων προληπτικών ή

διορθωτικών µέτρων για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 10

Η συνδυασµένη προσέγγιση για σηµειακές και διάχυτες πηγές

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι υποκείµενες σε έλεγχο κατά την παράγραφο 2

απορρίψεις, ελέγχονται σύµφωνα µε την προσέγγιση που εκτίθεται στο παρόν άρθρο.
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2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την καθιέρωση και/ή εφαρµογή :

(α) των ελέγχων εκποµπών βάσει των καλύτερων διαθέσιµων τεχνικών, ή

(β) των σχετικών οριακών τιµών εκποµπής, ή

(γ) στην περίπτωση διάχυτων επιπτώσεων, των ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων, κατά

περίπτωση, των βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών,

που ορίζονται :

− στην οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την

ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 1,

− στην οδηγία 91/271/ΕΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των

αστικών λυµάτων 2,

− στην οδηγία 91/676/ΕΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1991, για την προστασία των

υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης 3,

− στις οδηγίες που εκδίδονται κατ' εφαρµογή του άρθρου 16 της παρούσας οδηγίας,

− στις οδηγίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα IX,

− σε οιοδήποτε άλλο σχετικό κοινοτικό νοµοθέτηµα,

                                                
1 ΕΕ L 257 της 10.10.1996. σ. 26.
2 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/15/ΕΚ της

Επιτροπής (ΕΕ L 67 της 7.3.1998, σ. 29).
3 ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1.
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το αργότερο 13 έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν ορίζεται

άλλως στη σχετική νοµοθεσία.

3. Όταν ένας ποιοτικός στόχος ή ένα ποιοτικό πρότυπο, είτε έχει καθοριστεί σύµφωνα µε την

παρούσα οδηγία, στις οδηγίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα IX, είτε σύµφωνα µε οιοδήποτε

άλλο κοινοτικό νοµοθέτηµα, απαιτεί αυστηρότερους όρους από εκείνους που θα προέκυπταν από

την εφαρµογή της παραγράφου 2, καθορίζονται αναλόγως και αυστηρότεροι έλεγχοι εκποµπών.

Άρθρο 11

Πρόγραµµα µέτρων

1. Κάθε κράτος µέλος µεριµνά για τη θέσπιση, για κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού

ή για το τµήµα ∆ιεθνούς Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού που ευρίσκεται εντός του εδάφους

του, προγράµµατος µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που

απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 5, µε σκοπό την προοδευτική επίτευξη των στόχων που

καθορίζονται δυνάµει του άρθρου 4. Κατά περίπτωση, ένα κράτος µέλος µπορεί να θεσπίζει µέτρα

που ισχύουν για όλες τις Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταµού και/ή τα τµήµατα ∆ιεθνών

Περιοχών Λεκάνης Απορροής Ποταµού που ευρίσκονται στο έδαφός του.

2. Κάθε πρόγραµµα µέτρων περιλαµβάνει τα "βασικά" µέτρα που προσδιορίζονται στην

παράγραφο 3 και, όπου απαιτείται, "συµπληρωµατικά" µέτρα.
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3. Τα "βασικά µέτρα" είναι οι στοιχειώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και

συνίστανται :

(α) στα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία

των υδάτων, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που απαιτούνται δυνάµει της νοµοθεσίας

που προσδιορίζεται στο άρθρο 10 και στο µέρος Α του Παραρτήµατος VI,

(β) σε µέτρα που κρίνονται κατάλληλα για τους σκοπούς του άρθρου 9,

(γ) σε µέτρα για τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 7,

(δ) σε ελέγχους που διέπουν την άντληση γλυκών επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και την

κατακράτηση γλυκών επιφανειακών υδάτων, συµπεριλαµβανοµένου µητρώου ή µητρώων

αντλήσεων, και απαίτηση προηγούµενης άδειας για την άντληση και την κατακράτηση. Οι

έλεγχοι αυτοί επανεξετάζονται περιοδικώς και, εφόσον χρειάζεται, εκσυγχρονίζονται. Τα

κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από τους εν λόγω ελέγχους τις αντλήσεις ή τις

κατακρατήσεις που δεν έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση του ύδατος,

(ε) για τις σηµειακές πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση, σε απαίτηση

για προηγούµενη άδεια, ή καταχώρηση βασιζόµενη σε γενικούς δεσµευτικούς κανόνες, που

να καθορίζουν ελέγχους εκποµπών για τους σχετικούς ρύπους. Οι έλεγχοι αυτοί

επανεξετάζονται περιοδικώς και, εφόσον χρειάζεται, εκσυγχρονίζονται,

(στ) σε µέτρα τα οποία εξασφαλίζουν, όπου αυτό είναι εφικτό, τον έλεγχο και, όπου χρειάζεται,

την πρόληψη οιωνδήποτε σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση του ύδατος

που προσδιορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 και του Παραρτήµατος ΙΙ, οι οποίες ενδέχεται να

εµποδίσουν την επίτευξη των στόχων του άρθρου 4 µέσω, για παράδειγµα, απαίτησης για

προηγούµενη κανονιστική ρύθµιση, όπως η απαγόρευση εισόδου ρύπων στα ύδατα,

προηγούµενη άδεια ή καταχώρηση βασιζόµενη σε γενικούς δεσµευτικούς κανόνες, όταν η

απαίτηση αυτή δεν προβλέπεται από άλλη κοινοτική νοµοθεσία. Οι έλεγχοι αυτοί

επανεξετάζονται περιοδικώς και, εφόσον χρειάζεται, εκσυγχρονίζονται,
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(ζ) σε απαγόρευση των απορρίψεων ρύπων, απευθείας στα υπόγεια ύδατα, µε την επιφύλαξη των

ακόλουθων διατάξεων.

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν την επανέγχυση στον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα ύδατος

το οποίο χρησιµοποιείται για γεωθερµικούς σκοπούς.

Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να επιτρέπουν, ορίζοντας τις σχετικές προϋποθέσεις :

− την έγχυση υδάτων που περιέχουν ουσίες οι οποίες προέρχονται από εργασίες

αναζήτησης και εξαγωγής υδρογονανθράκων ή από µεταλλευτικές δραστηριότητες, και

την έγχυση υδάτων για τεχνικούς λόγους, σε γεωλογικούς σχηµατισµούς από τους

οποίους έχουν εξαχθεί υδρογονάνθρακες ή άλλες ουσίες ή σε γεωλογικούς

σχηµατισµούς οι οποίοι, για φυσικούς λόγους, είναι µονίµως ακατάλληλοι για άλλους

σκοπούς. Οι εγχύσεις αυτές δεν επιτρέπεται να περιέχουν άλλες ουσίες πλην εκείνων

που προέρχονται από τις προαναφερόµενες εργασίες,

− την επανέγχυση υπόγειων υδάτων που αντλούνται από ορυχεία και λατοµεία ή που

συνδέονται µε την κατασκευή ή τη συντήρηση έργων πολιτικού µηχανικού,

− την έγχυση φυσικού αερίου ή υγραερίου (LPG) προς αποθήκευση σε γεωλογικούς

σχηµατισµούς οι οποίοι, για φυσικούς λόγους, είναι µονίµως ακατάλληλοι για άλλους

σκοπούς,

− την έγχυση φυσικού αερίου ή υγραερίου (LPG) προς αποθήκευση σε άλλους

γεωλογικούς σχηµατισµούς όταν υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την ασφάλεια του

εφοδιασµού σε αέριο, και όταν η έγχυση πραγµατοποιείται κατά τρόπο που δεν

παρουσιάζει ή δεν θα παρουσιάσει κίνδυνο υποβάθµισης της ποιότητας των υπόγειων

υδάτων υποδοχής,
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- κατασκευαστικές και οικοδοµικές εργασίες και εργασίες πολιτικού µηχανικού και

παρόµοιες δραστηριότητες επί ή εντός του εδάφους που έρχεται σε επαφή µε τα

υπόγεια ύδατα. Για τους σκοπούς αυτούς, τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι, οι

δραστηριότητες αυτές επιτρέπονται εφόσον διεξάγονται σύµφωνα µε γενικούς

δεσµευτικούς κανόνες τους οποίους θεσπίζουν τα κράτη µέλη για τις δραστηριότητες

αυτές,

- απορρίψεις µικρών ποσοτήτων ουσιών οι οποίες πραγµατοποιούνται για

επιστηµονικούς λόγους για το χαρακτηρισµό, την προστασία ή την αποκατάσταση

υδατικών συστηµάτων και οι οποίες περιορίζονται αυστηρά στην απαιτούµενη

ποσότητα,

εφόσον οι εν λόγω απορρίψεις δεν θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των περιβαλλοντικών

στόχων που καθορίζονται για το εν λόγω σύστηµα υπογείων υδάτων.

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν την τεχνητή ανατροφοδότηση ή αύξηση των

συστηµάτων υπόγειων υδάτων. Τα χρησιµοποιούµενα ύδατα µπορούν να προέρχονται από

οιαδήποτε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, εφόσον η χρησιµοποίηση της πηγής δεν θέτει σε

κίνδυνο την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται για την πηγή ή το

ανατροφοδοτηµένο ή αυξηµένο σύστηµα υπόγειων υδάτων,

(η) σύµφωνα µε τη δράση που αναλαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 16, σε µέτρα για την

εξάλειψη της ρύπανσης επιφανειακών υδάτων από τις ουσίες που προσδιορίζονται στον

κατάλογο προτεραιότητας που συµφωνείται σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 2, και για

την προοδευτική µείωση της ρύπανσης από άλλες ουσίες η οποία, διαφορετικά, θα εµπόδιζε

τα κράτη µέλη να επιτύχουν τους στόχους για τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων σύµφωνα

µε το άρθρο 4,
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(θ) σε τυχόν µέτρα για την πρόληψη της σηµαντικής διαρροής ρύπων από τεχνικές

εγκαταστάσεις και για την πρόληψη και/ή τη µείωση των επιπτώσεων των επεισοδίων

ρύπανσης λόγω ατυχήµατος, για παράδειγµα έπειτα από πληµµύρες, συµπεριλαµβανοµένων

µέτρων που προβλέπουν συστήµατα για την ανίχνευση τέτοιων γεγονότων ή για τη σχετική

προειδοποίηση.

4. "Συµπληρωµατικά" µέτρα είναι τα µέτρα που καταρτίζονται και τίθενται σε εφαρµογή

επιπλέον των βασικών µέτρων, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται σύµφωνα µε

το άρθρο 4. Το µέρος Β του Παραρτήµατος VI περιέχει µη εξαντλητικό κατάλογο τέτοιων µέτρων.

Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να θεσπίζουν περαιτέρω συµπληρωµατικά µέτρα µε σκοπό την

πρόσθετη προστασία ή βελτίωση των υδάτων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, µεταξύ

άλλων κατ' εφαρµογή των οικείων διεθνών συµφωνιών περί των οποίων το άρθρο 1.

5. Όταν τα στοιχεία παρακολούθησης ή άλλα στοιχεία υποδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανόν να

επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται δυνάµει του άρθρου 4 για το υδατικό σύστηµα, το κράτος µέλος

µεριµνά ώστε :

− να διερευνώνται τα αίτια της πιθανής αποτυχίας, και

− να θεσπίζονται τα πρόσθετα µέτρα που είναι εφικτά προκειµένου να επιτευχθούν οι εν λόγω

στόχοι.

Όταν τα αίτια αυτά είναι απρόβλεπτα ή οφείλονται σε έκτακτες περιστάσεις,

συµπεριλαµβανοµένων των πληµµυρών ή των ξηρασιών, το κράτος µέλος µπορεί να αποφασίζει

ότι η εφαρµογή πρόσθετων µέτρων είναι ανέφικτη.
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6. Κατά την εφαρµογή των µέτρων που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3, σηµεία (ε)

και (στ), τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να µην αυξηθεί η ρύπανση των

θαλάσσιων υδάτων. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νοµοθεσίας, η εφαρµογή µέτρων που

λαµβάνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 δεν επιτρέπεται επ'ουδενί να οδηγεί, αµέσως ή

εµµέσως, στην αύξηση της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει εάν

τούτο θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της ρύπανσης του όλου περιβάλλοντος.

7. Τα προγράµµατα µέτρων καταρτίζονται το αργότερο 10 έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης

ισχύος της παρούσας οδηγίας και όλα τα µέτρα είναι έτοιµα προς εφαρµογή το αργότερο 13 έτη

µετά την ηµεροµηνία αυτή.

8. Τα προγράµµατα µέτρων αναθεωρούνται και, αν είναι ανάγκη, ενηµερώνονται, το αργότερο

16 έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και, στη συνέχεια, ανά εξαετία.

Κάθε νέο ή αναθεωρηµένο µέτρο που θεσπίζεται δυνάµει ενός ενηµερωµένου προγράµµατος,

πρέπει να είναι έτοιµο προς εφαρµογή εντός τριών ετών από τη θέσπισή του.

Άρθρο 12

Θέµατα που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν σε επίπεδο κράτους µέλους

1. Όταν ένα κράτος µέλος εντοπίσει ζήτηµα που έχει επιπτώσεις στη διαχείριση των υδάτων του

αλλά δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί από το εν λόγω κράτος µέλος, µπορεί να αναφέρει το ζήτηµα

στην Επιτροπή και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος και να προβεί σε συστάσεις

για την επίλυσή του.

2. Η Επιτροπή απαντά σε οιαδήποτε αναφορά ή σύσταση κράτους µέλους εντός εξαµήνου.
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Άρθρο 13

Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι καταρτίζεται ένα Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής

Ποταµού για κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού που ευρίσκεται εξ ολοκλήρου στο έδαφός

τους.

2. Στην περίπτωση ∆ιεθνούς Λεκάνης Απορροής Ποταµού που ευρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός

της Κοινότητας, τα κράτη µέλη συνεργάζονται για την κατάρτιση ενιαίου διεθνούς Σχεδίου

∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού. Εφόσον δεν καταρτισθεί παρόµοιο διεθνές Σχέδιο

∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού, τα κράτη µέλη καταρτίζουν Σχέδια ∆ιαχείρισης

Λεκάνης Απορροής Ποταµού που καλύπτουν τουλάχιστον τα µέρη της ∆ιεθνούς Λεκάνης

Απορροής Ποταµού που βρίσκονται στο έδαφός τους για την επίτευξη των στόχων της παρούσας

οδηγίας.

3. Στην περίπτωση ∆ιεθνούς Λεκάνης Απορροής Ποταµού η οποία υπερβαίνει τα όρια της

Κοινότητας, τα κράτη µέλη προσπαθούν να καταρτίσουν ενιαίο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης

Απορροής Ποταµού και, εάν αυτό είναι ανέφικτο, Σχέδιο το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το τµήµα

της ∆ιεθνούς Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού που βρίσκεται στο έδαφος του εν λόγω

κράτους µέλους.

4. Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού περιλαµβάνει τις πληροφορίες που

εκτίθενται λεπτοµερώς στο Παράρτηµα VII.

5. Τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού µπορούν να συµπληρώνονται µε τη

κατάρτιση λεπτοµερέστερων προγραµµάτων και σχεδίων διαχείρισης ανά υπολεκάνη, τοµέα, θέµα

ή τύπο ύδατος, προκειµένου να αντιµετωπίζονται ειδικές πτυχές της διαχείρισης των υδάτων. Η

εφαρµογή των µέτρων αυτών δεν απαλλάσσει τα κράτη µέλη από οιαδήποτε υποχρέωση έχουν

δυνάµει του υπολοίπου κειµένου της παρούσας οδηγίας.
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6. Τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού δηµοσιεύονται το αργότερο 10 έτη µετά

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

7. Τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού αναθεωρούνται και ενηµερώνονται, το

αργότερο 16 έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, και στη συνέχεια ανά

εξαετία.

Άρθρο 14

Πληροφόρηση του κοινού και διαβουλεύσεις

1. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν την ενεργό συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών στην

υλοποίηση της παρούσας οδηγίας, ιδίως δε στην εκπόνηση, την αναθεώρηση και την ενηµέρωση

των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού. Τα κράτη µέλη, για κάθε Περιοχή Λεκάνης

Απορροής Ποταµού, δηµοσιεύουν και θέτουν στη διάθεση του κοινού, συµπεριλαµβανοµένων των

χρηστών, για τη διατύπωση παρατηρήσεων :

(α) χρονοδιάγραµµα και πρόγραµµα εργασιών για την εκπόνηση του σχεδίου,

συµπεριλαµβανοµένης κατάστασης των ληπτέων µέτρων διαβουλεύσεων, τουλάχιστον τρία

έτη πριν από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται το Σχέδιο,

(β) ενδιάµεση επισκόπηση των σηµαντικών ζητηµάτων διαχείρισης των υδάτων που

εντοπίστηκαν στη Λεκάνη Απορροής Ποταµού, τουλάχιστον δυο έτη πριν από την έναρξη

της περιόδου στην οποία αναφέρεται το Σχέδιο,

(γ) αντίγραφο του Προσχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού, τουλάχιστον ένα έτος

πριν από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται το Σχέδιο.
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Κατόπιν σχετικής αιτήσεως, παρέχεται πρόσβαση σε βοηθητικά έγγραφα και πληροφορίες που

χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση του Προσχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού.

2. Τα κράτη µέλη παρέχουν προθεσµία τουλάχιστον έξι µηνών για την υποβολή γραπτών

παρατηρήσεων σχετικά µε τα εν λόγω έγγραφα, προκειµένου να υπάρξει δυνατότητα ενεργού

συµµετοχής και διαβουλεύσεων.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται εξίσου στα ενηµερωµένα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκάνης

Απορροής Ποταµού.

Άρθρο 15

Υποβολή εκθέσεων

1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν αντίγραφα των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής

Ποταµού και όλων των επακόλουθων ενηµερωµένων µορφών τους στην Επιτροπή και σε

οιοδήποτε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευσή τους :

(α) για τις Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταµού που ευρίσκονται εξ ολοκλήρου στο έδαφος

ενός κράτους µέλους, όλα τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού τα οποία

καλύπτουν το εθνικό του έδαφος και έχουν δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 13,

(β) για τις ∆ιεθνείς Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταµού, τουλάχιστον το µέρος των Σχεδίων

∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού που καλύπτει το έδαφος του κράτους µέλους.

2. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν συνοπτικές εκθέσεις σχετικά µε :

− τις αναλύσεις που απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 5, και
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− τα προγράµµατα παρακολούθησης που καταρτίζονται δυνάµει του άρθρου 8,

που αναλαµβάνονται για τους σκοπούς του πρώτου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής

Ποταµού εντός 3 µηνών από την ολοκλήρωσή τους.

3. Τα κράτη µέλη, εντός τριών ετών από τη δηµοσίευση κάθε Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης

Απορροής Ποταµού ή την ενηµέρωσή του βάσει του άρθρου 13, υποβάλλουν ενδιάµεση έκθεση

στην οποία περιγράφεται η πρόοδος που έχει σηµειωθεί ως προς την εφαρµογή του προβλεπόµενου

προγράµµατος µέτρων.

Άρθρο 16

Στρατηγικές κατά της ρύπανσης των υδάτων

1. Το Συµβούλιο θεσπίζει ειδικά µέτρα κατά της ρύπανσης των υδάτων από µεµονωµένους

ρύπους ή οµάδες ρύπων που αποτελούν απαράδεκτο κίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον ή µέσω

αυτού, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων για τα ύδατα που χρησιµοποιούνται για την άντληση

πόσιµου ύδατος. Τα µέτρα αυτά θεσπίζονται βάσει προτάσεων που υποβάλλει η Επιτροπή

σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στη Συνθήκη.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τον καθορισµό ενός πρώτου καταλόγου ουσιών

προτεραιότητας έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1999. Στις ουσίες αποδίδεται σειρά προτεραιότητας για

ανάληψη δράσης βάσει του κινδύνου που εµφανίζουν για το υδατικό περιβάλλον, ή µέσω αυτού, ο

οποίος προσδιορίζεται µε :

(α) αξιολόγηση του κινδύνου διεξαγόµενη σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του

Συµβουλίου 1, την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου 2 και την οδηγία 98/8/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 3, ή

                                                
1 ΕΕ L  84 της 5.4.1993, σ. 1
2 EE L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

98/47/ΕΚ (ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 50).
3 ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
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(β) στοχοθετηµένη αξιολόγηση βάσει του κινδύνου (σύµφωνα µε τη µέθοδο του κανονισµού

(ΕΟΚ) αριθ. 793/93) η οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά στην υδατική οικοτοξικότητα και

την τοξικότητα για τον άνθρωπο µέσω του υδατικού περιβάλλοντος,

ή, όταν αποδεικνύεται ανέφικτο εντός του χρονοδιαγράµµατος,

(γ) απλουστευµένη διαδικασία αξιολόγησης βάσει του κινδύνου, στηριζόµενη σε επιστηµονικές

αρχές, µε την οποία συνεκτιµώνται ιδίως :

(i) στοιχεία σχετικά µε την εγγενή πιθανότητα ατυχήµατος που εµφανίζει η σχετική ουσία,

ιδίως δε σχετικά µε την υδατική οικοτοξικότητά της και την τοξικότητα για τον

άνθρωπο µέσω υδάτινων οδών έκθεσης, και

(ii) στοιχεία από την παρακολούθηση εκτεταµένης περιβαλλοντικής µόλυνσης, και

(iii) άλλοι αποδεδειγµένοι παράγοντες οι οποίοι ενδέχεται να στοιχειοθετούν πιθανότητα

εµφάνισης εκτεταµένης περιβαλλοντικής µόλυνσης, όπως ο παραγόµενος ή

χρησιµοποιούµενος όγκος της σχετικής ουσίας και οι τρόποι χρήσης της.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον εγκριθέντα κατάλογο προτεραιότητας το αργότερο 6 έτη µετά την

ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας, στη συνέχεια δε, τουλάχιστον ανά εξαετία, και

υποβάλλει προτάσεις, όπου είναι ενδεδειγµένο.

3. Κατά την εκπόνηση της πρότασής της, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη συστάσεις που

διατυπώνουν η Επιστηµονική Επιτροπή Τοξικότητας και Οικοτοξικότητας Χηµικών Ουσιών, τα

κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, κοινοτικά

ερευνητικά προγράµµατα, διεθνείς οργανισµοί των οποίων η Κοινότητα είναι µέλος, ευρωπαϊκές

επιχειρηµατικές οργανώσεις, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που εκπροσωπούν τις µικροµεσαίες

επιχειρήσεις, ευρωπαϊκοί οργανισµοί περιβάλλοντος, και λοιπά συναφή στοιχεία που υποπίπτουν

στην προσοχή της.
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4. Για τις ουσίες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο προτεραιότητας, η Επιτροπή υποβάλλει

προτάσεις για έλεγχο των κυριότερων πηγών των σχετικών εκποµπών, λαµβάνοντας υπόψη τόσο

τις σηµειακές όσο και τις διάχυτες πηγές, και προσδιορίζει το αποτελεσµατικότερο από πλευράς

κόστους και αναλογικότητας επίπεδο και συνδυασµό των ελέγχων προϊόντων και των οριακών

τιµών εκποµπής για τους ελέγχους διεργασιών. Όπου ενδείκνυται, τα κοινοτικά µέτρα για τον

έλεγχο διεργασιών επιτρέπεται να θεσπίζονται κατά κλάδο. Όταν οι έλεγχοι προϊόντων

περιλαµβάνουν επανεξέταση των σχετικών αδειών που έχουν εκδοθεί δυνάµει της οδηγίας

91/414/ΕΟΚ και της οδηγίας 98/8/ΕΚ, οι επανεξετάσεις αυτές διενεργούνται σύµφωνα µε τις

διατάξεις των εν λόγω οδηγιών. Κάθε πρόταση για ελέγχους πρέπει να προβλέπει τρόπους

επανεξέτασης, εκσυγχρονισµού και αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητάς τους.

5. Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για ποιοτικά πρότυπα που αφορούν τις συγκεντρώσεις των

ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, τα ιζήµατα και τον βιόκοσµο.

6. Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5, και τουλάχιστον για

ελέγχους εκποµπών για σηµειακές πηγές απορρίψεων και περιβαλλοντικά ποιοτικά πρότυπα, εντός

2 ετών από την προσθήκη της σχετικής ουσίας στον κατάλογο προτεραιότητας. Για τις ουσίες που

περιλαµβάνονται στον πρώτο κατάλογο προτεραιότητας, εφόσον δεν υπάρξει συµφωνία σε

κοινοτικό επίπεδο εντός 7 ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα

κράτη µέλη θεσπίζουν ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα για τις εν λόγω ουσίες τα οποία αφορούν

όλα τα επιφανειακά ύδατα που επηρεάζονται από την απόρριψη των ουσιών αυτών και ελέγχους

των κύριων πηγών των εν λόγω απορρίψεων, µε βάση µεταξύ άλλων την εξέταση όλων των

τεχνικών επιλογών περιορισµού. Για τις ουσίες που προστίθενται στη συνέχεια στον κατάλογο

προτεραιότητας, εφόσον δεν υπάρξει συµφωνία σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη µέλη λαµβάνουν

παρόµοια µέτρα 5 έτη µετά την ηµεροµηνία της προσθήκης στον κατάλογο.

7. Η Επιτροπή µπορεί να επεξεργάζεται στρατηγικές κατά της ρύπανσης των υδάτων από

οποιοδήποτε άλλο ρύπο ή οµάδα ρύπων, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ρύπανσης που οφείλεται σε

ατυχήµατα.
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8. Κατά την προετοιµασία των προτάσεών της δυνάµει των παραγράφων 4 και 5, η Επιτροπή

επανεξετάζει επίσης όλες τις οδηγίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα IX. Εντός της προθεσµίας

που προβλέπεται στην παράγραφο 6, η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση των ελέγχων του

Παραρτήµατος IX για όλες τις ουσίες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο προτεραιότητας και

προτείνει τα κατάλληλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της ενδεχόµενης κατάργησης των ελέγχων

δυνάµει του Παραρτήµατος IX για όλες τις άλλες ουσίες.

Όλοι οι έλεγχοι του Παραρτήµατος IX των οποίων προτείνεται η αναθεώρηση, καταργούνται από

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω αναθεωρήσεων.

9. Ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας που προτείνεται από την Επιτροπή αποτελεί, µε την

έκδοσή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, το Παράρτηµα X της παρούσας

οδηγίας.

Άρθρο 17

Έκθεση της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας το αργότερο

12 έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, στη συνέχεια δε ανά εξαετία,

και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

2. Η έκθεση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα :

(α) ανασκόπηση της προόδου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας,
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(β) ανασκόπηση της κατάστασης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων στην Κοινότητα

σε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος,

(γ) επιθεώρηση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού που υποβάλλονται

σύµφωνα µε το άρθρο 15, συµπεριλαµβανοµένων προτάσεων για τη βελτίωση µελλοντικών

σχεδίων,

(δ) περίληψη της ανταπόκρισης σε καθεµία από τις εκθέσεις ή συστάσεις που υπέβαλαν τα κράτη

µέλη στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 12,

(ε) περίληψη κάθε πρότασης, ελεγκτικού µέτρου και στρατηγικής που αναπτύσσεται σύµφωνα

µε το άρθρο 16,

(στ) σύνοψη των απαντήσεων που δόθηκαν στα σχόλια στα οποία προέβη το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε προηγούµενες εκθέσεις εκτέλεσης.

3. Το αργότερο 2 έτη µετά τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 8, η Επιτροπή

δηµοσιεύει επίσης έκθεση σχετικά µε την πρόοδο υλοποίησης, η οποία θα βασίζεται στις

συνοπτικές εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη µέλη δυνάµει του άρθρου 15 παράγραφος 2, και

την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη µέλη.

4. Εντός τριών ετών από τη δηµοσίευση κάθε έκθεσης που υποβάλλεται δυνάµει της

παραγράφου 1, η Επιτροπή δηµοσιεύει ενδιάµεση έκθεση στην οποία αναφέρεται η πρόοδος

υλοποίησης που έχει επιτευχθεί, βάσει των ενδιάµεσων εκθέσεων των κρατών µελών, όπως

αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
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5. Εφόσον απαιτείται και σύµφωνα µε τον κύκλο υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή συγκαλεί

διάσκεψη των ενδιαφερόµενων µερών κάθε κράτους µέλους σχετικά µε την κοινοτική πολιτική των

υδάτων, προκειµένου να συζητηθούν οι εκθέσεις της Επιτροπής όσον αφορά την υλοποίηση και να

ανταλλαγούν εµπειρίες.

Στους συµµετέχοντες συµπεριλαµβάνονται εκπρόσωποι των αρµόδιων αρχών, του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, των ΜΚΟ, των κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων, των οργανώσεων

καταναλωτών, πανεπιστηµιακοί και λοιποί εµπειρογνώµονες

Άρθρο 18

Σχέδια για µελλοντικά κοινοτικά µέτρα

1. Μία φορά το χρόνο, η Επιτροπή υποβάλλει, για ενηµέρωση, στην επιτροπή του άρθρου 20

ενδεικτικό σχέδιο των µέτρων τα οποία προτίθεται να προτείνει να προτείνει στο εγγύς µέλλον και

τα οποία έχουν επίδραση στη νοµοθεσία για τα ύδατα, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που

προκύπτουν από τις προτάσεις, των ελεγκτικών µέτρων και των στρατηγικών που αναπτύσσονται

δυνάµει του άρθρου 16. Η Επιτροπή υποβάλλει το ανωτέρω σχέδιο για πρώτη φορά το αργότερο 2

έτη µετά την ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2. Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία το αργότερο 19 έτη µετά την ηµεροµηνία της

έναρξης ισχύος της και προτείνει κάθε αναγκαία τροποποίησή της.
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Άρθρο 19

Τεχνικές προσαρµογές της οδηγίας

1. Τα Παραρτήµατα I, III και το σηµείο 1.3.6 του Παραρτήµατος V, είναι δυνατόν να

προσαρµόζονται στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο µε τις διαδικασίες του άρθρου 20,

λαµβάνοντας υπόψη τις προθεσµίες αναθεώρησης και ενηµέρωσης των Σχεδίων ∆ιαχείρισης

Λεκάνης Απορροής Ποταµού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13. Όταν υπάρχει ανάγκη, η Επιτροπή

µπορεί να θεσπίζει κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή των Παραρτηµάτων ΙΙ και V,

σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 20.

2. Για τη διαβίβαση και την επεξεργασία δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των στατιστικών και

χαρτογραφικών δεδοµένων, είναι δυνατόν να θεσπίζονται τεχνικά µορφότυπα για τους σκοπούς της

παραγράφου 1, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 20.

Άρθρο 20

Επιτροπή

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών µελών και

της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
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Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των ληπτέων µέτρων. Η

επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της για το σχέδιο αυτό µέσα σε προθεσµία που µπορεί να ορίσει ο

πρόεδρος ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος. Η γνώµη διατυπώνεται µε την

πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την έκδοση των

αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συµβούλιο προτάσει της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία

στο πλαίσιο της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών µελών σταθµίζονται σύµφωνα

µε το προαναφερόµενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει.

Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόµενα µέτρα όταν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής.

Όταν τα προτεινόµενα µέτρα δεν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώµης, η

Επιτροπή υποβάλλει αµελλητί στο Συµβούλιο πρόταση σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα. Το Συµβούλιο

αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία.

Εάν, εντός τριών µηνών από την υποβολή του θέµατος στο Συµβούλιο, το Συµβούλιο δεν έχει

αποφασίσει, τα προτεινόµενα µέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 21

Καταργήσεις και µεταβατικές διατάξεις

1. Τα κατωτέρω κείµενα καταργούνται 7 έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της

παρούσας οδηγίας :

− η οδηγία 75/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, περί της απαιτούµενης

ποιότητας των υδάτων επιφανείας που προορίζονται για την παραγωγή πόσιµου ύδατος στα

κράτη µέλη 1,

                                                
1 ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 26. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

91/692/ΕΟΚ (ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48).
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− η απόφαση 77/795/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1977, περί καθιερώσεως
κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών
υδάτων της Κοινότητας 1,

− η οδηγία 79/869/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1979, περί των µεθόδων
µετρήσεως και περί της συχνότητας των δειγµατοληψιών και της αναλύσεως των
επιφανειακών υδάτων τα οποία προορίζονται για την παραγωγή ποσίµου ύδατος στα κράτη
µέλη 2 .

2. Τα κατωτέρω κείµενα καταργούνται 13 έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας οδηγίας:

− η οδηγία 78/659/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1978, περί της ποιότητας των
γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των
ιχθύων 3,

− η οδηγία 79/923/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ης Οκτωβρίου 1979, περί της απαιτούµενης
ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή 4,

− η οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1979, περί προστασίας των
υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες 5,

− η οδηγία 76/464/ΕΟΚ, εκτός από το άρθρο 6, που καταργείται µε την έναρξη ισχύος της
παρούσας οδηγίας.

3. Οι ακόλουθες µεταβατικές διατάξεις θα ισχύσουν για την οδηγία 76/464/ΕΟΚ :

(α) ο κατάλογος προτεραιότητας που θεσπίζεται δυνάµει του άρθρου 16 της παρούσας οδηγίας
αντικαθιστά τον κατάλογο ουσιών στις οποίες αποδίδεται προτεραιότητα βάσει της
ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, της 22ας Ιουνίου 1982,

(β) για τους σκοπούς του άρθρου 7 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη δύνανται να
εφαρµόζουν τις προβλεπόµενες στην παρούσα οδηγία αρχές για τον εντοπισµό των
προβληµάτων ρύπανσης και των ουσιών που τα προξενούν, τη θέσπιση ποιοτικών προτύπων
και τη λήψη µέτρων.

                                                
1 ΕΕ L 334 της 24.12.1977, σ. 29. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη

Προσχώρησης του 1994.
2 ΕΕ L 271 της 29.10.1979, σ. 44. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη

Προσχώρησης του 1994.
3 ΕΕ L 222 της 14. 8.1978, σ.  1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης

του 1994.
4 ΕΕ L 281 της 10.11.1979, σ. 47. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/692/ΕΟΚ (ΕΕ L 377

της 31.12.1991, σ. 48).
5 ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σ. 43.
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4. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι του άρθρου 4 και τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα που

θεσπίζονται στο Παράρτηµα ΙΧ και σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 5, και από τα κράτη

µέλη δυνάµει του Παραρτήµατος V για τις ουσίες που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο

προτεραιότητας και δυνάµει του άρθρου 16 παράγραφος 6 όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας

για τις οποίες δεν έχουν καθοριστεί κοινοτικά πρότυπα, θεωρούνται ως ποιοτικά περιβαλλοντικά

πρότυπα για τους σκοπούς του άρθρου 2, σηµείο 7, και του άρθρου 10 της οδηγίας 96/61/ΕΚ.

5. Εάν ουσία του καταλόγου προτεραιότητας που θεσπίζεται δυνάµει του άρθρου 16, δεν

περιλαµβάνεται στον Παράρτηµα VIII της παρούσας οδηγίας ή στο Παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας

96/61/ΕΚ, η ουσία αυτή προστίθεται στα εν λόγω Παραρτήµατα.

6. Για τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων, οι περιβαλλοντικοί στόχοι που θεσπίζονται δυνάµει

του πρώτου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού που απαιτείται από την παρούσα

οδηγία, συνεπάγονται, τουλάχιστον, τη θέσπιση ποιοτικών προτύπων τουλάχιστον το ίδιο

αυστηρών µε εκείνα που απαιτούνται για την εφαρµογή της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ.

Άρθρο 22

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη ορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβίαση των εθνικών διατάξεων που

εκδίδονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές,

ανάλογες και αποτρεπτικές.
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Άρθρο 23

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο (.......................)*.

Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των βασικών διατάξεων εθνικού

δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενηµερώνει

σχετικά τα λοιπά κράτη µέλη.

Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
* Τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 25

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 8, τα κράτη µέλη παρέχουν τα ακόλουθα στοιχεία για

όλες τις αρµόδιες αρχές µέσα σε κάθε µια από τις Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταµού τους,

καθώς και µέσα στο τµήµα οποιασδήποτε ∆ιεθνούς Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού το

οποίο κείται στο έδαφός τους.

i) ´Ονοµα και διεύθυνση της αρµόδιας αρχής - Το επίσηµο όνοµα και διεύθυνση της αρχής που

προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2.

ii) Γεωγραφική κάλυψη της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού - Τα ονόµατα των

κυριότερων ποταµών µέσα στην Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού µαζί µε ακριβή

περιγραφή των ορίων της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού. Τα ως άνω στοιχεία πρέπει

κατά το δυνατόν να είναι διαθέσιµα για να εισαχθούν στο Γεωγραφικό Σύστηµα

Πληροφοριών (GIS) και/ή στο Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών της Επιτροπής (GISCO).

iii) Νοµικό καθεστώς της αρµόδιας αρχής - Περιγραφή του νοµικού καθεστώτος της αρµόδιας

αρχής και, κατά περίπτωση, σύνοψη ή αντίγραφο του καταστατικού της, της συνθήκης

ίδρυσής της ή ισοδυνάµου νοµικού εγγράφου.

iv) Αρµοδιότητες - Περιγραφή των νοµικών και των διοικητικών αρµοδιοτήτων κάθε αρµόδιας

αρχής και του ρόλου της µέσα σε κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού.
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v) Κατάλογος µελών - Όταν η αρµόδια αρχή ενεργεί ως συντονιστικός φορέας για άλλες

αρµόδιες αρχές, απαιτείται κατάλογος των φορέων αυτών µαζί µε µία περίληψη των

θεσµικών σχέσεων που έχουν θεσπιστεί για την εξασφάλιση του συντονισµού.

vi) ∆ιεθνείς σχέσεις - Όταν η Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού εκτείνεται στο έδαφος

περισσότερων από ένα κρατών µελών ή περιλαµβάνει έδαφος τρίτων κρατών, απαιτείται

περίληψη των θεσµικών σχέσεων που έχουν θεσπιστεί για την εξασφάλιση του συντονισµού.

_______________
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ΠAΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ Υ∆ΑΤΑ

1.1 Χαρακτηρισµός των τύπων συστηµάτων επιφανειακών υδάτων

Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν την τοποθεσία και τα όρια των συστηµάτων επιφανειακών

υδάτων και πραγµατοποιούν αρχικό χαρακτηρισµό όλων των συστηµάτων αυτών µε την εξής

µεθοδολογία. Για τον αρχικό αυτό χαρακτηρισµό, τα κράτη µέλη µπορούν να συνενώνουν

διάφορα συστήµατα επιφανειακών υδάτων.

(i) Τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων εντός της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού

κατατάσσονται είτε σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες επιφανειακών υδάτων -

ποταµοί, λίµνες, µεταβατικά ύδατα ή παράκτια ύδατα - είτε ως τεχνητά συστήµατα

επιφανειακών υδάτων είτε ως ιδιαιτέρως τροποποιηµένα υδατικά συστήµατα.

(ii) Για κάθε κατηγορία επιφανειακών υδάτων, τα σχετικά συστήµατα επιφανειακών

υδάτων εντός της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού, διακρίνονται σε τύπους. Οι

τύποι αυτοί ορίζονται είτε µε το "σύστηµα Α" είτε µε το "σύστηµα Β" τα οποία

περιγράφονται στο σηµείο 1.2.

(iii) Εάν χρησιµοποιείται το σύστηµα Α, τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων εντός της

Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού διαχωρίζονται πρώτα στις αντίστοιχες

οικοπεριοχές ανάλογα µε τις γεωγραφικές περιοχές που περιγράφονται, στο σηµείο 1.2,

και εµφαίνονται στο σχετικό χάρτη του Παραρτήµατος ΧΙ. Στη συνέχεια, τα υδατικά

συστήµατα κάθε οικοπεριοχής διαχωρίζονται σε τύπους συστηµάτων επιφανειακών

υδάτων µε βάση τους περιγραφείς των πινάκων του συστήµατος Α.
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(iv) Εάν χρησιµοποιείται το σύστηµα Β, τα κράτη µέλη πρέπει να επιτυγχάνουν

τουλάχιστον τον ίδιο βαθµό διαχωρισµού που θα επιτυγχάνονταν µε το σύστηµα Α.

Κατά συνέπεια, τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων εντός της Περιοχής Λεκάνης

Απορροής Ποταµού διαχωρίζονται σε τύπους βάσει των τιµών των υποχρεωτικών

περιγραφέων και των προαιρετικών περιγραφέων ή συνδυασµών περιγραφέων που

απαιτούνται για να εξασφαλίζεται ο αξιόπιστος υπολογισµός των τυποχαρακτηριστικών

βιολογικών συνθηκών αναφοράς.

(v) Για τα τεχνητά και τα ιδιαιτέρως τροποποιηµένα συστήµατα επιφανειακών υδάτων, ο

διαχωρισµός πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους περιγραφείς ανάλογα µε την

κατηγορία επιφανειακών υδάτων προς την οποία οµοιάζει περισσότερο το

συγκεκριµένο ιδιαιτέρως τροποποιηµένο ή τεχνητό υδατικό σύστηµα,

(vi) Tα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή χάρτη ή χάρτες (σε µορφή GIS) της

γεωγραφικής θέσης των τύπων που αντιστοιχούν στο βαθµό διαχωρισµού που

απαιτείται βάσει του συστήµατος Α.



9085/3/99 REV 3 ZAC/akz GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG I 3

1.2 Οικοπεριοχές και τύποι συστηµάτων επιφανειακών υδάτων

1.2.1 Ποταµοί

Σύστηµα Α

Σταθερή τυπολογία Περιγραφείς

Οικοπεριοχή Οικοπεριοχές του Χάρτη Α του Παραρτήµατος ΧΙ

Τύπος Τυπολογία υψοµέτρου
υψηλός > 800 m
µέσου υψοµέτρου 200 έως 800 m
πεδινός < 200 m

Τυπολογία µεγέθους βάσει της υδρολογικής λεκάνης
µικρός 10 - 100 km2

µέτριος >100 έως 1000 km2

µεγάλος >1000 έως 10.000 km2

πολύ µεγάλος > 10.000 km2

Γεωλογία
ασβεστολιθικός
πυριτικός
οργανικός
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Σύστηµα Β

Εναλλακτικός
χαρακτηρισµός

Φυσικοί και χηµικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα
χαρακτηριστικά του ποταµού ή τµήµατος του ποταµού και, κατά
συνέπεια, τη δοµή και τη σύνθεση του βιολογικού πληθυσµού

Υποχρεωτικοί παράγοντες υψόµετρο
γεωγραφικό πλάτος
γεωγραφικό µήκος
γεωλογία
µέγεθος

Προαιρετικοί παράγοντες απόσταση από την πηγή του ποταµού
ενέργεια του ρεύµατος (συνάρτηση του ρεύµατος και της κλίσης)
µέσο πλάτος νερού
µέσο βάθος νερού
µέση κλίση νερού
µορφή και σχήµα της κύριας κοίτης του ποταµού
κατηγορία παροχής (ροής) ποταµού
σχήµα κοιλάδας
µεταφορά στερεών
ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων
µέση σύνθεση υποστρώµατος
χλωριούχες ενώσεις
φάσµα ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας
µέση ατµοσφαιρική θερµοκρασία
βροχόπτωση
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1.2.2Λίµνες

Σύστηµα Α

Σταθερή τυπολογία Περιγραφείς

Οικοπεριοχή Οικοπεριοχές του Χάρτη Α του Παραρτήµατος ΧΙ

Τύπος Τυπολογία υψοµέτρου
υψηλός > 800 m
µέσου υψοµέτρου 200 έως 800 m
πεδινός < 200 m

Τυπολογία βάθους βάσει του µέσου βάθους
< 3 m
3 m έως 15 m
> 15 m

Τυπολογία µεγέθους βάσει της επιφάνειας
0,5 έως 1 km2

1 έως 10 km2

10 έως 100 km2

> 100 km2

Γεωλογία
ασβεστολιθικός
πυριτικός
οργανικός
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Σύστηµα Β

Εναλλακτικός
χαρακτηρισµός

Φυσικοί και χηµικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα
χαρακτηριστικά της λίµνης και, κατά συνέπεια, τη δοµή και τη
σύνθεση του βιολογικού πληθυσµού

Υποχρεωτικοί παράγοντες υψόµετρο
γεωγραφικό πλάτος
γεωγραφικό µήκος
βάθος
γεωλογία
µέγεθος

Προαιρετικοί παράγοντες µέσο βάθος νερού
σχήµα λίµνης
χρόνος παραµονής
µέση ατµοσφαιρική θερµοκρασία
φάσµα ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας
µεικτικά χαρακτηριστικά (π.χ. µονοµεικτική, διµεικτική,
πολυµεικτική)
ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων
βασική κατάσταση θρεπτικών ουσιών
µέση σύνθεση υποστρώµατος
διακύµανση της στάθµης του νερού
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1.2.3Μεταβατικά ύδατα

Σύστηµα Α

Σταθερή τυπολογία Περιγραφείς

Οικοπεριοχή Οι ακόλουθες περιοχές του Χάρτη Β του Παραρτήµατος ΧΙ:
Βαλτική Θάλασσα
Θάλασσα του Μπάρεντς
Νορβηγική Θάλασσα
Βόρεια Θάλασσα
Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός
Μεσόγειος Θάλασσα

Τύπος Βάσει της µέσης ετήσιας αλατότητας
< 0,5 ‰ γλυκό νερό
0,5 έως < 5 ‰ µικρής αλατότητας
5 έως < 18 ‰ µέσης αλατότητας
18 έως < 30 ‰ υψηλής αλατότητας
30 έως < 40 ‰ µεγάλου εύρους αλατότητας

Βάσει του µέσου παλιρροιακού φάσµατος
< 2 m µικροπαλιρροιακό
2 έως 4 m µεσοπαλιρροιακό
> 4 m µακροπαλιρροιακό
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Σύστηµα Β

Εναλλακτικός
χαρακτηρισµός

Φυσικοί και χηµικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα
χαρακτηριστικά των µεταβατικών υδάτων και, κατά συνέπεια, τη
δοµή και τη σύνθεση του βιολογικού πληθυσµού

Υποχρεωτικοί παράγοντες γεωγραφικό πλάτος
γεωγραφικό µήκος
παλιρροιακό φάσµα
αλατότητα

Προαιρετικοί παράγοντες βάθος
ταχύτητα ρεύµατος
έκθεση στα κύµατα
χρόνος παραµονής
µέση θερµοκρασία νερού
µεικτικά χαρακτηριστικά
θολότητα
µέση σύνθεση υποστρώµατος
σχήµα
φάσµα θερµοκρασίας νερού
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1.2.4 Παράκτια ύδατα

Σύστηµα Α

Σταθερή τυπολογία Περιγραφείς

Οικοπεριοχή Οι ακόλουθες περιοχές του Χάρτη Β του Παραρτήµατος ΧΙ:
Βαλτική Θάλασσα
Θάλασσα του Μπάρεντς
Νορβηγική Θάλασσα
Βόρεια Θάλασσα
Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός
Μεσόγειος Θάλασσα

Τύπος Βάσει της µέσης ετήσιας αλατότητας
< 0,5‰ γλυκό νερό
0,5 έως < 5 ‰ µικρής αλατότητας
5 έως < 18 ‰ µέσης αλατότητας
18 έως < 30 ‰ υψηλής αλατότητας
30 έως < 40 ‰ µεγάλου εύρους αλατότητας

Βάσει του µέσου βάθους
ρηχά νερά < 30 m
νερά µέσου βάθους (30 έως 200 m)
βαθειά νερά > 200 m
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Σύστηµα Β

Εναλλακτικός
χαρακτηρισµός

Φυσικοί και χηµικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα
χαρακτηριστικά των παράκτιων υδάτων και, κατά συνέπεια, τη
δοµή και τη σύνθεση του βιολογικού πληθυσµού

Υποχρεωτικοί παράγοντες γεωγραφικό πλάτος
γεωγραφικό µήκος
παλλιροιακό φάσµα
αλατότητα

Προαιρετικοί παράγοντες ταχύτητα ρεύµατος
έκθεση στα κύµατα
µέση θερµοκρασία νερού
µεικτικά χαρακτηριστικά
θολότητα
χρόνος παρακράτησης (σε κλειστούς κόλπους)
µέση σύνθεση υποστρώµατος
φάσµα θερµοκρασίας νερού
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1.3 Καθορισµός τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς για τους διαφόρους τύπους
συστηµάτων επιφανειακών υδάτων

i) Για κάθε τύπο συστηµάτων επιφανειακών υδάτων που χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε το

σηµείο 1.1, καθορίζονται τυποχαρακτηριστικές υδροµορφολογικές και φυσικοχηµικές

συνθήκες που αντιπροσωπεύουν τις τιµές των υδροµορφολογικών και φυσικοχηµικών

ποιοτικών στοιχείων τα οποία ορίζονται στο σηµείο 1.1 του Παραρτήµατος V, για το

συγκεκριµένο σύστηµα επιφανειακών υδάτων όταν η οικολογική του κατάσταση

χαρακτηρίζεται ως υψηλή στο σχετικό πίνακα του σηµείου 1.2 του Παραρτήµατος V.

Καθορίζονται τυποχαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες που αντιπροσωπεύουν τις

τιµές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων τα οποία ορίζονται στο σηµείο 1.1 του

Παραρτήµατος V και τα οποία προβλέπονται για το συγκεκριµένο σύστηµα

επιφανειακών υδάτων όταν η οικολογική του κατάσταση χαρακτηρίζεται ως υψηλή στο

σχετικό πίνακα του σηµείου 1.2 του Παραρτήµατος V.

ii) Κατά την εφαρµογή των διαδικασιών του παρόντος σηµείου σε ιδιαιτέρως

τροποποιηµένα ή τεχνητά επιφανειακά υδατικά συστήµατα, οι αναφορές της υψηλής

οικολογικής κατάστασης νοούνται ως αναφορές στο µέγιστο οικολογικό δυναµικό το

οποίο ορίζεται στον Πίνακα 1.2.5 του Παραρτήµατος V. Οι τιµές του µέγιστου

οικολογικού δυναµικού ενός υδατικού συστήµατος επανεξετάζονται ανά εξαετία.

iii) Οι τυποχαρακτηριστικές συνθήκες για τους σκοπούς των σηµείων i) και ii) και οι

τυποχαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες µπορούν είτε να έχουν χωρική βάση, είτε να

βασίζονται σε µοντέλο, είτε να υπολογίζονται µε συνδυασµό των µεθόδων αυτών. Όταν

δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν οι µέθοδοι αυτές, τα κράτη µέλη µπορούν να

βασίζονται σε εισηγήσεις εµπειρογνωµόνων για τον καθορισµό των συνθηκών αυτών.

Κατά τον καθορισµό της υψηλής οικολογικής κατάστασης σε σχέση µε τη

συγκέντρωση συγκεκριµένων συνθετικών ρύπων, ως όρια ανίχνευσης λαµβάνονται

εκείνα που είναι δυνατόν να επιτευχθούν µε τις τεχνικές που είναι διαθέσιµες κατά τον

καθορισµό των τυποχαρακτηριστικών συνθηκών.
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iv) Για τις τυποχαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες αναφοράς µε χωρική βάση, τα κράτη

µέλη καταρτίζουν δίκτυο αναφοράς για κάθε τύπο συστήµατος επιφανειακών υδάτων. Το

δίκτυο περιλαµβάνει επαρκή αριθµό τόπων υψηλής κατάστασης ώστε να παρέχεται

επαρκής εµπιστοσύνη για τις τιµές των συνθηκών αναφοράς λαµβανοµένων υπόψη της

παραλλακτικότητας των τιµών των ποιοτικών στοιχείων που αντιστοιχούν σε υψηλή

οικολογική κατάσταση για το συγκεκριµένο τύπο συστήµατος επιφανειακών υδάτων και

των τεχνικών µοντελοποίησης που εφαρµόζονται σύµφωνα µε την παράγραφο v.

v) Οι τυποχαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες αναφοράς που βασίζονται σε µοντέλο

µπορούν να υπολογίζονται είτε µε µοντέλα προβλέψεων είτε µε µεθόδους προβολής στο

παρελθόν. Οι µέθοδοι πρέπει να χρησιµοποιούν ιστορικά, παλαιολογικά και άλλα

διαθέσιµα δεδοµένα, πρέπει δε να παρέχουν επαρκές επίπεδο εµπιστοσύνης για τις τιµές

των συνθηκών αναφοράς ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι κατ' αυτόν τον τρόπο

υπολογιζόµενες συνθήκες είναι συνεπείς και ισχύουν για κάθε τύπο συστήµατος

επιφανειακών υδάτων.

vi) Όταν δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν αξιόπιστες συνθήκες αναφοράς για ένα ποιοτικό

στοιχείο ενός τύπου συστήµατος επιφανειακών υδάτων λόγω της υψηλής φυσιολογικής

παραλλακτικότητας και όχι απλώς λόγω των εποχιακών διακυµάνσεων του στοιχείου

αυτού, το στοιχείο αυτό µπορεί να παραλείπεται από την αξιολόγηση της οικολογικής

κατάστασης για το συγκεκριµένο τύπο επιφανειακών υδάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, τα

κράτη µέλη αναφέρουν τους λόγους της παράλειψης αυτής στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης

Λεκάνης Απορροής Ποταµού.
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1.4 Προσδιορισµός των πιέσεων

Τα κράτη µέλη συλλέγουν και διατηρούν πληροφορίες για τον τύπο και το µέγεθος των

σηµαντικών ανθρωπογενών πιέσεων που ενδέχεται να ασκούνται στα συστήµατα

επιφανειακών υδάτων κάθε Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού, ιδίως δε:

υπολογίζουν και προσδιορίζουν τη σηµαντική ρύπανση από σηµειακές πηγές, ιδίως από

ουσίες του Παραρτήµατος VIII που προέρχονται από αστικές, βιοµηχανικές, γεωργικές και

άλλες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, βάσει, µεταξύ άλλων, των πληροφοριών που

συλλέγονται δυνάµει

(i) των άρθρων 15 και 17 της οδηγίας 91/271/ΕΚ,

(ii) των άρθρων 9 και 15 της οδηγίας 96/61/ΕΚ ,1

και, για τους σκοπούς του αρχικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού :

iii) του άρθρου 11 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, και

iv) των οδηγιών 75/440/ΕΚ, 76/160/ΕΟΚ 2, 78/659/ΕΟΚ και 79/923/ΕΟΚ 3,

υπολογίζουν και προσδιορίζουν τη σηµαντική ρύπανση από διάχυτες πηγές, ιδίως από ουσίες

του Παραρτήµατος VIII που προέρχονται από αστικές, βιοµηχανικές, γεωργικές και άλλες

εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, βάσει, µεταξύ άλλων, των πληροφοριών που συλλέγονται

δυνάµει

i) των άρθρων 3, 5 και 6 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ 4,

                                                
1 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

98/15/ΕΚ (ΕΕ L 67 της 7.3.1998, σ. 29).
2 ΕΕ L 31της 5.2.1976, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη

Προσχώρησης του 1994.
3 ΕΕ L 281 της 10.11.1979, σ. 47. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/692/ΕΟΚ

(ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48).
4 ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1.
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ii) των άρθρων 7 και 17 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ,

iii) της οδηγίας 98/8/ΕΚ,

και, για τους σκοπούς του πρώτου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού:

iv) των οδηγιών 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 76/464/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ και 79/923/ΕΟΚ,

υπολογίζουν και προσδιορίζουν τη σηµαντική υδροληψία για αστικές, βιοµηχανικές, γεωργικές και

λοιπές χρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εποχιακών διακυµάνσεων και της ολικής ετήσιας

ζήτησης, και την απώλεια του νερού στα δίκτυα διανοµής,

υπολογίζουν και προσδιορίζουν τις επιπτώσεις των σηµαντικών µέτρων ρύθµισης της ροής του

νερού, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς και της εκτροπής του νερού, για τα γενικά

χαρακτηριστικά της ροής και τα ισοζύγια νερού,

προσδιορίζουν τις σηµαντικές µορφολογικές αλλοιώσεις των υδατικών συστηµάτων,

υπολογίζουν και προσδιορίζουν άλλες σηµαντικές ανθρωπογενείς επιπτώσεις στην κατάσταση των

επιφανειακών υδάτων, και

υπολογίζουν τις µορφές χρήσης της γης, συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού των

κυριότερων αστικών, βιοµηχανικών και γεωργικών περιοχών και, κατά περίπτωση, των αλιευτικών

και δασικών περιοχών.
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1.5 Αξιολόγηση των επιπτώσεων

Τα κράτη µέλη αξιολογούν την ευαισθησία της κατάστασης των συστηµάτων επιφανειακών

υδάτων στις προαναφερόµενες πιέσεις.

Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που συλλέγουν σύµφωνα µε τα ανωτέρω,

καθώς και κάθε άλλη διαθέσιµη πληροφορία, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων

παρακολούθησης του περιβάλλοντος, προκειµένου να αξιολογούν κατά πόσον είναι πιθανόν

τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων µιας Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού να µην

τηρήσουν τους ποιοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται για τα συστήµατα

αυτά βάσει του άρθρου 4. Για την αξιολόγηση αυτή, τα κράτη µέλη µπορούν να

χρησιµοποιούν και τεχνικές µοντελοποίησης.

Για τα συστήµατα για τα οποία εντοπίζεται κίνδυνος µη τήρησης των ποιοτικών

περιβαλλοντικών στόχων, πρέπει να διεξάγεται, κατά περίπτωση, περαιτέρω χαρακτηρισµός

µε στόχο τη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού τόσο των προγραµµάτων παρακολούθησης που

απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 8, όσο και των προγραµµάτων µέτρων που απαιτούνται

δυνάµει του άρθρου 11.

1.6 Ορισµός των τεχνητών και των ιδιαιτέρως τροποποιηµένων συστηµάτων

Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ένα σύστηµα επιφανειακών υδάτων ως τεχνητό ή

ιδιαιτέρως τροποποιηµένο, όταν οι µεταβολές των τεχνητών ή τροποποιηµένων

χαρακτηριστικών του συστήµατος αυτού θα επηρέαζαν :

(i) το ευρύτερο περιβάλλον

(ii) τη ναυτιλία ή την αναψυχή
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(iii) δραστηριότητες για τις οποίες αποθηκεύεται το νερό (π.χ. παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας, παροχή πόσιµου νερού)

(iv) τη ρύθµιση του νερού, την προστασία από πληµµύρες, την άρδευση ή την

αποστράγγιση γαιών

(v) την ανθρώπινη ανάπτυξη.

2. ΥΠΟΓΕΙΑ Υ∆ΑΤΑ

2.1 Αρχικός χαρακτηρισµός

Τα κράτη µέλη προβαίνουν σε αρχικό χαρακτηρισµό όλων των συστηµάτων υπογείων

υδάτων προκειµένου να αξιολογηθούν οι χρήσεις τους και οι κίνδυνοι που διατρέχουν να µην

πληρούν τους στόχους για κάθε σύστηµα υπόγειων υδάτων σύµφωνα µε το άρθρο 4. Για τον

αρχικό αυτό χαρακτηρισµό, τα κράτη µέλη µπορούν να συνενώνουν διάφορα συστήµατα

υπόγειων υδάτων. Κατά την ανάλυση αυτή, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται υφιστάµενα

στοιχεία υδρολογίας, γεωλογίας, εδαφολογίας, χρήσεων γης, απορροών, υδροληψιών κλπ.,

προκειµένου να προσδιορίζονται :

− η θέση και τα όρια του ή των συστηµάτων υπόγειων υδάτων

− οι πιέσεις τις οποίες αναµένεται να υποστούν το ή τα συστήµατα υπόγειων υδάτων,

δηλαδή µεταξύ άλλων :

− διάχυτες πηγές ρύπανσης

− σηµειακές πηγές ρύπανσης

− υδροληψία

− τεχνητή ανατροφοδότηση,
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− ο γενικός χαρακτήρας των υπερκείµενων στρωµάτων στην υδρολογική λεκάνη από την

οποία τροφοδοτείται το σύστηµα υπόγειων υδάτων,

− τα συστήµατα υπόγειων υδάτων για τα οποία υπάρχουν άµεσα εξαρτηµένα οικοσυστήµατα

επιφανειακών υδάτων ή χερσαία οικοσυστήµατα.

2.2 Περαιτέρω χαρακτηρισµός

Έπειτα από τον αρχικό αυτό χαρακτηρισµό, τα κράτη µέλη προβαίνουν σε περαιτέρω

χαρακτηρισµό των συστηµάτων ή των οµάδων συστηµάτων υπόγειων υδάτων τα οποία έχουν

θεωρηθεί ότι απειλούνται προκειµένου να επιτευχθεί ακριβέστερη αξιολόγηση της

σοβαρότητας του κινδύνου και να προσδιοριστούν τα τυχόν µέτρα που θα απαιτηθούν

δυνάµει του άρθρου 11. Συνεπώς, ο χαρακτηρισµός αυτός περιλαµβάνει σχετικές

πληροφορίες για τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και, κατά περίπτωση,

πληροφορίες για :

- τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του συστήµατος υπόγειων υδάτων,

συµπεριλαµβανοµένων της έκτασης και του τύπου των γεωλογικών ενοτήτων,

- τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του συστήµατος υπόγειων υδάτων,

συµπεριλαµβανοµένων της υδροαγωγιµότητας, του πορώδους και της στεγανότητας,

- τα χαρακτηριστικά των επιφανειακών εναποθέσεων και εδαφών στην υδρολογική

λεκάνη από την οποία τροφοδοτείται το σύστηµα υπόγειων υδάτων,

συµπεριλαµβανοµένων του πάχους, του πορώδους, της υδροαγωγιµότητας και των

απορροφητικών ιδιοτήτων των εναποθεµάτων και εδαφών,
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- τα χαρακτηριστικά διαστρωµάτωσης του ύδατος εντός του συστήµατος υπόγειων

υδάτων,

- απογραφή των συνδεόµενων επιφανειακών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των

χερσαίων οικοσυστηµάτων και των συστηµάτων επιφανειακών υδάτων, µε τα οποία

συνδέεται δυναµικά το σύστηµα υπόγειων υδάτων,

- εκτιµήσεις των κατευθύνσεων και των ρυθµών ανταλλαγής υδάτων µεταξύ του

συστήµατος υπόγειων υδάτων και των συνδεόµενων επιφανειακών συστηµάτων, και

- επαρκή στοιχεία για τον υπολογισµό του µακροπρόθεσµου µέσου ετήσιου ρυθµού

συνολικής ανατροφοδότησης.

2.3 Επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων επί των υπόγειων υδάτων

Για τα συστήµατα υπόγειων υδάτων που διασχίζουν τα σύνορα µεταξύ δύο ή περισσότερων

κρατών µελών ή θεωρούνται στον αρχικό χαρακτηρισµό που διενεργείται σύµφωνα µε την

παράγραφο 2.1, ως διατρέχοντα τον κίνδυνο να µην πληρούν τους στόχους που καθορίζονται

για κάθε σύστηµα δυνάµει του άρθρου 4, συλλέγονται και διατηρούνται, κατά περίπτωση, οι

ακόλουθες πληροφορίες για κάθε σύστηµα υπόγειων υδάτων :

- η θέση των σηµείων υδροληψίας του συστήµατος υπόγειων υδάτων για ανθρώπινη

κατανάλωση που παρέχουν άνω των 10 m3 ηµερησίως κατά µέσο όρο ή που

εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτοµα,

- οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί υδροληψίας από τα σηµεία αυτά.
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- η χηµική σύνθεση του ύδατος που αντλείται από το σύστηµα υπόγειων υδάτων,

- η θέση των σηµείων του συστήµατος υπόγειων υδάτων στα οποία γίνεται άµεση

εισαγωγή ύδατος,

- οι ρυθµοί απόρριψης στα σηµεία αυτά,

- η χηµική σύνθεση του ύδατος που εισάγεται στο σύστηµα υπόγειων υδάτων, και

- η χρήση γης στην υδρολογική λεκάνη ή λεκάνες από τις οποίες το σύστηµα υπόγειων

υδάτων δέχεται τις ανατροφοδοτήσεις του, συµπεριλαµβανοµένων των ανθρωπογενών

µεταβολών στα χαρακτηριστικά των ανατροφοδοτήσεων, όπως π.χ. η εκτροπή και η

διαρροή οµβρίων λόγω στεγανοποίησης εδαφών, τεχνητής ανατροφοδότησης,

κατασκευής φραγµάτων ή αποστράγγισης.

2.4 Επισκόπηση των επιπτώσεων των µεταβολών της στάθµης των υπόγειων υδάτων

Τα κράτη µέλη εντοπίζουν επίσης τα συστήµατα υπόγειων υδάτων για τα οποία καθορίζονται

χαµηλότεροι στόχοι δυνάµει του άρθρου 4, µεταξύ άλλων λόγω των επιπτώσεων της

κατάστασης του συστήµατος :

− [i] στα επιφανειακά ύδατα και τα συνδεδεµένα χερσαία οικοσυστήµατα,

− [ii] στη ρύθµιση του ύδατος, την προστασία από τις πληµµύρες και την αποστράγγιση

των γαιών,

− [iii] στην ανθρώπινη ανάπτυξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η οικονοµική ανάλυση περιέχει επαρκείς πληροφορίες, µε επαρκείς λεπτοµέρειες (λαµβανοµένου

υπόψη του κόστους συλλογής των σχετικών δεδοµένων), ώστε :

(α) να εκτελούνται οι υπολογισµοί που απαιτούνται για να λαµβάνεται υπόψη, σύµφωνα µε το

άρθρο 9, η αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, λαµβανοµένων υπόψη

των µακροπρόθεσµων προβλέψεων της προσφοράς και της ζήτησης ύδατος στην Περιοχή

Λεκάνης Απορροής Ποταµού και, όταν απαιτείται:

- των υπολογισµών του όγκου, των τιµών και του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, και

- των υπολογισµών των σχετικών επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων

τέτοιων επενδύσεων,

(β) να επιλέγεται ο αποτελεσµατικότερος συνδυασµός µέτρων για τις χρήσεις ύδατος, ο οποίος

θα περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα µέτρων του άρθρου 11, βάσει των υπολογισµών του

δυνητικού κόστους των µέτρων αυτών.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1. Το µητρώο των προστατευόµενων περιοχών του άρθρου 6, περιλαµβάνει τους εξής τύπους

προστατευόµενων περιοχών :

(i) περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση

σύµφωνα µε το άρθρο 7,

(ii) περιοχές που προορίζονται για την προστασία υδρόβιων ειδών µε οικονοµική σηµασία,

(iii) υδατικά συστήµατα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής,

συµπεριλαµβανοµένων περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύµβησης,

σύµφωνα µε την οδηγία 76/160/ΕΟΚ,

(iv) περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, συµπεριλαµβανοµένων των

περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες ζώνες, σύµφωνα µε την οδηγία

91/676/ΕΟΚ και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες περιοχές, σύµφωνα

µε την οδηγία 91/271/ΕΟΚ, και

(v) περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών όταν η διατήρηση ή η

βελτίωση της κατάστασης των υδάτων είναι σηµαντική για την προστασία τους,

συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών τόπων του προγράµµατος Φύση 2000 που

καθορίζονται δυνάµει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 1 και της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 2.

                                                
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. Oδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

97/62/ΕΚ (ΕΕ L 305 της 8.11.1997, σ. 42).
2 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

97/49/ΕΚ (ΕΕ L 223 της 13.8.1997, σ. 9).



9085/3/99 REV 3 ZAC/as GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV DG I 2

2. Η περίληψη του µητρώου που απαιτείται ως µέρος του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης

Απορροής Ποταµού περιλαµβάνει χάρτες στους οποίους εµφαίνεται η θέση κάθε

προστατευόµενης περιοχής καθώς και περιγραφή της κοινοτικής, της εθνικής ή της τοπικής

νοµοθεσίας βάσει της οποίας έχουν χαρακτηριστεί.

__________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ

1.1. Ποιοτικά στοιχεία για την ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης

1.1.1. Ποταµοί

1.1.2. Λίµνες

1.1.3. Μεταβατικά ύδατα

1.1.4. Παράκτια ύδατα

1.1.5. Τεχνητά και ιδιαίτερα τροποποιηµένα συστήµατα επιφανειακών υδάτων

1.2. Κανονιστικοί ορισµοί για την ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης

1.2.1. Ορισµοί της υψηλής, της καλής και της µέτριας οικολογικής κατάστασης ποταµών

1.2.2. Ορισµοί της υψηλής, της καλής και της µέτριας οικολογικής κατάστασης λιµνών

1.2.3. Ορισµοί της υψηλής, της καλής και της µέτριας οικολογικής κατάστασης µεταβατικών

υδάτων

1.2.4. Ορισµοί της υψηλής, της καλής και της µέτριας οικολογικής κατάστασης παράκτιων

υδάτων

1.2.5. Ορισµοί του µέγιστου, του καλού και του µέτριου οικολογικού δυναµικού των ιδιαίτερα

τροποποιηµένων ή τεχνητών υδατικών συστηµάτων

1.2.6. ∆ιαδικασία που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη µέλη για τη θέσπιση προτύπων

χηµικής ποιότητας

1.3. Παρακολούθηση της οικολογικής και χηµικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων

1.3.1. Σχεδιασµός της εποπτικής παρακολούθησης

1.3.2. Σχεδιασµός της επιχειρησιακής παρακολούθησης

1.3.3. Σχεδιασµός της διερευνητικής παρακολούθησης

1.3.4. Συχνότητα της παρακολούθησης

1.3.5. Πρόσθετες απαιτήσεις για την παρακολούθηση προστατευόµενων περιοχών

1.3.6. Πρότυπα για την παρακολούθηση ποιοτικών στοιχείων

1.4. Tαξινόµηση και παρουσίαση της οικολογικής κατάστασης

1.4.1. Συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων βιολογικής παρακολούθησης

1.4.2. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης και ταξινόµηση της

οικολογικής κατάστασης και του οικολογικού δυναµικού

1.4.3. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης και ταξινόµηση της χηµικής

κατάστασης
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2. ΥΠΟΓΕΙΑ Υ∆ΑΤΑ

2.1. Ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων

2.1.1. Παράµετρος για την ταξινόµηση της ποσοτικής κατάστασης

2.1.2. Ορισµός της ποσοτικής κατάστασης

2.2. Παρακολούθηση της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.2.1. ∆ίκτυο παρακολούθησης της στάθµης των υπόγειων υδάτων

2.2.2. Πυκνότητα των τόπων παρακολούθησης

2.2.3. Συχνότητα της παρακολούθησης

2.2.4. Ερµηνεία και παρουσίαση της ποσοτικής κατάστασης των υπογείων υδάτων

2.3. Χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων

2.3.1. Παράµετροι για τον προσδιορισµό της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.3.2. Ορισµός της καλής χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.4. Παρακολούθηση της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.4.1. ∆ίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων

2.4.2. Εποπτική παρακολούθηση

2.4.3. Επιχειρησιακή παρακολούθηση

2.4.4. ∆ιαπίστωση των τάσεων των ρύπων

2.4.5. Ερµηνεία και παρουσίαση της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.5. Παρουσίαση της κατάστασης των υπόγειων υδάτων
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1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ

1.1 Ποιοτικά στοιχεία για την ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης

1.1.1 Ποταµοί

Βιολογικά στοιχεία

Σύνθεση και αφθονία της υδατικής χλωρίδας

Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών ασπονδύλων

Σύνθεση, αφθονία και κατανοµή κατά ηλικίες της ιχθυοπανίδας

Υδροµορφολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία

Υδρολογικό καθεστώς

ποσότητα και δυναµική των υδάτινων ροών

σύνδεση µε συστήµατα υπόγειων υδάτων

Συνέχεια του ποταµού

Μορφολογικές συνθήκες

διακύµανση του βάθους και του πλάτους του ποταµού

δοµή και υπόστρωµα του πυθµένα του ποταµού

δοµή της παρόχθιας ζώνης
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Χηµικά και φυσικοχηµικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία

Γενικά

Θερµικές συνθήκες

Συνθήκες οξυγόνωσης

Αλατότητα

Κατάσταση οξίνισης

Συνθήκες θρεπτικών ουσιών

Συγκεκριµένοι ρύποι

Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι

απορρίπτονται στο υδατικό σύστηµα

Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε

σηµαντικές -ποσότητες στο υδατικό σύστηµα

1.1.2 Λίµνες

Βιολογικά στοιχεία

Σύνθεση, αφθονία και βιοµάζα του φυτοπλαγκτού

Σύνθεση και αφθονία της λοιπής υδατικής χλωρίδας
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Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών ασπονδύλων

Σύνθεση, αφθονία και κατανοµή κατά ηλικίες της ιχθυοπανίδας

Υδροµορφολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία

Υδρολογικό καθεστώς

ποσότητα και δυναµική των υδάτινων ροών

χρόνος παραµονής

σύνδεση µε το σύστηµα υπόγειων υδάτων

Μορφολογικές συνθήκες

διακύµανση του βάθους της λίµνης

ποσότητα, δοµή και υπόστρωµα του πυθµένα της λίµνης

δοµή της όχθης της λίµνης

Χηµικά και φυσικοχηµικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία

Γενικά

∆ιαφάνεια

Θερµικές συνθήκες
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Συνθήκες οξυγόνωσης

Αλατότητα

Κατάσταση οξίνισης

Συνθήκες θρεπτικών ουσιών

Συγκεκριµένοι ρύποι

Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται

στο υδατικό σύστηµα

Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε σηµαντικές

ποσότητες στο υδατικό σύστηµα

1.1.3 Μεταβατικά ύδατα

Βιολογικά στοιχεία

Σύνθεση, αφθονία και βιοµάζα του φυτοπλαγκτού

Σύνθεση και αφθονία της λοιπής υδατικής χλωρίδας

Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών ασπονδύλων

Σύνθεση και αφθονία της ιχθυοπανίδας
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Υδροµορφολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία

Μορφολογικές συνθήκες

διακύµανση του βάθους

ποσότητα, δοµή και υπόστρωµα του πυθµένα

δοµή της διαπαλιρροιακής ζώνης

Παλιρροιακό καθεστώς

ροή γλυκού νερού

έκθεση στα κύµατα

Χηµικά και φυσικοχηµικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία

Γενικά

∆ιαφάνεια

Θερµικές συνθήκες

Συνθήκες οξυγόνωσης

Αλατότητα

Συνθήκες θρεπτικών ουσιών

Συγκεκριµένοι ρύποι

Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται

στο υδατικό σύστηµα

Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε σηµαντικές

ποσότητες στο υδατικό σύστηµα



9085/3/99 REV 3 ZAC/as GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V DG I 8

1.1.4 Παράκτια ύδατα

Βιολογικά στοιχεία

Σύνθεση, αφθονία και βιοµάζα του φυτοπλαγκτού

Σύνθεση και αφθονία της λοιπής υδατικής χλωρίδας

Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών ασπονδύλων

Υδροµορφολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία

Μορφολογικές συνθήκες

διακύµανση βάθους

δοµή και υπόστρωµα της ακτής

δοµή της διαπαλιρροιακής ζώνης

Παλιρροιακό καθεστώς

κατεύθυνση δεσποζόντων ρευµάτων

έκθεση στα κύµατα

Χηµικά και φυσικοχηµικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία

Γενικά

∆ιαφάνεια

Θερµικές συνθήκες
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Συνθήκες οξυγόνωσης

Αλατότητα

Συνθήκες θρεπτικών ουσιών

Συγκεκριµένοι ρύποι

Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται

στο υδατικό σύστηµα

Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε σηµαντικές

ποσότητες στο υδατικό σύστηµα

1.1.5 Τεχνητά και ιδιαιτέρως τροποποιηµένα συστήµατα επιφανειακών υδάτων

Τα ποιοτικά στοιχεία που εφαρµόζονται στα τεχνητά και τα ιδιαιτέρως τροποποιηµένα

συστήµατα επιφανειακών υδάτων είναι εκείνα που ισχύουν για οποιαδήποτε από τις τέσσερις

κατηγορίες φυσικών επιφανειακών υδάτων η οποία οµοιάζει περισσότερο µε το

συγκεκριµένο ιδιαιτέρως τροποποιηµένο ή τεχνητό υδατικό σύστηµα.
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1.2. Κανονιστικοί ορισµοί για την ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης

Πίνακας 1.2 Γενικοί ορισµοί για τους ποταµούς, τις λίµνες, τα µεταβατικά ύδατα και τα παράκτια ύδατα

Στο κείµενο που ακολουθεί, δίδεται γενικός ορισµός της οικολογικής ποιότητας. Για τους σκοπούς της ταξινόµησης, οι τιµές των ποιοτικών στοιχείων
της οικολογικής κατάστασης κάθε κατηγορίας επιφανειακών υδάτων είναι οι τιµές των κατωτέρω πινάκων 1.2.1 - 1.2.4.

Υψηλή κατάσταση Καλή κατάσταση Μέτρια κατάσταση

Γενικά Έλλειψη, ή ήσσονος µόνον σηµασίας ανθρωπογενείς
µεταβολές των τιµών των φυσικοχηµικών και των
υδροµορφολογικών ποιοτικών στοιχείων του τυπικού
συστήµατος επιφανειακών υδάτων σε σχέση µε εκείνα που
χαρακτηρίζουν φυσιολογικά τον τύπο αυτόν υπό µη
διαταραγµένες συνθήκες

Οι τιµές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του
συστήµατος επιφανειακών υδάτων αντικατοπτρίζουν
εκείνες που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά τον τύπο αυτόν
υπό µη διαταραγµένες συνθήκες.

Υπάρχουν τυποχαρακτηριστικές συνθήκες και κοινότητες.

Οι τιµές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του
συστήµατος επιφανειακών υδάτων εµφανίζουν χαµηλού
επιπέδου αλλοιώσεις λόγω ανθρώπινων
δραστηριοτήτων αλλά παραλλάσσουν µόνον ελαφρώς
από τις τιµές που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά το
τυπικό σύστηµα επιφανειακών υδάτων υπό µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Οι τιµές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του συστήµατος
επιφανειακών υδάτων παραλλάσσουν µετρίως από τις τιµές που
χαρακτηρίζουν φυσιολογικά το τυπικό σύστηµα επιφανειακών
υδάτων υπό µη διαταραγµένες συνθήκες. Οι τιµές εµφανίζουν
µέτριες αλλοιώσεις λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων και είναι
σηµαντικά πιο διαταραγµένες από ό,τι υπό τις συνθήκες καλής
κατάστασης.

Τα ύδατα κατάστασης κάτω της µέτριας ταξινοµούνται ως ελλιπούς ή κακής κατάστασης:

Τα ύδατα τα οποία εµφανίζουν ενδείξεις σηµαντικών αλλοιώσεων των τιµών των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του τυπικού συστήµατος
επιφανειακών υδάτων και στα οποία οι σχετικές βιολογικές κοινότητες διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνες που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά το τυπικό
σύστηµα επιφανειακών υδάτων υπό µη διαταραγµένες συνθήκες, ταξινοµούνται ως ελλιπούς κατάστασης.

Τα ύδατα τα οποία εµφανίζουν ενδείξεις σοβαρών αλλοιώσεων των τιµών των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του τυπικού συστήµατος
επιφανειακών υδάτων και από τα οποία απουσιάζει µεγάλο µέρος των σχετικών βιολογικών κοινοτήτων που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά το τυπικό
σύστηµα επιφανειακών υδάτων υπό µη διαταραγµένες συνθήκες, ταξινοµούνται ως κακής κατάστασης.
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1.2.1 Ορισµοί της υψηλής, της καλής και της µέτριας οικολογικής κατάστασης ποταµών

Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο Υψηλή κατάσταση Καλή κατάσταση Μέτρια κατάσταση

Φυτοπλαγκτόν Η ταξονοµική σύνθεση του φυτοπλαγκτού
αντιστοιχεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Η µέση αφθονία φυτοπλαγκτού αντιστοιχεί πλήρως
προς τις τυποχαρακτηριστικές φυσικοχηµικές
συνθήκες και δεν αλλοιώνει σηµαντικά τις
τυποχαρακτηριστικές συνθήκες διαφάνειας.

Οι εξανθήσεις πλαγκτού εµφανίζονται µε συχνότητα
και ένταση που αντιστοιχεί προς τις
τυποχαρακτηριστικές φυσικοχηµικές συνθήκες

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και
της αφθονίας των ταξινοµικών κατηγοριών του
πλαγκτού σε σχέση µε τις τυποχαρακτηριστικές
κοινότητες. Οι αλλαγές αυτές δεν υποδηλώνουν
ταχύτερη αύξηση φυκών η οποία οδηγεί σε
ανεπιθύµητη διατάραξη της ισορροπίας των
οργανισµών που υπάρχουν στο υδατικό σύστηµα ή
της φυσικοχηµικής ποιότητας του νερού ή του
ιζήµατος.

Ενδέχεται να εµφανίζεται ελαφρά αύξηση της
συχνότητας και της έντασης των εξανθήσεων
πλαγκτού.

Η σύνθεση των ταξινοµικών κατηγοριών του
πλαγκτού διαφέρει µετρίως από τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες.

Παρατηρείται µέτρια διατάραξη της αφθονίας, η
οποία ενδέχεται να οδηγεί σε σηµαντική
ανεπιθύµητη διατάραξη των τιµών των λοιπών
βιολογικών και φυσικοχηµικών ποιοτικών
στοιχείων.

Ενδέχεται να παρατηρείται µέτρια αύξηση της
συχνότητας και της έντασης των εξανθήσεων
πλαγκτού. Κατά τους θερινούς µήνες, ενδέχεται να
παρατηρείται µόνιµη εξάνθηση πλαγκτού.

Μακρόφυτα και φυτοβένθος Η ταξονοµική σύνθεση αντιστοιχεί πλήρως ή σχεδόν
πλήρως προς τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

∆εν παρατηρούνται ανιχνεύσιµες αλλαγές της µέσης
µακροφυτικής και της µέσης φυτοβενθικής
αφθονίας.

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και
της αφθονίας των ταξινοµικών κατηγοριών των
µακροφύτων και του φυτοβένθους σε σχέση µε τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες. Οι αλλαγές αυτές
δεν υποδηλώνουν ταχύτερη αύξηση φυτοβένθους ή
ανώτερων φυτών η οποία οδηγεί σε ανεπιθύµητη
διατάραξη της ισορροπίας των οργανισµών που
υπάρχουν στο υδατικό σύστηµα ή της
φυσικοχηµικής ποιότητας του νερού ή του ιζήµατος.

Η φυτοβενθική κοινότητα δεν επηρεάζεται αρνητικά
από βακτηριακή ανάπτυξη λόγω ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων.

Η σύνθεση των µακροφυτικών και φυτοβενθικών
ταξινοµικών κατηγοριών διαφέρει µετρίως από την
τυποχαρακτηριστική κοινότητα και είναι σηµαντικά
αλλοιωµένη σε σχέση µε την καλή κατάσταση.

Παρατηρούνται µέτριες αλλαγές της µέσης
µακροφυτικής και της µέσης φυτοβενθικής
αφθονίας.

Η φυτοβενθική κοινότητα ενδέχεται να
παρεµποδίζεται και, σε µερικές περιοχές, να
εκτοπίζεται από βακτηριακή ανάπτυξη που
εµφανίζεται λόγω ανθρωπογενών. δραστηριοτήτων

Πανίδα βενθικών ασπονδύλων Η ταξονοµική σύνθεση αντιστοιχεί πλήρως ή σχεδόν
πλήρως προς τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Ο λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη
ταξινοµικών κατηγοριών προς τις µη ευαίσθητες δεν
παρουσιάζει ενδείξεις αλλαγής σε σχέση µε τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Η στάθµη ποικιλότητας των ταξινοµικών
κατηγοριών ασπονδύλων δεν παρουσιάζει ενδείξεις
αλλαγής σε σχέση µε τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας
των ταξινοµικών κατηγοριών ασπονδύλων σε σχέση
µε τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες.

Ο λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη
ταξινοµικών κατηγοριών προς τις µη ευαίσθητες
διαφέρει ελαφρώς από τα τυποχαρακτηριστικά
επίπεδα.

Η στάθµη ποικιλότητας των ταξινοµικών
κατηγοριών ασπονδύλων διαφέρει ελαφρώς από τα
τυποχαρακτηριστικά επίπεδα.

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινοµικών
κατηγοριών ασπονδύλων διαφέρουν µετρίως από τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες.

Απουσία σηµαντικών ταξινοµικών οµάδων της
τυποχαρακτηριστικής κοινότητας.

Ο λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη
ταξινοµικών κατηγοριών προς τις µη ευαίσθητες,
καθώς και η στάθµη ποικιλότητας, είναι ουσιαστικά
χαµηλότερα από το τυποχαρακτηριστικό επίπεδο και
σηµαντικά χαµηλότερα από ό,τι στην καλή
κατάσταση.
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Ιχθυοπανίδα Η σύνθεση και η αφθονία των ειδών
αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς
τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Παρουσία όλων των τυποχαρακτηριστικών
ειδών που είναι ευαίσθητα στη διατάραξη.

Η κατανοµή κατά ηλικίες των
ιχθυοκοινοτήτων δεν παρουσιάζει ενδείξεις
ανθρωπογενούς διατάραξης, ούτε ενδείξεις για
αδυναµία αναπαραγωγής ή ανάπτυξης
οποιουδήποτε είδους.

Ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της
αφθονίας των ειδών σε σχέση µε τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες, λόγω
ανθρωπογενών επιπτώσεων στα φυσικοχηµικά
και τα υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Η κατανοµή κατά ηλικίες των
ιχθυοκοινοτήτων παρουσιάζει ενδείξεις
διατάραξης λόγω ανθρωπογενών επιπτώσεων
στα φυσικοχηµικά ή τα υδροµορφολογικά
ποιοτικά στοιχεία, και, σε µερικές
περιπτώσεις, ενδείξεις για αδυναµία
αναπαραγωγής ή ανάπτυξης ορισµένων ειδών,
στο µέτρο που ενδέχεται να απουσιάζουν
ορισµένες κατηγορίες ηλικίας.

Η σύνθεση και η αφθονία των ειδών ιχθύων
διαφέρουν µετρίως από τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες λόγω
ανθρωπογενών επιπτώσεων στα φυσικοχηµικά
ή τα υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Η κατανοµή κατά ηλικίες των
ιχθυοκοινοτήτων παρουσιάζει σηµαντικές
ενδείξεις ανθρωπογενούς διατάραξης, στο
µέτρο που ένα µέτριο ποσοστό
τυποχαρακτηριστικών ειδών απουσιάζει ή
απαντά µε πολύ χαµηλή αφθονία.

Υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο Υψηλή κατάσταση Καλή κατάσταση Μέτρια κατάσταση

Υδρολογικό καθεστώς Η ποσότητα και η δυναµική της ροής, καθώς
και η συνακόλουθη σύνδεση µε τα υπόγεια
ύδατα, αντικατοπτρίζουν πλήρως ή σχεδόν
πλήρως τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συνέχεια του ποταµού Η συνέχεια του ποταµού δεν επηρεάζεται από
ανθρωπογενείς δραστηριότητες και επιτρέπει
την απρόσκοπτη µετανάστευση υδρόβιων
οργανισµών και µεταφορά ιζήµατος.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Μορφολογικές συνθήκες Η µορφή των διαύλων, η διακύµανση του
πλάτους και του βάθους, η ταχύτητα του
ρεύµατος, οι συνθήκες υποστρώµατος και η
δοµή και οι συνθήκες των παρόχθιων ζωνών
αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς
τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.
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Φυσικοχηµικά ποιοτικά στοιχεία 1

Στοιχείο Υψηλή κατάσταση Καλή κατάσταση Μέτρια κατάσταση

Γενικές συνθήκες Οι τιµές των φυσικοχηµικών στοιχείων
αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς
τις µη διαταραγµένες συνθήκες

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών
παραµένουν εντός των ορίων που συνήθως
χαρακτηρίζουν τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Τα επίπεδα αλατότητας, pH, ισοζυγίου
οξυγόνου, ικανότητας εξουδετέρωσης οξέων
και θερµοκρασίας δεν παρουσιάζουν ενδείξεις
ανθρωπογενούς διατάραξης και παραµένουν
εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν
τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Η θερµοκρασία, το ισοζύγιο οξυγόνου, το pH,
η ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων και η
αλατότητα δεν φθάνουν τα όρια που
καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η
λειτουργία του τυποχαρακτηριστικού
οικοσυστήµατος και η επίτευξη των τιµών που
ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά
στοιχεία.

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών δεν
υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται για να
εξασφαλίζεται η λειτουργία του
τυποχαρακτηριστικού οικοσυστήµατος και η
επίτευξη των τιµών που ορίζονται ανωτέρω
για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συγκεκριµένοι συνθετικοί ρύποι Συγκεντρώσεις σχεδόν µηδενικές και
οπωσδήποτε κάτω των ορίων ανίχνευσης των
πλέον προηγµένων αναλυτικών µεθόδων
γενικής χρήσης.

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα
πρότυπα που καθορίζονται µε τη διαδικασία
του σηµείου 1.2.6 µε την επιφύλαξη των
οδηγιών 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ.(<πππ)

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συγκεκριµένοι µη συνθετικοί ρύποι Συγκεντρώσεις εντός των ορίων που συνήθως
χαρακτηρίζουν τις µη διαταραγµένες συνθήκες
(βασικά επίπεδα = βε).

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα
πρότυπα που καθορίζονται µε τη διαδικασία
του σηµείου 1.2.6 2 µε την επιφύλαξη των
οδηγιών 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ. (<πππ)

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

                                                
1 Συvτoµoγραφίες: βε = βασικό επίπεδo, πππ = πoιoτικό περιβαλλovτικό πρότυπo
2 Η εφαρµoγή τωv πρoτύπωv πoυ καταρτίζovται δυvάµει τoυ πρωτoκόλλoυ αυτoύ δεv συvεπάγεται µείωση τωv συγκεvτρώσεωv τωv ρύπωv κάτω τoυ βασικoύ επιπέδoυ:

(πππ>βε)
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1.2.2 Ορισµοί της υψηλής, της καλής και της µέτριας οικολογικής κατάστασης λιµνών

Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο Υψηλή κατάσταση Καλή κατάσταση Μέτρια κατάσταση

Φυτοπλαγκτόν Η ταξονοµική σύνθεση και αφθονία του
φυτοπλαγκτού αντιστοιχεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως
προς τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Η µέση αφθονία φυτοπλαγκτού αντιστοιχεί προς τις
τυποχαρακτηριστικές φυσικοχηµικές συνθήκες και
δεν αλλοιώνει σηµαντικά τις τυποχαρακτηριστικές
συνθήκες διαφάνειας.

Οι εξανθήσεις πλαγκτού εµφανίζονται µε συχνότητα
και ένταση που αντιστοιχεί προς τις
τυποχαρακτηριστικές φυσικοχηµικές συνθήκες

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και
της αφθονίας των ταξινοµικών κατηγοριών του
πλαγκτού σε σχέση µε τις τυποχαρακτηριστικές
κοινότητες. Οι αλλαγές αυτές δεν υποδηλώνουν
ταχύτερη αύξηση φυκών η οποία οδηγεί σε
ανεπιθύµητη διατάραξη της ισορροπίας των
οργανισµών που υπάρχουν στο υδατικό σύστηµα ή
της φυσικοχηµικής ποιότητας του νερού ή του
ιζήµατος.

Ενδέχεται να εµφανίζεται ελαφρά αύξηση της
συχνότητας και της έντασης των
τυποχαρακτηριστικών εξανθήσεων πλαγκτού.

Η σύνθεση και αφθονία των ταξινοµικών
κατηγοριών του πλαγκτού διαφέρει µετρίως από τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες.

Παρατηρείται µέτρια διατάραξη της βιοµάζας, η
οποία ενδέχεται να οδηγεί σε σηµαντική
ανεπιθύµητη διατάραξη της κατάστασης άλλων
βιολογικών ποιοτικών στοιχείων και της
φυσικοχηµικής ποιότητας του νερού ή του ιζήµατος.

Ενδέχεται να παρατηρείται µέτρια αύξηση της
συχνότητας και της έντασης των εξανθήσεων
πλαγκτού. Κατά τους θερινούς µήνες, ενδέχεται να
παρατηρείται µόνιµη εξάνθηση πλαγκτού.

Μακρόφυτα και φυτοβένθος Η ταξονοµική σύνθεση αντιστοιχεί πλήρως ή σχεδόν
πλήρως προς τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

∆εν παρατηρούνται ανιχνεύσιµες αλλαγές της µέσης
µακροφυτικής και της µέσης φυτοβενθικής
αφθονίας.

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και
της αφθονίας των ταξινοµικών κατηγοριών των
µακροφύτων και του φυτοβένθους σε σχέση µε τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες. Οι αλλαγές αυτές
δεν υποδηλώνουν ταχύτερη αύξηση φυτοβένθους ή
ανώτερων φυτών η οποία οδηγεί σε ανεπιθύµητη
διατάραξη της ισορροπίας των οργανισµών που
υπάρχουν στο υδατικό σύστηµα ή της
φυσικοχηµικής ποιότητας του νερού ή του ιζήµατος.

Η φυτοβενθική κοινότητα δεν επηρεάζεται αρνητικά
από βακτηριακή ανάπτυξη λόγω ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων.

Η σύνθεση των µακροφυτικών και φυτοβενθικών
ταξινοµικών κατηγοριών διαφέρει µετρίως από τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες και είναι
σηµαντικά αλλοιωµένη σε σχέση µε εκείνη που
παρατηρείται στην καλή κατάσταση.

Παρατηρούνται µέτριες αλλαγές της µέσης
µακροφυτικής και της µέσης φυτοβενθικής
αφθονίας.

Η φυτοβενθική κοινότητα ενδέχεται να
παρεµποδίζεται και, σε µερικές περιοχές, να
εκτοπίζεται από βακτηριακή ανάπτυξη που
εµφανίζεται λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

Πανίδα βενθικών ασπονδύλων Η ταξινοµική σύνθεση αντιστοιχεί πλήρως ή σχεδόν
πλήρως προς τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Ο λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη
ταξινοµικών κατηγοριών προς τις µη ευαίσθητες δεν
παρουσιάζει ενδείξεις αλλαγής σε σχέση µε τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Η στάθµη ποικιλότητας των ταξινοµικών
κατηγοριών ασπονδύλων δεν παρουσιάζει ενδείξεις
αλλαγής σε σχέση µε τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας
των ταξινοµικών κατηγοριών ασπονδύλων σε σχέση
µε τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες.

Ο λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη
ταξινοµικών κατηγοριών προς τις µη ευαίσθητες
παρουσιάζει ελαφρές ενδείξεις αλλαγής από τα
τυποχαρακτηριστικά επίπεδα.

Η στάθµη ποικιλότητας των ταξινοµικών
κατηγοριών ασπονδύλων διαφέρει ελαφρώς από τα
τυποχαρακτηριστικά επίπεδα.

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινοµικών
κατηγοριών ασπονδύλων διαφέρουν µετρίως από τις
τυποχαρακτηριστικές συνθήκες.

Απουσία σηµαντικών ταξινοµικών οµάδων της
τυποχαρακτηριστικής κοινότητας.

Ο λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη
ταξινοµικών κατηγοριών προς τις µη ευαίσθητες,
καθώς και η στάθµη ποικιλότητας, είναι ουσιαστικά
χαµηλότερα από το τυποχαρακτηριστικό επίπεδο και
σηµαντικά χαµηλότερα από ό,τι στην καλή
κατάσταση.
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Ιχθυοπανίδα Η σύνθεση και η αφθονία των ειδών
αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως
προς τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Παρουσία όλων των
τυποχαρακτηριστικών ειδών που είναι
ευαίσθητα στη διατάραξη.

Η κατανοµή κατά ηλικίες των
ιχθυοκοινοτήτων δεν παρουσιάζει
ενδείξεις ανθρωπογενούς διατάραξης,
ούτε ενδείξεις για αδυναµία
αναπαραγωγής ή ανάπτυξης ενός
συγκεκριµένου είδους.

Ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της
αφθονίας των ειδών σε σχέση µε τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες, λόγω
ανθρωπογενών επιπτώσεων στα
φυσικοχηµικά ή τα υδροµορφολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Η κατανοµή κατά ηλικίες των
ιχθυοκοινοτήτων παρουσιάζει ενδείξεις
διατάραξης λόγω ανθρωπογενών
επιπτώσεων στα φυσικοχηµικά ή τα
υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία, και,
σε µερικές περιπτώσεις, ενδείξεις για
αδυναµία αναπαραγωγής ή ανάπτυξης
ορισµένων ειδών, στο µέτρο που
ενδέχεται να απουσιάζουν ορισµένες
κατηγορίες ηλικίας.

Η σύνθεση και η αφθονία των ειδών
ιχθύων διαφέρουν µετρίως από τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες λόγω
ανθρωπογενών επιπτώσεων στα
φυσικοχηµικά ή τα υδροµορφολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Η κατανοµή κατά ηλικίες των
ιχθυοκοινοτήτων παρουσιάζει σηµαντικές
ενδείξεις διατάραξης λόγω
ανθρωπογενών επιπτώσεων στα
φυσικοχηµικά ή τα υδροµορφολογικά
ποιοτικά στοιχεία, στο µέτρο που ένα
µέτριο ποσοστό τυποχαρακτηριστικών
ειδών απουσιάζει ή απαντά µε πολύ
χαµηλή αφθονία.

Υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο Υψηλή κατάσταση Καλή κατάσταση Μέτρια κατάσταση

Υδρολογικό καθεστώς Η ποσότητα και η δυναµική της ροής, η
στάθµη, ο χρόνος παραµονής καθώς και η
συνακόλουθη σύνδεση µε τα υπόγεια
ύδατα, αντικατοπτρίζουν πλήρως ή
σχεδόν πλήρως τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Μορφολογικές συνθήκες Η διακύµανση του βάθους της λίµνης, η
ποσότητα και η δοµή του υποστρώµατος
και η δοµή και οι συνθήκες της παρόχθιας
ζώνης αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν
πλήρως προς τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.
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Φυσικοχηµικά ποιοτικά στοιχεία 1

Στοιχείο Υψηλή κατάσταση Καλή κατάσταση Μέτρια κατάσταση

Γενικές συνθήκες Οι τιµές των φυσικοχηµικών στοιχείων
αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως
προς τις µη διαταραγµένες συνθήκες

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών
παραµένουν εντός των ορίων που
συνήθως χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Τα επίπεδα αλατότητας, pH, ισοζυγίου
οξυγόνου, ικανότητας εξουδετέρωσης
οξέων, διαφάνειας και θερµοκρασίας δεν
παρουσιάζουν ενδείξεις ανθρωπογενούς
διατάραξης και παραµένουν εντός των
ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Η θερµοκρασία, το ισοζύγιο οξυγόνου, το
pH, η ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων, η
διαφάνεια και η αλατότητα δεν φθάνουν
τα όρια που καθορίζονται για να
εξασφαλίζεται η λειτουργία του
οικοσυστήµατος και η επίτευξη των τιµών
που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών δεν
υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται
για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του
τυποχαρακτηριστικού οικοσυστήµατος
και η επίτευξη των τιµών που ορίζονται
ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά
στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συγκεκριµένοι συνθετικοί ρύποι Συγκεντρώσεις σχεδόν µηδενικές και
οπωσδήποτε κάτω των ορίων ανίχνευσης
των πλέον προηγµένων αναλυτικών
µεθόδων γενικής χρήσης.

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα
πρότυπα που καθορίζονται µε τη
διαδικασία του σηµείου 1.2.6 µε την
επιφύλαξη των οδηγιών 91/414/ΕΚ και
98/8/ΕΚ (<πππ)

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συγκεκριµένοι µη συνθετικοί ρύποι Συγκεντρώσεις εντός των ορίων που
συνήθως χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες (βασικά επίπεδα
= βε).

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα
πρότυπα που καθορίζονται µε τη
διαδικασία του σηµείου 1.2.6 2 µε την
επιφύλαξη των οδηγιών 91/414/ΕΚ και
98/8/ΕΚ (<πππ)

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

                                                
1 Συvτoµoγραφίες: βε = βασικό επίπεδo, πππ = πoιoτικό περιβαλλovτικό πρότυπo
2 Η εφαρµoγή τωv πρoτύπωv πoυ καταρτίζovται δυvάµει τoυ πρωτoκόλλoυ αυτoύ δεv συvεπάγεται µείωση τωv συγκεvτρώσεωv τωv ρύπωv κάτω τoυ βασικoύ επιπέδoυ.
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1.2.3 Ορισµοί της υψηλής, της καλής και της µέτριας οικολογικής κατάστασης µεταβατικών υδάτων

Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία
Στοιχείο Υψηλή κατάσταση Καλή κατάσταση Μέτρια κατάσταση

Φυτοπλαγκτόν Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινοµικών
κατηγοριών του φυτοπλαγκτού αντιστοιχεί προς τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Η µέση βιοµάζα φυτοπλαγκτού αντιστοιχεί προς τις
τυποχαρακτηριστικές φυσικοχηµικές συνθήκες και δεν
αλλοιώνει σηµαντικά τις τυποχαρακτηριστικές
συνθήκες διαφάνειας.

Οι εξανθήσεις πλαγκτού εµφανίζονται µε συχνότητα
και ένταση που αντιστοιχεί προς τις
τυποχαρακτηριστικές φυσικοχηµικές συνθήκες.

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας
των ταξινοµικών κατηγοριών του φυτοπλαγκτού.

Ελαφρές αλλαγές της βιοµάζας σε σχέση µε τις
τυποχαρακτηριστικές συνθήκες. Οι αλλαγές αυτές δεν
υποδηλώνουν ταχύτερη αύξηση φυκών η οποία οδηγεί σε
ανεπιθύµητη διατάραξη της ισορροπίας των οργανισµών που
υπάρχουν στο υδατικό σύστηµα ή της φυσικοχηµικής ποιότητας του
νερού.

Ενδέχεται να εµφανίζεται ελαφρά αύξηση της συχνότητας και της
έντασης των τυποχαρακτηριστικών εξανθήσεων πλαγκτού.

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινοµικών κατηγοριών του
φυτοπλαγκτού διαφέρει µετρίως από τις τυποχαρακτηριστικές
συνθήκες.

Παρατηρείται µέτρια διατάραξη της βιοµάζας, η οποία
ενδέχεται να οδηγεί σε σηµαντική ανεπιθύµητη διατάραξη της
κατάστασης άλλων βιολογικών ποιοτικών στοιχείων.

Ενδέχεται να παρατηρείται µέτρια αύξηση της συχνότητας και
της έντασης των εξανθήσεων πλαγκτού. Κατά τους θερινούς
µήνες, ενδέχεται να παρατηρείται µόνιµη εξάνθηση πλαγκτού.

Μακροφύκη Η σύνθεση των ταξινοµικών κατηγοριών µακροφυκών
αντιστοιχεί προς τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

∆εν παρατηρούνται ανιχνεύσιµες αλλαγές της
µακροφυκικής κάλυψης λόγω ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων.

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας
των µακροφυκικών ταξινοµικών κατηγοριών σε σχέση µε τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες. Οι αλλαγές αυτές δεν
υποδηλώνουν ταχύτερη αύξηση φυτοβένθους ή ανώτερων φυτών η
οποία οδηγεί σε ανεπιθύµητη διατάραξη της ισορροπίας των
οργανισµών που υπάρχουν στο υδατικό σύστηµα ή της
φυσικοχηµικής ποιότητας του νερού.

Η σύνθεση των µακροφυκικών ταξινοµικών κατηγοριών
διαφέρει µετρίως από τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες και
είναι σηµαντικά αλλοιωµένη σε σχέση µε την καλή
κατάσταση.

Παρατηρούνται µέτριες αλλαγές της µέσης µακροφυκικής
αφθονίας οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν σε ανεπιθύµητη
διατάραξη της ισορροπίας των οργανισµών που απαντούν στο
υδατικό σύστηµα.

Αγγειόσπερµα Η σύνθεση των ταξινοµικών κατηγοριών αντιστοιχεί
πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

∆εν παρατηρούνται ανιχνεύσιµες αλλαγές της
αφθονίας αγγειοσπέρµων λόγω ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας
των ταξινοµικών κατηγοριών των αγγειοσπέρµων σε σχέση µε τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες.

Η αφθονία αγγειοσπέρµων εµφανίζει ελαφρές ενδείξεις διατάραξης.

Η σύνθεση των αγγειοσπερµικών ταξινοµικών κατηγοριών
διαφέρει µετρίως από τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες και
είναι σηµαντικά αλλοιωµένη σε σχέση µε την καλή ποιότητα.

Μέτριες αλλοιώσεις της αφθονίας των ταξινοµικών
κατηγοριών αγγειοσπέρµων.

Πανίδα βενθικών
ασπονδύλων

Το επίπεδο ποικιλίας και αφθονίας των ταξινοµικών
κατηγοριών ασπονδύλων κείται εντός των ορίων που
χαρακτηρίζουν φυσιολογικά τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Παρουσία όλων των ευαίσθητων στη διατάραξη
ταξινοµικών κατηγοριών που χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Το επίπεδο ποικιλίας και αφθονίας των ταξινοµικών κατηγοριών
ασπονδύλων κείται ελαφρώς εκτός των ορίων που χαρακτηρίζουν
τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες.

Παρουσία των περισσότερων ευαίσθητων στη διατάραξη
ταξινοµικών κατηγοριών των τυποχαρακτηριστικών κοινοτήτων.

Το επίπεδο ποικιλίας και αφθονίας των ταξινοµικών
κατηγοριών ασπονδύλων κείται µετρίως εκτός των ορίων που
χαρακτηρίζουν τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες.

Παρουσία ταξινοµικών κατηγοριών που συνιστούν δείκτες
ρύπανσης.

Απουσία πολλών ευαίσθητων ταξινοµικών κατηγοριών των
τυποχαρακτηριστικών κοινοτήτων.
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Ιχθυοπανίδα Η σύνθεση και η αφθονία αντιστοιχούν προς τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Η αφθονία των ειδών που είναι ευαίσθητα στη
διατάραξη παρουσιάζει ελαφρές ενδείξεις
απόκλισης από τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες
λόγω ανθρωπογενών επιπτώσεων στα φυσικοχηµικά
ή τα υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Μέτριο ποσοστό των τυποχαρακτηριστικών ειδών
που είναι ευαίσθητα στη διατάραξη απουσιάζει
λόγω ανθρωπογενών επιπτώσεων στα φυσικοχηµικά
ή τα υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο Υψηλή κατάσταση Καλή κατάσταση Μέτρια κατάσταση

Παλιρροιακό καθεστώς Το καθεστώς ρεύµατος του γλυκού νερού
αντιστοιχεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Μορφολογικές συνθήκες Η διακύµανση του βάθους, οι συνθήκες
υποστρώµατος και η δοµή και οι συνθήκες των
διαπαλιρροιακών ζωνών αντιστοιχούν πλήρως ή
σχεδόν πλήρως προς τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.
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Φυσικοχηµικά ποιοτικά στοιχεία 1

Στοιχείο Υψηλή κατάσταση Καλή κατάσταση Μέτρια κατάσταση

Γενικές συνθήκες Τα φυσικοχηµικά στοιχεία αντιστοιχούν πλήρως ή
σχεδόν πλήρως προς τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών παραµένουν
εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Η θερµοκρασία, το ισοζύγιο οξυγόνου και η
διαφάνεια δεν παρουσιάζουν ενδείξεις
ανθρωπογενούς διατάραξης και παραµένουν εντός
των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Η θερµοκρασία, οι συνθήκες οξυγόνωσης και η
διαφάνεια δεν φθάνουν επίπεδα εκτός των ορίων
που καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία
του οικοσυστήµατος και η επίτευξη των τιµών που
ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά
στοιχεία.

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών δεν
υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται για να
εξασφαλίζεται η λειτουργία του συστήµατος και η
επίτευξη των τιµών που ορίζονται ανωτέρω για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συγκεκριµένοι συνθετικοί ρύποι Συγκεντρώσεις σχεδόν µηδενικές και οπωσδήποτε
κάτω των ορίων ανίχνευσης των πλέον προηγµένων
αναλυτικών µεθόδων γενικής χρήσης.

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που
καθορίζονται µε τη διαδικασία του σηµείου 1.2.6 µε
την επιφύλαξη των οδηγιών 91/414/ΕΚ και
98/8/ΕΚ. (<πππ)

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συγκεκριµένοι µη συνθετικοί ρύποι Συγκεντρώσεις εντός των ορίων που συνήθως
χαρακτηρίζουν τις µη διαταραγµένες συνθήκες
(βασικά επίπεδα = βε).

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που
καθορίζονται µε τη διαδικασία του σηµείου 1.2.6 2
µε την επιφύλαξη των οδηγιών 91/414/ΕΚ και
98/8/ΕΚ. (<πππ)

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

                                                
1 Συvτoµoγραφίες: βε = βασικό επίπεδo, πππ = πoιoτικό περιβαλλovτικό πρότυπo
2 Η εφαρµoγή τωv πρoτύπωv πoυ καταρτίζovται δυvάµει τoυ πρωτoκόλλoυ αυτoύ δεv συvεπάγεται µείωση τωv συγκεvτρώσεωv τωv ρύπωv κάτω τoυ βασικoύ επιπέδoυ
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1.2.4 Ορισµοί της υψηλής, της καλής και της µέτριας οικολογικής κατάστασης παράκτιων υδάτων

Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο Υψηλή κατάσταση Καλή κατάσταση Μέτρια κατάσταση

Φυτοπλαγκτόν Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινοµικών
κατηγοριών του φυτοπλαγκτού αντιστοιχούν προς
τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Η µέση βιοµάζα φυτοπλαγκτού αντιστοιχεί προς τις
τυποχαρακτηριστικές φυσικοχηµικές συνθήκες και
δεν αλλοιώνει σηµαντικά τις τυποχαρακτηριστικές
συνθήκες διαφάνειας.

Οι εξανθήσεις πλαγκτού εµφανίζονται µε συχνότητα
και ένταση που αντιστοιχεί προς τις
τυποχαρακτηριστικές φυσικοχηµικές συνθήκες.

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινοµικών
κατηγοριών του φυτοπλαγκτού παρουσιάζουν
ελαφρές ενδείξεις διατάραξης.

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της βιοµάζας σε
σχέση µε τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες. Οι
αλλαγές αυτές δεν υποδηλώνουν ταχύτερη αύξηση
φυκών η οποία οδηγεί σε ανεπιθύµητη διατάραξη
της ισορροπίας των οργανισµών που υπάρχουν στο
υδατικό σύστηµα ή της ποιότητας του νερού.

Ενδέχεται να εµφανίζεται ελαφρά αύξηση της
συχνότητας και της έντασης των
τυποχαρακτηριστικών εξανθήσεων πλαγκτού.

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινοµικών
κατηγοριών του φυτοπλαγκτού παρουσιάζουν
ενδείξεις µέτριας διατάραξης.

Η βιοµάζα των φυκών κείται ουσιαστικά εκτός των
ορίων που χαρακτηρίζουν τις τυποχαρακτηριστικές
συνθήκες και επηρεάζει άλλα βιολογικά ποιοτικά
στοιχεία.

Ενδέχεται να εµφανίζεται µέτρια αύξηση της
συχνότητας και της έντασης των εξανθήσεων
πλαγκτού. Κατά τους θερινούς µήνες, ενδέχεται να
παρατηρείται µόνιµη εξάνθηση.

Μακροφύκη και αγγειόσπερµα Παρουσία όλων των ταξινοµικών κατηγοριών
µακροφυκών και αγγειοσπέρµων που είναι
ευαίσθητες στη διατάραξη και χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Τα επίπεδα µακροφυκικής κάλυψης και αφθονίας
αγγειοσπέρµων αντιστοιχούν προς τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Παρουσία των περισσότερων ταξινοµικών
κατηγοριών µακροφυκών και αγγειοσπέρµων που
είναι ευαίσθητες στη διατάραξη και χαρακτηρίζουν
τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Τα επίπεδα µακροφυκικής κάλυψης και αφθονίας
αγγειοσπέρµων παρουσιάζουν ελαφρές ενδείξεις
διατάραξης.

Απουσία µέτριου αριθµού ταξινοµικών κατηγοριών
µακροφυκών και αγγειοσπέρµων που είναι
ευαίσθητες στη διατάραξη και χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Τα επίπεδα µακροφυκικής κάλυψης και αφθονίας
αγγειοσπέρµων είναι µετρίως διαταραγµένα και
ενδέχεται να οδηγούν σε ανεπιθύµητη διατάραξη
της ισορροπίας των οργανισµών που απαντούν στο
υδατικό σύστηµα.

Πανίδα βενθικών ασπονδύλων Το επίπεδο ποικιλότητας και αφθονίας των
ταξινοµικών κατηγοριών ασπονδύλων κείται εντός
των ορίων που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Παρουσία όλων των ταξινοµικών κατηγοριών που
είναι ευαίσθητες στη διατάραξη και που
χαρακτηρίζουν τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Το επίπεδο ποικιλότητας και αφθονίας των
ταξινοµικών κατηγοριών ασπονδύλων κείται
ελαφρώς εκτός των ορίων που χαρακτηρίζουν τις
τυποχαρακτηριστικές συνθήκες.

Παρουσία των περισσότερων ευαίσθητων
ταξινοµικών κατηγοριών των τυποχαρακτηριστικών
κοινοτήτων.

Το επίπεδο ποικιλίας και αφθονίας των ταξινοµικών
κατηγοριών ασπονδύλων κείται µετρίως εκτός των
ορίων που χαρακτηρίζουν τις τυποχαρακτηριστικές
συνθήκες.

Παρουσία ταξινοµικών κατηγοριών που συνιστούν
δείκτες ρύπανσης.

Απουσία πολλών ευαίσθητων ταξινοµικών
κατηγοριών των τυποχαρακτηριστικών κοινοτήτων.
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Υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο Υψηλή κατάσταση Καλή κατάσταση Μέτρια κατάσταση

Παλιρροιακό καθεστώς Το καθεστώς ρεύµατος του γλυκού νερού και η
κατεύθυνση και η ταχύτητα των δεσποζόντων
ρευµάτων αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως
προς τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Μορφολογικές συνθήκες Η διακύµανση του βάθους, η δοµή και το
υπόστρωµα του πυθµένα της ακτής, και η δοµή και
οι συνθήκες των διαπαλιρροιακών ζωνών
αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Φυσικοχηµικά ποιοτικά στοιχεία 1

Στοιχείο Υψηλή κατάσταση Καλή κατάσταση Μέτρια κατάσταση

Γενικές συνθήκες Τα φυσικοχηµικά στοιχεία αντιστοιχούν πλήρως ή
σχεδόν πλήρως προς τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών παραµένουν
εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Η θερµοκρασία, το ισοζύγιο οξυγόνου και η
διαφάνεια δεν παρουσιάζουν ενδείξεις
ανθρωπογενούς διατάραξης και παραµένουν εντός
των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Η θερµοκρασία, οι συνθήκες οξυγόνωσης και η
διαφάνεια δεν φθάνουν επίπεδα εκτός των ορίων
που καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία
του οικοσυστήµατος και η επίτευξη των τιµών που
ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά
στοιχεία.

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών δεν
υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται για να
εξασφαλίζεται η λειτουργία του οικοσυστήµατος και
η επίτευξη των τιµών που ορίζονται ανωτέρω για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συγκεκριµένοι συνθετικοί ρύποι Συγκεντρώσεις σχεδόν µηδενικές και οπωσδήποτε
κάτω των ορίων ανίχνευσης των πλέον προηγµένων
αναλυτικών µεθόδων γενικής χρήσης.

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που
καθορίζονται µε τη διαδικασία του σηµείου 1.2.6 µε
την επιφύλαξη των οδηγιών 91/414/ΕΚ και
98/8/ΕΚ. (<πππ)

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συγκεκριµένοι µη συνθετικοί ρύποι Συγκεντρώσεις εντός των ορίων που συνήθως
χαρακτηρίζουν τις µη διαταραγµένες συνθήκες
(βασικά επίπεδα = βε).

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που
καθορίζονται µε τη διαδικασία του σηµείου 1.2.6 2
µε την επιφύλαξη των οδηγιών 91/414/ΕΚ και
98/8/ΕΚ. (<πππ)

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

                                                
1 Συvτoµoγραφίες: βε = βασικό επίπεδo, πππ = πoιoτικό περιβαλλovτικό πρότυπo
2 Η εφαρµoγή τωv πρoτύπωv πoυ καταρτίζovται δυvάµει τoυ πρωτoκόλλoυ αυτoύ δεv συvεπάγεται µείωση τωv συγκεvτρώσεωv τωv ρύπωv κάτω τoυ βασικoύ επιπέδoυ
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1.2.5 Ορισµοί του µέγιστου, του καλού και του µέτριου οικολογικού δυναµικού των ιδιαίτερα τροποποιηµένων ή τεχνητών υδατικών συστηµάτων

Στοιχείο Μέγιστο οικολογικό δυναµικό Καλό οικολογικό δυναµικό Μέτριο οικολογικό δυναµικό

Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία Οι τιµές των σχετικών βιολογικών ποιοτικών στοιχείων
αντικατοπτρίζουν, στο µέτρο του δυνατού, τις τιµές που χαρακτηρίζουν
το πλέον συγκρίσιµο τύπο συστήµατος επιφανειακών υδάτων,
λαµβανοµένων υπόψη των φυσικών συνθηκών που απορρέουν από τα
τεχνητά ή ιδιαίτερα τροποποιηµένα χαρακτηριστικά του υδατικού
συστήµατος.

Ελαφρές αλλαγές των τιµών των σχετικών βιολογικών ποιοτικών στοιχείων
σε σχέση µε τις τιµές που απαντούν στο µέγιστο οικολογικό δυναµικό.

Μέτριες αλλαγές των τιµών των σχετικών
βιολογικών ποιοτικών στοιχείων σε σχέση µε τις
τιµές που απαντούν στο µέγιστο οικολογικό
δυναµικό.

Οι τιµές αυτές εµφανίζουν στρέβλωση σηµαντικά
µεγαλύτερη από εκείνη που απαντά στην καλή
ποιότητα.

Υδροµορφολογικά στοιχεία Οι υδροµορφολογικές συνθήκες αντιστοιχούν στην ύπαρξη, στο σύστηµα
επιφανειακών υδάτων, µόνον των επιπτώσεων που οφείλονται στα
τεχνητά ή ιδιαίτερα τροποποιηµένα χαρακτηριστικά του υδατικού
συστήµατος µετά τη λήψη όλων των πρακτικώς εφικτών µετριαστικών
µέτρων.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόµενων τιµών
για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Φυσικοχηµικά στοιχεία

Γενικές συνθήκες Τα φυσικοχηµικά στοιχεία αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς
τις µη διαταραγµένες συνθήκες που χαρακτηρίζουν τον τύπο συστήµατος
επιφανειακών υδάτων που είναι ο πλέον συγκρίσιµος προς το
συγκεκριµένο τεχνητό ή ιδιαίτερα τροποποιηµένο σύστηµα.

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών παραµένουν εντός των ορίων που
συνήθως χαρακτηρίζουν τις µη διαταραγµένες αυτές συνθήκες.

Τα επίπεδα θερµοκρασίας, ισοζυγίου οξυγόνου και pH αντιστοιχούν προς
εκείνα που απαντούν στους πλέον συγκρίσιµους τύπους συστηµάτων
επιφανειακών υδάτων υπό µη διαταραγµένες συνθήκες.

Οι τιµές των φυσικοχηµικών στοιχείων παραµένουν εντός των ορίων που
καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του οικοσυστήµατος και η
επίτευξη των τιµών που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά
στοιχεία.

Η θερµοκρασία και το pH δεν φθάνουν σε επίπεδα εκτός των ορίων που
καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του οικοσυστήµατος και η
επίτευξη των τιµών που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά
στοιχεία.

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που
καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του οικοσυστήµατος και η
επίτευξη των τιµών που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά
στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συγκεκριµένοι συνθετικοί ρύποι Συγκεντρώσεις σχεδόν µηδενικές και οπωσδήποτε κάτω των ορίων
ανίχνευσης των πλέον προηγµένων αναλυτικών µεθόδων γενικής χρήσης.

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που καθορίζονται µε τη
διαδικασία του σηµείου 1.2.6 µε την επιφύλαξη των οδηγιών 91/414/ΕΚ και
98/8/ΕΚ. (<πππ)

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συγκεκριµένοι µη συνθετικοί ρύποι Συγκεντρώσεις εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες του τύπου συστήµατος επιφανειακών υδάτων ο
οποίος είναι ο πλέον συγκρίσιµος µε το συγκεκριµένο τεχνητό ή ιδιαίτερα
τροποποιηµένο σύστηµα (βασικά επίπεδα = βε).

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που καθορίζονται µε τη
διαδικασία του σηµείου 1.2.6 1 µε την επιφύλαξη των οδηγιών 91/414/ΕΚ
και 98/8/ΕΚ (<πππ)

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των
παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

                                                
1 Η εφαρµoγή τωv πρoτύπωv πoυ καταρτίζovται δυvάµει τoυ πρωτoκόλλoυ αυτoύ δεv συvεπάγεται µείωση τωv συγκεvτρώσεωv τωv ρύπωv κάτω τoυ βασικoύ επιπέδoυ
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1.2.6 ∆ιαδικασία που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη µέλη για τη θέσπιση προτύπων χηµικής

ποιότητας

Κατά την κατάρτιση ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων για τους ρύπους που

καταγράφονται στα σηµεία 1 - 9 του Παραρτήµατος VIII για την προστασία των υδρόβιων

ζώντων οργανισµών, τα κράτη µέλη θα ενεργούν σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις.

Μπορούν να οριστούν πρότυπα για τα ύδατα, τα ιζήµατα ή τους ζώντες οργανισµούς.

Στο µέτρο του δυνατού, πρέπει να συγκεντρώνονται δεδοµένα τόσο οξείας όσο και χρόνιας

τοξικότητας για τις ακόλουθες ταξινοµικές κατηγορίες, που αφορούν το σχετικό υδατικό

σύστηµα, καθώς και για κάθε άλλη ταξινοµική κατηγορία για την οποία υπάρχουν δεδοµένα.

Το "βασικό σύνολο" ταξινοµικών κατηγοριών είναι :

- Φύκη και/ή µακρόφυτα

- Daphnia, ή αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί αλµυρών νερών

- Ψάρια



9085/3/99 REV 3 ΖΑC/sa GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V DG I 24

Θέσπιση ποιοτικού περιβαλλοντικού προτύπου

Η ακόλουθη διαδικασία εφαρµόζεται για τη θέσπιση ανώτατης ετήσιας µέσης συγκέντρωσης :

(i) Τα κράτη µέλη ορίζουν για κάθε περίπτωση κατάλληλους συντελεστές ασφάλειας σύµφωνα

µε τη φύση και την ποιότητα των διαθέσιµων δεδοµένων και σύµφωνα µε τις οδηγίες που

δίνονται στο σηµείο 3.3.1 του Μέρους II του "Εγγράφου τεχνικών οδηγιών προς υποστήριξη

της οδηγίας 93/67/ΕΟΚ της Επιτροπής για την εκτίµηση των κινδύνων από νέες

κοινοποιούµενες ουσίες και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής για την

εκτίµηση των κινδύνων από υφιστάµενες ουσίες", καθώς και σύµφωνα µε τους συντελεστές

ασφάλειας του ακόλουθου πίνακα :

Συντελεστής ασφαλείας

Τουλάχιστον µία οξεία L(E)C50 για καθένα από τα τροφικά επίπεδα του βασικού
συνόλου

1000

Μία χρόνια NOEC (είτε ψάρια είτε Daphnia ή αντιπροσωπευτικός οργανισµός
αλµυρών νερών)

100

∆ύο χρόνιες NOEC για είδη που αντιπροσωπεύουν δύο τροφικά επίπεδα (ψάρια
και/ή Daphnia ή αντιπροσωπευτικός οργανισµός αλµυρών νερών και/ή φύκη)

50

Χρόνιες NOEC από τρία τουλάχιστον είδη (συνήθως ψάρια, Daphnia ή
αντιπροσωπευτικός οργανισµός αλµυρών νερών και φύκη) που αντιπροσωπεύουν
τρία τροφικά επίπεδα

10

Λοιπές περιπτώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται επιτοπίως συλλεγόµενα
δεδοµένα ή µοντέλα οικοσυστηµάτων, που επιτρέπουν τον υπολογισµό και την
εφαρµογή ακριβέστερων συντελεστών ασφάλειας

Αξιολόγηση κατά
περίπτωση

(ii) εάν υπάρχουν δεδοµένα υπολειµµατικής δράσης και βιοσυσσώρευσης, τα δεδοµένα αυτά

λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό της τελικής τιµής του ποιοτικού περιβαλλοντικού

προτύπου.

(iii) το κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογιζόµενο πρότυπο πρέπει να αντιπαραβάλλεται προς τις τυχόν

ενδείξεις από επιτόπου µελέτες. Εάν διαπιστώνονται αναντιστοιχίες, ο υπολογισµός

επανεξετάζεται προκειµένου να υπολογιστεί ένας ακριβέστερος συντελεστής ασφάλειας.
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(iv) το υπολογιζόµενο πρότυπο υποβάλλεται σε αξιολόγηση από οµάδες ειδικών ("peer

review") και σε δηµόσια διαβούλευση, προκειµένου, µεταξύ άλλων, να υπολογιστεί

ένας ακριβέστερος συντελεστής ασφάλειας.

1.3     Παρακολούθηση της οικολογικής και χηµικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων

Το δίκτυο παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων καθορίζεται σύµφωνα µε τις

απαιτήσεις του άρθρου 8. Το δίκτυο παρακολούθησης σχεδιάζεται έτσι ώστε να παρέχει µία

συνεκτική και συνολική εποπτεία της οικολογικής και χηµικής κατάστασης µέσα σε κάθε

Λεκάνη Απορροής Ποταµού και επιτρέπει την ταξινόµηση των υδατικών συστηµάτων σε

πέντε κατηγορίες που αντιστοιχούν στους κανονιστικούς ορισµούς του σηµείου 1.2. Τα

κράτη µέλη παρέχουν έναν ή περισσότερους χάρτες, στους οποίους φαίνεται το δίκτυο

παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής

Ποταµού.

Με βάση το χαρακτηρισµό και την εκτίµηση των επιπτώσεων που διενεργούνται σύµφωνα µε

το άρθρο 5 και το Παράρτηµα ΙΙ, τα κράτη µέλη, για κάθε περίοδο εφαρµογής ενός Σχεδίου

∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού, καταρτίζουν ένα πρόγραµµα εποπτικής

παρακολούθησης και ένα πρόγραµµα επιχειρησιακής παρακολούθησης. Μπορεί επίσης να

χρειαστεί σε ορισµένες περιπτώσεις τα κράτη µέλη να καταρτίσουν και προγράµµατα

διερευνητικής παρακολούθησης.

Τα κράτη µέλη παρακολουθούν τις παραµέτρους που είναι ενδεικτικές της κατάστασης κάθε

σχετικού ποιοτικού στοιχείου. Κατά την επιλογή παραµέτρων για στοιχεία βιολογικής

ποιότητας, τα κράτη µέλη εντοπίζουν το κατάλληλο ταξινοµικό επίπεδο που απαιτείται για να

επιτευχθεί η δέουσα πιστότητα και ακρίβεια στην ταξινόµηση των ποιοτικών στοιχείων. Στο

Σχέδιο παρέχονται εκτιµήσεις για το βαθµό πιστότητας και ακρίβειας των παρεχόµενων από

τα προγράµµατα παρακολούθησης αποτελεσµάτων.
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1.3.1 Σχεδιασµός της εποπτικής παρακολούθησης

Στόχος

Τα κράτη µέλη καταρτίζουν προγράµµατα εποπτικής παρακολούθησης προκειµένου να

παρέχουν πληροφορίες για :

- τη συµπλήρωση και την επικύρωση της διαδικασίας εκτίµησης των επιπτώσεων, που

αναπτύσσεται λεπτοµερώς στο Παράρτηµα ΙΙ,

- τον αποτελεσµατικό και ουσιαστικό σχεδιασµό µελλοντικών προγραµµάτων

παρακολούθησης,

- την εκτίµηση µακροπρόθεσµων µεταβολών των φυσικών συνθηκών και

- την εκτίµηση µακροπρόθεσµων µεταβολών που προκύπτουν από διαδεδοµένες

ανθρώπινες δραστηριότητες.

Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης αυτής εξετάζονται και χρησιµοποιούνται, σε

συνδυασµό µε τη διαδικασία εκτίµησης των επιπτώσεων που περιγράφεται στο

Παράρτηµα ΙΙ, για τον καθορισµό των απαιτήσεων για τα προγράµµατα παρακολούθησης στο

τρέχον και τα επόµενα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού.

Επιλογή σηµείων παρακολούθησης

Η εποπτική παρακολούθηση διενεργείται σε επαρκή συστήµατα επιφανειακών υδάτων έτσι

ώστε να παρέχει εκτίµηση της συνολικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων µέσα σε

κάθε υδρολογική λεκάνη ή υδρολογικές υπολεκάνες εντός της Περιοχής Λεκάνης Απορροής

Ποταµού. Κατά την επιλογή των συστηµάτων αυτών, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, όπου

αυτό ενδείκνυται, η παρακολούθηση να γίνεται σε σηµεία όπου :

- υπάρχει σηµαντική ροή ύδατος εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού στο

σύνολό της, συµπεριλαµβανοµένων των σηµείων µεγάλων ποταµών όπου η έκταση της

υδρολογικής λεκάνης είναι µεγαλύτερη από 2500 km2,
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- υπάρχει σηµαντικός όγκος ύδατος εντός της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού,

συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων λιµνών και ταµιευτήρων,

- υπάρχουν σηµαντικά υδατικά συστήµατα, τα οποία διασχίζουν τα σύνορα κράτους

µέλους,

- υπάρχουν τόποι προσδιοριζόµενοι σύµφωνα µε την απόφαση για την ανταλλαγή

πληροφοριών αριθ. 77/795/EOK, και

υπάρχουν άλλοι τέτοιοι τόποι που είναι απαραίτητοι προκειµένου να εκτιµηθεί το φορτίο των

ρύπων, το οποίο µεταφέρεται δια µέσου των συνόρων κράτους µέλους, καθώς και στο

θαλάσσιο περιβάλλον.

Επιλογή των ποιοτικών στοιχείων

Η εποπτική παρακολούθηση διενεργείται σε κάθε τόπο παρακολούθησης για µία περίοδο

ενός έτους στη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από ένα Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης

Απορροής Ποταµού όσον αφορά :

- παραµέτρους ενδεικτικές για όλα τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία

- παραµέτρους ενδεικτικές για όλα τα υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία

- παραµέτρους ενδεικτικές για όλα τα στοιχεία γενικής φυσικοχηµικής ποιότητας

ρύπους του καταλόγου προτεραιότητας που απορρίπτονται στη Λεκάνη ή την

Υπολεκάνη Απορροής Ποταµού, και

- άλλους ρύπους που απορρίπτονται σε σηµαντικές ποσότητες στη Λεκάνη ή την

Υπολεκάνη Απορροής Ποταµού

εκτός εάν, κατά την προηγούµενη περίοδο εποπτικής παρακολούθησης, διαπιστώθηκε ότι, το

συγκεκριµένο σύστηµα έφθασε σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχουν ενδείξεις, από την

επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων η οποία διεξάγεται δυνάµει

του Παραρτήµατος ΙΙ, ότι έχουν µεταβληθεί οι επιπτώσεις στο σύστηµα. Στις περιπτώσεις

αυτές, η εποπτική παρακολούθηση διενεργείται µια φορά για κάθε τρία Σχέδια ∆ιαχείρισης

Λεκάνης Απορροής Ποταµού.
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1.3.2 Σχεδιασµός της επιχειρησιακής παρακολούθησης

Πραγµατοποιείται επιχειρησιακή παρακολούθηση προκειµένου :

- να προσδιοριστεί η κατάσταση εκείνων των συστηµάτων που έχουν χαρακτηριστεί ότι

κινδυνεύουν να µην επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους, και

- να αξιολογηθούν οποιεσδήποτε µεταβολές στην κατάσταση των συστηµάτων αυτών

που προκύπτουν από τα προγράµµατα µέτρων.

Το πρόγραµµα µπορεί να τροποποιηθεί κατά την περίοδο του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης

Απορροής Ποταµού µε βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται σύµφωνα µε τις

απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ ή του παρόντος Παραρτήµατος, ιδίως προκειµένου να

µειωθεί η συχνότητα στις περιπτώσεις όπου οι επιπτώσεις αποδεικνύονται ασήµαντες ή

αποµακρύνεται η σχετική πίεση.

Επιλογή των τόπων παρακολούθησης

Επιχειρησιακή παρακολούθηση διενεργείται σε όλα τα υδατικά συστήµατα, τα οποία, µε

βάση είτε την εκτίµηση των επιπτώσεων που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ

είτε την εποπτική παρακολούθηση, χαρακτηρίζονται ότι κινδυνεύουν να µην επιτύχουν τους

περιβαλλοντικούς τους στόχους, σύµφωνα µε το άρθρο 4, και σε όλα τα υδατικά συστήµατα,

στα οποία απορρίπτονται ουσίες του καταλόγου προτεραιότητας. Τα σηµεία

παρακολούθησης επιλέγονται για τις ουσίες του καταλόγου προτεραιότητας όπως ορίζεται

στη νοµοθεσία που θεσπίζει τα σχετικά ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Σε όλες τις άλλες

περιπτώσεις, συµπεριλαµβανόµενων των ουσιών του καταλόγου προτεραιότητας για τις

οποίες δεν παρέχονται ειδικές οδηγίες στην εν λόγω νοµοθεσία, τα σηµεία παρακολούθησης

επιλέγονται ως εξής :

- για συστήµατα που κινδυνεύουν από σηµαντικές πιέσεις σηµειακής πηγής, επαρκή

σηµεία παρακολούθησης µέσα σε κάθε σύστηµα, έτσι ώστε να εκτιµάται το µέγεθος και
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οι επιπτώσεις των πιέσεων σηµειακής πηγής. Στις περιπτώσεις όπου ένα σύστηµα

υπόκειται σε πιέσεις περισσότερων σηµειακών πηγών, τα σηµεία παρακολούθησης

µπορούν να επιλέγονται έτσι ώστε να εκτιµάται το µέγεθος και οι επιπτώσεις αυτών

των πιέσεων στο σύνολό τους,

- για συστήµατα που κινδυνεύουν από σηµαντικές πιέσεις διάχυτης πηγής, επαρκή

σηµεία παρακολούθησης από µία επιλογή των συστηµάτων αυτών έτσι ώστε να

εκτιµάται το µέγεθος και οι επιπτώσεις των πιέσεων διάχυτης πηγής. Η επιλογή των

συστηµάτων γίνεται έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά των σχετικών κινδύνων από

την εµφάνιση πιέσεων διάχυτης πηγής, καθώς και των σχετικών κινδύνων από την

αποτυχία να επιτευχθεί καλή κατάσταση των επιφανειακών υδάτων,

- για συστήµατα που κινδυνεύουν από σηµαντική υδροµορφολογική πίεση, επαρκή

σηµεία παρακολούθησης από µία επιλογή των συστηµάτων αυτών έτσι ώστε να

εκτιµάται το µέγεθος και οι επιπτώσεις των υδροµορφολογικών πιέσεων. Η επιλογή των

συστηµάτων θα είναι ενδεικτική των συνολικών επιπτώσεων της υδροµορφολογικής

πίεσης στην οποία υπόκεινται όλα τα συστήµατα.

Επιλογή των ποιοτικών στοιχείων

Προκειµένου να εκτιµάται το µέγεθος της πίεσης στην οποία υπόκεινται συστήµατα

επιφανειακών υδάτων, τα κράτη µέλη παρακολουθούν τα ποιοτικά στοιχεία που είναι

ενδεικτικά των πιέσεων στις οποίες υπόκεινται το ένα ή τα περισσότερα συστήµατα.

Προκειµένου να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις των πιέσεων αυτών, τα κράτη µέλη

παρακολουθούν κατά περίπτωση :

- παραµέτρους ενδεικτικές του ενός ή περισσοτέρων ποιοτικών βιολογικών στοιχείων,

που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις πιέσεις στις οποίες υπόκεινται τα υδατικά

συστήµατα,
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- όλες τις ουσίες προτεραιότητας που απορρίπτονται, καθώς και άλλους ρύπους που

απορρίπτονται σε σηµαντικές ποσότητες,

- παραµέτρους ενδεικτικές του ποιοτικού υδροµορφολογικού στοιχείου που είναι

ιδιαίτερα ευαίσθητο στην εντοπιζόµενη πίεση.

1.3.3 Σχεδιασµός της διερευνητικής παρακολούθησης

Στόχος

∆ιερευνητική παρακολούθηση διενεργείται :

- όταν είναι άγνωστη η αιτία των υπερβάσεων,

- όταν η εποπτική παρακολούθηση δείχνει ότι είναι απίθανο να επιτευχθούν οι στόχοι

που ορίζονται στο άρθρο 4 για ένα υδατικό σύστηµα και όταν δεν έχει εφαρµοστεί

ακόµα η επιχειρησιακή παρακολούθηση, έτσι ώστε να εξακριβωθούν οι αιτίες για τις

οποίες ένα ή περισσότερα υδατικά συστήµατα δεν µπορούν να επιτύχουν τους

περιβαλλοντικούς στόχους, ή

- προκειµένου να εξακριβωθεί το µέγεθος και οι επιπτώσεις ρύπανσης οφειλόµενης σε

ατύχηµα,

και γνωστοποιείται η θέσπιση προγράµµατος µέτρων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών

στόχων, καθώς και ειδικών µέτρων που είναι απαραίτητα για την καταπολέµηση των

επιπτώσεων της οφειλόµενης σε ατύχηµα ρύπανσης.
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1.3.4 Συχνότητα της παρακολούθησης

Για την περίοδο της εποπτικής παρακολούθησης, πρέπει να εφαρµόζονται οι ακόλουθες

συχνότητες για παραµέτρους παρακολούθησης ενδεικτικές των ποιοτικών φυσικοχηµικών

στοιχείων, εκτός εάν δικαιολογούνται µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα µε βάση τις τεχνικές

γνώσεις και την κρίση των εµπειρογνωµόνων. Όσον αφορά τα ποιοτικά βιολογικά ή

υδροµορφολογικά στοιχεία, διενεργείται µία τουλάχιστον παρακολούθηση στη διάρκεια της

περιόδου εποπτικής παρακολούθησης.

Για την επιχειρησιακή παρακολούθηση: η συχνότητα της παρακολούθησης που απαιτείται για

κάποια παράµετρο καθορίζεται από τα κράτη µέλη έτσι ώστε να παρέχει επαρκή δεδοµένα

για µιαν αξιόπιστη αξιολόγηση της κατάστασης του σχετικού ποιοτικού στοιχείου. Σε γενικές

γραµµές, πρέπει να πραγµατοποιείται παρακολούθηση κατά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν

τα ακόλουθα χρονικά όρια, εκτός εάν δικαιολογούνται µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα µε

βάση τις τεχνικές γνώσεις και την κρίση των εµπειρογνωµόνων.

Οι συχνότητες επιλέγονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα αποδεκτό επίπεδο πιστότητας και

ακρίβειας. Οι εκτιµήσεις για την πιστότητα και την ακρίβεια που επιτυγχάνονται από το

χρησιµοποιούµενο σύστηµα παρακολούθησης αναφέρονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης

Απορροής Ποταµού.

Στις επιλεγόµενες συχνότητες, λαµβάνεται υπόψη η διακύµανση των παραµέτρων λόγω

φυσικών αλλά και ανθρωπογενών συνθηκών. Η χρονική στιγµή που διενεργείται η

παρακολούθηση επιλέγεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις των εποχικών

διακυµάνσεων στα αποτελέσµατα, και έτσι να εξασφαλίζεται ότι τα αποτελέσµατα

αντικατοπτρίζουν µεταβολές στο υδατικό σύστηµα που προέρχονται από µεταβολές

οφειλόµενες σε ανθρωπογενή πίεση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, διενεργείται, όπου

αυτό είναι απαραίτητο, πρόσθετη παρακολούθηση σε διάφορες εποχές του ίδιου έτους.
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Ποιοτικό στοιχείο  Ποταµοί  Λίµνες  Μεταβατικά  Παράκτια

Βιολογικό

Φυτοπλαγκτόν  6 µήνες  6 µήνες  6 µήνες  6 µήνες

Λοιπή υδατική χλωρίδα  3 έτη  3 έτη  3 έτη  3 έτη

Μακροασπόνδυλα  3 έτη  3 έτη  3 έτη  3 έτη

Ψάρια  3 έτη  3 έτη  3 έτη

Υδροµορφολογικό

Συνέχεια  6 έτη

Υδρολογία  συνεχής  1 µήνας

Μορφολογία  6 έτη  6 έτη  6 έτη  6 έτη

Φυσικοχηµικό

Θερµικές συνθήκες  3 µήνες  3 µήνες  3 µήνες  3 µήνες

Οξυγόνωση  3 µήνες  3 µήνες  3 µήνες  3 µήνες

Αλατότητα  3 µήνες  3 µήνες  3 µήνες  -

Θρεπτικές ουσίες  3 µήνες  3 µήνες  3 µήνες  3 µήνες

Κατάσταση οξίνισης  3 µήνες  3 µήνες

Λοιποί ρύποι  3 µήνες  3 µήνες  3 µήνες  3 µήνες

Ουσίες προτεραιότητας  1 µήνας  1 µήνας  1 µήνας  1 µήνας
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1.3.5 Πρόσθετες απαιτήσεις για την παρακολούθηση προστατευόµενων περιοχών

Τα απαιτούµενα ως ανωτέρω προγράµµατα παρακολούθησης συµπληρώνονται έτσι ώστε να

καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις :

Σηµεία υδροληψίας πόσιµου ύδατος

Τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων που έχουν εντοπιστεί σύµφωνα µε το άρθρο 7

(υδροληψία πόσιµου ύδατος) και τα οποία παρέχουν άνω των 100 m3 ηµερησίως κατά µέσο

όρο ορίζονται ως τόποι παρακολούθησης και υπόκεινται στην εν λόγω πρόσθετη

παρακολούθηση, όπως ενδεχοµένως απαιτείται προκειµένου να ανταποκριθούν στις

απαιτήσεις του άρθρου αυτού. Τα συστήµατα αυτά παρακολουθούνται για όλες τις ουσίες

προτεραιότητας που διοχετεύονται σε αυτά, καθώς και για όλες τις άλλες ουσίες που

διοχετεύονται σε σηµαντικές ποσότητες, οι οποίες µπορούν να έχουν επιπτώσεις στην

κατάσταση του υδατικού συστήµατος και ελέγχονται βάσει των διατάξεων της οδηγίας για το

πόσιµο ύδωρ. Η παρακολούθηση γίνεται µε τις εξής συχνότητες :

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός  Συχνότητα
 < 10 000  4 ανά έτος

10 000 έως 30 000  8 ανά έτος

 >30 000  12 ανά έτος
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Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών

Τα υδατικά συστήµατα που αποτελούν τις περιοχές αυτές συµπεριλαµβάνονται στο

πρόγραµµα επιχειρησιακής παρακολούθησης που αναφέρεται παραπάνω, εφόσον, µε βάση

την εκτίµηση των επιπτώσεων και την εποπτική παρακολούθηση, εντοπίζεται ότι

κινδυνεύουν να µη µπορέσουν να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους βάσει του

άρθρου 4. Η παρακολούθηση διενεργείται προκειµένου να εκτιµηθεί το µέγεθος και οι

επιπτώσεις όλων των σχετικών σηµαντικών πιέσεων στα συστήµατα αυτά και, όπου αυτό

χρειάζεται, προκειµένου να αξιολογηθούν οι µεταβολές στην κατάσταση των συστηµάτων

αυτών οι οποίες οφείλονται στα προγράµµατα µέτρων. Η παρακολούθηση συνεχίζεται µέχρις

ότου οι περιοχές καλύψουν τις σχετικές µε τα ύδατα απαιτήσεις της νοµοθεσίας βάσει της

οποίας έχουν οριστεί και ανταποκριθούν στους στόχους τους βάσει του άρθρου 4.

1.3.6 Πρότυπα για την παρακολούθηση ποιοτικών στοιχείων

Οι µέθοδοι για την παρακολούθηση των τυπικών παραµέτρων είναι σύµφωνες µε τα

κατωτέρω ∆ιεθνή Πρότυπα ή όποια τέτοια Εθνικά ή ∆ιεθνή Πρότυπα εξασφαλίζουν τη

συγκέντρωση δεδοµένων ισοδύναµης επιστηµονικής ποιότητας και συγκρισιµότητας.

∆ειγµατοληψία µακροασπονδύλων

ISO 5667-3 1995 Water Quality - Sampling - Part 3: Guidance on the preservation and

handling of samples
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EN 27828 : 1994 Water Quality - Methods for biological sampling - Guidance on hand

net sampling of benthic macroinvertebrates

EN 28265 : 1994 Water Quality - Methods of biological sampling - Guidance on the

design and use of quantitative samplers for macroinvertebrates on

stony substrata in shallow waters

ISO 9391: 1995 Water Quality - Sampling in deep waters for macroinvertebrates -

Guidance on the use of colonisation, qualitative and quantitative

samplers.

ISO/CD 8689.1 Biological Classsification of Rivers PART I: Guidance on the

Interpretation of Biological Quality Data from Surveys of Benthic

Macroinvertebrates in Running Waters

ISO/CD 8689.2 Biological Classification of Rivers PART I: Guidance on the

Presentation of Biological Quality Data from Surveys of Benthic

Macroinvertebrates in Running Waters

∆ειγµατοληψία µακροφύτων

Σχετικά πρότυπα CEN/ISO όταν καταρτιστούν

∆ειγµατοληψία ψαριών
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Σχετικά πρότυπα CEN/ISO όταν καταρτιστούν

∆ειγµατοληψία διατόµων

Σχετικά πρότυπα CEN/ISO όταν καταρτιστούν

Πρότυπα για τις φυσικοχηµικές παραµέτρους

Οποιοδήποτε σχετικό πρότυπο CEN/ISO

Πρότυπα για τις υδροµορφολογικές παραµέτρους

Οποιοδήποτε σχετικό πρότυπο CEN/ISO

1.4 Tαξινόµηση και παρουσίαση της οικολογικής κατάστασης

1.4.1 Συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων βιολογικής παρακολούθησης

(i) Τα κράτη µέλη καταρτίζουν συστήµατα παρακολούθησης προκειµένου να εκτιµήσουν

τις τιµές των ποιοτικών βιολογικών στοιχείων που ορίζονται για κάθε κατηγορία

επιφανειακών υδάτων ή για ιδιαίτερα τροποποιηµένα και τεχνητά συστήµατα

επιφανειακών υδάτων. Κατά την εφαρµογή της διαδικασίας που περιγράφεται

παρακάτω σε ιδιαίτερα τροποποιηµένα ή τεχνητά υδατικά συστήµατα, οι αναφορές

στην οικολογική κατάσταση πρέπει να θεωρούνται ως αναφορές στο οικολογικό

δυναµικό. Τα συστήµατα αυτά µπορούν να χρησιµοποιούν ιδιαίτερα είδη ή οµάδες

ειδών αντιπροσωπευτικών του ποιοτικού στοιχείου στο σύνολό του.
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(ii) Για να εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα αυτών των συστηµάτων παρακολούθησης, τα

αποτελέσµατα των συστηµάτων που εφαρµόζει κάθε κράτος µέλος εκφράζονται ως

λόγοι οικολογικής ποιότητας για τους σκοπούς της ταξινόµησης της οικολογικής

κατάστασης. Οι λόγοι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη σχέση µεταξύ των τιµών των

βιολογικών παραµέτρων που έχουν παρατηρηθεί σε ένα δεδοµένο σύστηµα

επιφανειακών υδάτων και των τιµών των παραµέτρων αυτών στις συνθήκες αναφοράς

που εφαρµόζονται στο εν λόγω σύστηµα. Ο λόγος εκφράζεται ως αριθµητική τιµή

µεταξύ του µηδενός και του ενός, όπου η υψηλή οικολογική κατάσταση δηλώνεται µε

τιµές γύρω στο ένα και η κακή οικολογική κατάσταση µε τιµές γύρω στο µηδέν.

(iii) Κάθε κράτος µέλος, στο σύστηµα παρακολούθησης που εφαρµόζει, διαιρεί την

κλίµακα λόγων οικολογικής ποιότητας για κάθε κατηγορία επιφανειακών υδάτων σε

πέντε κλάσεις που κυµαίνονται από υψηλή έως κακή οικολογική κατάσταση, όπως

ορίζεται στο σηµείο 1.2, αποδίδοντας µία αριθµητική τιµή σε κάθε όριο µεταξύ

διαδοχικών κλάσεων. Η τιµή του ορίου µεταξύ των κλάσεων της υψηλής και της

καλής κατάστασης, καθώς και η τιµή του ορίου µεταξύ της καλής και της µέτριας

καθορίζονται µε την εφαρµογή της διαβαθµονόµησης που περιγράφεται παρακάτω.

(iv) Η Επιτροπή διευκολύνει τη διαβαθµονόµηση αυτή προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι

τα εν λόγω όρια των κλάσεων προσδιορίζονται σύµφωνα µε τους κανονιστικούς

ορισµούς του σηµείου 1.2 και είναι συγκρίσιµα στα διάφορα κράτη µέλη.
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(v) Στο πλαίσιο της εν λόγω διαβαθµονόµησης, η Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή

πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών µε στόχο τον εντοπισµό, σε κάθε οικοπεριοχή της

Κοινότητας, ενός συνόλου τόπων· οι τόποι αυτοί θα αποτελέσουν ένα διαβαθµονοµικό

δίκτυο. Το δίκτυο αποτελείται από τόπους που επιλέγονται από διάφορους τύπους

συστηµάτων επιφανειακών υδάτων που απαντούν µέσα σε κάθε οικοπεριοχή. Σε κάθε

επιλεγόµενο τύπο συστήµατος επιφανειακών υδάτων, το δίκτυο αποτελείται από δύο

τουλάχιστον τόπους που αντιστοιχούν στο όριο µεταξύ των κανονιστικών ορισµών

της υψηλής και της καλής κατάστασης, και από δύο τουλάχιστον τόπους που

αντιστοιχούν στο όριο µεταξύ των κανονιστικών ορισµών της καλής και της µέτριας

κατάστασης. Οι τόποι επιλέγονται κατά την κρίση εµπειρογνωµόνων, η οποία

βασίζεται σε κοινές επιθεωρήσεις και κάθε άλλη διαθέσιµη πληροφορία.

(vi) Το σύστηµα παρακολούθησης κάθε κράτους µέλους εφαρµόζεται σε τόπους του

δικτύου διαβαθµονόµησης, οι οποίοι ευρίσκονται στην οικοπεριοχή αλλά και ανήκουν

σε τύπο συστήµατος επιφανειακών υδάτων στον οποίο θα εφαρµοστεί στο σύστηµα

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας oδηγίας. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής

αυτής χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των αριθµητικών τιµών για τα αντίστοιχα

όρια κλάσης στο σύστηµα παρακολούθησης κάθε κράτους µέλους.

(vii) Εντός 3 ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή

ετοιµάζει σχέδιο πίνακα των τόπων που πρόκειται να αποτελέσουν το διαβαθµονοµικό

δίκτυο, ο οποίος µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 25.

Ο τελικός πίνακας των τόπων καταρτίζεται εντός 4 ετών από την ηµεροµηνία έναρξης

ισχύος της παρούσας οδηγίας, και δηµοσιεύεται από την Επιτροπή.

(viii) Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη ολοκληρώνουν τη διαδικασία της διαβαθµονόµησης

εντός 18 µηνών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης του οριστικοποιηµένου πίνακα.
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(ix) Τα αποτελέσµατα της διαβαθµονόµησης και οι τιµές που καθορίζονται για τις

ταξινοµήσεις των συστηµάτων παρακολούθησης των κρατών µελών, δηµοσιεύονται

από την Επιτροπή εντός 6 µηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της

διαβαθµονόµησης.

1.4.2 Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης και ταξινόµηση της οικολογικής

κατάστασης και του οικολογικού δυναµικού

(i) Για τις κατηγορίες επιφανειακών υδάτων, η ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης

του υδατικού συστήµατος εκφράζεται µε τη χαµηλότερη τιµή των αποτελεσµάτων της

βιολογικής και φυσικοχηµικής παρακολούθησης των σχετικών ποιοτικών στοιχείων, η

οποία ταξινοµείται σύµφωνα µε την πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα. Τα κράτη

µέλη παρέχουν χάρτη για κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού, µε την

ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης κάθε υδατικού συστήµατος, χρησιµοποιώντας

ένα χρωµατικό κώδικα σύµφωνα µε τη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα για να

φαίνεται η ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης του υδατικού συστήµατος :

Ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης Χρωµατικός κώδικας

Υψηλή Γαλάζιο

Καλή Πράσινο

Μέτρια Κίτρινο

Ελλιπής Πορτοκαλί

Κακή Κόκκινο
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(ii) Για ιδιαίτερα τροποποιηµένα και τεχνητά υδατικά συστήµατα, η ταξινόµηση της

οικολογικής κατάστασης του υδατικού συστήµατος εκφράζεται µε τη χαµηλότερη τιµή

των αποτελεσµάτων της βιολογικής και φυσικοχηµικής παρακολούθησης των σχετικών

ποιοτικών στοιχείων, η οποία ταξινοµείται σύµφωνα µε την πρώτη στήλη του

παρακάτω πίνακα. Τα κράτη µέλη παρέχουν χάρτη για κάθε Περιοχή Λεκάνης

Απορροής Ποταµού, µε την ταξινόµηση του οικολογικού δυναµικού κάθε υδατικού

συστήµατος, χρησιµοποιώντας ένα χρωµατικό κώδικα, όσον αφορά τα τεχνητά υδατικά

συστήµατα, σύµφωνα µε τη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα, και όσον αφορά τα

ιδιαίτερα τροποποιηµένα υδατικά συστήµατα, σύµφωνα µε την τρίτη στήλη του πίνακα

αυτού:

Ταξινόµηση
Οικολογικού
∆υναµικού

Χρωµατικός Κώδικας

Τεχνητά Υδατικά Συστήµατα Ιδιαίτερα τροποποιηµένα

Καλό και ανώτερο Πράσινες και ανοικτόγκριζες
ρίγες του ίδιου πλάτους

Πράσινες και σκούρες
γκρίζες ρίγες του ίδιου
πλάτους

Μέτριο Κίτρινες και ανοικτόγκριζες
ρίγες του ίδιου πλάτους

Κίτρινες και σκούρες γκρίζες
ρίγες του ίδιου πλάτους

Ελλιπές Πορτοκαλιές και ανοικτόγκριζες
ρίγες του ίδιου πλάτους

Πορτοκαλιές και σκούρες
γκρίζες ρίγες του ίδιου
πλάτους

Κακό Κόκκινες και ανοικτόγκριζες
ρίγες του ίδιου πλάτους

Κόκκινες και σκούρες
γκρίζες ρίγες του ίδιου
πλάτους

(iii) Τα κράτη µέλη δηλώνουν επίσης, µε µία µαύρη κουκκίδα στο χάρτη, τα υδατικά

συστήµατα στα οποία η αδυναµία επίτευξης καλής κατάστασης ή καλού οικολογικού

δυναµικού οφείλεται σε µη τήρηση ενός ή περισσότερων προτύπων περιβαλλοντικής

ποιότητας, τα οποία έχουν καθοριστεί για το εν λόγω υδατικό σύστηµα όσον αφορά

συγκεκριµένους συνθετικούς και µη συνθετικούς ρύπους (σύµφωνα µε το καθεστώς

συµβατότητας που καθορίζει το κράτος µέλος).
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1.4.3 Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης και ταξινόµηση της χηµικής

κατάστασης

Όταν ένα υδατικό σύστηµα επιτυγχάνει συµβατότητα µε όλα τα πρότυπα περιβαλλοντικής

ποιότητας, που καθορίζονται στο Παράρτηµα IX, στο άρθρο 16 και σε όποια άλλη σχετική

κοινοτική νοµοθεσία καθορίζει πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας, καταγράφεται ότι

επιτυγχάνει καλή χηµική κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση, καταγράφεται ότι το

σύστηµα αδυνατεί να επιτύχει καλή χηµική κατάσταση.

Τα κράτη µέλη παρέχουν χάρτη για κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού, στον οποίο

φαίνεται η χηµική κατάσταση κάθε υδατικού συστήµατος, χρησιµοποιώντας ένα χρωµατικό

κώδικα σύµφωνα µε τη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα για να φαίνεται η ταξινόµηση

της χηµικής κατάστασης του υδατικού συστήµατος:

Ταξινόµηση της Χηµικής Κατάστασης Χρωµατικός Κώδικας

Καλή Γαλάζιο

Κατάσταση κατώτερη της καλής Κόκκινο

2. ΥΠΟΓΕΙΑ Υ∆ΑΤΑ

2.1 Ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων

2.1.1 Παράµετρος για την ταξινόµηση της ποσοτικής κατάστασης

Καθεστώς στάθµης των υπόγειων υδάτων
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2.1.2 Ορισµός της ποσοτικής κατάστασης

Στοιχεία Καλή κατάσταση

Στάθµη υπόγειων
υδάτων

Η στάθµη των υπόγειων υδάτων στο υπόγειο υδατικό σύστηµα
εξασφαλίζει ότι ο διαθέσιµος πόρος υπόγειων υδάτων δεν
εξαντλείται από το µακροπρόθεσµο ετήσιο µέσο όρο άντλησης.

Κατά συνέπεια, η στάθµη των υπόγειων υδάτων δεν υπόκειται σε
ανθρωπογενείς µεταβολές που θα οδηγούσαν :

- σε µη τήρηση των περιβαλλοντικών στόχων που ορίζονται στο
άρθρο 4 για τα συνδεδεµένα επιφανειακά ύδατα

- σε σηµαντική µείωση της κατάστασης των υδάτων αυτών

- σε σηµαντική βλάβη των χερσαίων οικοσυστηµάτων τα οποία
εξαρτώνται άµεσα από το σύστηµα υπογείων υδάτων.

Και µπορεί να εµφανίζονται προσωρινά, ή συνεχώς σε χωρικώς
περιορισµένη περιοχή, µεταβολές της κατεύθυνσης της ροής λόγω
µεταβολών της στάθµης, αλλά οι αντιστροφές αυτές δεν οδηγούν σε
εισροή αλµυρού νερού ή άλλων υλών και δεν αποτελούν µόνιµη και
σαφώς διαπιστωµένη ένδειξη τάσεων, οφειλόµενων σε ανθρωπογενή
αίτια, αλλαγής της κατεύθυνσης της ροής ικανών να οδηγήσουν σε
τέτοιες εισροές.
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2.2 Παρακολούθηση της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.2.1 ∆ίκτυο παρακολούθησης της στάθµης των υπόγειων υδάτων

Το δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων συγκροτείται σύµφωνα µε τις

απαιτήσεις των άρθρων 7 και 8. Το δίκτυο παρακολούθησης σχεδιάζεται έτσι ώστε να

παρέχει αξιόπιστη εκτίµηση της ποσοτικής κατάστασης όλων των υπόγειων υδατικών

συστηµάτων ή οµάδων συστηµάτων, συµπεριλαµβανόµενης της εκτίµησης του

διαθέσιµου πόρου υπόγειων υδάτων. Τα κράτη µέλη παρέχουν έναν ή περισσότερους

χάρτες στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού στους οποίους φαίνεται το

δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων υδάτων.

2.2.2 Πυκνότητα των τόπων παρακολούθησης

Το δίκτυο περιλαµβάνει επαρκή αντιπροσωπευτικά σηµεία παρακολούθησης µε σκοπό

την εκτίµηση της στάθµης των υπογείων υδάτων σε κάθε υπόγειο υδατικό σύστηµα ή

οµάδα συστηµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες

διακυµάνσεις στην ανατροφοδότηση, και συγκεκριµένα:

- όσον αφορά τα συστήµατα υπογείων υδάτων που διαπιστώνεται ότι κινδυνεύουν να

µην επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4, εξασφαλίζεται

επαρκής πυκνότητα των σηµείων παρακολούθησης προκειµένου να εκτιµηθεί η

επίπτωση των αντλήσεων και απορρίψεων στη στάθµη των υπογείων υδάτων

- για τα συστήµατα υπογείων υδάτων στα οποία υπόγεια ύδατα ρέουν πέραν των

ορίων ενός κράτους µέλους, εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν επαρκή σηµεία

παρακολούθησης ώστε να εκτιµηθεί η κατεύθυνση και ο ρυθµός της ροής των

υπογείων υδάτων δια των ορίων του κράτους µέλους.
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2.2.3 Συχνότητα της παρακολούθησης

Η συχνότητα των παρατηρήσεων είναι επαρκής προκειµένου να εκτιµηθεί η ποσοτική

κατάσταση κάθε υπόγειου υδατικού συστήµατος ή οµάδας συστηµάτων, λαµβάνοντας

υπόψη τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες διακυµάνσεις στην ανατροφοδότηση,

και συγκεκριµένα:

- όσον αφορά τα συστήµατα υπογείων υδάτων που διαπιστώνεται ότι κινδυνεύουν να

µην επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4, εξασφαλίζεται

επαρκής συχνότητα των µετρήσεων προκειµένου να εκτιµηθεί η επίπτωση των

αντλήσεων και απορρίψεων στη στάθµη των υπογείων υδάτων

- για τα συστήµατα υπογείων υδάτων στα οποία υπόγεια ύδατα ρέουν πέραν των

ορίων ενός κράτους µέλους, εξασφαλίζεται επαρκής συχνότητα µετρήσεων ώστε να

εκτιµηθεί η κατεύθυνση και ο ρυθµός της ροής των υπογείων υδάτων δια των ορίων

του κράτους µέλους.

2.2.4 Ερµηνεία και παρουσίαση της ποσοτικής κατάστασης των υπογείων υδάτων

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από το δίκτυο παρακολούθησης ενός συστήµατος

υπογείων υδάτων ή οµάδας συστηµάτων χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της

ποσοτικής κατάστασης του εν λόγω συστήµατος ή συστηµάτων. Με την επιφύλαξη του

σηµείου 2.5, τα κράτη µέλη καταρτίζουν χάρτη µε βάση αυτή την εκτίµηση της

ποσοτικής κατάστασης των υπογείων υδάτων, χρησιµοποιώντας τους εξής χρωµατικούς

κώδικες :

Καλή - πράσινο

Κακή - κόκκινο.
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2.3 Ερµηνεία και παρουσίαση της ποσοτικής κατάστασης των υπογείων υδάτων

2.3.1 Παράµετροι για τον προσδιορισµό της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

Αγωγιµότητα

Συγκεντρώσεις ρύπων

2.3.2 Ορισµός της καλής χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

Στοιχεία Καλή κατάσταση

Γενικά

Αγωγιµότητα

Η χηµική σύνθεση του συστήµατος υπόγειων υδάτων είναι τέτοια
ώστε οι συγκεντρώσεις των ρύπων :

- όπως καθορίζεται παρακάτω, δεν εµφανίζουν επιπτώσεις
εισροής αλµυρού νερού ή άλλων υλών

- δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα ποιότητας που εφαρµόζονται
βάσει άλλης σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας

- δεν είναι τέτοιες ώστε να οδηγήσουν σε µη επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4 για τα συνδεδεµένα
επιφανειακά ύδατα, ούτε σε σηµαντική επιδείνωση της
οικολογικής ή χηµικής ποιότητας των συστηµάτων αυτών,
ούτε σε σηµαντική βλάβη των χερσαίων οικοσυστηµάτων
που εξαρτώνται άµεσα από το σύστηµα υπογείων υδάτων.

οι µεταβολές της αγωγιµότητας δεν υποδηλώνουν εισροή αλµυρού
νερού ή άλλων υλών στο υπόγειο υδατικό σύστηµα
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2.4 Παρακολούθηση της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.4.1 ∆ίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων

Το δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων συγκροτείται σύµφωνα µε τις

απαιτήσεις των άρθρων 7 και8. Το δίκτυο παρακολούθησης σχεδιάζεται έτσι ώστε να

παρέχεται συνεκτική και συνολική εποπτεία της χηµικής κατάστασης των υπόγειων

υδάτων µέσα σε κάθε λεκάνη απορροής ποταµού και να ανιχνεύεται η παρουσία

µακροπρόθεσµων ανθρωπογενούς αιτίας ανοδικών τάσεων των ρύπων.

Με βάση το χαρακτηρισµό και την εκτίµηση των επιπτώσεων που διενεργούνται

σύµφωνα µε το άρθρο 5 και το Παράρτηµα ΙΙ, τα κράτη µέλη, για κάθε περίοδο

εφαρµογής ενός Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού, καταρτίζουν

πρόγραµµα εποπτικής παρακολούθησης. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος αυτού

χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση προγράµµατος επιχειρησιακής παρακολούθησης,

το οποίο εφαρµόζεται κατά το υπόλοιπο τµήµα της περιόδου του Σχεδίου.

Στο Σχέδιο παρέχονται εκτιµήσεις για το βαθµό πιστότητας και ακρίβειας των

παρεχόµενων από τα προγράµµατα παρακολούθησης αποτελεσµάτων.

2.4.2 Εποπτική παρακολούθηση

Στόχος

Η εποπτική παρακολούθηση διενεργείται για :

- τη συµπλήρωση και την επικύρωση της διαδικασίας εκτίµησης
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- την παροχή πληροφοριών που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση µακροπρόθεσµων

τάσεων που οφείλονται σε µεταβολές των φυσικών συνθηκών αλλά και σε ανθρώπινες

δραστηριότητες.

Επιλογή των τόπων παρακολούθησης

Επιλέγονται επαρκείς τόποι παρακολούθησης όσον αφορά:

- συστήµατα που διαπιστώνεται ότι κινδυνεύουν µετά την εφαρµογή του χαρακτηρισµού που

γίνεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ

- συστήµατα που διασχίζουν όρια κράτους µέλους.

Επιλογή παραµέτρων

Η ακόλουθη σειρά βασικών παραµέτρων παρακολουθείται σε όλα τα επιλεγµένα συστήµατα

υπογείων υδάτων :

- περιεκτικότητα σε οξυγόνο

- τιµή pΗ

- αγωγιµότητα

- νιτρικές ενώσεις

- αµµώνιο
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Τα συστήµατα, τα οποία διαπιστώνεται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, ότι διατρέχουν

σηµαντικό κίνδυνο να µην επιτύχουν την καλή κατάσταση, παρακολουθούνται επίσης

ως προς τις παραµέτρους που είναι ενδεικτικές των επιπτώσεων των πιέσεων αυτών.

Τα διασυνοριακά υδατικά συστήµατα παρακολουθούνται επίσης ως προς τις

παραµέτρους που χρειάζεται για την προστασία όλων των χρήσεων που υποστηρίζονται

από τη ροή των υπογείων υδάτων.

2.4.3 Επιχειρησιακή παρακολούθηση

Στόχος

Κατά τις ενδιάµεσες περιόδους µεταξύ των προγραµµάτων εποπτικής παρακολούθησης

πραγµατοποιείται επιχειρησιακή παρακολούθηση, προκειµένου :

- να διαπιστωθεί η χηµική κατάσταση όλων των συστηµάτων υπόγειων υδάτων ή

οµάδων συστηµάτων που έχουν χαρακτηριστεί ότι κινδυνεύουν

- να διαπιστωθεί η παρουσία µακροπρόθεσµων ανθρωπογενούς αιτίας ανοδικών

τάσεων στη συγκέντρωση των ρύπων.
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Επιλογή των τόπων παρακολούθησης

Επιχειρησιακή παρακολούθηση διενεργείται σε όλα τα συστήµατα υπόγειων υδάτων ή

οµάδες συστηµάτων, τα οποία, µε βάση τόσο την εκτίµηση των επιπτώσεων που

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ όσο και την εποπτική παρακολούθηση,

χαρακτηρίζονται ότι κινδυνεύουν να µην επιτύχουν τους στόχους του άρθρου 4. Η

επιλογή των τόπων παρακολούθησης αντικατοπτρίζει επίσης µία εκτίµηση για την

αντιπροσωπευτικότητα των δεδοµένων παρακολούθησης του συγκεκριµένου τόπου ως

προς την ποιότητα του σχετικού ενός ή περισσοτέρων συστηµάτων υπόγειων υδάτων.

Συχνότητα της παρακολούθησης

Κατά τις ενδιάµεσες περιόδους µεταξύ των προγραµµάτων εποπτικής παρακολούθησης

πραγµατοποιείται επιχειρησιακή παρακολούθηση σε επαρκή συχνότητα προκειµένου να

ανιχνευθούν οι επιπτώσεις των σχετικών πιέσεων, και πάντως, τουλάχιστον µία φορά το

χρόνο.

2.4.4 ∆ιαπίστωση των τάσεων των ρύπων

Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τα δεδοµένα τόσο της εποπτικής όσο και της

επιχειρησιακής παρακολούθησης για τη διαπίστωση µακροπρόθεσµων ανθρωπογενούς

αιτίας ανοδικών τάσεων στις συγκεντρώσεις ρύπων και την αντιστροφή των τάσεων

αυτών. Προσδιορίζεται το βασικό έτος ή βασική περίοδος από την οποία υπολογίζονται

οι τάσεις αυτές. Ο υπολογισµός των τάσεων γίνεται σε ένα σύστηµα ή, κατά

περίπτωση, σε οµάδα συστηµάτων υπόγειων υδάτων. Η αντιστροφή των τάσεων

αποδεικνύεται στατιστικά και δηλώνεται ο βαθµός αξιοπιστίας της σχετικής

διαπίστωσης.
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2.4.5 Ερµηνεία και παρουσίαση της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

Κατά την εκτίµηση της κατάστασης, τα αποτελέσµατα των µεµονωµένων σηµείων

παρακολούθησης ενός συστήµατος υπογείων υδάτων ενσωµατώνονται στα

αποτελέσµατα για το όλο υδατικό σύστηµα. Με την επιφύλαξη των σχετικών οδηγιών,

για να θεωρηθεί καλή η κατάσταση ενός συστήµατος υπογείων υδάτων, ως προς τις

χηµικές παραµέτρους για τις οποίες ορίζονται στην κοινοτική νοµοθεσία ποιοτικά

περιβαλλοντικά πρότυπα :

- υπολογίζεται η µέση τιµή των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης σε κάθε

σηµείο του συστήµατος ή της οµάδας συστηµάτων υπόγειων υδάτων· και

- η µέση τιµή των υπολογισµών αυτών για όλα τα σηµεία παρακολούθησης του

συστήµατος υπόγειων υδάτων ή της οµάδας συστηµάτων αποδεικνύεται σύµφωνη

µε εκείνα τα πρότυπα, όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική οδηγία.

Με την επιφύλαξη του σηµείου 2.5, τα κράτη µέλη καταρτίζουν χάρτη της χηµικής

κατάστασης των υπογείων υδάτων, χρησιµοποιώντας τους εξής χρωµατικούς κώδικες :

Καλή - πράσινο

Κακή - κόκκινο

Τα κράτη µέλη σηµειώνουν επίσης στο χάρτη µε µαύρη κουκκίδα τα συστήµατα

υπογείων υδάτων που υπόκεινται σε µόνιµη και σηµαντική ανοδική τάση των

συγκεντρώσεων οποιουδήποτε ρύπου οφειλόµενη στις επιπτώσεις ανθρώπινων

δραστηριοτήτων. Η αντιστροφή µιας τάσης σηµειώνεται στο χάρτη µε γαλάζια

κουκκίδα.
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Οι χάρτες αυτοί συµπεριλαµβάνονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού.

2.5 Παρουσίαση της κατάστασης των υπόγειων υδάτων

Τα κράτη µέλη παρέχουν στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού χάρτη,

στον οποίο φαίνεται, για κάθε σύστηµα υπόγειων υδάτων ή οµάδα συστηµάτων, τόσο η

ποσοτική όσο και η χηµική κατάσταση του εν λόγω συστήµατος ή οµάδας συστηµάτων,

χρησιµοποιώντας χρωµατικούς κώδικες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των σηµείων 2.2.4

και 2.4.4. Τα κράτη µέλη έχουν την επιλογή να µην καταρτίσουν χωριστούς χάρτες για

τα σηµεία 2.2.4 και 2.4.4, αλλά, στην περίπτωση αυτή, θα δηλώνουν επίσης, σύµφωνα

µε τις απαιτήσεις του σηµείου 2.4.4, στον απαιτούµενο από το τµήµα αυτό χάρτη τα

συστήµατα που υπόκεινται σε σηµαντική και µόνιµη ανοδική τάση της συγκέντρωσης

οποιουδήποτε ρύπου ή τυχόν αντιστροφή της τάσης αυτής.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕΤΡΩΝ

Τµήµα Α

 Μέτρα τα οποία απαιτούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες :

i. Η οδηγία για τα ύδατα κολύµβησης (76/160/ΕΟΚ),

ii. Η οδηγία για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ) 1,

iii. Η οδηγία για το πόσιµο νερό (80/778/ΕΟΚ) όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία

98/83/ΕΚ,

iv. Η οδηγία για τα µεγάλα ατυχήµατα (Seveso) (96/82/ΕΚ) 2,

v. Η οδηγία για την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (85/37/ΕΟΚ) 3,

vi. Η οδηγία για την ιλύ σταθµών καθαρισµού (86/278/ΕΟΚ) 4,

vii. Η οδηγία για την επεξεργασία αστικών λυµάτων (91/271/ΕΟΚ),

viii. Η οδηγία για τα προϊόντα φυτοπροστασίας (91/414/ΕΟΚ),

ix. Η οδηγία για την προστασία από νιτρορρύπανση (91/676/ΕΟΚ),

x. Η οδηγία για τα οικοσυστήµατα (92/43/ΕΟΚ) 5,

xi. Η οδηγία για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο ρύπανσης (96/61/ΕΚ).

                                                
1  ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.
2 ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.
3 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40. Οδηγία που τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 73

της 14.3.1997, σ. 5).
4 ΕΕ L 181 της 8.7.1986, σ. 6
5 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.



9085/3/99 REV 3 ZAC/sa GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI DG I 2

Τµήµα Β

Ακολουθεί µη εξαντλητικός κατάλογος συµπληρωµατικών µέτρων που τα κράτη µέλη µπορούν

να επιλέξουν να θεσπίσουν, για κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού, ως τµήµα του

προγράµµατος µέτρων που απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 11, παράγραφος 4 :

i. νοµοθετικά µέσα,

ii. διοικητικά µέσα,

iii. οικονοµικά ή φορολογικά µέσα,

iv. περιβαλλοντικές συµφωνίες µετά από διαπραγµάτευση,

v. έλεγχοι εκποµπής,

vi. κώδικες ορθών πρακτικών,

vii ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροτόπων,

viii. έλεγχοι άντλησης,

ix µέτρα διαχείρισης της ζήτησης, µεταξύ άλλων προώθηση της προσαρµοσµένης

γεωργικής παραγωγής, όπως π.χ. καλλιεργειών χαµηλών απαιτήσεων σε ύδωρ σε

περιοχές που υποφέρουν από ανοµβρία,

x. µέτρα αποτελεσµατικότητας και επαναχρησιµοποίησης, µεταξύ άλλων προώθηση

τεχνολογιών αποτελεσµατικής χρήσης ύδατος στη βιοµηχανία και αρδευτικές τεχνικές

εξοικονόµησης ύδατος,

xi. έργα δοµικών κατασκευών,

xii. εγκαταστάσεις αφαλάτωσης,

xiii. έργα αποκατάστασης,

xiv. τεχνητή επαναπλήρωση υδροφόρων στρωµάτων,

xv. εκπαιδευτικά έργα,

xvi. έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης,

xvii. λοιπά σχετικά µέτρα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

Α. Τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού καλύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού, η

οποία απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 5 και το Παράρτηµα ΙΙ. Η περιγραφή αυτή

περιλαµβάνει :

1.1. Για τα επιφανειακά ύδατα:

- χάρτες της θέσης και των ορίων των υδατικών συστηµάτων,

- χάρτες των οικοπεριοχών και τύπων συστηµάτων επιφανειακών υδάτων εντός κάθε

Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού,

- προσδιορισµό των συνθηκών αναφοράς για τους τύπους συστηµάτων

επιφανειακών υδάτων.

1.2. Για τα υπόγεια ύδατα:

- χάρτες της θέσης και των ορίων των συστηµάτων υπόγειων υδάτων.

2. Περίληψη των σηµαντικών πιέσεων και επιπτώσεων που ασκούν οι ανθρώπινες

δραστηριότητες για την κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων,

συµπεριλαµβανοµένων:

- ενός υπολογισµού της ρύπανσης από σηµειακές πηγές,

- ενός υπολογισµού της ρύπανσης από διάχυτες πηγές, συµπεριλαµβανοµένης µιας

περίληψης της χρήσης της γης,
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- ενός υπολογισµού των πιέσεων που ασκούνται στην ποσοτική κατάσταση του

νερού, συµπεριλαµβανοµένης της υδροληψίας,

- µιας ανάλυσης άλλων επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων για την

κατάσταση του νερού.

3. Προσδιορισµό και χαρτογράφηση των προστατευόµενων περιοχών, όπως απαιτείται

σύµφωνα µε το άρθρο 6 και το Παράρτηµα IV.

4. Χάρτη των δικτύων παρακολούθησης που συγκροτούνται για τους σκοπούς του άρθρου

8 και του Παραρτήµατος V, και παρουσίαση, υπό µορφή χάρτη, των αποτελεσµάτων

των προγραµµάτων παρακολούθησης που εφαρµόζονται δυνάµει των διατάξεων αυτών

για την κατάσταση:

4.1. Των επιφανειακών υδάτων (οικολογική και χηµική).

4.2. Των υπόγειων υδάτων (χηµική και ποσοτική).

4.3. Των προστατευόµενων περιοχών.

5. Κατάλογο των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται δυνάµει του άρθρου 4 για τα

επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τις προστατευόµενες περιοχές,

συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των περιστάσεων κατά τις οποίες εφαρµόσθηκε το

άρθρο 4, παράγραφοι 3, 4, 5, και 6 καθώς και των σχετικών πληροφοριών που

απαιτούνται δυνάµει του άρθρου αυτού.

6. Περίληψη της οικονοµικής ανάλυσης της χρήσης ύδατος, όπως απαιτείται σύµφωνα µε

το άρθρο 5 και το Παράρτηµα ΙΙΙ.
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7. Περίληψη του ή των προγραµµάτων µέτρων που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 11,

συµπεριλαµβανοµένων των τρόπων µε τους οποίους θα επιτευχθούν οι στόχοι που

καθορίζονται δυνάµει του άρθρου 4.

7.1. Περίληψη των µέτρων που απαιτούνται για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας

για την προστασία των υδάτων.

7.2. Έκθεση των πρακτικών µέτρων που λαµβάνονται για την εφαρµογή της αρχής της

ανάκτησης του κόστους της χρήσης ύδατος σύµφωνα µε το άρθρο 9.

7.3. Περίληψη των µέτρων που λαµβάνονται για να τηρηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 7.

7.4. Περίληψη των ελέγχων της υδροληψίας και της κατακράτησης νερού,

συµπεριλαµβανοµένης αναφοράς στα µητρώα και στα στοιχεία των περιπτώσεων κατά

τις οποίες παραχωρήθηκαν εξαιρέσεις δυνάµει του άρθρου 11, παράγραφος 3,

σηµείο (δ).

7.5. Περίληψη των ελέγχων που διενεργούνται για τις απορρίψεις από σηµειακές πηγές και

άλλες δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν την κατάσταση του νερού σύµφωνα µε το

άρθρο 11, παράγραφος 3, σηµεία (ε) και (στ).

7.6. Προσδιορισµός των περιπτώσεων κατά τις οποίες επετράπησαν απευθείας απορρίψεις

σύµφωνα µε το άρθρο 11, παράγραφος3, σηµείο (ζ).

7.7. Περίληψη των µέτρων που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 16 για τις ουσίες

προτεραιότητας.
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7.8. Περίληψη των µέτρων που λαµβάνονται για να προληφθούν ή να µειωθούν οι

επιπτώσεις των ρυπαντικών ατυχηµάτων.

7.9. Λεπτοµέρειες των συµπληρωµατικών µέτρων που κρίνονται αναγκαία για να τηρηθούν

οι καθοριζόµενοι περιβαλλοντικοί στόχοι.

7.10. Λεπτοµέρειες των µέτρων που λαµβάνονται για να αποφευχθεί η αύξηση της ρύπανσης

των θαλάσσιων υδάτων σύµφωνα µε το άρθρο 11, παράγραφος 6.

8. Μητρώο των τυχόν λεπτοµερέστερων προγραµµάτων και σχεδίων διαχείρισης για την

Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού, τα οποία αφορούν ιδίως υπολεκάνες, τοµείς,

θέµατα ή τύπους υδάτων, καθώς και περίληψη του περιεχοµένου τους.

9. Περίληψη των µέτρων που λαµβάνονται για την πληροφόρηση του κοινού και τη

διαβούλευση, των αποτελεσµάτων τους και των συνακόλουθων τροποποιήσεων των

σχεδίων.

10. Κατάλογο των αρµόδιων αρχών σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι.

11. Τα σηµεία επαφής και τις διαδικασίες για την προµήθεια των εγγράφων που

χρησίµευσαν ως υπόβαθρο και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 14

παράγραφος 1, ιδίως δε λεπτοµέρειες των µέτρων ελέγχου που θεσπίζονται σύµφωνα

µε το άρθρο 11, παράγραφος 3, σηµεία (ε) και (στ) καθώς και των πραγµατικών

δεδοµένων παρακολούθησης που συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 και το

Παράρτηµα V.
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Β. Η πρώτη ενηµέρωση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού και όλες οι

επόµενες ενηµερώσεις πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν :

1. Περίληψη των τυχόν αλλαγών ή ενηµερώσεων από τη δηµοσίευση της προηγούµενης

έκδοσης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού, συµπεριλαµβανοµένης

περίληψης των επισκοπήσεων που γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 3, 4, 5

και 6.

2. Εκτίµηση της προόδου προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων,

συµπεριλαµβανοµένης της παρουσίασης των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης

κατά την περίοδο του προηγούµενου σχεδίου υπό µορφή χάρτη, και διευκρινίσεις για

τους περιβαλλοντικούς στόχους που δεν επιτεύχθηκαν.

3. Περίληψη των τυχόν µέτρων που είχαν προβλεφθεί στην προηγούµενη έκδοση του

Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού τα οποία δεν εφαρµόστηκαν, και

σχετικές διευκρινίσεις.

4. Περίληψη των πρόσθετων ενδιάµεσων µέτρων που θεσπίστηκαν σύµφωνα µε το άρθρο

11 παράγραφος 5 µετά τη δηµοσίευση της προηγούµενης έκδοσης του Σχεδίου

∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού.

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΥΠΩΝ

1. Οργανοαλογονούχες ενώσεις και ουσίες που µπορεί να σχηµατίζουν τέτοιες ενώσεις στο

υδάτινο περιβάλλον.

2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις.

3. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις.

4. Ουσίες και παρασκευάσµατα ή προϊόντα αποικοδόµησής τους, που αποδεδειγµένα έχουν

καρκινογόνες ή µεταλλαξιογόνες ιδιότητες ή ιδιότητες που µπορεί να επηρεάσουν τη

στερεοειδογόνο λειτουργία του θυρεοειδούς, την αναπαραγωγή ή άλλες λειτουργίες που

σχετίζονται µε το ενδοκρινικό σύστηµα µέσα στο υδάτινο περιβάλλον ή µέσω αυτού.

5. Παραµένοντες υδρογονάνθρακες και παραµένουσες και βιοσωρεύσιµες οργανικές τοξικές

ουσίες.

6. Κυανιούχες ενώσεις.

7. Μέταλλα και ενώσεις τους.

8. Αρσενικό και ενώσεις του.

9. Βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
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10. Υλικά σε αιώρηµα.

11. Ουσίες που συµβάλλουν στον ευτροφισµό (ιδίως νιτρικές και φωσφορικές ενώσεις).

12. Ουσίες που επηρεάζουν δυσµενώς το ισοζύγιο οξυγόνου (και µπορούν να µετρηθούν

χρησιµοποιώντας παραµέτρους, όπως BOD, COD, κλπ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Οι "οριακές τιµές" και οι "ποιοτικοί στόχοι" που καθορίζονται µε τις θυγατρικές οδηγίες της

οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, θεωρούνται, αντιστοίχως, οριακές τιµές εκποµπών και ποιοτικά

περιβαλλοντικά πρότυπα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Καθορίζονται στις εξής

οδηγίες :

i. Οδηγία για τις απορρίψεις υδραργύρου (82/176/ΕΟΚ) 1.

ii. Οδηγία για τις απορρίψεις καδµίου (83/513/ΕΟΚ) 2.

iii. Οδηγία για τον υδράργυρο (84/156/ΕΟΚ) 3.

iv. Οδηγία για τις απορρίψεις εξαχλωροκυκλοεξανίου (84/491/ΕΟΚ) 4, και

v. Οδηγία για τις απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών (86/280/ΕΟΚ) 5.

                                                
1 EE L 81 της 27.3.1982, σ. 29
2 EE L 291 της 24.10.1983, σ. 1
3 EE L 74 της 17.3.1984, σ. 49.
4 EE L 274 της 17.10.1984, σ. 11
5 EE L 181 της 4. 7.1986, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ



9085/3/99 REV 3 ZAC/sa GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI DG I 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ
ΧΑΡΤΗΣ Α

Σύστηµα Α: Οικοπεριοχές για ποταµούς και λίµνες

1. Ιβηρική – Μακρονησιακή περιοχή
2. Πυρηναία
3. Ιταλία, Κορσική και Μάλτα
4. Άλπεις
5. ∆ειναρικά ∆υτικά Βαλκάνια
6. Ελληνικά ∆υτικά Βαλκάνια
7. Ανατολικά Βαλκάνια
8. ∆υτικά υψίπεδα

9. Κεντρικά υψίπεδα
10. Καρπάθια
11. Ουγγρικά πεδινά
12. Ποντιακή περιοχή
13. ∆υτικές πεδιάδες
14. Κεντρικές πεδιάδες
15. Βαλτική περιοχή
16. Ανατολικές πεδιάδες

17. Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία
18. Μεγάλη Βρετανία
19. Ισλανδία
20. Σκανδιναβικά υψίπεδα
21. Τούνδρα
22. Φινο-σκανδιναβική ασπίδα
23. Τάιγκα
24. Καύκασος
25. Κασπιακό κοίλωµα
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ΧΑΡΤΗΣ Β

Σύστηµα Α : Οικοπεριοχές για µεταβατικά και παράκτια ύδατα

1. Ατλαντικός Ωκεανός 4. Βόρεια Θάλασσα
2. Νορβηγική Θάλασσα 5. Βαλτική Θάλασσα
3. Θάλασσα του Μπάρεντς 6. Μεσόγειος Θάλασσα

____________
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Koινή θέση (ΕΚ) Αριθ.     /1999 η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 22 Οκτωβρίου 1999
για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων

Σκεπτικό του Συµβουλίου
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 26 Φεβρουαρίου 1997, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο την αρχική πρότασή της

η οποία βασίζεται στο άρθρο 130 Σ παρ. 1 της Συνθήκης ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων 1. Στις 26 Νοεµβρίου

1997, η Επιτροπή υπέβαλε την πρώτη 2 και στις 17 Φεβρουαρίου 1998 τη δεύτερη 3

τροποποιηµένη πρότασή της σύµφωνα µε το άρθρο 189α παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 4, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 5 και η Επιτροπή

των Περιφερειών 6 έδωσαν τη γνώµη τους στις 11 Φεβρουαρίου 1999, την 1η Οκτωβρίου

1997 και στις 12/13 Μαρτίου 1998 αντίστοιχα.

3. Συνεπεία των γνωµών αυτών, η Επιτροπή υπέβαλε, στις 17 Ιουνίου 1999, τροποποιηµένη

πρόταση στο Συµβούλιο 7.

4. Στις 22 Οκτωβρίου 1999, το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παρ. 2 της Συνθήκης (πρώην άρθρο 189β).

II. ΣΤΟΧΟΣ

Η οδηγία ανταποκρίνεται σε αίτηµα που διατύπωσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συµβούλιο τον Ιούνιο του 1995 για ριζική επανεξέταση

της κοινοτικής πολιτικής των υδάτων και παρέχει πλαίσιο προστασίας των επιφανειακών

υδάτων και, ιδίως, των εσωτερικών, των µεταβατικών και των παράκτιων υδάτων καθώς και

των υπογείων υδάτων.

                                                
1 EE C 184, 17.6.1997, σ. 20.
2 EE C 16, 20.1.1998, σ. 14.
3 EE C 108, 7.4.1998, σ. 94.
4 EE C 150, 28.5.1998, σ. 419.
5 EE C 355, 21.11.1997, σ. 83.
6 EE C 180, 11.6.1998, σ. 38.
7 ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
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Η κοινή θέση που επιτεύχθηκε από το Συµβούλιο αποσκοπεί βασικά στην πρόληψη της

επιδείνωσης της οικολογικής κατάστασης και της ρύπανσης και την αποκατάσταση όλων των

συστηµάτων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική

κατάσταση το αργότερο 16 έτη µετά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας. Λαµβάνοντας ως βάση

τον προσδιορισµό περιοχών λεκάνης απορροής ποταµού, τα κράτη µέλη θα παράσχουν

σχέδια διαχείρισης (στα οποία θα περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα χαρακτηριστικά της

λεκάνης απορροής ποταµού, η παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων και

συντονισµένα προγράµµατα µέτρων) τα οποία θα υπόκεινται σε δηµόσια διαβούλευση και θα

αποσκοπούν στην επίτευξη καλής κατάστασης υδάτων µέσω σταδιακής εφαρµογής των

µέτρων που προβλέπουν.

Η κοινή θέση λαµβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση µεταξύ των επιφανειακών και των

υπογείων υδάτων, τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως η βιοµηχανία, η

γεωργία, η παραγωγή ενέργειας και οι µεταφορές και τις ποιοτικές και ποσοτικές πλευρές και

συµβάλλει στον µετριασµό των επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασίες, στον επαρκή

ανεφοδιασµό των χρηστών µε νερό καλής ποιότητας, στην προστασία των χωρικών και

θαλάσσιων υδάτων, στην επίτευξη των στόχων των σχετικών διεθνών συµφωνιών (π.χ. για

την πρόληψη και την εξάλειψη της ρύπανσης) και στην προοδευτική µείωση των εκποµπών

επικινδύνων ουσιών.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 1

Το κείµενο της κοινής θέσης επιτυγχάνει ορθή και δίκαιη εξισορρόπηση µεταξύ αφενός της

ανάγκης να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση και να βελτιωθεί η σηµερινή κατάσταση των

συστηµάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και, αφετέρου της ρεαλιστικής και εύλογης

συνεκτίµησης των πρακτικών επιπτώσεων όσον αφορά το εφαρµόσιµο, τις τεχνικές και

επιστηµονικές εργασίες που πρέπει να διεξαχθούν, την αποτελεσµατικότητα, τις

µακροπρόθεσµες κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις και το συνεπαγόµενο κόστος.

                                                
1 Η αρίθµηση των άρθρων ακολουθεί την επιλεγείσα στην κοινή θέση.
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A. Τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής

Το Συµβούλιο ενέκρινε εν όλω, εν µέρει και ορισµένες φορές έµµεσα, τουλάχιστον έως ενός

ορισµένου βαθµού, 75 τροπολογίες προταθείσες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 4 από τις οποίες

δεν είχαν γίνει δεκτές στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής (35, 179, 183 και 184) :

Το Συµβούλιο ενέκρινε :

(α) πλήρως : και τις 14 συµβιβαστικές τροπολογίες (αριθ. 118, 121, 189, 190, 191, 192, 193, 194,

195 (µε πιο λεπτοµερή τρόπο), 196, 197, 198, 200 και 201 (µε ακριβέστερη διατύπωση),

(β) πλήρως ή εν µέρει και, ορισµένες φορές, µε διαφορετική διατύπωση : 19 άλλες τροπολογίες

(αριθ. 9, 18, 20, 23, 24, 31, 50, 53, 54, 62, 63 (στο Παράρτηµα V τµήµα 1.1.1.), 64

(Παράρτηµα V), 79, 95, 103, 112, 117 (µεταφερθείσα στο Παράρτηµα ΙΙ), 183, 184,

(γ) έµµεσα : όλες ή ορισµένες από τις έννοιες που περιέχονται σε 39 άλλες τροπολογίες :

2, 4 και 5 : αντανακλώνται στην αιτιολογική σκέψη 21.

179 : περιέχεται έµµεσα στην οδηγία δεδοµένης της νοµικής βάσης της.

10 : προκύπτει από την αιτιολογική σκέψη 28.

11 : καλύπτεται από το άρθρο 17 παρ. 4, ωστόσο µε τριετή προθεσµία (πρβ. επίσης
τροπολογίες 200).

13 : προκύπτει από τον συνδυασµό των άρθρων 21 και 23.

25 και εν µέρει 39 : η έννοια της συνδυασµένης προσέγγισης αναφέρεται και αναπτύσσεται
ρητά στο άρθρο 10. Άλλα στοιχεία των τροπολογιών καλύπτονται από το άρθρο 16.
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27 : καλύπτεται στο Παράρτηµα V, Τµήµα 1.2.1 από τον ορισµό της υψηλής κατάστασης
συγκεκριµένων συνθετικών ρύπων.

28 : συνεπάγεται από το άρθρο 2 παρ. 24.

29 :στοιχεία της προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 1 β), τον συνδυασµό των άρθρων 10
και 16 και το Παράρτηµα V, Τµήµα 2.3.2.

30 και 32 : καλύπτονται από το άρθρο 2 παρ. 26, 27 και 28 και το Παράρτηµα V τµήµα 2.1.2.

157 : λαµβάνοντας υπόψη την περιοριστική διατύπωση του άρθρου 11 παρ. 3 ζ), ο σκοπός
της τροπολογίας καλύπτεται.

35 : το πρώτο µέρος της τροπολογίας αυτής καλύπτεται από το άρθρο 3 παρ. 6 ενώ το
δεύτερο µέρος λαµβάνεται υπόψη από το άρθρο 3 παρ. 3, 4 και 5.

123 : Το άρθρο 3 παρ. 4 καλύπτει το πνεύµα της τροπολογίας. Εξάλλου, το Συµβούλιο
προσέθεσε διάταξη σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή µπορεί, µετά από αίτηση του
εµπλεκόµενου κράτους µέλους, να ενεργεί για να διευκολύνει τον καθορισµό των
προγραµµάτων µέτρων.

48 : περιλαµβάνεται στο άρθρο 4 παρ. 5.

56, 57, 58 και 60 : γενικά καλύπτονται από τα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ τα οποία
αντικαθιστούν εν µέρει τα πρώην άρθρα 7 και 8.

158 : καλύπτεται έµµεσα από το άρθρο 7 παρ. 2.

71 : αντιµετωπίζεται σφαιρικά από το άρθρο 11 παρ. 5 και το Παράρτηµα V, Τµήµα 1.3.3 αν
και µε διαφορετική διατύπωση.

75 : η µεταφορά ύδατος συνάγεται έµµεσα στην τελευταία υποπαράγραφο του άρθρου 11
παρ. 3 δ).

78 : τα µέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 11 θα πρέπει να επιτύχουν την επίτευξη των
περιβαλλοντικών προτύπων ποιότητας και, ούτως, τµήµα των στόχων της οδηγίας.
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80 και 82 : το άρθρο 13 και το Παράρτηµα VΙΙ καλύπτουν τις έννοιες αυτές αν και µε
διαφορετική διατύπωση (τα πρώην άρθρα 16 και 18 απαλείφθηκαν).

86 : καλύπτεται εµµέσως από το άρθρο 17 παρ. 5 (πρβ. συµβιβαστική τροπολογία 198).

87 : το άρθρο 16 παρ. 6 προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για ελέγχους εντός 2
ετών από την προσθήκη στον κατάλογο προτεραιότητας. Η πρόβλεψη προθεσµίας ελήφθη
υπόψη. Η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιµο, στις προτάσεις για ελέγχους που θα υποβάλει,
µπορεί να περιλάβει ενιαία για όλη την ΕΕ όρια εκποµπών.

88 : περιλαµβάνεται, µε διαφορετική διατύπωση στο άρθρο 16 παρ. 6.

93 : η σταδιακή, σύµφωνα µε ορισµένο χρονοδιάγραµµα, κατάργηση της υφιστάµενης
νοµοθεσίας για τα ύδατα ενσωµατώθηκε στο άρθρο 21.

97 : το Παράρτηµα ΙV, 1 i) αναφέρεται στο άρθρο 7, από την παράγραφο 1 δεύτερη
περίπτωση του οποίου καλύπτεται η τροπολογία αυτή ως προς το πνεύµα της.

103, 108, 109 και 116 : το πνεύµα όλων αυτών των τροπολογιών λαµβάνεται υπόψη στο
Παράρτηµα V.

119 και 120 : και οι δύο περιλαµβάνονται κατ'αρχήν στον Παράρτηµα VΙΙ ενώ η τροπολογία
120 και στο άρθρο 14.

Το Συµβούλιο δέχθηκε, έως ενός ορισµένου βαθµού, το πνεύµα των εξής 3 τροπολογιών :

6 : η εξάλειψη των επικίνδυνων ρύπων και η υποβολή εκ µέρους της Επιτροπής, καταλόγου
προτεραιότητας γίνονται δεκτές στις αιτιολογικές σκέψεις 39, 40 και στα άρθρα 11 παρ. 3 ζ) και 16.

19 και 47 : µολονότι δεν καλύπτονται ως στόχοι, ο σκοπός της οδηγίας, όπως αναφέρεται στην
τελευταία και προτελευταία περίπτωση του άρθρου 1, είναι να συµβάλει στην εξάλειψη της
ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την προοδευτική µείωση των εκποµπών επικινδύνων
ουσιών χωρίς, όµως, ρητή αναφορά προθεσµίας.
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B. Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή αλλά δεν περιλαµβάνονται στην κοινή

θέση

Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις τροπολογίες 8, 14, 41, 42, 44, 45, 49, 51, 55, 65, 66, 91, 96,
98, 113, 114 και 122.

8, 41, 42, 44 και 45 : Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 α) βασικά δεν επιτρέπεται η υποβάθµιση
της καλής κατάστασης των υδάτων. Στις παραγράφους 5 και 6 προβλέπεται, ωστόσο, ότι η
υποβάθµιση επιτρέπεται υπό ορισµένους αυστηρούς όρους (π.χ. εάν οφείλεται σε ξηρασίες
και πληµµύρες) ή εφόσον οφείλεται σε νέες εξελίξεις επιτακτικού δηµόσιου συµφέροντος.

14 : λαµβανοµένης υπόψη της διευκρίνισης όσον αφορά την τροπολογία 8, το Συµβούλιο
φρονεί ότι η προσθήκη της τροπολογίας αυτής θα ήταν ασυµβίβαστη και µη ρεαλιστική.

49 : η αποδοχή της τροπολογίας αυτής θα ήταν ασυµβίβαστη µε το άρθρο 4 παρ. 6.

51 : µολονότι το πρώτο µέρος της καλύπτεται έµµεσα από το άρθρο 4, το δεύτερο αφορά
µόνον βαρέως µεταβληθέντα υδατικά συστήµατα.

55 και 113 : µολονότι το Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµατα 1.4 και 1.5 καλύπτει εν µέρει και κατά
γενικό τρόπο την τροπολογία αυτή, η αξιολόγηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις
παρακείµενες θαλάσσιες ζώνες στις οποίες εκρέουν τα ύδατα της υδρογραφικής περιοχής δεν
καλύπτεται από την οδηγία.

65, 66 : (άρθρο 9) µολονότι το Συµβούλιο ακολούθησε εν µέρει την τροποποιηµένη πρόταση
της Επιτροπής να ληφθεί υπόψη η αρχή της ανάκτησης των περιβαλλοντικών εξόδων των
υπηρεσιών παροχής ύδατος, δεν µπόρεσε να συµφωνήσει για την πλήρη ανάκτηση του
κόστους αυτού. Τα κράτη µέλη θα διεξαγάγουν, ωστόσο, οικονοµική ανάλυση προς τούτο και
θα υποβάλουν έκθεση σχετικά µε τα πρακτικά µέτρα που λαµβάνουν για την εφαρµογή αυτής
της αρχής στα προγράµµατα διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού.

91 και 92 : λαµβανοµένου υπόψη του πολιτικού χαρακτήρα των περισσοτέρων
παραρτηµάτων (τα οποία, σε ορισµένο βαθµό, αντικαθιστούν επίσης ορισµένα από τα παλαιά
άρθρα), δεν θα πρέπει όλα τα Παραρτήµατα που αναφέρονται στην τροπολογία 91 να
προσαρµόζονται µε τη διαδικασία επιτροπής. ΄Εχοντας, ωστόσο, υπόψη τη νέα απόφαση του
Συµβουλίου περί επιτροπολογίας, σύµφωνα µε την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα
ενηµερώνεται υπό ορισµένες προϋποθέσεις, το άρθρο 20 προσαρµόσθηκε στη νέα αυτή
απόφαση. Εξάλλου, δεδοµένου ότι η οδηγία βασίζεται στο άρθρο 175 της Συνθήκης, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συναποφασίζει για κάθε νέα πρόταση που αφορά τα
Παραρτήµατα τα οποία δεν αναφέρονται πλέον, η έγκριση της οποίας συνεπάγεται
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

96 και 98 : το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις τροπολογίες αυτές καθόσον δεν βελτιώνουν
απαραίτητα τις οδηγίες στις οποίες αναφέρονται.
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114 : λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι οι καταλληλότερες στατιστικές µέθοδοι για την
ανάλυση των στοιχείων διαβαθµονόµησης απαιτούν περαιτέρω ανάλυση, η προσθήκη της
τροπολογίας 114 θα ήταν πρόωρη. Η Επιτροπή µπορεί, ωστόσο, να εκδώσει κατευθυντήριες
γραµµές για την εφαρµογή του Παραρτήµατος V, εάν υπάρξει ανάγκη (πρβ. άρθρο 19).

122 : το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να προσθέσει ραδιοενεργές ουσίες στο Παράρτηµα
VIII (το οποίο έχει ενδεικτικό χαρακτήρα).

Γ. Καινοτοµίες που εισήγαγε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο πρόσθεσε ορισµένες αιτιολογικές σκέψεις για να αιτιολογήσει πιο
συγκεκριµένα το περιεχόµενο των άρθρων και των Παραρτηµάτων.

Το Παράρτηµα ΙΙ κατέστη, µετά από επεξεργασία, πιο συγκεκριµένο από τεχνική και
επιστηµονική άποψη. Το πρώην Παράρτηµα ΙΙΙ σχετικά µε την αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων µεταφέρθηκε στο
Παράρτηµα ΙΙ.

Το Παράρτηµα ΙΙΙ αφορά τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη µέλη για την οικονοµική
ανάλυση που προβλέπεται από το άρθρο 9 και η οποία µπορεί, ενδεχοµένως, να καταρτισθεί
µέσω διαδικασίας επιτροπής.

Το Παράρτηµα Χ, επί του παρόντος κενό, θα περιέχει τον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας
αµέσως µετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

Το Παράρτηµα ΧΙ περιέχει δύο χάρτες για τον γεωγραφικό εντοπισµό αφενός των
οικοπεριοχών ποταµών και λιµνών και, αφετέρου, των οικοπεριοχών για τα µεταβατικά και
τα παράκτια ύδατα.

*

*               *

Η Επιτροπή δέχθηκε την κοινή θέση την οποία συµφώνησε το Συµβούλιο.

_________________






























