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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

 

σχετικά µε τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης 

και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ 

 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, 

 

την πρόταση της Επιτροπής1, 

 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2, 

 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3, 

 

Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 4, 

                                                 
1  ΕΕ C 45 Ε, 25.2.2003, σ. 127. 
2 ΕΕ C 220, 16.9.2003, σ. 39. 
3 ΕΕ C 244, 10.10.2003, σ. 31. 
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ C 82 Ε, 1.4.2004, 

σ. 115), κοινή θέση του Συµβουλίου της… (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα εξής : 

 

(1) Λαµβάνοντας ως βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αειφόρο ανάπτυξη, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επέλεξε ορισµένους στόχους ως γενική κατεύθυνση για τη µελλοντική 

ανάπτυξη σε τοµείς προτεραιότητας όπως είναι οι φυσικοί πόροι και η δηµόσια υγεία. 

 

(2) Το νερό είναι φυσικός πόρος που δεν υπάρχει σε αφθονία, η ποιότητα του οποίου θα πρέπει 

να προστατεύεται, να διαφυλάσσεται, να αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης και να 

αντιµετωπίζεται αναλόγως. Τα επιφανειακά ύδατα, ιδίως, αποτελούν ανανεώσιµους πόρους 

µε περιορισµένες δυνατότητες ανάκαµψης από αρνητικές επιπτώσεις ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. 

 

(3) Η κοινοτική πολιτική για το περιβάλλον θα πρέπει να αποσκοπεί σε προστασία υψηλού 

επιπέδου και να συµβάλλει στην επιδίωξη των στόχων της διαφύλαξης, της προστασίας και 

της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος καθώς και προστασίας της ανθρώπινης 

υγείας. 

 

(4) Τον ∆εκέµβριο του 2000, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συµβούλιο µε θέµα την ανάπτυξη νέας πολιτικής για τα ύδατα κολύµβησης και άρχισε 

ευρείας κλίµακας διαβουλεύσεις µε όλα τα ενδιαφερόµενα και εµπλεκόµενα µέρη. Το κύριο 

αποτέλεσµα των εν λόγω διαβουλεύσεων ήταν η γενική υποστήριξη για την κατάρτιση νέας 

οδηγίας που να βασίζεται στα πιο πρόσφατα επιστηµονικά δεδοµένα και να δίνει ιδιαίτερο 

βάρος στην ευρύτερη συµµετοχή του κοινού. 

 

(5) Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το 

περιβάλλον 1 περιέχει δέσµευση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των 

υδάτων κολύµβησης, µεταξύ άλλων µε την αναθεώρηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ, της 

8ης ∆εκεµβρίου 1975, σχετικά µε την ποιότητα των υδάτων κολύµβησης 2. 

                                                 
1 ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1. 
2 ΕΕ L 31, 5.2.1976, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 36). 
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(6) Βάσει της Συνθήκης, κατά την προετοιµασία της πολιτικής για το περιβάλλον, η Κοινότητα 

πρέπει, µεταξύ άλλων, να λαµβάνει υπόψη τα διαθέσιµα επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα. 

Η οδηγία αυτή θα πρέπει να αξιοποιεί τα επιστηµονικά δεδοµένα κατά τη χρήση των πλέον 

αξιόπιστων παραµέτρων δεικτών για την πρόβλεψη του µικροβιολογικού κινδύνου για την 

υγεία και για να επιτύχει προστασία υψηλού επιπέδου. Θα πρέπει να αναληφθούν επειγόντως 

περαιτέρω επιδηµιολογικές µελέτες όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία που 

σχετίζονται µε την κολύµβηση, ιδίως στα γλυκά ύδατα. 

 

(7) Για να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και να προαχθεί η συνετή αξιοποίηση των πόρων, η 

παρούσα οδηγία πρέπει να συντονιστεί στενά µε άλλα κοινοτικά νοµοθετήµατα που αφορούν 

τους υδάτινους πόρους, όπως οι οδηγίες 91/271/EΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, 

για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων 1 και 91/676/EΟΚ του Συµβουλίου, της 

12ης ∆εκεµβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής 

προέλευσης 2 και η οδηγία 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της 

πολιτικής των υδάτων 3. 

 

(8) Οι προσήκουσες πληροφορίες σχετικά µε τα σχεδιαζόµενα µέτρα και τη συντελούµενη 

πρόοδο θα πρέπει να παρέχονται στους ενδιαφερόµενους. Το κοινό θα πρέπει να λαµβάνει 

προσήκουσες και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης 

της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης καθώς και για τα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου 

προκειµένου να αποφεύγονται κίνδυνοι για την υγεία, ιδίως στο πλαίσιο προβλέψιµης 

βραχυπρόθεσµης ρύπανσης ή ασυνήθων περιστάσεων. Θα πρέπει να εφαρµόζεται νέα 

τεχνολογία που επιτρέπει στο κοινό να ενηµερώνεται κατά τρόπο αποτελεσµατικό και 

συγκρίσιµο σχετικά µε τα ύδατα κολύµβησης σε ολόκληρη την Κοινότητα. 

                                                 
1 ΕΕ L 135, 30.5.1991, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, 
σ. 1). 

2 ΕΕ L 375, 31.12.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1882/2003. 

3 EE L 327, 22.12.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 2455/2001/EΚ 
(ΕΕ L 331, 15.12.2001, σ. 1). 
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(9) Για τις ανάγκες της παρακολούθησης απαιτούνται εναρµονισµένες µέθοδοι και πρακτικές 

ανάλυσης. Απαιτείται παρατήρηση και αξιολόγηση της ποιότητας για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα ώστε η ταξινόµηση των υδάτων ως προς την ποιότητα να ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα. 

 

(10) Η συµµόρφωση θα πρέπει να είναι ζήτηµα κατάλληλων διαχειριστικών µέτρων και 

διασφάλισης της ποιότητας, και όχι απλώς ζήτηµα µετρήσεων και υπολογισµών. Εποµένως, 

ως βάση για τη θέσπιση µέτρων διαχείρισης είναι σκόπιµο να υπάρχει σύστηµα ταυτότητας 

των υδάτων κολύµβησης για την καλύτερη κατανόηση των κινδύνων. Παράλληλα, θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των ποιοτικών προτύπων και τη συνεπή µετάβαση 

από την οδηγία 76/160/ΕΟΚ στη νέα οδηγία. 

 

(11) Στις 25 Ιουνίου 1998 η Κοινότητα υπέγραψε τη σύµβαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 

ΟΗΕ για την Ευρώπη σχετικά µε την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού 

στη λήψη των αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέµατα σχετικά µε το 

περιβάλλον (Σύµβαση του Arhus). Η κοινοτική νοµοθεσία θα πρέπει να ευθυγραµµισθεί 

καταλλήλως προς τη σύµβαση αυτή ενόψει της επικύρωσής της από την Κοινότητα. 

Εποµένως, είναι σκόπιµο η παρούσα οδηγία να περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε την 

πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες και να προβλέπει τη συµµετοχή του κοινού στην 

εφαρµογή της. 

 

(12) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ήτοι η επίτευξη από τα κράτη µέλη, βάσει 

κοινών προτύπων, καλής ποιότητας για τα ύδατα κολύµβησης και υψηλού βαθµού 

προστασίας εντός της Κοινότητας, δεν µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη 

µέλη και µπορούν συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα 

µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της 

Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία 

δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών. 
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(13) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, 

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 

Επιτροπή 1. 

 

(14) Σε κάθε κολυµβητική περίοδο καθίσταται προφανές ότι η ύπαρξη κοινοτικής πολιτικής για τα 

ύδατα κολύµβησης παραµένει σηµαντική, δεδοµένου ότι προστατεύει το κοινό από 

περιστασιακή και χρόνια ρύπανση που απορρίπτεται σε ή κοντά σε κοινοτικά ύδατα 

κολύµβησης. Η ποιότητα των υδάτων κολύµβησης έχει συνολικά βελτιωθεί σηµαντικά από 

τότε που τέθηκε σε ισχύ η οδηγία 76/160/ΕΟΚ. Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία αντικατοπτρίζει τη 

γνώση και πείρα των αρχών της δεκαετίας του 1970. Έκτοτε έχουν µεταβληθεί οι χρήσεις των 

υδάτων κολύµβησης, όπως επίσης και το επίπεδο των επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων. 

Εποµένως, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να καταργηθεί, 

 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ : 

                                                 
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός και πεδίο εφαρµογής 

 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει διατάξεις για : 

 

(α) την παρακολούθηση και την ταξινόµηση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης, 

 

(β) τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης, και 

 

(γ) την παροχή πληροφοριών στο κοινό όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύµβησης. 

 

2. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος και η προστασία της ανθρώπινης υγείας, µε τη συµπλήρωση της οδηγίας 

2000/60/ΕΚ. 

 

3. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε κάθε στοιχείο επιφανειακών υδάτων όπου η αρµόδια αρχή 

αναµένει ότι θα κολυµπά µεγάλος αριθµός ατόµων και όπου δεν έχει επιβάλει µόνιµη απαγόρευση 

της κολύµβησης ή δεν έχει εκδώσει µόνιµη σύσταση αποφυγής της κολύµβησης (εφεξής 

αποκαλούµενα «ύδατα κολύµβησης»). ∆εν έχει εφαρµογή όσον αφορά : 

 

(α) τα κολυµβητήρια και τις δεξαµενές ιαµατικών λουτρών, 
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(β) τα περίκλειστα ύδατα που υπόκεινται σε επεξεργασία ή χρησιµοποιούνται για θεραπευτικούς 

σκοπούς, 

 

(γ) τα τεχνητώς περίκλειστα ύδατα, που διαχωρίζονται από τα επιφανειακά και τα υπόγεια 

ύδατα. 

 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

 

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

 

1) Οι όροι «επιφανειακά ύδατα», «υπόγεια ύδατα», «εσωτερικά ύδατα», «µεταβατικά ύδατα», 

«παράκτια ύδατα» και «λεκάνη απορροής ποταµού» έχουν το ίδιο νόηµα όπως και στην 

οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

 

2) Ως «αρµόδια αρχή» νοείται η αρχή ή οι αρχές που καθορίζουν τα κράτη µέλη προκειµένου να 

διασφαλίζεται η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή κάθε άλλη αρχή ή 

φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί ο ρόλος αυτός. 

 

3) «Μόνιµη» θεωρείται κάθε απαγόρευση ή σύσταση κατά της κολύµβησης η οποία διαρκεί 

τουλάχιστον µία ολόκληρη κολυµβητική περίοδο. 

 

4) «Μεγάλος αριθµός» όσον αφορά τους λουοµένους είναι ο αριθµός που η αρµόδια αρχή 

θεωρεί ότι είναι µεγάλος, λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις τάσεις που εµφανίσθηκαν κατά 

το παρελθόν ή την τυχόν παρεχόµενη υποδοµή ή εγκαταστάσεις ή άλλα µέτρα που 

λαµβάνονται για την προώθηση της κολύµβησης. 
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5) Ως «ρύπανση» νοείται η παρουσία µικροβιολογικής µόλυνσης ή άλλων οργανισµών ή 

αποβλήτων που επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτων κολύµβησης και παρουσιάζουν 

κίνδυνο για την υγεία των λουοµένων σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 και το Παράρτηµα Ι, 

στήλη Α. 

 

6) «Κολυµβητική περίοδος» είναι η περίοδος κατά την οποία αναµένεται η προσέλευση µεγάλου 

αριθµού λουοµένων. 

 

7) Ως «διαχειριστικά µέτρα» νοούνται τα ακόλουθα µέτρα που λαµβάνονται για τα ύδατα 

κολύµβησης : 

 

(α) καθορισµός και διατήρηση ταυτότητας για τα ύδατα κολύµβησης, 

 

(β) καθορισµός χρονοδιαγράµµατος παρακολούθησης, 

 

(γ) παρακολούθηση των υδάτων κολύµβησης, 

 

(δ) αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης, 

 

(ε) ταξινόµηση των υδάτων κολύµβησης, 

 

(στ) εντοπισµός και αξιολόγηση των αιτίων ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάζουν την 

ποιότητα των υδάτων κολύµβησης και να βλάπτουν την υγεία των λουοµένων, 

 

(ζ) παροχή πληροφοριών στο κοινό, 

 

(η) ανάληψη δράσης για την πρόληψη της έκθεσης των λουοµένων στη ρύπανση, 

 

(θ) ανάληψη δράσης για τη µείωση του κινδύνου ρύπανσης. 
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8) Ως «βραχυπρόθεσµη ρύπανση» νοείται η µικροβιολογική µόλυνση του Παραρτήµατος Ι, 

Μέρος Α, η οποία έχει σαφώς προσδιορίσιµα αίτια, δεν αναµένεται φυσιολογικά να 

επηρεάσει την ποιότητα των υδάτων κολύµβησης για περισσότερο από 72 ώρες περίπου και 

για την οποία η αρµόδια αρχή έχει θεσπίσει διαδικασίες προκειµένου να προβλέπει και να 

αντιµετωπίζει παρόµοια περιστατικά βραχυπρόθεσµης ρύπανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο Παράρτηµα ΙΙ. 

 

9) Ως «ασυνήθης περίσταση» νοείται συµβάν ή συνδυασµός συµβάντων που επηρεάζει την 

ποιότητα των υδάτων κολύµβησης στη συγκεκριµένη τοποθεσία και δεν αναµένεται να 

εµφανιστεί, κατά µέσον όρο, περισσότερο από µία φορά ανά τετραετία. 

 

10) Ως «σύνολο ποιοτικών δεδοµένων για τα ύδατα κολύµβησης» νοούνται τα δεδοµένα που 

συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 3. 

 

11) Ως «αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης» νοείται η διαδικασία αξιολόγησης 

της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης µε τη µέθοδο αξιολόγησης του Παραρτήµατος ΙΙ. 

 

12) Ως «ανάπτυξη κυανοβακτηρίων» νοείται η συσσώρευση κυανοβακτηρίων υπό µορφήν 

εξάνθησης, τάπητα ή αφρού. 

 

13) Ο όρος «ενδιαφερόµενο κοινό» έχει το ίδιο νόηµα όπως και στην οδηγία 85/337/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων 

δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. 1 

                                                 
1 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2003/35/ΕΚ 

(ΕΕ L 156, 25.6.2003, σ. 17). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

 

Άρθρο 3 

Παρακολούθηση 

 

1. Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν ετησίως όλα τα ύδατα κολύµβησης και καθορίζουν τη 

διάρκεια της κολυµβητικής περιόδου. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά πριν από την έναρξη της 

πρώτης κολυµβητικής περιόδου µετά την ηµεροµηνία του άρθρου 18, παράγραφος 1. 

 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι παράµετροι του Παραρτήµατος Ι, στήλη Α, να 

παρακολουθούνται σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV. 

 

3. Το σηµείο δειγµατοληψίας βρίσκεται στον τόπο των υδάτων κολύµβησης όπου αναµένεται : 

 

(α) το µεγαλύτερο πλήθος λουοµένων, ή 

 

(β) ο µεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης σύµφωνα µε την ταυτότητα των υδάτων κολύµβησης. 

 

4. Πριν από την έναρξη κάθε κολυµβητικής περιόδου και για πρώτη φορά πριν από την έναρξη 

της τρίτης πλήρους κολυµβητικής περιόδου µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 

καθορίζεται χρονοδιάγραµµα παρακολούθησης για κάθε τοποθεσία υδάτων κολύµβησης. Η 

παρακολούθηση πραγµατοποιείται το αργότερο τέσσερις ηµέρες από την ηµεροµηνία που ορίζεται 

στο χρονοδιάγραµµα παρακολούθησης. 
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5. Τα κράτη µέλη µπορούν να αρχίζουν την παρακολούθηση των παραµέτρων του 

Παραρτήµατος Ι, στήλη Α, κατά την πρώτη πλήρη κολυµβητική περίοδο µετά την έναρξη ισχύος 

της παρούσας οδηγίας. Στην περίπτωση αυτήν, η παρακολούθηση πραγµατοποιείται µε τη 

συχνότητα που ορίζεται στο Παράρτηµα IV. Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης αυτής 

µπορούν να χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των συνόλων ποιοτικών δεδοµένων για τα ύδατα 

κολύµβησης του άρθρου 4. Μόλις τα κράτη µέλη αρχίσουν την παρακολούθηση δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας, µπορεί να παύει η παρακολούθηση των παραµέτρων του Παραρτήµατος της 

οδηγίας 76/160/ΕΟΚ. 

 

6. Τα δείγµατα που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσµης ρύπανσης µπορούν να 

αγνοούνται. Τα δείγµατα αυτά αντικαθίστανται από δείγµατα που λαµβάνονται σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα IV. 

 

7. Σε ασυνήθεις περιστάσεις, επιτρέπεται η αναστολή του χρονοδιαγράµµατος παρακολούθησης 

που προβλέπεται στην παράγραφο 4. Το χρονοδιάγραµµα επαναφέρεται σε ισχύ µόλις καταστεί 

δυνατόν µετά τη λήξη της ασυνήθους περίστασης. Νέα δείγµατα λαµβάνονται το συντοµότερο 

δυνατόν µετά τη λήξη της ασυνήθους περίστασης προς αντικατάσταση των δειγµάτων που 

ελλείπουν λόγω της ασυνήθους περίστασης. 

 

8. Τα κράτη µέλη αναφέρουν στην Επιτροπή κάθε αναστολή του χρονοδιαγράµµατος 

παρακολούθησης, δίνοντας τους σχετικούς λόγους. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν τις 

κοινοποιήσεις αυτές το αργότερο κατά την υποβολή της επόµενης ετήσιας έκθεσης που 

προβλέπεται στο άρθρο 13. 

 

9. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η ανάλυση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης να 

εκτελείται σύµφωνα µε τις µεθόδους αναφοράς του Παραρτήµατος Ι και τους κανόνες που 

καθορίζονται στο Παράρτηµα V. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων 

µεθόδων ή κανόνων εφόσον µπορούν να αποδείξουν ότι τα λαµβανόµενα αποτελέσµατα είναι 

ισοδύναµα προς εκείνα που λαµβάνονται µε τις µεθόδους του Παραρτήµατος Ι και τους κανόνες 

του Παραρτήµατος V. Τα κράτη µέλη που επιτρέπουν τη χρήση των ισοδύναµων αυτών µεθόδων ή 

κανόνων κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά µε τις 

χρησιµοποιούµενες µεθόδους ή κανόνες και την ισοδυναµία τους. 
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Άρθρο 4 

Αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης 

 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να συγκεντρώνονται σύνολα ποιοτικών δεδοµένων για τα 

ύδατα κολύµβησης µέσω της παρακολούθησης των παραµέτρων του Παραρτήµατος Ι, στήλη Α. 

 

2. Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης γίνεται : 

 

(α) σε σχέση µε κάθε τοποθεσία υδάτων κολύµβησης, 

 

(β) µετά το τέλος κάθε κολυµβητικής περιόδου, 

 

(γ) µε βάση το σύνολο ποιοτικών δεδοµένων για την ποιότητα των υδάτων κολύµβησης το οποίο 

συγκροτείται σε σχέση µε την εν λόγω κολυµβητική περίοδο και τις προηγούµενες τρεις 

κολυµβητικές περιόδους, και 

 

(δ) σύµφωνα µε τη διαδικασία του Παραρτήµατος ΙΙ. 

 

Ένα κράτος µέλος, εντούτοις, µπορεί να αποφασίζει να διενεργεί αξιολόγηση της ποιότητας των 

υδάτων κολύµβησης βάσει του συνόλου ποιοτικών δεδοµένων για τα ύδατα κολύµβησης το οποίο 

συγκροτείται σε σχέση µόνον µε τις προηγούµενες τρεις κολυµβητικές περιόδους. Εάν λάβει την 

απόφαση αυτή, ενηµερώνει προηγουµένως την Επιτροπή. Ενηµερώνει επίσης την Επιτροπή εάν, 

στη συνέχεια, αποφασίσει να επαναλάβει τη διενέργεια αξιολογήσεων βάσει τεσσάρων 

κολυµβητικών περιόδων. Τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται να µεταβάλλουν την εφαρµοστέα περίοδο 

αξιολόγησης συχνότερα από µια φορά ανά πενταετία. 
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3. Τα σύνολα δεδοµένων για τα ύδατα κολύµβησης που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση 

της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης περιλαµβάνουν πάντοτε 16 τουλάχιστον δείγµατα, ή, στις 

ειδικές περιστάσεις του Παραρτήµατος IV, παράγραφος 2, 12 δείγµατα. 

 

4. Ωστόσο, υπό την προϋπόθεση ότι : 

 

− είτε πληρούται η απαίτηση της παραγράφου 3, 

 

− είτε, στην περίπτωση υδάτων κολύµβησης των οποίων η κολυµβητική περίοδος δεν 

υπερβαίνει τις 8 εβδοµάδες, το σύνολο ποιοτικών δεδοµένων για τα ύδατα κολύµβησης που 

χρησιµοποιείται για τη διενέργεια της αξιολόγησης περιλαµβάνει τουλάχιστον 8 δείγµατα, 

 

η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης µπορεί να γίνεται µε βάση ένα σύνολο 

ποιοτικών δεδοµένων για ύδατα κολύµβησης το οποίο να αφορά λιγότερες από τέσσερις 

κολυµβητικές περιόδους εάν : 

 

(α) πρόκειται για προσφάτως προσδιορισµένα ύδατα κολύµβησης, 

 

(β) οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν γίνει είναι πιθανόν να επηρεάσουν την ταξινόµηση των υδάτων 

κολύµβησης σύµφωνα µε το άρθρο 5, οπότε η αξιολόγηση πραγµατοποιείται µε βάση σύνολο 

ποιοτικών δεδοµένων για τα ύδατα κολύµβησης απαρτιζόµενο αποκλειστικά και µόνο από τα 

αποτελέσµατα δειγµάτων που έχουν συλλεγεί µετά την επέλευση των αλλαγών, ή 

 

(γ) η τοποθεσία υδάτων κολύµβησης είχε ήδη αξιολογηθεί σύµφωνα µε την οδηγία 76/160/ΕΟΚ, 

οπότε χρησιµοποιούνται ισοδύναµα δεδοµένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της εν λόγω 

οδηγίας και, προς τον σκοπό αυτό, οι παράµετροι 2 και 3 του Παραρτήµατος της οδηγίας 

76/160/ΕΟΚ θεωρείται ότι ισοδυναµούν προς τις παραµέτρους 2 και 1 του Παραρτήµατος Ι, 

στήλη Α, της παρούσας οδηγίας. 
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5. Βάσει των αξιολογήσεων της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης, τα κράτη µέλη µπορούν να 

διαχωρίζουν ή να οµαδοποιούν τα υπάρχοντα ύδατα κολύµβησης. Τα κράτη µέλη µπορούν να 

οµαδοποιούν τα υπάρχοντα ύδατα κολύµβησης µόνον εάν τα ύδατα αυτά : 

 

(α) είναι συνεχόµενα, 

 

(β) αξιολογήθηκαν κατά παρόµοιο τρόπο κατά τα προηγούµενα τέσσερα έτη σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 2, 3 και 4, στοιχείο (γ), και 

 

(γ) έχουν ταυτότητες υδάτων κολύµβησης οι οποίες εντοπίζουν κοινούς παράγοντες κινδύνου ή 

την απουσία τους. 

 

Άρθρο 5 

Ταξινόµηση και ποιοτικός χαρακτηρισµός των υδάτων κολύµβησης 

 

1. Βάσει της αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης η οποία πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε το άρθρο 4, και σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙ, τα κράτη µέλη 

ταξινοµούν τα ύδατα κολύµβησης ως : 

 

(α) «ανεπαρκούς ποιότητας», 

 

(β) «επαρκούς ποιότητας», 

 

(γ) «καλής ποιότητας», ή 

 

(δ) «εξαιρετικής ποιότητας». 
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2. Η πρώτη ταξινόµηση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας θα ολοκληρωθεί έως 

το τέλος της κολυµβητικής περιόδου του 2015. 

 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, µέχρι το τέλος της κολυµβητικής περιόδου του 2015, όλα τα 

ύδατα κολύµβησης να είναι τουλάχιστον «επαρκούς ποιότητας». Τα κράτη µέλη λαµβάνουν 

ρεαλιστικά και αναλογικά µέτρα τα οποία θεωρούν κατάλληλα µε στόχο να αυξηθεί ο αριθµός των 

τοποθεσιών υδάτων κολύµβησης που χαρακτηρίζονται «εξαιρετικής ποιότητας» ή «καλής 

ποιότητας». 

 

4. Ωστόσο, µε την επιφύλαξη της γενικής απαίτησης της παραγράφου 3, ορισµένα ύδατα 

κολύµβησης µπορούν προσωρινά να χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας» και, εντούτοις, να 

εξακολουθούν να είναι σύµφωνα προς την παρούσα οδηγία. Έχουν εντοπιστεί οι λόγοι για τους 

οποίους δεν επιτυγχάνεται ο χαρακτηρισµός «επαρκούς ποιότητας». Στις περιπτώσεις αυτές, τα 

κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις : 

 

(α) Για κάθε τοποθεσία υδάτων κολύµβησης που χαρακτηρίζεται «ανεπαρκούς ποιότητας», 

λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα µε ισχύ από την κολυµβητική περίοδο που έπεται του 

χαρακτηρισµού της : 

 

(i) λαµβάνονται κατάλληλα διαχειριστικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της απαγόρευσης 

κολύµβησης ή της σύστασης αποφυγής της κολύµβησης, προκειµένου να αποτραπεί η 

έκθεση των λουοµένων στη ρύπανση, και 

 

(ii) λαµβάνονται κατάλληλα διαχειριστικά µέτρα για την πρόληψη, τη µείωση ή την 

εξάλειψη των αιτίων της ρύπανσης. 

 

(β) Εάν ορισµένα ύδατα κολύµβησης χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας» επί πέντε 

συναπτά έτη, εισάγεται µόνιµη απαγόρευση κολύµβησης ή µόνιµη σύσταση αποφυγής 

κολύµβησης. Ωστόσο, ένα κράτος µέλος µπορεί να εισαγάγει µόνιµη απαγόρευση 

κολύµβησης ή µόνιµη σύσταση αποφυγής κολύµβησης πριν από το τέλος της πενταετούς 

περιόδου που αναφέρει η προηγούµενη πρόταση, εφόσον κρίνει ότι η επίτευξη «επαρκούς 

ποιότητας» θα ήταν αδύνατη ή δυσανάλογα δαπανηρή. 
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5. Όποτε εισάγεται µόνιµη απαγόρευση κολύµβησης ή µόνιµη σύσταση αποφυγής της 

κολύµβησης, το κοινό πληροφορείται ότι η εν λόγω περιοχή δεν αποτελεί πλέον τοποθεσία υδάτων 

κολύµβησης, ενηµερώνεται δε και για τους λόγους του αποχαρακτηρισµού της. 

 

Άρθρο 6 

Ταυτότητα των υδάτων κολύµβησης 

 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να καταρτίζονται ταυτότητες των υδάτων κολύµβησης 

σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ. Κάθε ταυτότητα υδάτων κολύµβησης µπορεί να καλύπτει µία 

µοναδική τοποθεσία κολύµβησης ή περισσότερες της µιας συνεχόµενες τοποθεσίες κολύµβησης. Οι 

ταυτότητες υδάτων κολύµβησης καταρτίζονται για πρώτη φορά έως… *. 

 

2. Οι ταυτότητες των υδάτων κολύµβησης επανεξετάζονται και ενηµερώνονται σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα ΙΙΙ. 

 

3. Κατά την κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενηµέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων 

κολύµβησης, χρησιµοποιούνται καταλλήλως δεδοµένα που προέρχονται από την παρακολούθηση 

και τις αξιολογήσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ και τα οποία 

είναι συναφή µε την παρούσα οδηγία. 

 

Άρθρο 7 

∆ιαχειριστικά µέτρα για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστάσεων 

 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να λαµβάνονται έγκαιρα και κατάλληλα διαχειριστικά µέτρα όταν 

γνωρίζουν ότι υπάρχουν απροσδόκητες καταστάσεις που επηρεάζουν ή θα µπορούσαν ευλόγως να 

επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των υδάτων κολύµβησης και την υγεία των λουοµένων. Τα 

µέτρα αυτά περιλαµβάνουν ενηµέρωση του κοινού και, εφόσον απαιτείται, προσωρινή απαγόρευση 

της κολύµβησης. 

                                                 
*  Έξι έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 8 

Κίνδυνοι από κυανοβακτήρια 

 

1. Όταν από την ταυτότητα των υδάτων κολύµβησης συνάγεται η δυνατότητα ανάπτυξης 

κυανοβακτηρίων, πραγµατοποιείται κατάλληλη παρακολούθηση προκειµένου να εντοπιστούν 

εγκαίρως οι κίνδυνοι για την υγεία. 

 

2. Όταν εµφανίζεται ανάπτυξη κυανοβακτηρίων και έχει εντοπιστεί ή τεκµαίρεται κίνδυνος για 

την υγεία, λαµβάνονται αµέσως κατάλληλα διαχειριστικά µέτρα προκειµένου να προληφθεί η 

έκθεση, συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσης του κοινού. 

 

Άρθρο 9 

Άλλες παράµετροι 

 

1. Όταν από την ταυτότητα των υδάτων κολύµβησης συνάγεται τάση για την ανάπτυξη 

µακροφυκών ή/και θαλάσσιου φυτοπλαγκτού, διενεργούνται έρευνες για να καθοριστούν ο 

αποδεκτός τους χαρακτήρας και οι κίνδυνοι που αυτά παρουσιάζουν για την υγεία, λαµβάνονται δε 

κατάλληλα διαχειριστικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσης του κοινού. 

 

2. Τα ύδατα κολύµβησης ελέγχονται οπτικώς για την παρουσία ρύπων όπως κατάλοιπα πίσσας, 

γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίµµατα. Όταν εντοπιστεί τέτοια ρύπανση, 

λαµβάνονται κατάλληλα διαχειριστικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης εφόσον απαιτείται, της 

ενηµέρωσης του κοινού. 
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Άρθρο 10 

Συνεργασία για τα διασυνοριακά ύδατα 

 

Όταν από λεκάνη απορροής ποταµού προκύπτουν διασυνοριακές επιπτώσεις στην ποιότητα των 

υδάτων κολύµβησης, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη συνεργάζονται δεόντως για την εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας, µεταξύ άλλων µέσω της κατάλληλης ανταλλαγής πληροφοριών και της κοινής 

δράσης για τον έλεγχο των επιπτώσεων αυτών. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Άρθρο 11 

Συµµετοχή του κοινού 

 

Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τη συµµετοχή του κοινού στην εφαρµογή της παρούσας οδηγίας 

παρέχοντας δυνατότητες στο ενδιαφερόµενο κοινό να διατυπώνει συστάσεις, παρατηρήσεις ή 

παράπονα. Οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις πληροφορίες που λαµβάνονται. 
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Άρθρο 12 

Ενηµέρωση του κοινού 

 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι ακόλουθες πληροφορίες να διαδίδονται ενεργά και να είναι 

αµέσως διαθέσιµες κατά τη διάρκεια της κολυµβητικής περιόδου σε εύκολα προσιτό χώρο κοντά 

σε κάθε τοποθεσία υδάτων κολύµβησης : 

 

(α) η τρέχουσα ταξινόµηση των υδάτων κολύµβησης, 

 

(β) γενική περιγραφή των υδάτων κολύµβησης, σε µη τεχνική γλώσσα, βάσει της ταυτότητας των 

υδάτων κολύµβησης που καταρτίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ, 

 

(γ) στην περίπτωση υδάτων κολύµβησης που έχουν υποστεί βραχυπρόθεσµη ρύπανση : 

 

− ειδοποίηση ότι τα ύδατα κολύµβησης έχουν υποστεί βραχυπρόθεσµη ρύπανση, 

 

− ένδειξη του αριθµού των ηµερών κατά τη διάρκεια των οποίων απαγορεύθηκε η 

κολύµβηση ή συστήθηκε η αποφυγή της κατά τη διάρκεια της προηγούµενης 

κολυµβητικής περιόδου λόγω της ρύπανσης αυτής, και 

 

− προειδοποίηση όποτε προβλέπεται ή υπάρχει παρόµοια ρύπανση, 

 

(δ) πληροφορίες σχετικά µε τη φύση και την αναµενόµενη διάρκεια των ασυνήθων περιστάσεων 

σε τέτοια γεγονότα, 
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(ε) όταν απαγορεύεται η κολύµβηση ή συνιστάται η αποφυγή της, προειδοποίηση προς το κοινό 

και αιτιολόγηση, και 

 

(στ) αναφορά πηγών για πληρέστερη ενηµέρωση. 

 

2. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν πρόσφορα µέσα και τεχνολογίες, συµπεριλαµβανοµένου του 

∆ιαδικτύου, για την ενεργό και άµεση διάδοση των πληροφοριών της παραγράφου 1 που αφορούν 

τα ύδατα κολύµβησης, καθώς και των εξής πληροφοριών : 

 

(α) κατάλογος υδάτων κολύµβησης, 

 

(β) ταξινόµηση κάθε τοποθεσίας υδάτων κολύµβησης κατά τα τελευταία τρία έτη και ταυτότητα 

των αντίστοιχων υδάτων κολύµβησης, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων της 

παρακολούθησης που έχει πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία από την 

τελευταία ταξινόµηση και µετά, 

 

(γ) στην περίπτωση υδάτων κολύµβησης που χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας», 

πληροφορίες σχετικά µε τα αίτια της ρύπανσης και τα µέτρα που λαµβάνονται για την 

αποτροπή της έκθεσης των λουοµένων στη ρύπανση και για την αντιµετώπιση των αιτίων 

όπως προβλέπεται µε το άρθρο 5, παράγραφος 4, και 

 

(δ) στην περίπτωση των υδάτων κολύµβησης που υφίστανται βραχυπρόθεσµη ρύπανση, γενικές 

πληροφορίες σχετικά µε : 

 

− τις συνθήκες που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσµη ρύπανση, 

 

− την πιθανότητα τέτοιας ρύπανσης και την πιθανή διάρκειά της, και 
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− τα αίτια της ρύπανσης και τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή της έκθεσης 

των λουοµένων στη ρύπανση και την αντιµετώπιση των αιτίων της. 

 

Ο κατάλογος του στοιχείου (α) είναι διαθέσιµος κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της 

κολυµβητικής περιόδου. Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης καθίστανται διαθέσιµα εντός µιας 

εβδοµάδας. 

 

3. Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 διαδίδονται µόλις καταστούν διαθέσιµες, παράγουν 

δε αποτελέσµατα από την έναρξη της πέµπτης κολυµβητικής περιόδου µετά την ηµεροµηνία του 

άρθρου 18, παράγραφος 1. 

 

4. Όποτε είναι δυνατόν, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή παρέχουν στο κοινό πληροφορίες 

χρησιµοποιώντας τεχνολογία γεωγραφικών αναφορών και τις παρουσιάζουν κατά σαφή και συνεπή 

τρόπο, ιδίως µέσω της χρήσης πινακίδων και συµβόλων. 

 

Άρθρο 13 

Εκθέσεις 

 

1. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης και την 

αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης για κάθε τοποθεσία υδάτων κολύµβησης, 

καθώς και περιγραφή των σηµαντικών διαχειριστικών µέτρων που έχουν ληφθεί. Τα κράτη µέλη 

υποβάλλουν ετησίως τις πληροφορίες αυτές έως τις 31 ∆εκεµβρίου, όσον αφορά την προηγούµενη 

κολυµβητική περίοδο. Αρχίζουν να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές µετά την πρώτη αξιολόγηση 

της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης σύµφωνα µε το άρθρο 4. 
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2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή, πριν από την έναρξη της κολυµβητικής 

περιόδου, όλα τα ύδατα που χαρακτηρίζονται ύδατα κολύµβησης, καθώς και τον λόγο για 

οποιαδήποτε µεταβολή σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά πριν από 

την έναρξη της πρώτης κολυµβητικής περιόδου µετά την ηµεροµηνία του άρθρου 18, 

παράγραφος 1. 

 

3. Όταν έχει αρχίσει η παρακολούθηση των υδάτων κολύµβησης σύµφωνα µε την παρούσα 

οδηγία, η ετήσια υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή σύµφωνα µε την παράγραφο 1 συνεχίζεται 

σύµφωνα µε την οδηγία 76/160/ΕΟΚ µέχρις ότου καταστεί δυνατή η πρώτη αξιολόγηση σύµφωνα 

µε την παρούσα οδηγία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, για την ετήσια έκθεση, δεν 

λαµβάνεται υπόψη η παράµετρος 1 του Παραρτήµατος της οδηγίας 76/160/EΟΚ, ενώ οι 

παράµετροι 2 και 3 του Παραρτήµατος της οδηγίας 76/160/EΟΚ θεωρούνται ισοδύναµες προς τις 

παραµέτρους 2 και 1 της στήλης Α του Παραρτήµατος Ι της παρούσας οδηγίας. 

 

4. Η Επιτροπή δηµοσιεύει ετήσια συνοπτική έκθεση για την ποιότητα των υδάτων κολύµβησης 

στην Κοινότητα, η οποία αναφέρει την ταξινόµηση των υδάτων κολύµβησης, τη συµµόρφωση προς 

την παρούσα οδηγία και τα σηµαντικά διαχειριστικά µέτρα που ελήφθησαν. Η Επιτροπή 

δηµοσιεύει την έκθεση αυτήν έως τις 30 Απριλίου εκάστου έτους, µεταξύ άλλων µέσω του 

∆ιαδικτύου. Για τη σύνταξη της έκθεσης, η Επιτροπή χρησιµοποιεί, εφόσον είναι δυνατόν και µε 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα συστήµατα συλλογής, αξιολόγησης και παρουσίασης δεδοµένων 

που υπάρχουν στο πλαίσιο της συναφούς κοινοτικής νοµοθεσίας, ιδίως της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 14 

Έκθεση και επανεξέταση 

 

1. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως το 2018, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 

έκθεση σχετικά µε την επανεξέταση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 

 

2. Η έκθεση λαµβάνει ιδίως υπόψη τα εξής : 

 

(α) τα αποτελέσµατα σχετικής ευρωπαϊκής επιδηµιολογικής µελέτης που πραγµατοποιεί η 

Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, 

 

(β) άλλες επιστηµονικές, αναλυτικές και επιδηµιολογικές εξελίξεις όσον αφορά τις παραµέτρους 

για την ποιότητα των υδάτων κολύµβησης, και 

 

(γ) συστάσεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας. 

 

3. Βάσει της έκθεσης αυτής καθώς και της εκτενούς αξιολόγησης επιπτώσεων, η Επιτροπή 

δύναται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να συνοδεύσει την έκθεσή της µε προτάσεις τροποποίησης της 

παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 15 

Τεχνικές προσαρµογές και εκτελεστικά µέτρα 

 

Με τη διαδικασία του άρθρου 16, παράγραφος 2, µπορεί να αποφασιστεί : 

 

(α) ο προσδιορισµός του προτύπου EN/ISO σχετικά µε την ισοδυναµία των µικροβιολογικών 

µεθόδων για τους σκοπούς του άρθρου 3, παράγραφος 9, 

 

(β) ο καθορισµός λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή του άρθρου 8, παράγραφος 1, και του 

άρθρου 12, παράγραφος 4, 

 

(γ) η προσαρµογή των µεθόδων ανάλυσης για τις παραµέτρους του Παραρτήµατος Ι 

λαµβανοµένης υπόψη της επιστηµονικής και τεχνικής προόδου, 

 

(δ) η προσαρµογή του Παραρτήµατος V λαµβανοµένης υπόψη της επιστηµονικής και τεχνικής 

προόδου, 

 

(ε) ο καθορισµός κατευθυντηρίων γραµµών για την κοινή µέθοδο αξιολόγησης µεµονωµένων 

δειγµάτων. 

 

Άρθρο 16 

∆ιαδικασία επιτροπής 

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 

 

2. Όταν γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 

1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. 

 

Η προθεσµία του άρθρου 5 παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρίµηνη. 



 
12884/1/04 REV 1  CZV/fv 25 
 DG I   EL 

 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 

 

Άρθρο 17 

Κατάργηση 

 

1. Η οδηγία 76/160/ΕΟΚ καταργείται από την 31η ∆εκεµβρίου 2014. Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 2, η κατάργηση αυτή δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών ως προς τις 

προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής οι οποίες προβλέπονται στην 

καταργούµενη οδηγία. 

 

2. Η παρούσα οδηγία έχει εφαρµογή και αντικαθιστά την οδηγία 76/160/ΕΟΚ από τη στιγµή 

κατά την οποία το εκάστοτε κράτος µέλος έχει θεσπίσει όλες τις νοµικές, διοικητικές και πρακτικές 

διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία. 

 

3. Κάθε παραποµπή στην καταργηθείσα οδηγία θεωρείται παραποµπή στην παρούσα οδηγία. 

 

Άρθρο 18 

Εφαρµογή 

 

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

είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία έως… *. Ενηµερώνουν αµέσως την 

Επιτροπή σχετικά. 

 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, οι διατάξεις αυτές περιέχουν παραποµπή 

στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραποµπή αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Τα 

κράτη µέλη αποφασίζουν τους τρόπους της αναφοράς. 

                                                 
*  Τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 

 

Άρθρο 19 

Έναρξη ισχύος 

 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Άρθρο 20 

Αποδέκτες 

 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

 

Βρυξέλλες, 

 

 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

===================== 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Υ∆ΑΤΑ 
 
 Α Β Γ ∆ Ε 
 Παράµετρος Εξαιρετική 

ποιότητα 
Καλή 
ποιότητα 

Επαρκής 
ποιότητα 
 

Μέθοδοι 
ανάλυσης 
αναφοράς 

1 Εντερόκοκκοι 
(cfu/100 ml) 

200* 400* 360** ISO 7899-1 ή 
ISO 7899-2 

2 Κολοβακτηρίδια 
(cfu/100 ml) 

500* 1000* 900** ISO 9308-3 ή 
ISO 9308-1  

 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ Υ∆ΑΤΑ 

 
 Α Β Γ ∆ Ε 
 Παράµετρος Εξαιρετική 

ποιότητα 
Καλή 
ποιότητα 

Επαρκής 
ποιότητα 

Μέθοδοι ανάλυσης 
αναφοράς 

1 Εντερόκοκκοι 
(cfu/100 ml) 

100* 200* 200** ISO 7899-1 ή 
ISO 7899-2 

2 Κολοβακτηρίδια 
(cfu/100 ml) 

250* 500* 500** ISO 9308-3 ή 
ISO 9308-1 

 
 
* Βάσει αξιολόγησης σύµφωνα µε το 95ο εκατοστηµόριο. Βλ. Παράρτηµα II. 
** Βάσει αξιολόγησης σύµφωνα µε το 90ό εκατοστηµόριο. Βλ. Παράρτηµα II. 

 
 
 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

 

1. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

Τα ύδατα κολύµβησης ταξινοµούνται ως ύδατα «ανεπαρκούς ποιότητας» εάν, στο σύνολο των 

ποιοτικών δεδοµένων για τα ύδατα κολύµβησης για την τελευταία περίοδο αξιολόγησηςα, οι τιµές 

εκατοστηµορίουβ των µικροβιολογικών απαριθµήσεων είναι χειρότερεςγ από τις τιµές «επαρκούς 

ποιότητας» της στήλης ∆ του Παραρτήµατος Ι. 

 

2. ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

Τα ύδατα κολύµβησης ταξινοµούνται ως ύδατα «επαρκούς ποιότητας» : 

 

1) εάν στο σύνολο των ποιοτικών δεδοµένων για τα ύδατα κολύµβησης για την τελευταία 

περίοδο αξιολόγησης, οι τιµές εκατοστηµορίου των µικροβιολογικών απαριθµήσεων είναι 

ίσες ή καλύτερεςδ από τις τιµές «επαρκούς ποιότητας» της στήλης ∆ του Παραρτήµατος Ι, και 

 

2) εάν τα ύδατα κολύµβησης υπόκεινται σε βραχυπρόθεσµα περιστατικά ρύπανσης, µε την 

προϋπόθεση ότι : 

 

(i) λαµβάνονται επαρκή διαχειριστικά µέτρα, τα οποία περιλαµβάνουν επιτήρηση, 

συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης, µε σκοπό να 

προλαµβάνεται η έκθεση των λουοµένων µέσω προειδοποίησης ή, όπου απαιτείται, 

απαγόρευσης της κολύµβησης, 

 

(ii) λαµβάνονται επαρκή διαχειριστικά µέτρα για την πρόληψη, µείωση ή εξάλειψη των 

αιτιών ρύπανσης, και 
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(iii) ο αριθµός των δειγµάτων που αγνοήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 6, 

λόγω βραχυπρόθεσµης ρύπανσης κατά την τελευταία περίοδο αξιολόγησης δεν 

υπερβαίνει το 15% του συνολικού αριθµού δειγµάτων που προβλέπονται στο 

χρονοδιάγραµµα παρακολούθησης της περιόδου αυτής ή ένα δείγµα ανά κολυµβητική 

περίοδο, αναλόγως µε το ποιο είναι µεγαλύτερο. 

 

3. ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

Τα ύδατα κολύµβησης ταξινοµούνται ως ύδατα «καλής ποιότητας» : 

 

1) εάν στο σύνολο των ποιοτικών δεδοµένων για τα ύδατα κολύµβησης για την τελευταία 

περίοδο αξιολόγησης, οι τιµές εκατοστηµορίου των µικροβιολογικών απαριθµήσεων είναι 

ίσες ή καλύτερεςδ από τις τιµές «καλής ποιότητας» της στήλης Γ του Παραρτήµατος Ι, και 

 

2) εάν τα ύδατα κολύµβησης υπόκεινται σε βραχυπρόθεσµα περιστατικά ρύπανσης, µε την 

προϋπόθεση ότι : 

 

(i) λαµβάνονται επαρκή διαχειριστικά µέτρα, τα οποία περιλαµβάνουν επιτήρηση, 

συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης, µε σκοπό να 

προλαµβάνεται η έκθεση των λουοµένων µέσω προειδοποίησης ή, όπου απαιτείται, 

απαγόρευσης της κολύµβησης, 

 

(ii) λαµβάνονται επαρκή διαχειριστικά µέτρα για την πρόληψη, µείωση ή εξάλειψη των 

αιτιών ρύπανσης, και 
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(iii) ο αριθµός των δειγµάτων που αγνοήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 6, 

λόγω βραχυπρόθεσµης ρύπανσης κατά την τελευταία περίοδο αξιολόγησης δεν 

υπερβαίνει το 15% του συνολικού αριθµού δειγµάτων που προβλέπονται στο 

χρονοδιάγραµµα παρακολούθησης της περιόδου αυτής, ή ένα δείγµα ανά κολυµβητική 

περίοδο, αναλόγως του ποιο είναι µεγαλύτερο. 

 

4. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

Τα ύδατα κολύµβησης ταξινοµούνται ως ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας» : 

 

1) εάν στο σύνολο των ποιοτικών δεδοµένων για τα ύδατα κολύµβησης για την τελευταία 

περίοδο αξιολόγησης, οι τιµές εκατοστηµορίου των µικροβιολογικών απαριθµήσεων είναι 

ίσες ή καλύτερες από τις τιµές «εξαιρετικής ποιότητας» του Παραρτήµατος Ι, στήλη Β, και 

 

2) εάν τα ύδατα κολύµβησης υπόκεινται σε βραχυπρόθεσµα περιστατικά ρύπανσης, µε την 

προϋπόθεση ότι : 

 

(i) λαµβάνονται επαρκή διαχειριστικά µέτρα, τα οποία περιλαµβάνουν επιτήρηση, 

συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης, µε σκοπό να 

προλαµβάνεται η έκθεση των λουοµένων µέσω προειδοποίησης ή, όπου απαιτείται, 

απαγόρευσης της κολύµβησης, 

 

(ii) λαµβάνονται επαρκή διαχειριστικά µέτρα για την πρόληψη, µείωση ή εξάλειψη των 

αιτιών ρύπανσης, και 
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(iii) ο αριθµός των δειγµάτων που αγνοήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 6, 

λόγω βραχυπρόθεσµης ρύπανσης κατά την τελευταία περίοδο αξιολόγησης δεν 

υπερβαίνει το 15% του συνολικού αριθµού δειγµάτων που προβλέπονται στο 

χρονοδιάγραµµα παρακολούθησης της περιόδου αυτής, ή ένα δείγµα ανά κολυµβητική 

περίοδο, αναλόγως µε το ποιο είναι µεγαλύτερο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
α «Ως τελευταία περίοδος αξιολόγησης» νοούνται οι τέσσερις τελευταίες κολυµβητικές 

περιόδους, ή, ανάλογα µε την περίπτωση, η περίοδος που προσδιορίζεται στο άρθρο 4, 

παράγραφος 2 ή 4. 

 
β Βάσει εκατοστηµοριακού υπολογισµού της λογαριθµοκανονικής συνάρτησης πυκνότητας 

πιθανότητας των µικροβιολογικών δεδοµένων που προέρχονται από τη συγκεκριµένη 

τοποθεσία υδάτων κολύµβησης, η τιµή του εκατοστηµορίου προκύπτει ως εξής : 

 

(i) Λαµβάνεται ο δεκαδικός λογάριθµος όλων των µικροβιολογικών απαριθµήσεων της 

προς αξιολόγηση σειράς δεδοµένων. (Εάν κάποια τιµή είναι µηδενική, λαµβάνεται 

αντ’ αυτής ο δεκαδικός λογάριθµος του ελάχιστου ορίου ανίχνευσης της αναλυτικής 

µεθόδου που έχει χρησιµοποιηθεί.) 

 

(ii) Υπολογίζεται ο αριθµητικός µέσος όρος (µ) των δεκαδικών λογαρίθµων. 

 

(iii) Υπολογίζεται η τυπική απόκλιση (σ) των δεκαδικών λογαρίθµων. 

 

Η τιµή του ανώτερου 90ού εκατοστηµορίου της συνάρτησης πυκνότητας 

πιθανότητας των δεδοµένων προκύπτει από την εξίσωση : άνω 90ό εκατοστηµόριο = 

αντιλογάριθµος (µ +1,282 σ). 
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Η τιµή του ανώτερου 95ου εκατοστηµορίου της συνάρτησης πυκνότητας 

πιθανότητας των δεδοµένων προκύπτει από την εξίσωση : άνω 90ό εκατοστηµόριο = 

αντιλογάριθµος (µ +1,65 σ). 

 
γ «χειρότερος» σηµαίνει υψηλότερες τιµές συγκέντρωσης εκφραζόµενες σε cfu/100 ml. 

 
δ «καλύτερος» σηµαίνει χαµηλότερες τιµές συγκέντρωσης εκφραζόµενες σε cfu/100 ml. 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

 

1. Η ταυτότητα των υδάτων κολύµβησης του άρθρου 6 αποτελείται από τα εξής : 

 

(α) περιγραφή των φυσικών, γεωγραφικών και υδρολογικών χαρακτηριστικών των υδάτων 

κολύµβησης, καθώς και άλλων επιφανειακών υδάτων στη λεκάνη απορροής των εν λόγω 

υδάτων κολύµβησης που µπορούν ενδεχοµένως να αποτελέσουν πηγή ρύπανσης, τα οποία 

είναι συναφή µε τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 

οδηγία 2000/60/ΕΚ, 

 

(β) εντοπισµό και αξιολόγηση των αιτιών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάζουν τα ύδατα 

κολύµβησης και να βλάπτουν την υγεία των λουοµένων, 

 

(γ) αξιολόγηση της δυνατότητας ανάπτυξης κυανοβακτηρίων, 

 

(δ) αξιολόγηση της δυνατότητας ανάπτυξης µακροφυκών ή/και φυτοπλαγκτού, 

 

(ε) εάν, από την αξιολόγηση στο πλαίσιο του στοιχείο (β), συνάγεται ότι υπάρχει κίνδυνος 

βραχυπρόθεσµης ρύπανσης, τις ακόλουθες πληροφορίες : 

 

− την αναµενόµενη φύση, συχνότητα και διάρκεια της αναµενόµενης βραχυπρόθεσµης 

ρύπανσης, 

 

− λεπτοµέρειες για τις τυχόν άλλες αιτίες ρύπανσης, συµπεριλαµβανοµένων των 

διαχειριστικών µέτρων που λαµβάνονται και του χρονοδιαγράµµατος για την εξάλειψή 

τους, 
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− τα διαχειριστικά µέτρα που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσµης ρύπανσης 

και τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη 

λήψη των µέτρων αυτών, 

 

(στ) την τοποθεσία του σηµείου παρακολούθησης. 

 

2. Σε περίπτωση υδάτων κολύµβησης που ταξινοµούνται ως «καλής ποιότητας», «επαρκούς 

ποιότητας» ή «ανεπαρκούς ποιότητας», η ταυτότητα των υδάτων κολύµβησης επανεξετάζεται 

τακτικά για να ελεγχθεί εάν έχουν µεταβληθεί τα σηµεία που απαριθµούνται στην παράγραφο 1 

και, εφόσον απαιτείται, καθίσταται επίκαιρη. Η συχνότητα και η έκταση της επανεξέτασης 

καθορίζονται ανάλογα µε τη φύση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. Ωστόσο, η επανεξέταση 

καλύπτει τουλάχιστον τις διατάξεις και διενεργείται τουλάχιστον µε τη συχνότητα που ορίζεται στο 

ακόλουθο χρονοδιάγραµµα. 

 

Ταξινόµηση των υδάτων 
κολύµβησης 

«Καλής 
ποιότητας» 

«επαρκούς 
ποιότητας» 

«Ανεπαρκούς 
ποιότητας» 

∆ιενέργεια επανεξέτασης 
τουλάχιστον 

ανά τετραετία ανά τριετία ανά διετία 

Σηµεία προς επανεξέταση 
(στοιχεία της παραγράφου 1) 

(α) έως (στ) (α) έως (στ) (α) έως (στ) 

 

Σε περίπτωση υδάτων κολύµβησης που είχαν ταξινοµηθεί προηγουµένως ως «εξαιρετικής 

ποιότητας», η ταυτότητα των υδάτων κολύµβησης πρέπει να επανεξετασθεί και ενδεχοµένως να 

επικαιροποιηθεί µόνον εφόσον η ταξινόµηση µετατρέπεται σε «καλής ποιότητας», «επαρκούς 

ποιότητας» ή «ανεπαρκούς ποιότητας». Η επανεξέταση πρέπει να καλύπτει όλα τα σηµεία της 

παραγράφου 1. 
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3. Σε περίπτωση σηµαντικών δοµικών έργων ή σηµαντικών µετατροπών στα έργα υποδοµής ως 

προς τα ύδατα κολύµβησης ή πλησίον τους, η ταυτότητα των υδάτων κολύµβησης πρέπει να 

καθίσταται επίκαιρη πριν από την έναρξη της επόµενης κολυµβητικής περιόδου. 

 

4. Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, οι πληροφορίες των στοιχείων (α) και (β) της παραγράφου 1 

πρέπει να παρέχονται επί λεπτοµερούς χάρτη. 

 

5. Εφόσον το κρίνει σκόπιµο η αρµόδια αρχή, είναι δυνατόν να επισυνάπτονται ή να 

περιλαµβάνονται και άλλες συναφείς πληροφορίες. 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

 

 

1. Λίγο πριν από την έναρξη κάθε κολυµβητικής περιόδου, πρέπει να λαµβάνεται ένα δείγµα. 

Λαµβανοµένου υπόψη του επιπλέον αυτού δείγµατος και µε την επιφύλαξη της παραγράφου, 

πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον τέσσερις δειγµατοληψίες και αναλύσεις ανά κολυµβητική 

περίοδο. 

 

2. Ωστόσο, µόνον τρία δείγµατα χρειάζεται να λαµβάνονται και να αναλύονται ανά 

κολυµβητική περίοδο για τα ύδατα κολύµβησης τα οποία : 

 

(α) είτε έχουν κολυµβητική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 8 εβδοµάδες, 

 

(β) είτε ευρίσκονται σε περιοχή µε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισµούς. 

 

3. Οι ηµεροµηνίες δειγµατοληψίας πρέπει να κατανέµονται καθ’ όλη της διάρκεια της 

κολυµβητικής περιόδου, το δε διάστηµα µεταξύ των ηµεροµηνιών δειγµατοληψίας δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τον ένα µήνα. 

 

4. Σε περίπτωση βραχυπρόθεσµης ρύπανσης, λαµβάνεται ένα πρόσθετο δείγµα έτσι ώστε να 

επιβεβαιώνεται ότι το περιστατικό έχει λήξει. Το δείγµα αυτό δεν αποτελεί µέρος του συνόλου των 

ποιοτικών στοιχείων των υδάτων κολύµβησης. 

Εάν χρειάζεται να αντικατασταθεί αγνοηθέν δείγµα, λαµβάνεται πρόσθετο δείγµα 7 ηµέρες µετά το 

τέλος της βραχυπρόθεσµης ρύπανσης. 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

 

 

1. ΣΗΜΕΙΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 

Ει δυνατόν, τα δείγµατα πρέπει να λαµβάνονται 30 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του ύδατος 

και σε ύδατα βάθους τουλάχιστον 1 µέτρου. 

 

2. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 

Οι φιάλες δειγµατοληψίας πρέπει : 

 

− να αποστειρώνονται σε αυτόκλειστο επί 15 λεπτά τουλάχιστον σε 121°C, ή 

 

− να υποβάλλονται σε ξηρή αποστείρωση σε θερµοκρασία µεταξύ 160°C και 170°C επί 1 ώρα 

τουλάχιστον, ή 

 

− να είναι ακτινοβοληµένα δοχεία δειγµάτων που λαµβάνονται απευθείας από τον 

κατασκευαστή. 

 

3. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 

Ο όγκος της φιάλης/δοχείου δειγµατοληψίας πρέπει να εξαρτάται από την ποσότητα του νερού που 

χρειάζεται για τη δοκιµή κάθε παραµέτρου. Η ελάχιστη χωρητικότητα είναι κατά κανόνα 250 ml. 
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Τα δοχεία δειγµατοληψίας πρέπει να είναι διαφανή και άχρωµα (από γυαλί, πολυαιθυλένιο ή 

πολυπροπυλένιο). 

 

Για να αποφεύγεται η τυχαία µόλυνση του δείγµατος, πρέπει να χρησιµοποιείται ασηπτική τεχνική 

ώστε οι φιάλες να διατηρούνται στείρες. ∆εν χρειάζεται άλλος στείρος εξοπλισµός (π.χ. στείρα 

χειρουργικά γάντια ή λαβίδες ή ράβδοι) εάν η διαδικασία εφαρµόζεται ορθά. 

 

Το δείγµα πρέπει να ταυτοποιείται σαφώς µε ανεξίτηλο µελάνι επί του δοχείου δείγµατος και επί 

του εντύπου δειγµατοληψίας. 

 

4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Τα δείγµατα του νερού πρέπει, σε όλα τα στάδια της µεταφοράς, να προστατεύονται από έκθεση 

στο φως, ιδίως δε από απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. 

 

Το δείγµα πρέπει να διατηρείται σε θερµοκρασία 4 °C περίπου, σε ψυκτικό δοχείο ή σε ψυγείο 

(αναλόγως του κλίµατος) µέχρις ότου φθάσει στο εργαστήριο. Εάν η µεταφορά µέχρι το 

εργαστήριο ενδέχεται να διαρκέσει πάνω από 4 ώρες, η µεταφορά πρέπει να γίνεται µε ψυγείο. 

 

Ο χρόνος µεταξύ δειγµατοληψίας και ανάλυσης πρέπει να είναι ο βραχύτερος δυνατός. Συνιστάται 

ανάλυση των δειγµάτων την ίδια ηµέρα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για πρακτικούς λόγους, η 

επεξεργασία των δειγµάτων πρέπει να γίνεται εντός 24 το πολύ ωρών. Στο µεταξύ, τα δείγµατα 

πρέπει να αποθηκεύονται στο σκοτάδι και σε θερµοκρασία 4°C (± 3ο C). 

 

 

===================== 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2004 
(OR. en) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
2002/0254 (COD)  

12884/1/04 
REV 1 ADD 1 
 
 
 

  

ENV 510 
TOUR 16 
AGRI 245 
MAR 167 
IND 122 
CODEC 1061 

 
 
 
 
 
 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 20 ∆εκεµβρίου 2004 

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης 
και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ 

 
 

 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Επιτροπή εξέδωσε την πρότασή της1 για νέα οδηγία σχετικά µε την ποιότητα των υδάτων 

κολύµβησης τον Οκτώβριο του 2002 και την τροποποιηµένη πρότασή της τον Απρίλιο του 

2004. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση τον Οκτώβριο του 

2003 2. 

 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της τον Ιούνιο του 2003 3. 

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώµη της τον Απρίλιο του 2003 4. 

 

Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του στις 20 ∆εκεµβρίου 2004. 

 

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ 

 

Η νέα οδηγία προβλέπεται να ακυρώσει και να αντικαταστήσει την οδηγία 76/160/ΕΟΚ. 

Στόχος της είναι η βελτίωση της προστασίας της δηµόσιας υγείας µε την ενίσχυση των 

προτύπων ποιότητας των υδάτων κολύµβησης και τον εκσυγχρονισµό του νοµικού πλαισίου 

για τη διαχείριση της ποιότητας. Ειδικότερα, η νέα οδηγία αναµένεται : 

 

• να συµπληρώσει την οδηγία 2000/60/ΕΚ («οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα»), 

• να µειώσει τις παραµέτρους που θα πρέπει να παρακολουθούνται µε στόχο την 

ταξινόµηση των υδάτων κολύµβησης ανάλογα µε την ποιότητά τους και να καθιερώσει 

µια καινούργια µεθοδολογία ταξινόµησης, 

• να λαµβάνει υπόψη τη λήψη προληπτικών µέτρων διαχείρισης, και όχι απλώς 

στατιστικά αποτελέσµατα, 

• να ενισχύσει την ενηµέρωση του κοινού για την ποιότητα των υδάτων κολύµβησης, 

συµπεριλαµβανοµένου µέσω ενός συστήµατος ταυτότητας των υδάτων κολύµβησης. 

                                                 
1  ΕΕ C 45Ε, 25.2.2003, σ. 127. 
2  ΕΕ C 82Ε, 1.4.2004, σ. 115. 
3  ΕΕ C 220, 16.9.2003, σ. 39. 
4  ΕΕ C 244, 10.10.2003, σ. 31. 
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

1. Γενικά 

 

Η κοινή θέση έχει ενσωµατώσει την πλειονότητα των έπειτα από πρώτη ανάγνωση 

τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε λέξη προς λέξη, είτε εν µέρει, είτε ως 

προς το πνεύµα τους. Ωστόσο, δεν αντανακλά ορισµένες τροπολογίες : 

 

• λόγω της έλλειψης συνεπείας µε τη διατύπωση του άρθρου 174 της Συνθήκης 

(τροπολογία 1), 

• διότι κατά τη γνώµη του Συµβουλίου και της Επιτροπής, θα είχαν οδηγήσει σε 

περιττή αλληλοκάλυψη µε τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου για τα 

ύδατα (τροπολογίες 2 και 58, 4, 16 και 33), ή 

• διότι το Συµβούλιο έκρινε ότι αυτές είναι περιττές και ότι ενδεχοµένως θα 

προκαλούσαν σύγχυση (τροπολογίες 6, 8 και 12). 

 

Η κοινή θέση περιλαµβάνει επίσης και ορισµένες άλλες αλλαγές. Στα παρακάτω 

τµήµατα του κειµένου περιγράφονται οι αλλαγές ουσίας. Επιπλέον, υπάρχουν αλλαγές 

στη διατύπωση για την αποσαφήνιση του κειµένου ή για τη διασφάλιση της γενικής 

λογικής συνοχής της οδηγίας. 

 

2. Σκοπός, πεδίο εφαρµογής και ορισµοί (άρθρα 1 και 2) 

 

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 παρουσιάζει εν µέρει λογική συνέπεια µε την τροπολογία 65 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, το Συµβούλιο δεν µπορεί να συµφωνήσει µε 

την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας πέραν των κολυµβητικών 

δραστηριοτήτων ώστε να εφαρµόζεται και σε άλλες δραστηριότητες για λόγους 

αναψυχής. Κατόπιν τούτου, η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει καµία αναφορά σε τέτοιες 

δραστηριότητες και δεν ενσωµατώνει τις τροπολογίες 5, 7 ή 22. 

 

Ο ορισµός των «υδάτων κολύµβησης» εµφανίζεται τώρα στο άρθρο 1 παράγραφος 3, 

δεδοµένου ότι ο όρος αυτός καθορίζει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. 
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Το άρθρο 2 ενσωµατώνει περαιτέρω ορισµούς από την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και 

έχει λογική συνέπεια µε την τροπολογία 10 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης 

περιλαµβάνει τους ορισµούς για άλλους βασικούς όρους, και συγκεκριµένα για τους 

όρους «αρµόδια αρχή», «µόνιµη», «µεγάλος αριθµός», «ρύπανση», «βραχυπρόθεσµη 

ρύπανση», «ανάπτυξη κυανοβακτηρίων» και «ενδιαφερόµενο κοινό». 

 

3. Παρακολούθηση (άρθρο 3 και Παραρτήµατα IV και V) 

 

Το άρθρο 3 είναι γενικά συνεπές µε τις τροπολογίες 11, 52 και 54 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, αλλά παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την τοποθεσία του 

σηµείου παρακολούθησης. Επίσης περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε τη 

βραχυπρόθεσµη ρύπανση και προνοεί για τη χρήση ισοδύναµων µεθόδων και κανόνων 

υπό ορισµένες συνθήκες, κάποιες από τις οποίες µπορεί να αποσαφηνίζονται από 

επιτροπολογία. 

 

Το Παράρτηµα IV προβλέπει αυξηµένη απαίτηση για ελάχιστη δειγµατοληψία σε 

σύγκριση µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής, µε στόχο την αύξηση της αξιοπιστίας 

της στατιστικής µεθοδολογίας. Ωστόσο, προνοεί επίσης για τη συνεκτίµηση των 

ιδιαιτέρως σύντοµης διάρκειας κολυµβητικών περιόδων που επικρατούν στο βόρειο 

µέρος της ΕΕ και για τους ειδικούς γεωγραφικούς περιορισµούς (π.χ. αποµακρυσµένα 

νησιά). ∆εν υφίσταται πλέον καµία άµεση σχέση ανάµεσα στη συχνότητα της 

δειγµατοληψίας και την ταξινόµηση. 

 

Το Παράρτηµα V είναι συνεπές µε την τροπολογία 35 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και, εν µέρει, µε την τροπολογία 75. 

 

4. Αξιολόγηση της ποιότητας (άρθρο 4) 

 

Η κοινή θέση υιοθετεί 4 κολυµβητικές περιόδους ως την κανονική χρονική περίοδο 

αξιολόγησης, αλλά παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα της επιλογής µιας χρονικής 

περιόδου αξιολόγησης αποτελούµενης από 3 κολυµβητικές περιόδους, υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις. Η κοινή θέση καθορίζει τον ελάχιστο αριθµό των απαιτούµενων 

δειγµάτων και τις συνθήκες υπό τις οποίες µπορεί να πραγµατοποιηθεί η υποδιαίρεση ή 

η οµαδοποίηση υδάτων κολύµβησης. 
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5. Ταξινόµηση και ποιοτικός χαρακτηρισµός (άρθρο 5 και Παραρτήµατα Ι και ΙΙ) 
 

Το άρθρο 5 ενσωµατώνει αρκετές βασικές καινοτοµίες σε σύγκριση µε την αρχική 
πρόταση της Επιτροπής. Ειδικότερα : 

 
• αναβάλλει την υποχρεωτική εφαρµογή του νέου συστήµατος ταξινόµησης έως το 

2015 (ώστε να υπάρχει συνέπεια µε το χρονοδιάγραµµα της οδηγίας-πλαισίου για 
τα ύδατα), 

• εισάγει µια νέα ταξινόµηση («επαρκής ποιότητα») η οποία θα παρέχει το ίδιο 
τουλάχιστον επίπεδο προστασίας της υγείας στα πλαίσια των ελάχιστων 
απαιτήσεων της ισχύουσας οδηγίας και θα αποτελεί ένα σκαλοπάτι πριν από τα 
ύδατα «καλής ποιότητας» ή «εξαιρετικής ποιότητας», και 

• καθορίζει µε σαφήνεια τις συνθήκες υπό τις οποίες τα ύδατα κολύµβησης θα 
µπορούσαν προσωρινά να ταξινοµούνται ως «ανεπαρκούς ποιότητας» 
(συµπεριλαµβανοµένου µέσω διατύπωσης συνεπούς µε τον στόχο της 
τροπολογίας 17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). 

 
Το Παράρτηµα Ι προβλέπει την πραγµατοποίηση της ταξινόµησης µε βάση δύο 
µικροβιολογικές παραµέτρους. Οι απαιτήσεις όσον αφορά άλλους τύπους ρύπανσης 
διατηρούνται (άρθρο 9), αλλά δεν θα επηρεάζουν την ταξινόµηση. Κατά συνέπεια, η 
κοινή θέση δεν ενσωµατώνει την τροπολογία 31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 
Το Παράρτηµα Ι προβλέπει αξιολογήσεις που βασίζονται τόσο στο 95ο όσο και στο 90ό 
εκατοστηµόριο. Οι οριακές τιµές για τις ταξινοµήσεις «εξαιρετική ποιότητα» και «καλή 
ποιότητα» θα βασίζονται σε αξιολόγηση σύµφωνα µε το 95ο εκατοστηµόριο, ενώ η 
οριακή τιµή για την ταξινόµηση «επαρκής ποιότητα» θα βασίζεται σε αξιολόγηση 
σύµφωνα µε το 90ό εκατοστηµόριο ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος στατιστικών 
ανωµαλιών όταν χρησιµοποιείται µικρό σύνολο δεδοµένων. 

 
Υπάρχουν διαφορετικές οριακές τιµές για τα εσωτερικά και τα παράκτια ύδατα. 
Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα αυτή τη στιγµή επιστηµονικά δεδοµένα, η παρουσία του 
ιδίου επιπέδου µικροβιολογικής µόλυνσης αντιπροσωπεύει υψηλότερο κίνδυνο για την 
υγεία σε αλµυρό νερό παρά σε γλυκό νερό. 

 
Ο τίτλος της στήλης Ε είναι συνεπής µε την τροπολογία 57 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 
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Το Παράρτηµα ΙΙ είναι συνεπές µε τη γενική αρχή στην οποία βασίζεται η 
τροπολογία 19 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό την έννοια ότι η βραχυπρόθεσµη 
ρύπανση κανονικά δεν θα επηρεάζει την ταξινόµηση των υδάτων κολύµβησης εφόσον 
η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία της υγείας των 
λουοµένων. 

 
6. Ταυτότητα των υδάτων κολύµβησης (άρθρο 6 και Παράρτηµα ΙΙΙ) 

 
Στην κοινή θέση καθίσταται σαφές ότι θα µπορούσε να υπάρχει ενιαία ταυτότητα για 
συνεχόµενες τοποθεσίες κολύµβησης. Επίσης παρατείνονται η προθεσµία για την 
κατάρτιση των πρώτων ταυτοτήτων και το χρονικό διάστηµα µεταξύ επανεξετάσεων, 
σε αναγνώριση του σχετικού φόρτου εργασίας. 

 
Το Παράρτηµα ΙΙΙ είναι συνεπές µε τις τροπολογίες 32 και 34 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

 
7. Συµµετοχή του κοινού (άρθρο 11) 

 
Η κοινή θέση είναι συνεπής µε την τροπολογία 20 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο 
ορισµός του «ενδιαφερόµενου κοινού» στο άρθρο 2 περιλαµβάνει σαφέστατα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη σε τοπικό επίπεδο. Το υπόλοιπο µέρος της τροπολογίας περιττεύει, 
λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 18 και της οδηγίας 2003/4/ΕΚ. 

 
8. Ενηµέρωση του κοινού (άρθρο 12) 

 
Στην κοινή θέση έχουν οµαδοποιηθεί σε ένα ενιαίο άρθρο όλες οι γενικές απαιτήσεις 
για την ενηµέρωση του κοινού. Οι απαιτήσεις αυτές είναι συνεπείς µε τους στόχους των 
τροπολογιών 15 και 18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 
Με το να ενθαρρύνει τη χρήση πινακίδων και συµβόλων και µε το να προνοεί για τη 
θέσπιση εναρµονισµένων κανόνων στον τοµέα αυτόν µέσω της επιτροπολογίας 
(άρθρα 12 παράγραφος 4 και 15 παράγραφος 1 στοιχείο β)), η κοινή θέση είναι εν µέρει 
συνεπής µε τους στόχους των τροπολογιών 21, 23 και 27 (και, έπειτα από ανάγνωση 
αυτών των διατάξεων µαζί µε το άρθρο 7, µε τον στόχο της τροπολογίας 24). 
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Η κοινή θέση είναι επίσης συνεπής µε την τροπολογία 26 και µε µέρος της 

τροπολογίας 25, υπό την έννοια ότι προϋποθέτει ότι η πληροφορία πρέπει να είναι 

αµέσως διαθέσιµη στο ∆ιαδίκτυο. 

 

9. Έκθεση και επανεξέταση (άρθρο 14) 

 

Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 

επανεξετάσει την εφαρµογή και τη λειτουργία της οδηγίας. Ως εκ τούτου, η κοινή θέση 

είναι συνεπής µε τον στόχο της τροπολογίας 28. Ωστόσο, προσδιορίζει ορισµένα 

βασικά ζητήµατα τα οποία θα πρέπει να αντιµετωπιστούν στην έκθεση της Επιτροπής, 

και συγκεκριµένα : 

 

• τα αποτελέσµατα της επιδηµιολογικής µελέτης που πρέπει να πραγµατοποιήσει η 

Επιτροπή ως θέµα επείγουσας σηµασίας για την επίτευξη στοιχείων µε 

µεγαλύτερη επιστηµονική βεβαιότητα όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία 

που σχετίζονται µε την κολύµβηση, ιδίως στα γλυκά ύδατα, 

• τις συστάσεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, οι οποίες θα ισοδυναµούν µε 

την ταξινόµηση ως «καλής ποιότητας» αντί για τις ελάχιστες απαιτήσεις της 

οδηγίας. 

 

10. Επιτροπολογία (άρθρα 15 και 16) 

 

Η κοινή θέση περιλαµβάνει µια ενιαία διάταξη που απαριθµεί τις τεχνικές αποφάσεις 

που θα µπορούσαν να ληφθούν µέσω της επιτροπολογίας (άρθρο 15). 

 

Ωστόσο, το Συµβούλιο πιστεύει ότι οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να είναι προαιρετικές 

και όχι υποχρεωτικές. Επιπλέον, δεν µπορεί να συµφωνήσει µε την προσθήκη νέων 

παραµέτρων για την ανίχνευση ιών µέσω της επιτροπολογίας. Ως εκ τούτου η κοινή 

θέση δεν ενσωµατώνει τις τροπολογίες 29 και 30 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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11. Λοιπά 

 

Επιπλέον, η κοινή θέση περιλαµβάνει : 

 

• απλουστευµένους κανόνες σε απάντηση µέτρων για την αντιµετώπιση εκτάκτων 

περιστάσεων, των οποίων το πεδίο εφαρµογής είναι τώρα το ίδιο µε εκείνο του 

υπόλοιπου µέρους της οδηγίας (άρθρο 7) και 

• απαίτηση για τα κράτη µέλη να πραγµατοποιούν κατάλληλη παρακολούθηση και 

να λαµβάνουν τα κατάλληλα διαχειριστικά µέτρα για την προστασία της 

δηµόσιας υγείας από τους κινδύνους ανάπτυξης κυανοβακτηρίων (άρθρο 8). 

 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Το Συµβούλιο πιστεύει ότι η κοινή θέση αντιπροσωπεύει µια ισορροπηµένη δέσµη µέτρων τα 

οποία αναµένεται να επιτρέψουν την απαιτούµενη σε µεγάλο βαθµό αναθεώρηση των 

κοινοτικών κανόνων για την ποιότητα των υδάτων κολύµβησης και να ενισχύσουν το επίπεδο 

προστασίας της δηµόσιας υγείας µε σταδιακό και ορθολογικό τρόπο χωρίς αδικαιολόγητη 

επιβάρυνση των σχετικών αρχών. Το Συµβούλιο προσβλέπει στη διεξαγωγή εποικοδοµητικού 

διαλόγου µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε στόχο την έγκαιρη έκδοση της οδηγίας. 

 

 

 

________________________ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 25 Νοεµβρίου 2004 (29.11) 
 

∆ιοργανικός φάκελος : 
2002/0254(COD)  

15184/04 
ADD 1 
 
 
 

  

ENV 640 
TOUR 21 
AGRI 313 
MAR 206 
IND 154 
CODEC 1279 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A 
της : Γενικής Γραµµατείας 
προς : την ΕΜΑ / το Συµβούλιο 
Θέµα : Έγκριση κοινής θέσης του Συµβουλίου για την έκδοση της οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση της 
ποιότητας των υδάτων κολύµβησης  και την κατάργηση της οδηγίας 
76/160/ΕΟΚ 

 
 

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου 

 

∆ήλωση της Επιτροπής 

 

«Η αρχική πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε αυστηρότερα υποχρεωτικά πρότυπα ποιότητας των 

υδάτων από εκείνα που ενέκρινε το Συµβούλιο. Ωστόσο, η Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης ότι η 

υπάρχουσα οδηγία που εκδόθηκε το 1976 απαιτεί επείγουσα ενηµέρωση και µπορεί ως εκ τούτου 

να αποδεχθεί ότι το κείµενο της Προεδρίας αποτελεί στο σύνολό του σηµαντική βελτίωση των 

υφισταµένων ρυθµίσεων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επιδηµιολογικές και άλλες επιστηµονικές 

µελέτες θα βελτιώσουν περαιτέρω την κατανόηση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται µε 

την κολύµβηση, ειδικότερα όσον αφορά τα γλυκά ύδατα. Ως εκ τούτου η Επιτροπή θα διενεργήσει 

επιστηµονική έρευνα τα αποτελέσµατα της οποίας θα είναι διαθέσιµα το 2008. Εάν η επιστηµονική 

αυτή µελέτη εγείρει ανησυχίες όσον αφορά τα προτεινόµενα πρότυπα, η Επιτροπή θα υποβάλει, 

εφόσον απαιτείται, τις αναγκαίες προτάσεις.» 
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Κοινή δήλωση της γερµανικής, της γαλλικής και της αυστριακής αντιπροσωπείας 

 

«Η Γερµανία, η Γαλλία και η Αυστρία  δεν θεωρούν την µέθοδο αναφοράς ISO 9308-1 (ανίχνευση 

κολοβακτηριδίων µε διήθηση από µεµβράνη) του Παραρτήµατος Ι στήλη ∆ κατάλληλη για τα 

επιφανειακά ύδατα. Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO η µέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για 

αποστειρωµένα και πόσιµα ύδατα µε χαµηλό αριθµό παρόντων βακτηριδίων. Στην πράξη εποµένως 

δεν εφαρµόζεται για τα δείγµατα υδάτων κολύµβησης». 

 

===================== 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 4.1.2005 
COM(2004) 846 τελικό 

2002/0254 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 
 

σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ποιότητα των υδάτων 

κολύµβησης 
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2002/0254 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 
 

σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ποιότητα των υδάτων 

κολύµβησης 

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Η πρόταση COM(2002) 581 τελικό διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο σύµφωνα µε τη διαδικασία συναπόφασης που προβλέπει το άρθρο 175 
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. 

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 19 Ιουνίου 
2003. 

Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε στις 9 Απριλίου 2003. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση, στις 21 Οκτωβρίου 
2003. 

Μετά από τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύµφωνα µε το άρθρο 250 
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιηµένη πρόταση 
(COM (2004) 245) τελικό στις 5 Απριλίου 2004. 

Μετά από τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύµφωνα µε το άρθρο 250 
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία για 
κοινή θέση στις 28 Ιουνίου 2004. Tο Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα την κοινή θέση 
στις στις 20 ∆εκεµβρίου 2004. 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπούσε στην αντικατάσταση της ήδη υφιστάµενης 
οδηγίας για τα ύδατα κολύµβησης η οποία είχε εκδοθεί το 1976. Η οδηγία αυτή, 
µολονότι αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής όσον αφορά την προαγωγή αυστηρών 
προτύπων για τα ύδατα κολύµβησης, θεωρείται ξεπερασµένη και αντιπροσωπευτική 
την κατάσταση των τεχνικών και επιστηµονικών γνώσεων των µέσων της δεκαετίας 
του ’70. Η πρόταση της Επιτροπής κατέστησε αυστηρότερα τα υποχρεωτικά 
µικροβιολογικά πρότυπα και εκσυγχρόνισε το καθεστώς διαχείρισης και 
παρακολούθησης. 
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

3.1. Γενικά σχόλια 

Η Επιτροπή ενέκρινε πλήρως, εν µέρει ή επί της αρχής, 22 από τις 37 τροπολογίες 
που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση. 17 από τις εν 
λόγω 22 τροπολογίες ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση. 

Η Επιτροπή ενέκρινε όλες τις τροπολογίες οι οποίες είχαν ως στόχο την περαιτέρω 
αποσαφήνιση του κειµένου και την βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στο 
κοινό ή της διαχειριστικής αποτελεσµατικότητας. 

Η Επιτροπή απέρριψε, πρωτίστως, τροπολογίες που διεύρυναν το πεδίο εφαρµογής 
της οδηγίας ή που ενδεχοµένως θα οδηγούσαν σε αλληλεπικαλύψεις µε την οδηγία 
πλαίσιο για το νερό. 

3.2. Λεπτοµερή σχόλια 

3.2.1. Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου που ενέκρινε η Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν 
πλήρως ή εν µέρει στην κοινή θέση. 

Οι εξής τροπολογίες οι οποίες είχαν γίνει αποδεκτές εν µέρει ή πλήρως από την 
Επιτροπή ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση: τροπολογίες αριθ. 10, 11, 15, 17, 18, 
20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 52 και 57. 

3.2.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή αλλά δεν 
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση. 

Η τροπολογία 6 αφορά αποσαφήνιση µέρους του ορισµού των "υδάτων 
κολύµβησης". Μετά από την αναδιατύπωση του άρθρου 1 και του άρθρου 2 στην 
κοινή θέση η εν λόγω, τροπολογία δεν είναι πλέον σκόπιµη. 

Η τροπολογία 29 αφορά την τροποποίηση των αναλυτικών µεθόδων που 
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι. Η τροπολογία κατά τα φαινόµενα, καθιστά 
υποχρεωτική την τροποποίηση των διαδικασιών δοκιµής και προϊόν απόφασης που 
συναρτάται µε τις υπάρχουσες ανάγκες. Η Επιτροπή δέχεται την επιθυµία των 
κρατών µελών να διατηρηθεί η λέξη “may” (δύναται) και να µην αντικατασταθεί 
από τη λέξη “shall” (θα) όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο. 

Η τροπολογία 30 αφορά την υποχρεωτική καθιέρωση παραµέτρων σχετικά µε τους 
ιούς που αποτελούν σοβαρούς µικροβιολογικούς ρύπους αλλά για τους οποίους δεν 
υφίστανται ακόµη αξιόπιστες µέθοδοι δοκιµών. Η Επιτροπή επικρότησε την εν λόγω 
τροπολογία και άρχισε ήδη ερευνητικό πρόγραµµα µε στόχο την ανάπτυξη 
αξιόπιστων µεθόδων δοκιµής για την ανίχνευση και τη µέτρηση των επιπέδων των 
ιών στο νερό. Βάσει των αποτελεσµάτων του εν λόγω προγράµµατος, η Επιτροπή 
προτίθεται να διατυπώσει κατάλληλες προτάσεις. Η καθιέρωση υποχρεωτικών 
παραµέτρων για τους ιούς στην οδηγία δεν αποτελεί µέρος της κοινής θέσης αλλά, η 
Επιτροπή δεδοµένου ότι διαθέτει δικαίωµα πρωτοβουλίας, είναι ελεύθερη ανά πάσα 
στιγµή να υποβάλλει ανάλογες προτάσεις. 

Η τροπολογία 31 αφορά την καθιέρωση κριτηρίου αξιολόγησης για τα "αρνητικά 
αποτελέσµατα δοκιµής" στο παράρτηµα 1 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής 
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σχετικά µε το φυτοπλαγκτόν. ∆εδοµένου ότι η εν λόγω παράµετρος δεν αποτελεί 
πλέον αντικείµενο διαπραγµατεύσεων, η τροπολογία κατέστη περιττή. 

Η τροπολογία 75 αφορά τις χρησιµοποιούµενες υπολογιστικές µεθόδους για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος των αναξιόπιστων δειγµάτων. Ωστόσο, µε τις 
διατάξεις που καθιερώνει πλέον το παράρτηµα ΙΙ σχετικά µε την εξαίρεση των 
δειγµάτων, ανάλογες διαδικασίες δεν κρίνονται πλέον απαραίτητες. 

3.2.3. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή αλλά 
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση. 

Η τροπολογία 54 αφορά τη δυνατότητα µεταβολής της προγραµµατισµένης 
ηµεροµηνίας δειγµατοληψίας κατά συν πλην τέσσερις ηµέρες. Στο πλαίσιο του 
συνολικού πακέτου της κοινής θέσης, η Επιτροπή αποδέχεται αυτή την επιπλέον 
ελαστικότητα. 

3.2.4. Επιπλέον µεταβολές που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση 

Η κοινή θέση περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό µεταβολών σε σύγκριση µε την αρχική 
πρόταση της Επιτροπής. Ως προς την παρουσίαση, το κείµενο απλοποιήθηκε, µε τη 
συγχώνευση πολλών από τα αρχικά άρθρα. Ωστόσο, διατηρήθηκαν όλα τα βασικά 
στοιχεία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. 

Επί της ουσίας, οι πλέον σηµαντικές αλλαγές στην κοινή θέση συγκριτικά προς την 
αρχική θέση, αφορούν την αξιολόγηση και την ταξινόµηση της ποιότητας των 
υδάτων κολύµβησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 και στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ 
της κοινής θέσης. 

Κριτήρια ταξινόµησης: Η κοινή θέση καθιερώνει µια τέταρτη κατηγορία 
ταξινόµησης, υπό τον τίτλο "ικανοποιητική" (ποιότητα) η οποία καθίσταται το 
υποχρεωτικό πρότυπο προς το οποίο επιβάλλεται να ανταποκριθούν τα κράτη µέλη. 
Το πρότυπο αυτό βασίζεται σε τιµή 90%, αντί της τιµής 95%. Το επίπεδο 
προστασίας που εξασφαλίζει το ποιοτικό πρότυπο το οποίο αντιστοιχεί στον 
χαρακτηρισµό "ικανοποιητική" (ποιότητα) είναι χαµηλότερο από τον αντιστοίχως 
εξασφαλιζόµενο από τον χαρακτηρισµό "καλή" (ποιότητα) στην αρχική πρόταση της 
Επιτροπής. 

Πρότυπα για γλυκά νερά: Η κοινή θέση καθιερώνει διαφορετικά πρότυπα για την 
ποιότητα των γλυκών και των παρακτίων υδάτων. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής 
προέβλεπε µια µόνο δέσµη προτύπων για όλα τα ύδατα κολύµβησης. 

Προθεσµία συµµόρφωσης προς τα πρότυπα: Η κοινή θέση επιβάλλει 
συµµόρφωση προς τα υποχρεωτικά πρότυπα (ήγουν προς τον χαρακτηρισµό 
"ικανοποιητική" (ποιότητα)) το αργότερο έως το 2015. Η αρχική πρόταση της 
Επιτροπής προέβλεπε την υποχρεωτική συµµόρφωση προς τον χαρακτηρισµό 
"καλή" (ποιότητα) περίπου έως το 2009/2010. 

Απόρριψη (εξαίρεση) δειγµάτων: Για να µη συνυπολογίζονται υπερβολικά οι 
επιπτώσεις των συµβάντων βραχυπρόθεσµης ρύπανσης, η κοινή θέση (παράρτηµα 
ΙΙ) επιτρέπει την εξαίρεση 15% όλων των δειγµάτων ύδατος. 
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Λιγότερες παράµετροι: Στο παράρτηµα Ι της κοινής θέσης εξαλείφθηκαν όλες οι 
παράµετροι, εκτός εκείνων που αφορούσαν τις µικροβιολογικές προσµείξεις. Οι 
διατάξεις σχετικά µε άλλους τύπους ρύπανσης περιλαµβάνονται πλέον στο άρθρο 8 
και 9. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η πρόταση συζητήθηκε κατά τη διάρκεια τριών Προεδριών και το κύριο εµπόδιο για 
την επίτευξη συµφωνίας υπήρξε πάντοτε η αυστηρότητα των προτύπων για την 
ποιότητα των υδάτων. Μεγάλο µέρος των κρατών µελών ανησυχούσαν επειδή 
θεωρούσαν ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής δεν ήταν ρεαλιστική και ότι τα εξ 
αυτής οφέλη όσον αφορά τη βελτίωση της δηµόσιας υγείας θα ήταν δυσανάλογα 
περιορισµένα ως προς το κόστος. 

Η Επιτροπή θα προτιµούσε να είχαν διατηρηθεί τα ποιοτικά πρότυπα που καθόριζε η 
αρχική πρόταση. Ωστόσο, η Επιτροπή επιθυµεί επίσης σφόδρα να εξασφαλίσει την 
ενηµέρωση της αρχικής οδηγίας, που χρονολογείται από το 1976, ώστε επιτέλους να 
καθιερωθούν: i) αποτελεσµατικότερες διαχειριστικές προσεγγίσεις για τις 
κολυµβητικές περιοχές, ii) βελτιωµένες διατάξεις για την παροχή πληροφοριών στο 
κοινό και iii) βελτιωµένα καθεστώτα παρακολούθησης τα οποία να επικεντρώνονται 
στους πραγµατικούς κινδύνους για την υγεία. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση συνιστά ουσιαστική βελτίωση των ρυθµίσεων 
που προέβλεπε η ήδη υφιστάµενη οδηγία και κατά συνέπεια είναι σε θέση να την 
υποστηρίξει. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι, ιδίως στα γλυκά ύδατα, το επίπεδο 
προστασίας που εξασφαλίζεται µε τα νέα πρότυπα εξακολουθεί να προκαλεί έντονο 
προβληµατισµό και ως εκ τούτου έχει αναλάβει τη δέσµευση να αντιµετωπίσει τις 
ανησυχίες αυτές µε δράση επιµερισµένου κόστους του 6ου Προγράµµατος Πλαίσιο. 
Η Επιτροπή προέβη σε δήλωση για το θέµα αυτό, η οποία καταχωρίστηκε στα 
πρακτικά του Συµβουλίου (βλ. παράρτηµα). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

∆ήλωση της Επιτροπής 

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε υποχρεωτικά πρότυπα για την ποιότητα του 
ύδατος, τα οποία ήταν αυστηρότερα από τα συµφωνηθέντα από το Συµβούλιο στο τελικό 
κείµενο. Ωστόσο, η Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι η ήδη υφιστάµενη οδηγία, που εξεδόθη το 
1976, χρειάζεται επειγόντως ενηµέρωση δύναται να αποδεχθεί το κείµενο της Προεδρίας, 
δεδοµένου ότι συνολικά αποτελεί ουσιαστική βελτίωση των ήδη υφιστάµενων ρυθµίσεων. Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι επιδηµιολογικές και άλλες επιστηµονικές µελέτες θα µπορούσαν να 
βελτιώσουν περαιτέρω την κατανόηση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται µε τις 
κολυµβητικές δραστηριότητες, ιδίως σε ό,τι αφορά τα γλυκά ύδατα. Κατά συνέπεια, η 
Επιτροπή προτίθεται να διενεργήσει επιστηµονική έρευνα, της οποίας τα αποτελέσµατα θα 
είναι διαθέσιµα το αργότερο το 2008. Εάν η εν λόγω επιστηµονική µελέτη δηµιουργήσει 
προβληµατισµό σε ό,τι αφορά τα προτεινόµενα πρότυπα, η Επιτροπή θα καταθέσει, εφόσον 
κριθεί αναγκαίο, τις δέουσες προτάσεις. 




