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Ο∆ΗΓΙΑ 2005/…/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

σχετικά µε την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

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

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών2, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης3, 

                                                 

1 ΕΕ C 112, 30.4.2004, σ. 40. 
2 ΕΕ C 109, 30.4.2004, σ. 29. 
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2005 (δεν έχει ακόµη 

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), 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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Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν πολύτιµο φυσικό πόρο ο οποίος θα πρέπει να προστατευθεί 

από τη χηµική ρύπανση. Τούτο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τα οικοσυστήµατα που 

εξαρτώνται από τα υπόγεια ύδατα καθώς και για τη χρήση των υπογείων υδάτων για 

παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. 

(2) 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 περιλαµβάνει στους στόχους της την επίτευξη επιπέδων ποιότητας των 

υδατικών πόρων που να µην έχουν σηµαντικές επιπτώσεις, ούτε να ενέχουν κινδύνους, για 

την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

(3) Για την προστασία του περιβάλλοντος ως συνόλου και της ανθρώπινης υγείας ειδικότερα, 

οι επιζήµιες συγκεντρώσεις επιβλαβών ρύπων στα υπόγεια ύδατα θα πρέπει να 

αποτρέπονται, να προλαµβάνονται, ή να µειώνονται. 

(4) 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,2 περιέχει γενικές διατάξεις για την προστασία και τη διατήρησητων υπόγειων 

υδάτων. Σύµφωνα µε το άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας, θα πρέπει να θεσπιστούν µέτρα 

πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, συµπεριλαµβανοµένων 

κριτηρίων για την αξιολόγηση της καλής χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, τον 

προσδιορισµό σηµαντικών και διατηρούµενων ανοδικών τάσεων, και τέλος τον καθορισµό 

σηµείων εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων. 

                                                 

1 ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1. 
2 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 

2455/2001/ΕΚ (ΕΕ L 331, 15.12.2001, σ. 1). 
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(5) Λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να επιτευχθούν αξιόπιστα επίπεδα προστασίαςτων 

υπόγειων υδάτων, θα πρέπει να καθοριστούν ποιοτικά πρότυπα και ανώτερες αποδεκτές 

τιµές, και να αναπτυχθούν µεθοδολογίες µε βάση µια κοινή προσέγγιση, ώστε να 

θεσπιστούν κριτήρια για την αξιολόγηση της καλής χηµικής κατάστασης των συστηµάτων 

υπόγειων υδάτων. 

(6) Θα πρέπει να καθοριστούν ποιοτικά πρότυπα για τη νιτρορύπανση, τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα και τα βιοκτόνα, ως κοινοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση της καλής χηµικής 
κατάστασης των συστηµάτων υπόγειων υδάτων, και να εξασφαλιστεί η συνοχή µε την 
οδηγία 91/676/EEC του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991, για την προστασία των 
υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης,1 την οδηγία 91/414/ΕΕC του 
Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων2, και την οδηγία 98/8/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά3, 
αντιστοίχως. 

(7) Οι διατάξεις σχετικά µε την καλή χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων δεν 
εφαρµόζονται σε υψηλές συγκεντρώσεις ουσιών ή ιόντων που ανευρίσκονται στη φύση ή 
των δεικτών τους, που περιέχονται είτε σε σύστηµα υπόγειων υδάτων είτε σε συνδεόµενα 
συστήµατα επιφανειακών υδάτων, λόγω ειδικών υδρογεωλογικών συνθηκών, οι οποίες δεν 
καλύπτονται από τον ορισµό της ρύπανσης. ∆εν εφαρµόζονται επίσης ούτε σε προσωρινές 
και χωρικώς περιορισµένες αλλαγές της κατευθυνσης ροής και της χηµικής σύνθεσης, οι 
οποίες δεν θεωρούνται διεισήσεις. 

(8) Θα πρέπει να θεσµοθετηθούν κριτήρια για τον εντοπισµό τυχόν σηµαντικών και 

διατηρούµενων ανοδικών τάσεων στις συγκεντρώσεις ρύπων καθώς και κριτήρια για τον 

καθορισµό του σηµείου εκκίνησης για την αναστροφή µιας τάσης, συνεκτιµώντας την 

πιθανότητα να επηρεαστούν αρνητικά υδατικά οικοσυστήµατα και άµεσα εξαρτώµενα 

χερσαία οικοσυστήµατα. 

                                                 

1 ΕΕ L 375, 31.12.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 
31.10.2003, σ. 1). 

2 ΕΕ L 230, 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 70, 16.3.2005, σ. 1). 

3 ΕΕ L 123, 24.4.1998, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1882/2003. 
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(9) Τα κράτη µέλη θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να χρησιµοποιούν στατιστικές 

διαδικασίες, εφόσον αυτές είναι σύµφωνες προς τις διεθνείς προδιαγραφές και 

συµβάλλουν στη συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης µεταξύ των 

κρατών µελών σε βάθος χρόνου. 

(10) Σύµφωνα µε την τρίτη περίπτωση του άρθρου 22, παράγραφος 2, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 

η οδηγία 80/68/EΟΚ του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1979, περί προστασίας των 

υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες 

πρόκειται να καταργηθεί από τις 22 ∆εκεµβρίου 2013.1 Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η 

συνέχεια της προστασίας που προβλέπεται µε την οδηγία 80/68/ΕΟΚ, όσον αφορά τα 

µέτρα µε στόχο την πρόληψη ή τον περιορισµό τόσο της άµεσης όσο και της έµµεσης 

εισαγωγής ρύπων σε υπόγεια ύδατα. 

(11) Είναι αναγκαίο να γίνει διάκριση µεταξύ επικίνδυνων ουσιών, η εισαγωγή των οποίων θα 

πρέπει να προληφθεί, και άλλων ρύπων, η εισαγωγή των οποίων θα πρέπει να περιορισθεί. 

Για τον προσδιορισµό των επικίνδυνων και µη επικίνδυνων ουσιών που αντιπροσωπεύουν 

πραγµατικό ή δυνητικό κίνδυνο ρύπανσης, θα πρέπει να χρησιµοποιείται το Παράρτηµα 

VIII της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, στο οποίο παρατίθεται κατάλογος των κυριότερων ρύπων 

των σχετικών µε το υδάτινο περιβάλλον. 

(12) Προκειµένου να εξασφαλίζεται η αξιόπιστη προστασία των υπόγειων υδάτων, τα κράτη 

µέλη µε κοινά συστήµατα υπόγειων υδάτων θα πρέπει να συντονίζουν τις δραστηριότητές 

τους όσον αφορά την παρακολούθηση, τον καθορισµό ανώτερων αποδεκτών τιµών και τον 

προσδιορισµό σχετικών επικίνδυνων ουσιών. 

(13) Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να προβλέπουν 

εξαιρέσεις από τα µέτρα ώστε να προληφθεί ή να περιορισθεί η εισαγωγή ρύπων στα 

υπόγεια ύδατα. 

                                                 

1 ΕΕ L 20, 26.1.1980, σ. 43. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/692/ΕΟΚ (ΕΕ 
L 377, 31.12.1991, σ. 48). 
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(14) Είναι ανάγκη να προβλεφθούν µεταβατικά εφαρµοστέα µέτρα για το χρονικό διάστηµα 

από την ηµεροµηνία εφαρµογής της παρούσας οδηγίας έως την ηµεροµηνία κατάργησης 

της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ. 

(15) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 

θεσπιστούν 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 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

                                                 

1 ΕΕ C 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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Άρθρο 1 

Σκοπός 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ειδικά µέτρα, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17, 

παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των 

υπόγειων υδάτων. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν ιδίως: 

α) κριτήρια για την αξιολόγηση της καλής χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, και 

β) κριτήρια για τον εντοπισµό και την αναστροφή σηµαντικών και διατηρούµενων ανοδικών 

τάσεων και κριτήρια για τον καθορισµό σηµείων εκκίνησης για την αναστροφή των 

τάσεων. 

2. Η παρούσα οδηγία συµπληρώνει επίσης τις διατάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισµό της 

εισαγωγής ρύπων σε υπόγεια ύδατα που περιέχονται ήδη στην οδηγία 2000/60/ΕΚ και αποσκοπεί 

να προλάβει την υποβάθµιση της κατάστασης όλων των συστηµάτων υπογείων υδάτων. 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί, επιπλέον εκείνων του 

άρθρου 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ: 
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1. «ποιοτικό πρότυπο για τα υπόγεια ύδατα»: πρότυπο περιβαλλοντικής ποιότητας το οποίο 

εκφράζεται ως συγκέντρωση συγκεκριµένου ρύπου, οµάδας ρύπων ή δείκτη ρύπανσης σε 

υπόγεια ύδατα και του οποίου δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση προκειµένου να 

προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

2. «ανώτερη αποδεκτή τιµή»: ποιοτικό πρότυπο υπόγειων υδάτων το οποίο ορίζουν τα κράτη 

µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 3, 

3. «σηµαντική και διατηρούµενη ανοδική τάση»: κάθε στατιστικώς σηµαντική αύξηση της 

συγκέντρωσης ρύπου, οµάδας ρύπων ή δείκτη ρύπανσης, που συνιστά περιβαλλοντικό 

κίνδυνο και της οποίας η αναστροφή της τάσης χαρακτηρίζεται αναγκαία σύµφωνα µε το 

άρθρο 5, 

4. «εισαγωγή ρύπου στα υπόγεια ύδατα»: άµεση ή έµµεση εισαγωγή ρύπων στα υπόγεια 

ύδατα, ως αποτέλεσµα ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Άρθρο 3 

Κριτήρια αξιολόγησης της καλής χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων 

1. Για την αξιολόγηση της χηµικής κατάστασης ενός συστήµατος υπόγειων υδάτων ή µιας 

οµάδας συστηµάτων υπόγειων υδάτων σύµφωνα µε το σηµείο 2.3 του Παραρτήµατος V 

της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια: 
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α) ποιοτικά πρότυπα υπόγειων υδάτων όπως εµφαίνονται στο Παράρτηµα Ι, 

β) ανώτερες αποδεκτές τιµές που ορίζονται από τα κράτη µέλη µε τη διαδικασία του 

Μέρους Α, του Παραρτήµατος ΙΙ, για τους ρύπους, τις οµάδες ρύπων και τους 

δείκτες ρύπανσης οι οποίοι, εντός του εδάφους κράτους µέλους, έχει διαπιστωθεί ότι 

συµβάλλουν στο χαρακτηρισµό των συστηµάτων ή οµάδων συστηµάτων υπόγειων 

υδάτων ως απειλουµένων, λαµβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τον κατάλογο του 

Μέρους Β του Παραρτήµατος ΙΙ. 

2. Οι ανώτερες αποδεκτές τιµές µπορούν να ορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο της 

περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού ή του τµήµατος της περιοχής λεκάνης απορροής 

διεθνούς ποταµού που βρίσκεται εντός του εδάφους ενός κράτους µέλους, ή στο επίπεδο 

ενός συστήµατος ή µιας οµάδας συστηµάτων υπόγειων υδάτων. 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, για τα συστήµατα υπόγειων υδάτων που είναι κοινά σε 

δύο ή περισσότερα κράτη µέλη καθώς και για τα συστήµατα υπόγειων υδάτων τα υπόγεια 

ύδατα των οποίων ρέουν κατά µήκος των συνόρων κράτους µέλους, ο ορισµός ανώτερων 

αποδεκτών τιµών να υπόκειται σε συντονισµό µεταξύ των ενδιαφεροµένων κρατών µελών 

σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 4, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

4. Στις περιπτώσεις που ένα σύστηµα ή µια οµάδα συστηµάτων υπόγειων υδάτων εκτείνεται 

πέραν του εδάφους της Κοινότητας, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη επιδιώκουν να ορίσουν 

ανώτερες αποδεκτές τιµές σε συντονισµό µε τα ενδιαφερόµενα τρίτα κράτη, σύµφωνα µε 

το άρθρο 3, παράγραφος 5, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

5. Τα κράτη µέλη ορίζουν για πρώτη φορά ανώτερες αποδεκτές τιµές σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1, στοιχείο β), το αργότερο µέχρι τις 22 ∆εκεµβρίου 2008. 
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 Όλες οι ορισθείσες ανώτερες αποδεκτές τιµές δηµοσιεύονται στα Σχέδια ∆ιαχείρισης 

Λεκάνης Απορροής Ποταµών, τα οποία υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 13 της 

οδηγίας 2000/60/ΕΚ, και τα οποία συµπεριλαµβάνουν επίσης σύνοψη των πληροφοριών 

που προβλέπονται στο Μέρος Γ του Παραρτήµατος ΙΙ. 

6. Τα κράτη µέλη τροποποιούν τον κατάλογο των ανώτερων αποδεκτών τιµών οσάκις, 

σύµφωνα µε νέες πληροφορίες σχετικά µε ρύπους, οµάδες ρύπων ή δείκτες ρύπανσης, θα 

πρέπει να οριστεί ανώτερη αποδεκτή τιµή για πρόσθετη ουσία ή θα πρέπει να 

τροποποιηθεί υφιστάµενη ανώτερη αποδεκτή τιµή, ή να εισαχθεί εκ νέου ανώτερη 

αποδεκτή τιµή που είχε διαγραφεί, για να προστατευθούν η ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον. 

 Οι ανώτερες αποδεκτές τιµές µπορούν να διαγράφονται από τον κατάλογο όταν το 

συγκεκριµένο σύστηµα υπόγειων υδάτων δεν απειλείται πλέον από τους αντίστοιχους 

ρύπους, οµάδες ρύπων ή δείκτες ρύπανσης. 

 Τυχόν αλλαγές στον κατάλογο των ανώτερων αποδεκτών τιµών αναφέρονται στην 

περιοδική αναθεώρηση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµών. 

7. Η Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση έως τις 22 ∆εκεµβρίου 2009 το αργότερο, βάσει των 

πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την παράγραφο 5. 

Άρθρο 4 

∆ιαδικασία αξιολόγησης της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων 

1. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τη διαδικασία της παραγράφου 2 για την αξιολόγηση της 

χηµικής κατάστασης ενός συστήµατος υπόγειων υδάτων. Όταν πραγµατοποιούν την εν 

λόγω διαδικασία και εφόσον απαιτείται, τα κράτη µέλη µπορούν να οµαδοποιούν 

συστήµατα υπόγειων υδάτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
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2. Ένα σύστηµα ή µια οµάδα συστηµάτων υπόγειων υδάτων θεωρείται καλής χηµικής 

κατάστασης εάν: 

α) δεν παρατηρείται, σε κανένα σηµείο ελέγχου του εν λόγω συστήµατος ή οµάδας 

συστηµάτων υπογείων υδάτων, υπέρβαση των τιµών των ποιοτικών προτύπων για τα 

υπόγεια ύδατα που παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι και των σχετικών ανώτερων 

αποδεκτών τιµών που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 και το Παράρτηµα ΙΙ, ή 

β) παρατηρείται υπέρβαση των τιµών των προτύπων για τα υπόγεια ύδατα σε ένα ή 

περισσότερα σηµεία ελέγχου, όµως από ενδεδειγµένη έρευνα σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα ΙΙΙ επιβεβαιώνεται ότι: 

(i) µε βάση την αξιολόγηση της παραγράφου 3 του Παραρτήµατος ΙΙΙ, οι 

συγκεντρώσεις ρύπων που υπερβαίνουν τα ποιοτικά πρότυπα υπόγειων υδάτων 

ή τις ανώτερες αποδεκτές τιµές δεν εκτιµάται ότι συνιστούν σηµαντικό 

περιβαλλοντικό κίνδυνο λαµβάνοντας υπόψη, ανάλογα µε την περίπτωση, την 

έκταση του συστήµατος υπόγειων υδάτων που έχει επηρεαστεί, 

(ii) πληρούνται οι λοιποί όροι για την καλή χηµική κατάσταση των υπόγειων 

υδάτων που καθορίζονται στον Πίνακα 2.3.2 του Παραρτήµατος V της οδηγίας 

2000/60/ΕΚ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Παραρτήµατος ΙΙΙ, της 

παρούσας οδηγίας, 

(iii) ανάλογα µε την περίπτωση, τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 7, 

παράγραφος 3, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του 

Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας,  
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(iv) η ρύπανση δεν έχει υπονοµεύσει σηµαντικά τη δυνατότητα το σύστηµα 

υπόγειων υδάτων ή κάποιο από τα συστήµατα της οµάδας υπόγειων υδάτων να 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον άνθρωπο. 

3. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν σύνοψη της αξιολόγησης της χηµικής κατάστασης των 

υπόγειων υδάτων στα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµών που απαιτούνται 

σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

 Η σύνοψη αυτή, η οποία καταρτίζεται στο επίπεδο της περιοχής λεκάνης απορροής 

ποταµού ή του τµήµατος της περιοχής λεκάνης απορροής διεθνούς ποταµού που βρίσκεται 

στο έδαφος ενός κράτους µέλους, περιλαµβάνει επίσης εξήγηση του τρόπου µε τον οποίον 

οι υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων για τα υπόγεια ύδατα ή των ανώτερων αποδεκτών 

τιµών στα επιµέρους σηµεία λαµβάνονται υπόψη στην τελική αξιολόγηση. 

4. Εάν ένα σύστηµα υπόγειων υδάτων ταξινοµηθεί ως ευρισκόµενο σε καλή χηµική 

κατάσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 2, στοιχείο β), τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το 

άρθρο 11 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, λαµβάνουν τα µέτρα που είναι αναγκαία, για να 

προστατευθούν τα υδατικά οικοσυστήµατα, τα χερσαία οικοσυστήµατα και οι ανθρώπινες 

χρήσεις των υπογείων υδάτων, τα οποία εξαρτώνται από το τµήµα του συστήµατος 

υπογείων υδάτων που αντιπροσωπεύεται από το σηµείο ή τα σηµεία ελέγχου στα οποία 

έχει σηµειωθεί υπέρβαση της τιµής του ποιοτικού ορίου υπόγειων υδάτων ή της ανώτερης 

αποδεκτής τιµής. 

Άρθρο 5 

Εντοπισµός σηµαντικών και διατηρούµενων ανοδικών τάσεων και καθορισµός σηµείων εκκίνησης 

για την αναστροφή των τάσεων 

1. Τα κράτη µέλη εντοπίζουν κάθε σηµαντική και διατηρούµενη ανοδική τάση 

συγκεντρώσεων ρύπων, οµάδων ρύπων και δεικτών ρύπανσης σε συστήµατα ή οµάδες 

συστηµάτων υπόγειων υδάτων, που χαρακτηρίζονται απειλούµενα, και καθορίζουν το 

σηµείο εκκίνησης για την αναστροφή της τάσης αυτής, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV. 
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2. Τα κράτη µέλη, µέσω του προγράµµατος µέτρων του άρθρου 11 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 

αναστρέφουν τις τάσεις οι οποίες ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο βλάβης της ποιότητας των 

υδατικών ή των χερσαίων οικοσυστηµάτων, της ανθρώπινης υγείας ή των πραγµατικών ή 

δυνητικών θεµιτών χρήσεων του υδατικού περιβάλλοντος, µε στόχο τη σταδιακή µείωση 

της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. 

3. Τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το Μέρος Β, παράγραφος 1, του Παραρτήµατος IV, 

καθορίζουν το σηµείο εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων ως ποσοστό του 

επιπέδου των ποιοτικών προτύπων υπόγειων υδάτων που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι και 

των ανώτερων αποδεκτών τιµών που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3, βάσει της 

εντοπιζόµενης τάσης και του συναφούς περιβαλλοντικού κινδύνου.. 

4. Στα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµών που υποβάλλουν σύµφωνα µε το 

άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη µέλη συνοψίζουν: 

α) τον τρόπο µε τον οποίον η αξιολόγηση των τάσεων από τα επιµέρους σηµεία 

ελέγχου ενός συστήµατος ή µιας οµάδας συστηµάτων υπόγειων υδάτων έχει 

συµβάλει στη διαπίστωση, σύµφωνα µε το Τµήµα 2.5 του παραρτήµατος V της εν 

λόγω οδηγίας, ότι τα συστήµατα αυτά υπόκεινται σε διατηρούµενη και σηµαντική 

ανοδική τάση συγκέντρωσης οποιουδήποτε ρύπου ή σε αναστροφή της τάσης αυτής, 

και 

β) αιτιολόγηση του καθορισµού των σηµείων εκκίνησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 

3. 
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5. Όταν απαιτείται αξιολόγηση των επιπτώσεων των υφιστάµενων πλούµιων ρύπανσης σε 

συστήµατα υπόγειων υδάτων που µπορεί να απειλούν την επίτευξη των στόχων του 

άρθρου 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ιδίως δε των πλούµιων που προέρχονται από 

σηµειακές πηγές και µολυσµένο έδαφος, τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν πρόσθετες 

αξιολογήσεις τάσεων για εντοπιζόµενους ρύπους προκειµένου να διαπιστώσουν ότι τα 

πλούµια από µολυσµένες θέσεις δεν επεκτείνονται, δεν υποβαθµίζουν τη χηµική 

κατάσταση του συστήµατος ή της οµάδας συστηµάτων υπόγειων υδάτων, και δεν 

παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τα αποτελέσµατα των 

αξιολογήσεων αυτών συνοψίζονται στα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµών 

που υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Άρθρο 6 

Μέτρα πρόληψης ή περιορισµού της εισαγωγής ρύπων στα υπόγεια ύδατα 

1. Για να επιτευχθεί ο στόχος πρόληψης ή περιορισµού της εισαγωγής ρύπων στα υπόγεια 

ύδατα, ο οποίος θεσπίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 1, σηµείο β), στοιχείο i), 

της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι το πρόγραµµα µέτρων που 

καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 της εν λόγω οδηγίας περιλαµβάνει : 

α) όλα τα µέτρα που απαιτούνται µε σκοπό την πρόληψη της εισαγωγής οποιασδήποτε 

επικίνδυνης ουσίας στα υπόγεια ύδατα. Κατά τον εντοπισµό των ουσιών αυτών, τα 

κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη ιδίως τις επικίνδυνες ουσίες που ανήκουν στις 

οικογένειες ή οµάδες ρύπων που παρατίθενται στα σηµεία 1 έως 6 του 

Παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καθώς και τις ουσίες που ανήκουν στις 

οικογένειες ή οµάδες ρύπων που παρατίθενται στα σηµεία 7 έως 9 του 

Παραρτήµατος αυτού, εφόσον οι ουσίες αυτές θεωρούνται επικίνδυνες, 
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β) για τους ρύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα VIII της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

και οι οποίοι δεν θεωρούνται επικίνδυνοι καθώς επίσης για οποιονδήποτε άλλο µη 

επικίνδυνο ρύπο που δεν περιλαµβάνεται στο εν λόγω Παράρτηµα ο οποίος, όµως, 

κατά τα κράτη µέλη, αποτελεί πραγµατικό ή δυνητικό κίνδυνο ρύπανσης, όλα τα 

µέτρα που απαιτούνται για τον περιορισµό της εισαγωγής στα υπόγεια ύδατα, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι η εισαγωγή αυτή δεν οδηγεί σε υποβάθµιση της καλής 

χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, δεν προκαλεί σηµαντική και 

διατηρούµενη ανοδική τάση συγκεντρώσεων ρύπων στα υπόγεια ύδατα και δεν 

προκαλεί, µε κανένα άλλον τρόπο, ρύπανση των υπόγειων υδάτων. Τα µέτρα αυτά 

λαµβάνουν υπόψη την καθιερωµένη βέλτιστη πρακτική, συµπεριλαµβανοµένων της 

Βέλτιστης Περιβαλλοντικής Πρακτικής και των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών 

που ορίζονται στη σχετική κοινοτική νοµοθεσία. 

 Για τον καθορισµό των µέτρων βάσει των στοιχείων (α) ή (β), τα κράτη µέλη µπορούν, ως 

πρώτο βήµα, να εντοπίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι ρύποι που απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα VIII της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ιδίως δε τα ουσιώδη µέταλλα και οι ενώσεις 

τους που µνηµονεύονται στο σηµείο 7 του εν λόγω Παραρτήµατος, θεωρούνται 

επικίνδυνοι ή µη επικίνδυνοι. 

2. Η εισαγωγή ρύπων από διάχυτες πηγές ρύπανσης που έχουν επιπτώσεις στη χηµική 

κατάσταση των υπόγειων υδάτων λαµβάνεται υπόψη όταν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό. 

3. Με την επιφύλαξη αυστηρότερων απαιτήσεων της λοιπής κοινοτικής νοµοθεσίας, τα 

κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από τα µέτρα που απαιτούνται σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1, την εισαγωγή ρύπων η οποία: 

α) είναι αποτέλεσµα άµεσων απορρίψεων που επιτρέπονται σύµφωνα µε το άρθρο 11, 

παράγραφος 3, στοιχείο ι), της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
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β) θεωρείται από τις αρµόδιες αρχές ότι είναι τόσο µικρή όσον αφορά την ποσότητα και 

τη συγκέντρωσή τους ώστε να µη δηµιουργείται κανένας άµεσος ή µελλοντικός 

κίνδυνος υποβάθµισης της ποιότητας των υπόγειων υδάτων υποδοχής, 

γ) είναι συνέπεια ατυχηµάτων ή εξαιρετικών περιστάσεων που απορρέουν από φυσικά 

αίτια και η οποία δεν θα µπορούσε ευλόγως να προβλεφθεί, να αποφευχθεί ή να 

µετριαστεί, 

δ) είναι αποτέλεσµα τεχνητού εµπλουτισµού ή αύξησης των συστηµάτων υπόγειων 

υδάτων που επιτρέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο στ), της 

οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 

ε) θεωρείται από τις αρµόδιες αρχές ότι είναι τεχνικώς ανέφικτο να προληφθεί ή να 

περιοριστεί χωρίς να χρησιµοποιηθούν: 

(i) µέτρα που θα µπορούσαν να αυξήσουν τους κινδύνους για την ανθρώπινη 

υγεία ή την ποιότητα του περιβάλλοντος στο σύνολό του, ή 

(ii) δυσαναλόγως δαπανηρά µέτρα για την αφαίρεση ποσοτήτων ρύπων από το 

µολυσµένο έδαφος ή υπέδαφος ή για τον κατ' άλλο τρόπο έλεγχο της διήθησής 

τους σε αυτό,  

στ) είναι αποτέλεσµα παρεµβάσεων στα επιφανειακά ύδατα µε σκοπό, µεταξύ άλλων, 

την άµβλυνση των επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασία και τη διαχείριση 

υδάτων και υδάτινων οδών, µεταξύ άλλων και σε διεθνές επίπεδο. Οι 

δραστηριότητες αυτού του είδους, συµπεριλαµβανοµένης της κοπής, της 

εκβάθυνσης, της µετατόπισης και απόθεσης ιζηµάτων σε επιφανειακά ύδατα, 

διενεργούνται σύµφωνα µε γενικούς δεσµευτικούς κανόνες, καθώς και, εφόσον 

χρειάζεται, µε άδειες και εγκρίσεις που εκδίδονται βάσει των κανόνων αυτών που 

θεσπίζουν τα κράτη µέλη προς τον σκοπό αυτόν, υπό τον όρο ότι η εν λόγω 

εισαγωγή δεν διακυβεύει την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί 

για τα οικεία υδατικά συστήµατα σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο 

β), σηµείο ii), της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
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4. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών τηρούν µητρώο των εξαιρέσεων που µνηµονεύονται 

στην παράγραφο 3 το οποίο κοινοποιούν στην Επιτροπή εφόσον το ζητήσει. 

Άρθρο 7 

Μεταβατικές ρυθµίσεις 

Κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ …* και της 22ας ∆εκεµβρίου 2013, κάθε νέα διαδικασία 

αδειοδότησης σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ συνεκτιµά τις απαιτήσεις των 

άρθρων 3, 4 και 5 της παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 8 

Τεχνικές προσαρµογές 

Τα Παραρτήµατα II, ΙΙΙ και IV µπορούν να προσαρµόζονται στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο 

µε τη διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και µε συνεκτίµηση της 

περιόδου αναθεώρησης και ενηµέρωσης του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµών που 

προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγραφος 7, της εν λόγω οδηγίας. 

Άρθρο 9 

Εφαρµογή 

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

που είναι απαραίτητες για τη συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία πριν από …*. Ενηµερώνουν 

αµέσως την Επιτροπή σχετικά. 

                                                 

* ΕΕ: ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα 

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της 

αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 

Άρθρο 10 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από την ηµέρα δηµοσίευσής της στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 11 

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 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ∆ΑΤΑ 

1. Με σκοπό την αξιολόγηση της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων σύµφωνα µε το 

άρθρο 4, τα κάτωθι ποιοτικά πρότυπα είναι τα ποιοτικά πρότυπα που µνηµονεύονται στον 

πίνακα 2.3.2 του Παραρτήµατος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και θεσπίζονται σύµφωνα µε 

το άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας. 

Ρύπος Ποιοτικά πρότυπα Σχόλια 

Νιτρικά άλατα 50 mg/1 Για τις δραστηριότητες που εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 

91/676/ΕΟΚ, τα προγράµµατα και τα 

µέτρα που απαιτούνται σε σχέση µε 

την τιµή αυτήν (δηλ. 50 mg/l) πρέπει 

να είναι σύµφωνα µε την εν λόγω 

οδηγία.1 

∆ραστικές ουσίες φυτοφαρµάκων 

(συµπεριλαµβάνονται αντίστοιχοι 

µεταβολίτες, προϊόντα 

αποικοδόµησης και αντιδράσεων)2 

0,1 µg/1 

0,5 µg/1 

(συνολικό)3 

 

1 Οι δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ δεν 

καλύπτονται από τη ρήτρα αυτήν. 

2 Ως «φυτοφάρµακα» νοούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύµφωνα µε τον ορισµό 

του άρθρου 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και τα βιοκτόνα σύµφωνα µε τον ορισµό του 

άρθρου 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. 

3 Ως «συνολικό» νοείται το άθροισµα όλων των επιµέρους φυτοφαρµάκων που ανιχνεύονται 

και προσδιορίζονται ποσοτικά κατά τη διαδικασία παρακολούθησης. 
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2. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των ποιοτικών προτύπων για τα φυτοφάρµακα κατά τον 

τρόπο που ορίζεται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, δεν επηρεάζουν τα 

αποτελέσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης του κινδύνου που απαιτούνται από την 

οδηγία 91/414/ΕΟΚ ή την οδηγία 98/8/ΕΚ. 

3. Όταν για δεδοµένο σύστηµα υπόγειων υδάτων κρίνεται ότι τα ποιοτικά πρότυπα των 

υπόγειων υδάτων µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα τη µη επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων του άρθρου 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα επιφανειακά ύδατα που συνδέονται 

µε αυτό, ή τη σηµαντική υποβάθµιση της οικολογικής ή χηµικής ποιότητας των 

συστηµάτων αυτών, ή σηµαντική ζηµία χερσαίων οικοσυστηµάτων άµεσα εξαρτώµενων 

από το σύστηµα υπόγειων υδάτων, καθορίζονται αυστηρότερες ανώτερες αποδεκτές τιµές 

σύµφωνα µε το άρθρο 3 και το Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας οδηγίας. Προγράµµατα και 

µέτρα που απαιτούνται σε σχέση µε την εν λόγω ανώτερη αποδεκτή τιµή εφαρµόζονται 

και για δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Α:ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 

ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν ανώτερες αποδεκτές τιµές για όλους τους ρύπους και δείκτες ρύπανσης 

οι οποίοι, σύµφωνα µε τον χαρακτηρισµό που πραγµατοποιείται δυνάµει του άρθρου 5 της οδηγίας 

2000/60/ΕΚ, χαρακτηρίζουν συστήµατα ή οµάδες συστηµάτων υπόγειων υδάτων ως διατρέχοντα 

τον κίνδυνο να µην µπορέσουν να επιτύχουν καλή χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων. 

Οι ανώτερες αποδεκτές τιµές καθορίζονται κατά τρόπον ώστε, σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα 

της παρακολούθησης σε αντιπροσωπευτικό σηµείο ελέγχου υπερβαίνουν τις ανώτερες αποδεκτές 

τιµές, αυτό να καταδεικνύει τον κίνδυνο να µην πληρούται ένας ή περισσότεροι από τους όρους για 

τη χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο 

β), σηµεία (ii), (iii) και (iv). 

Κατά τον καθορισµό ανώτερων αποδεκτών τιµών, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τις ακόλουθες 

κατευθυντήριες γραµµές: 

1. Ο καθορισµός ανώτερων αποδεκτών τιµών βασίζεται στα εξής: 

α) έκταση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ υπόγειων υδάτων και συνδεόµενων υδατικών 

και εξαρτώµενων χερσαίων οικοσυστηµάτων, 
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β) παρέµβαση στις υπάρχουσες ή µελλοντικές θεµιτές χρήσεις ή λειτουργίες του 

υπόγειου νερού, 

γ) όλοι οι ρύποι οι οποίοι χαρακτηρίζουν τα συστήµατα υπόγειου νερού ως 

απειλούµενα, λαµβανοµένων υπόψη του στοιχειώδους καταλόγου του Μέρους Β του 

παρόντος Παραρτήµατος, 

δ) υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά, καθώς και πληροφορίες για τις αξίες αναφοράς και 

το υδατικό ισοζύγιο. 

2. Ο καθορισµός ανώτερων αποδεκτών τιµών θα πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη την 

προέλευση των ρύπων, την ενδεχόµενη ύπαρξή τους στη φύση, την τοξικολογία τους και 

την τάση διασποράς τους, την εµµονή τους και βιοσυσσώρευσή τους. 

3. Ο καθορισµός ανώτερων αποδεκτών τιµών θα πρέπει να υποστηρίζεται µε µηχανισµό 

ελέγχου των συλλεγοµένων δεδοµένων, ο οποίος θα βασίζεται σε αξιολόγηση της 

ποιότητας των δεδοµένων, σε αναλυτικά στοιχεία, και σε συγκεντρώσεις αναφοράς των 

ουσιών που µπορούν να απαντούν στη φύση αλλά και να είναι αποτέλεσµα ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. 
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ΜΕΡΟΣ Β:ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ 

ΜΕΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

ΤΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 

1. Ουσίες ή ιόντα, που µπορούν να απαντούν στη 

φύση και να είναι αποτέλεσµα ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων 

Αρσενικό 

Κάδµιο 

Μόλυβδος 

Υδράργυρος 

Αµµώνιο 

Χλωριούχα ιόντα 

Θειικά ιόντα 

2. Συνθετικές ουσίες ανθρώπινης παρασκευής 

Τριχλωροαιθυλένιο 

Τετραχλωροαιθυλένιο 

 Παράµετροι που υποδηλώνουν θαλάσσια ή άλλες 

διεισδύσεις1 

Αγωγιµότητα 

 

                                                 

1 Όσον αφορά τις αλατούχες συγκεντρώσεις από ανθρώπινες δραστηριότητες, τα κράτη µέλη 
µπορούν να αποφασίζουν να καθορίζουν ανώτερες αποδεκτές τιµές είτε για τα θειικά και τα 
χλωριούχα ιόντα είτε για την αγωγιµότητα. 
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ΜΕΡΟΣ Γ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 

ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Τα κράτη µέλη συνοψίζουν στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού το οποίο 
υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ τον τρόπο µε τον οποίον 
εφαρµόστηκε η διαδικασία του Μέρους Α. 

Συγκεκριµένα, τα κράτη µέλη παρέχουν, εφόσον είναι εφικτό: 

α) πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό συστηµάτων ή οµάδων συστηµάτων υπόγειων υδάτων 
που χαρακτηρίζονται ως απειλούµενα και σχετικά µε τους ρύπους και δείκτες ρύπανσης 
που συµβάλλουν στην ταξινόµηση αυτήν, καθώς και τις παρατηρούµενες συγκεντρώσεις 
/τιµές, 

β) πληροφορίες σχετικά µε καθένα από τα συστήµατα υπόγειων υδάτων που χαρακτηρίζονται 
ως απειλούµενα, ιδίως δε το µέγεθος των συστηµάτων, τη σχέση µεταξύ των συστηµάτων 
υπόγειων υδάτων και των συνδεόµενων µε αυτά επιφανειακών υδάτων και των άµεσα 
εξαρτώµενων από αυτά χερσαίων οικοσυστηµάτων και, σε περίπτωση ουσιών που 
απαντούν στη φύση, τις φυσιολογικές συγκεντρώσεις αναφοράς στα συστήµατα υπόγειων 
υδάτων, 

γ) τις ανώτερες αποδεκτές τιµές, ανεξαρτήτως του εάν εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο, σε 
επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής διεθνούς ποταµού που ευρίσκεται στην επικράτεια 
του κράτους µέλους, ή σε επίπεδο ενός συστήµατος ή µιας οµάδας συστηµάτων υπόγειων 
υδάτων, 

δ) τη σχέση µεταξύ των ανώτερων αποδεκτών τιµών και 

(i) των παρατηρούµενων συγκεντρώσεων αναφοράς, για τις ουσίες που απαντούν στη 
φύση, 

(ii) των ποιοτικών περιβαλλοντικών στόχων και άλλων προτύπων για την προστασία 
των υδάτων που υπάρχουν σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο, και 

(iii) της οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας που αφορά την τοξικολογία, την 
οικοτοξικολογία, την εµµονή, το δυναµικό βιοσυσσώρευσης , και την τάση 
διασποράς των ρύπων. 

_______________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 

1. Η διαδικασία αξιολόγησης για τον προσδιορισµό της χηµικής κατάστασης ενός 

συστήµατος υπόγειων υδάτων ή οµάδας συστηµάτων υπόγειων υδάτων πραγµατοποιείται 

σε σχέση µε όλα τα συστήµατα ή τις οµάδες συστηµάτων υπόγειων υδάτων που 

χαρακτηρίζονται ως απειλούµενα και σε σχέση µε κάθε ρύπο ο οποίος συµβάλλει στον 

χαρακτηρισµό αυτόν του συστήµατος ή της οµάδας συστηµάτων υπόγειων υδάτων. 

2. Κατά τη διεξαγωγή των ερευνών που αναφέρει το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο β), τα 

κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη: 

α) τις πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο του χαρακτηρισµού που διεξάγεται 

δυνάµει του άρθρου 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των σηµείων 2.1, 2.2 και 2.3 του 

Παραρτήµατος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, 

β) τα αποτελέσµατα του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων τα οποία 

λαµβάνονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, σηµείο 2.4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 

γ) οιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, καθώς και σύγκριση του ετήσιου αριθµητικού 

µέσου της συγκέντρωσης των σχετικών ρύπων σε ένα σηµείο ελέγχου προς τα 

ποιοτικά πρότυπα για τα υπόγεια ύδατα τα οποία ορίζονται στο Παράρτηµα Ι και 

προς τις ανώτερες αποδεκτές τιµές που ορίζουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το 

άρθρο 3 και το Παράρτηµα ΙΙ. 
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3. Προκειµένου να διερευνηθεί κατά πόσον πληρούνται οι όροι για την καλή χηµική 

κατάσταση των υπόγειων υδάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο 

β), σηµεία (i) και (iv), τα κράτη µέλη, εφόσον κρίνεται σκόπιµο και αναγκαίο και µε βάση 

συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της παρακολούθησης, στηριζόµενα όπου απαιτείται από 

εκτιµήσεις συγκέντρωσης βασισµένες σε εννοιολογικό µοντέλο του συστήµατος ή της 

οµάδας συστηµάτων υπόγειων υδάτων, εκτιµούν κατά πόσο η ετήσια αριθµητική µέση 

συγκέντρωση ρύπου σε σύστηµα υπόγειων υδάτων υπερβαίνει το ποιοτικό πρότυπο 

υπόγειων υδάτων ή την ανώτερη αποδεκτή τιµή. 

4. Προκειµένου να διερευνηθεί κατά πόσον πληρούνται οι όροι για την καλή χηµική 

κατάσταση των υπόγειων υδάτων του άρθρου 4, παράγραφος 2, στοιχείο β), σηµεία (ii) 

και (iii), τα κράτη µέλη, εφόσον κρίνεται σκόπιµο και αναγκαίο και µε βάση σχετικά 

αποτελέσµατα παρακολούθησης και κατάλληλο εννοιολογικό µοντέλο του συστήµατος 

υπόγειων υδάτων, αξιολογούν: 

α) τα ποσά και τις συγκεντρώσεις των ρύπων που µεταφέρονται ή υπάρχει περίπτωση 

να µεταφέρονται από το σύστηµα υπόγειων υδάτων στα συνδεόµενα επιφανειακά 

υδάτων ή στα άµεσα εξαρτώµενα χερσαία οικοσυστήµατα, 

β) τις ενδεχόµενες συνέπειες των ποσοτήτων και των συγκεντρώσεων των ρύπων που 

µεταφέρονται στα συνδεόµενα επιφανειακά ύδατα και στα άµεσα εξαρτώµενα 

χερσαία οικοσυστήµατα, 

γ) την έκταση της οποιασδήποτε αλατούχου ή άλλης διείσδυσης στο σύστηµα υπόγειων 

υδάτων και 

δ) τον κίνδυνο για την ποιότητα του νερού που αντλείται, ή που προορίζεται να 

αντληθεί, από το σύστηµα υπογείων υδάτων για ανθρώπινη κατανάλωση. 
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5. Τα κράτη µέλη παρουσιάζουν τη χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων ενός 

συστήµατος ή µιας οµάδας συστηµάτων υπόγειων υδάτων σε χάρτες σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα V, σηµεία 2.4.5 και 2.5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Επιπλέον, ανάλογα µε την 

περίπτωση και εφόσον είναι εφικτό, τα κράτη µέλη επισηµαίνουν στους χάρτες αυτούς 

όλα τα σηµεία ελέγχου στα οποία παρατηρείται υπέρβαση των ποιοτικών προτύπων για τα 

υπόγεια ύδατα ή/και των ανώτερων αποδεκτών τιµών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΝΟ∆ΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΟ∆ΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ 

Τα κράτη µέλη εντοπίζουν τις σηµαντικές και διατηρούµενες ανοδικές τάσεις σε όλα τα συστήµατα 

ή οµάδες συστηµάτων υπόγειων υδάτων που χαρακτηρίζονται ως απειλούµενα σύµφωνα 

µε το Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 

1 σύµφωνα µε το σηµείο 2.4 του Παραρτήµατος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, το πρόγραµµα 

παρακολούθησης πρέπει να σχεδιάζεται κατά τρόπον ώστε να ανιχνεύει τις σηµαντικές και 

διατηρούµενες ανοδικές τάσεις των συγκεντρώσεων των ρύπων που εντοπίζονται 

σύµφωνα µε το άρθρο 3, 

2. η διαδικασία εντοπισµού σηµαντικών και διατηρούµενων ανοδικών τάσεων βασίζεται 

στην ακόλουθη διαδικασία: 

α) η συχνότητα της παρακολούθησης και οι θέσεις των σηµείων ελέγχου επιλέγονται 

κατά τρόπον ώστε να επαρκούν για: 

i) να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

µπορεί να γίνεται διάκριση µεταξύ των εν λόγω ανοδικών τάσεων και της 

φυσικής διακύµανσης, µε ικανοποιητικό επίπεδο αξιοπιστίας και ακρίβειας, 
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ii) να µπορούν να εντοπίζονται οι εν λόγω ανοδικές τάσεις αρκετά εγκαίρως, 
ώστε να µπορούν να εφαρµόζονται µέτρα µε σκοπό την πρόληψη, ή 
τουλάχιστον την κατά το δυνατό µετρίαση, περιβαλλοντικά σηµαντικών και 
επιζήµιων αλλαγών στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων. Ο εντοπισµός αυτός 
πραγµατοποιείται για πρώτη φορά το 2009, ει δυνατόν και λαµβάνοντας 
υπόψη τα υπάρχοντα δεδοµένα, στο πλαίσιο της έκθεσης σχετικά µε τον 
εντοπισµό των τάσεων στο πρώτο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής 
Ποταµού που προβλέπεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, στη 
συνέχεια δε ανά εξαετία, 

iii) να λαµβάνονται υπόψη τα εξαρτώµενα από το χρόνο φυσικά και χηµικά 
χαρακτηριστικά του συστήµατος υπόγειων υδάτων, συµπεριλαµβανοµένων 
των συνθηκών ροής των υπόγειων υδάτων και των ρυθµών φυσικού 
εµπλουτισµού και του χρόνου διήθησης µέσω του εδάφους ή του υπεδάφους, 

β) οι µέθοδοι παρακολούθησης και ανάλυσης που χρησιµοποιούνται είναι σύµφωνες µε 
τις διεθνείς αρχές ποιοτικού ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων, ανάλογα µε την 
περίπτωση, των µεθόδων CEN ή των εθνικών τυποποιηµένων µεθόδων, για να 
εξασφαλίζεται η παροχή δεδοµένων ισοδύναµης επιστηµονικής ποιότητας και 
συγκρισιµότητας, 

γ) η αξιολόγηση βασίζεται σε στατιστική µέθοδο, όπως η ανάλυση παλινδρόµησης, για 
την ανάλυση των τάσεων των χρονοσειρών δεδοµένων από επί µέρους σηµεία 
ελέγχου, 

δ) προς αποφυγή στρεβλώσεων κατά τον εντοπισµό των τάσεων, όλες οι µετρήσεις που 
δίνουν αποτέλεσµα κάτω του ορίου ποσοτικού προσδιορισµού αντικαθίστανται από 
το ήµισυ της τιµής του υψηλότερου ορίου ποσοτικού προσδιορισµού που 
εµφανίζεται στις χρονοσειρές , εκτός από τα συνολικά φυτοφάρµακα, 

3. για τον εντοπισµό σηµαντικών και διατηρούµενων ανοδικών τάσεων στις συγκεντρώσεις 

ουσιών οι οποίες απαντούν τόσο στη φύση όσο και ως αποτέλεσµα ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, συνεκτιµώνται, εφόσον υπάρχουν, δεδοµένα που είχαν συγκεντρωθεί 

πριν από την έναρξη του προγράµµατος παρακολούθησης, µε σκοπό την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά µε τον εντοπισµό τάσεων στο πλαίσιο του πρώτου Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

Λεκανών Απορροής Ποταµών που προβλέπεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/EΚ. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5, τα κράτη µέλη αναστρέφουν εντοπιζόµενες σηµαντικές και διατηρούµενες 

ανοδικές τάσεις από τις οποίες µπορεί να προκύψει βλάβη σε συνδεόµενα υδατικά 

οικοσυστήµατα, σε άµεσα εξαρτώµενα χερσαία οικοσυστήµατα, στην ανθρώπινη υγεία ή 

στις πραγµατικές ή δυνητικές θεµιτές χρήσεις του υδατικού περιβάλλοντος, λαµβάνοντας 

υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

1. σηµείο εκκίνησης για την εφαρµογή µέτρων για την αναστροφή σηµαντικών και 

διατηρούµενων ανοδικών τάσεων είναι εκείνο κατά το οποίο η συγκέντρωση του ρύπου 

φθάνει στο 75% των παραµετρικών τιµών των ποιοτικών προτύπων υπόγειων υδάτων που 

ορίζονται στο Παράρτηµα Ι και των ανώτερων αποδεκτών τιµών που ορίζονται σύµφωνα 

µε το άρθρο 3, εκτός εάν: 

α) απαιτείται χαµηλότερο σηµείο εκκίνησης προκειµένου τα µέτρα αναστροφής της 

τάσης να µπορέσουν να αποτρέψουν αποδοτικότερα από οικονοµική άποψη, ή, 

έστω, να µετριάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, τυχόν περιβαλλοντικά 

σηµαντικές και επιζήµιες αλλαγές στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων, 

β) δικαιολογείται διαφορετικό σηµείο εκκίνησης όταν το όριο ανίχνευσης δεν επιτρέπει 

να καθοριστεί η ύπαρξη τάσης στο 75% των παραµετρικών τιµών, ή 

γ) ο ρυθµός αύξησης και η αναστρεψιµότητα της τάσης είναι τέτοια ώστε, ακόµη και 

αν οριστεί υψηλότερο σηµείο εκκίνησης, τα µέτρα αναστροφής της τάσης µπορούν 

εντούτοις να αποτρέψουν αποδοτικότερα από οικονοµική άποψη, ή, έστω, να 

µετριάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, τυχόν περιβαλλοντικά σηµαντικές και 

επιζήµιες αλλαγές στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων. 
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Για τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, το 

σηµείο εκκίνησης για την εφαρµογή µέτρων για την αναστροφή σηµαντικών και 

διατηρούµενων ανοδικών τάσεων είναι εκείνο που καθορίζεται σύµφωνα µε την εν λόγω 

οδηγία και την οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

2. Από τη στιγµή που θα έχει καθοριστεί σηµείο εκκίνησης για ένα σύστηµα υπόγειων 

υδάτων που χαρακτηρίζεται ως απειλούµενο σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, σηµείο 2.4.4 

της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και σύµφωνα µε το Μέρος Β, παράγραφος 1 του παρόντος 

Παραρτήµατος, το σηµείο αυτό χρησιµοποιείται αµετάβλητο για τον εξαετή κύκλο του 

Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού που απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 

13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

3. Οι αντιστροφές των τάσεων αποδεικνύονται λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις 

για την παρακολούθηση που περιλαµβάνονται στο Μέρος Α, παράγραφος 2. 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στις 28 Οκτωβρίου 2003, η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της 1 όσον αφορά την οδηγία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία των υπόγειων 

υδάτων από τη ρύπανση. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 28 Απριλίου 2005. 

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε στις 12 Φεβρουαρίου 2004.2 

 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 31 Μαρτίου 2004.3 

 

Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση στις 23 Ιανουαρίου 2006. 

 

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ 

 

Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν σηµαντικό φυσικό πόρο παροχής ύδατος, τόσο για ανθρώπινη 

κατανάλωση όσο και για τις ανάγκες της γεωργίας και της βιοµηχανίας. ∆ιαδραµατίζουν 

επίσης σηµαντικό ρόλο, ειδικότερα σε περιόδους ξηρασίας, στη διατήρηση των υδατικών και 

χερσαίων οικοσυστηµάτων. Είναι συνεπώς ουσιώδους σηµασίας η προστασία των υπόγειων 

υδάτων από τη ρύπανση, ενώ προσδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην πρόληψη, δεδοµένου ότι η 

αποκατάσταση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων απαιτεί µακροχρόνια και επίπονη δράση, 

ακόµα και µετά την αποµάκρυνση της πηγής της ρύπανσης. 

 

Σήµερα, η προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση ρυθµίζεται από την οδηγία 

80/68/ΕΟΚ4, η οποία θα καταργηθεί το 2013, και από την οδηγία 2000/60/ΕΚ : Οδηγία 

πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ).5 

                                                 
1  ΕΕ C ... , σ. ... 
2  ΕΕ C ... , σ. ... 
3  ΕΕ C 117, 30.4.2004, σ. 52. 
4  ΕΕ L 20, 26.1.1980, σ.43. 
5  ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ.72. 
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Η παρούσα πρόταση επιδιώκει να τηρήσει τη γενική απαίτηση του άρθρου 17 της ΟΠΥ 

σύµφωνα µε την οποία, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο θεσπίζουν ειδικά µέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των 

υπόγειων υδάτων, για να διασφαλίζεται η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας 

πλαισίου που σχετίζονται µε τα υπόγεια ύδατα. 

 

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 Γενικό πλαίσιο 

 

 Στην κοινή θέση ενσωµατώνονται ορισµένες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 

πρώτη ανάγνωση, είτε αυτολεξεί, είτε εν µέρει, είτε ως προς το πνεύµα. Οι τροπολογίες αυτές 

βελτιώνουν ή αποσαφηνίζουν το κείµενο της προτεινόµενης οδηγίας. 

 

 Άλλες τροπολογίες ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζονται στην κοινή θέση, διότι το Συµβούλιο 

συµφώνησε ότι ήταν περιττές ή απαράδεκτες ή, σε αρκετές περιπτώσεις, διότι οι διατάξεις 

της αρχικής πρότασης της Επιτροπής είτε διαγράφηκαν είτε επαναδιατυπώθηκαν σε µεγάλο 

βαθµό. Αυτό ισχύει κυρίως στα παραρτήµατα. Το Συµβούλιο αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη απλούστευση και αποσαφήνισή τους για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 

εφαρµογή τους. 

 

 Πολλές τροπολογίες δεν περιελήφθησαν στον κοινή θέση διότι το Συµβούλιο εκτιµά ότι δεν 

τηρούν τον Οδηγό για τη σύνταξη των κοινοτικών νοµοθετικών κειµένων, καθόσον 

επαναλάµβαναν, ερµήνευαν ή ήταν σε αντίφαση µε διατάξεις της οδηγίας πλαισίου για τα 

ύδατα, αριθ. 2000/60/ΕΚ. 

 

 Ορισµένες τροπολογίες απορρίφθηκαν διότι εκτιµήθηκε ότι επιχειρούσαν να εισαγάγουν 

διατάξεις εκτός του πεδίου εφαρµογής της πρότασης όπως έχει οριστεί από την οδηγία 

πλαίσιο, ή διότι καλύπτονται από άλλα ισχύοντα νοµοθετικά κείµενα. 
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 Η κοινή θέση περιλαµβάνει επίσης και άλλες αλλαγές εκτός εκείνων που περιέχονται στη 

γνώµη σε πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συµβούλιο επεδίωξε 

ειδικότερα να οργανώσει όσο το δυνατόν πιο ορθολογικά τη δοµή της προτεινόµενης πράξης, 

για να βοηθήσει στη βελτίωση της κατανόησης, από τις αρµόδιες αρχές και τους πολίτες, των 

απαιτήσεων που επιβάλλονται στα κράτη µέλη. Επιπλέον, προστέθηκαν ορισµένες 

συντακτικές αλλαγές είτε για να διευκρινιστεί το κείµενο, είτε για να διασφαλιστεί η 

συνολική συνοχή της οδηγίας. 

 

 Συγκεκριµένα 

 Το Συµβούλιο συµφώνησε ειδικότερα ότι : 

 

• Η τροπολογία 1 και το πρώτο µέρος της τροπολογίας 2 παρουσιάζουν ασάφειες όσον 

αφορά τη διαφορά µεταξύ «ρύπανσης» και «υποβάθµισης». Στο άρθρο 1 προστέθηκε 

αναφορά στην ανάγκη πρόληψης της υποβάθµισης της κατάστασης των συστηµάτων 

υπόγειων υδάτων, η οποία συνάδει µε την ΟΠΥ. 

• Η τροπολογία 3 θα επέβαλε σε όλα τα συστήµατα υπόγειων υδάτων τα πρότυπα που 

εφαρµόζονται στα συστήµατα που χρησιµοποιούνται για την άντληση πόσιµου ύδατος, 

γεγονός που την καθιστούσε µη ρεαλιστική. Το αυτό ισχύει και για πρώτο µέρος της 

τροπολογίας 62 (το δεύτερο µέρος της οποίας έγινε αποδεκτό από το Συµβούλιο), το 

σηµείο 2 β) της τροπολογίας 65 και την τροπολογία 68. 

• Οι στόχοι των τροπολογιών 95 και 100 καλύπτονται καλύτερα µέσω των κοινοτικών 

προγραµµάτων πλαισίων για την έρευνα. 

• Η τροπολογία 4 δεν συνάδει µε την ΟΠΥ στην οποία γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ 

επιπέδων προστασίας για τα υπόγεια και τα επιφανειακά ύδατα. 

• Οι τροπολογίες 7, 10 και 80, καθώς και το σηµείο (αα) της τροπολογίας 15 εξετάζουν 

την ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων. Το σηµείο αυτό είναι εκτός πεδίου 

εφαρµογής της θυγατρικής οδηγίας η οποία ασχολείται αποκλειστικά µε την ποιοτική 

κατάσταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της ΟΠΥ. 

• Οι τροπολογίες 8 και 9, αναφορικά µε άλλους τοµείς πολιτικής, δεν τηρούν τον Οδηγό 

για τη σύνταξη των κοινοτικών νοµοθετικών κειµένων, όπως και η τροπολογία 13, η 

οποία εκτιµάται ότι ερµηνεύει την ΟΠΥ αντί να αιτιολογεί την οδηγία περί υπόγειων 

υδάτων. 

• Η τροπολογία 11 είναι περιττή διότι το κείµενο της κοινής θέσης θεσπίζει, δυνάµει του 

άρθρου 6, καθεστώς ισοδύναµο µε εκείνο της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ. 
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• Η τροπολογία 16 επαναλαµβάνει τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΟΠΥ που ορίζει 
σαφώς ευθύνες ως προς τον χαρακτηρισµό των συστηµάτων υπόγειων υδάτων. 

• Η τροπολογία 17 δεν γίνεται αποδεκτή διότι το Συµβούλιο εκτιµά ότι η σαφής 
διάκριση, τόσο εννοιολογική όσο και ορολογική, µεταξύ ποιοτικών προτύπων που 
ορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και κατώτατων τιµών που καθορίζονται από τα κράτη 
µέλη σύµφωνα µε τις εθνικές υδρογεωλογικές ιδιαιτερότητές τους, αποτελεί ουσιαστικό 
στοιχείο της προτεινόµενης οδηγίας. Η εξασθένηση ή η απόρριψη της προσέγγισης 
αυτής θα περιπλέξει την εφαρµογή της και θα την καταστήσει λιγότερο 
αποτελεσµατική ως προς τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Το αυτό ισχύει για όλο το 
κείµενο, συνολικώς ή µερικώς στις τροπολογίες 30, 31, 34, 36, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 
89, και 90. 

• Η τροπολογία 18 γίνεται κατ' αρχήν αποδεκτή, ωστόσο αποσαφηνίστηκε για την 
καλύτερη ερµηνεία της έννοιας των τάσεων που οδηγούν δυνητικά σε 
περιβαλλοντικούς κινδύνους. 

• Οι τροπολογίες 19 και 20 γίνονται εν µέρει αποδεκτές αλλά η διατύπωσή τους δεν 
συνάδει µε την ΟΠΥ. Στοιχεία και από τις δύο τροπολογίες έχουν συνδυαστεί στο 
άρθρο 2, παράγραφος 4. 

• Η τροπολογία 21 επαναπροσδιορίζει υφιστάµενο όρο στην ΟΠΥ και θα µπορούσε να 
προκαλέσει σύγχυση. Η ΟΠΥ απαιτεί να «µην υπάρχει υποβάθµιση της κατάστασης 
των συστηµάτων υπόγειων υδάτων» και όχι της ποιότητας. 

• Οι τροπολογίες 22 και 24, όπως και το πρώτο µέρος της τροπολογίας 38, αναφέρονται 
σε έννοιες που δεν χρησιµοποιούνται ως έχουν στην κοινή θέση, και παρουσιάζει 
σοβαρές πρακτικές δυσκολίες. Ωστόσο, το ζήτηµα των συγκεντρώσεων που απαντούν 
στη φύση (που θίγεται και στην τροπολογία 91), καλύπτεται από την 7η αιτιολογική 
παράγραφο. 

• Οι τροπολογίες 23, 49 και 93 εισάγουν ένα νέο, πολύπλοκο και περιττό όρο που θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη παρερµηνεία. Η ιστορική µόλυνση καλύπτεται 
επαρκώς από γενικότερες διατάξεις στην κοινή θέση και στην ΟΠΥ. 

• Η τροπολογία 56 δεν συνάδει µε το πεδίο εφαρµογής της προτεινόµενης οδηγίας. 
• Η τροπολογία 27 δεν είναι συµβατή µε την άποψη του Συµβουλίου ότι τα ποιοτικά 

πρότυπα και οι κατώτατες τιµές ορίζονται σε επίπεδα ανάλογα µε τον κίνδυνο στον 
οποίον εκτίθενται τα συστήµατα υπόγειων υδάτων. 

• Οι τροπολογίες 57 και 59 είναι περιττές δεδοµένου ότι στην κοινή θέση εξετάζεται η 
έννοια της καλής και της ανεπαρκούς χηµικής κατάστασης. 

• Η τροπολογία 37 περιττεύει όσον αφορά τους ορισµούς των ρυπαντών και της 
ρύπανσης που περιέχονται στην ΟΠΥ. 

• Η τροπολογία 40 είναι απαράδεκτη διότι για την εφαρµογή του προγράµµατος των 
µέτρων υπεύθυνα είναι τα κράτη µέλη. 
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• Τα ζητήµατα που πραγµατεύονται οι τροπολογίες 41 και 58 καλύπτονται από τα 

Παραρτήµατα IV και ΙΙΙ της κοινής θέσης αντιστοίχως. 

• Η τροπολογία 46 είναι απαράδεκτη διότι περιέχει διάταξη από την οδηγία 80/68/ΕΟΚ 

σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο, που θα την καθιστούσε ανεφάρµοστη. 

• Οι τροπολογίες 51, 52 και 54 επαναλαµβάνουν τις διατάξεις της ΟΠΥ. Όσον αφορά την 

τροπολογία 50, το Συµβούλιο χρησιµοποιεί, στο άρθρο 6, παράγραφος 4 διατύπωση 

που εµπνέεται από το άρθρο 15 της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ, έχοντας κατά νου την ανάγκη 

περιορισµού των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων. 

• Η τροπολογία 55 αποκλείει αδικαιολόγητα το Παράρτηµα ΙΙΙ από ενδεχόµενη τεχνική 

προσαρµογή. 

• Η προτεινόµενη απαλοιφή στην τροπολογία 60 θα οδηγούσε σε ασυµβατότητα µεταξύ 

της παρούσας οδηγίας περί υπόγειων υδάτων και της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ. Στην κοινή 

θέση διευκρινίζεται η σχέση µεταξύ των δύο αυτών οδηγιών. 

• Η τροπολογία 64 είναι πλέον άνευ αντικειµένου, διότι στην κοινή θέση εξετάζεται µε 

διαφορετικό τρόπο το ζήτηµα της συµµόρφωσης. Στόχος είναι να αποφευχθεί η 

κατάσταση κατά την οποία η µη συµµόρφωση σε ένα µόνο σηµείο δειγµατοληψίας θα 

συνεπάγετο µη συµµόρφωση για το σύνολο του συστήµατος υπόγειων υδάτων ή 

οµάδας συστηµάτων (πρβ. άρθρο 4 και Παράρτηµα ΙΙΙ). 

• Οι τροπολογίες 73, 76, 77, 78, 79 (πρώτο µέρος), 83, 84 και 85 είναι πλέον άνευ 

αντικειµένου. Το Συµβούλιο θεωρεί ειδικότερα ότι η προσέγγιση των σταθερών 

χρονικών συχνοτήτων της αρχικής πρότασης είναι ανεφάρµοστη λόγω της 

ποικιλοµορφίας των υδρογεωλογικών συνθηκών που απαντούν στην ΕΕ και διότι θα 

πρέπει να καθοριστούν κοινά κριτήρια µόνο για τον εντοπισµό των τάσεων και για το 

σηµείο εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων (Παράρτηµα IV). Το δεύτερο µέρος 

της τροπολογίας 79 (όµοιο µε εκείνο της τροπολογίας 89) ενσωµατώθηκε ως προς το 

πνεύµα στο Παράρτηµα IV, σηµείο 1.3. 

• Η τροπολογία 81 προκαλεί σύγχυση και δεν συνάδει µε την ΟΠΥ. Στο άρθρο 5, 

παράγραφος 2 της κοινής θέσης, διευκρινίζεται ωστόσο ποια ύδατα πρέπει να 

προστατεύονται. 
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Το Συµβούλιο εκτιµά ότι η κοινή θέση αποτελεί µια ισορροπηµένη δέσµη µέτρων που θα 

συµβάλει στην επιδίωξη των στόχων της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 174, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ και θα προωθήσει την 

προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 

συµβατότητα µε τις διατάξεις περί υπόγειων υδάτων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Επιπλέον 

επιτρέπει την αποτελεσµατική εφαρµογή της οδηγίας από τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας 

δεόντως υπόψη τις επιµέρους υδρογεωγραφικές ιδιοµορφίες σε εθνικό επίπεδο. 

 

Το Συµβούλιο προσβλέπει σε εποικοδοµητικές συζητήσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε 

στόχο την έγκαιρη έκδοση της οδηγίας. 

 

 

 

     





 
15149/05 ADD 1  Ε∆/γν 1 
 JUR   EL 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 5 ∆εκεµβρίου 2005 (13.12) 
(OR. fr/en/sv)) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
2003/0210 (COD)  

15149/05 
ADD 1 
 
 
 

  
CODEC 1119 
ENV 570 
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Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 

µε την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση 
[πρώτη ανάγνωση] 
- Έγκριση (κθ + δ) 
α) της κοινής θέσης 
β) του σκεπτικού του Συµβουλίου 
- ∆ηλώσεις 

 
∆ήλωση της Επιτροπής 

 
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να επιδιώκει την πλήρη και ορθή εφαρµογή της οδηγίας για τις 
νιτρικές ενώσεις στα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένης, όταν απαιτείται, της προσφυγής στις 
προβλεπόµενες από τη Συνθήκη διαδικασίες σε περίπτωση παραβάσεων. 
 
Μέχρι τον Μάρτιο του 2007, και σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 3 της οδηγίας-πλαισίου για 
τα ύδατα, η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει την πρώτη της έκθεση προόδου σχετικά µε την εφαρµογή της 
εν λόγω οδηγίας.  Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή θα εξετάσει το θέµα της νιτρορύπανσης και ιδίως 
την ανάγκη να εξασφαλισθεί : 
 
i) µέγιστη δυνατή συνοχή κατά την εφαρµογή της οδηγίας για τις νιτρικές ενώσεις, της οδηγίας-
πλαισίου για τα ύδατα και της παρούσας οδηγίας, 
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ii) υψηλό επίπεδο προστασίας κατά της ρύπανσης από νιτρικές ενώσεις για όλους τους 
υπόγειους υδάτινους όγκους που χρησιµοποιούνται ως πηγές πόσιµου ύδατος και 
 
iii) ότι οι γενικοί στόχοι του άρθρου 4 της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (επίτευξη καλής 
κατάστασης µέχρι το 2015) µπορούν να τηρηθούν. 
 

∆ήλωση της Σουηδίας, διευκρινιστική της ψήφου της, προς καταχώρηση στα πρακτικά 
 
Η Σουηδία καταψήφισε την προτεινόµενη οδηγία για τα υπόγεια ύδατα.  Η Σουηδία φρονεί ότι τα 
ποιοτικά πρότυπα για τις νιτρικές ενώσεις που προβλέπει η οδηγία για την προστασία των υπόγειων 
υδάτων πρέπει επίσης να εφαρµοσθούν στον αγροτικό τοµέα και δεν µπορεί να δεχθεί την αρχή της 
εφαρµογής λιγότερο αυστηρών απαιτήσεων όσον αφορά τις νιτρικές ενώσεις γεωργικής 
προέλευσης απ’ ότι για άλλους τοµείς δραστηριοτήτων. 
 
Η νιτρορύπανση από τη γεωργία και οι δυσµενείς επιπτώσεις της στα υπόγεια ύδατα θα πρέπει να 
εξετασθούν ως ένα σύνολο µαζί µε άλλες νιτρικές απορρίψεις προκειµένου να εξασφαλισθεί 
αρκετά υψηλό επίπεδο προστασίας των υπόγειων υδάτων και να εξευρεθούν τα πιο 
αποτελεσµατικά µέτρα από πλευράς κόστους.  Κατά την άποψη µας, αυτό µπορεί να επιτευχθεί 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο µε την συµπλήρωση της εφαρµογής της οδηγίας για τις νιτρικές 
ενώσεις µε ένα γενικό ποιοτικό πρότυπο για τις νιτρικές ενώσεις στην οδηγία για την προστασία 
των υπόγειων υδάτων.  Μολονότι η οδηγία για τις νιτρικές ενώσεις ορίζει ανώτατο επίπεδο τιµών 
και απαιτεί τη λήψη µέτρων σε περίπτωση υπέρβασής τους, η νοµική ισχύς της είναι πολύ πιο 
περιορισµένη και, σε πολλούς τοµείς, παρέχει ανεπαρκή προστασία για τα υπόγεια ύδατα. 
 
 

________________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 10.2.2006 
COM(2006) 50 τελικό 

2003/0210 (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 προστασία των υπόγειων 

υδάτων από τη ρύπανση 
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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 προστασία των υπόγειων 

υδάτων από τη ρύπανση 
 

(Κείµενο που ενδιαφέρει τον ΕΟΧ) 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης του ΕΚ και του Συµβουλίου 
(έγγραφο COM(2003) 550 τελικό – 2003/0210(COD): 

22 Σεπτεµβρίου 2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

31 Μαρτίου 2004 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: 12 Φεβρουαρίου 2004 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη 
ανάγνωση: 

28 Απριλίου 2005 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 22 Ιουνίου 2005 

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης 23.1.2006 

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν σηµαντικό φυσικό πόρο που κυρίως χρησιµοποιείται για την 
άντληση πόσιµου ύδατος, τη βιοµηχανία και τη γεωργία. Παράλληλα έχει υψηλή 
περιβαλλοντική αξία δεδοµένου ότι αλληλεπιδρά µε τα επιφανειακά ύδατα και τους 
υγρότοπους και ως εκ τούτου αντιπροσωπεύει καθοριστικής σηµασίας µέρος του κύκλου του 
ύδατος που επιβάλλεται να προστατευθεί. 

Η πρόληψη της ρύπανσης των υπογείων υδάτων αποτέλεσε µέριµνα της κοινοτικής 
νοµοθεσίας από το 1980 και, πιο πρόσφατα, µέσω της οδηγίας πλαίσιο για το νερό που 
εκδόθηκε το 2000.  

Ωστόσο, εξακολουθούν να µην υφίστανται σαφή κριτήρια σχετικά µε τον καθορισµό 
ποιοτικών στόχων για τα υπόγεια ύδατα, και ιδιαίτερα την καλή χηµική τους κατάσταση. 
Επιπλέον χρειάζεται να ληφθούν ειδικά µέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης 
των υπογείων υδάτων. Αυτό αναγνωρίστηκε κατά την έγκριση της οδηγίας πλαίσιο για το 
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νερό το άρθρο 17 της οποίας καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την 
αντιµετώπιση των ως άνω αναγκών. 

Βάσει των ανωτέρω, και µετά από τη διενέργεια αναλυτικών διαβουλεύσεων µε τους 
εµπλεκόµενους η Επιτροπή δηµοσίευσε πρόταση για νέα οδηγία σχετικά µε την προστασία 
των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση το Σεπτέµβριο του 20031. Η εν λόγω πρόταση περιέχει 
τα κάτωθι κύρια στοιχεία: 

• καθεστώς συµµόρφωσης για την αξιολόγηση της καλής χηµικής κατάστασης των 
υπογείων υδάτων όσον αφορά περιορισµένο αριθµό ρύπων όπου επικρατούν τα 
υφιστάµενα κοινοτικά πρότυπα· 

• κριτήρια για την αξιολόγηση της χηµικής κατάστασης των υπογείων υδάτων βάσει των 
προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας, που καλούνται να καθιερώσουν τα κράτη µέλη στο 
εκάστοτε ενδεδειγµένο επίπεδο (εθνικό, λεκάνης του ποταµού ή επιµέρους υπογείων 
υδάτων), ανάλογα µε τις διακυµάνσεις των συνθηκών που χαρακτηρίζουν τα υπόγεια 
ύδατα, τις υφιστάµενες πιέσεις και τις σχετικές χηµικές ουσίες· 

• κριτήρια για τον εντοπισµό ουσιαστικών ανοδικών τάσεων στις συγκεντρώσεις των ρύπων 
των υπογείων υδάτων και καθορισµό των εναρκτήριων σηµείων αναστροφής της τάσης· 

• µέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισµό των άµεσων και έµµεσων εισροών ρύπων στα 
υπόγεια ύδατα. 

Η πρόταση παρέχει σαφείς προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας πλαίσιο για το νερό σε ό,τι αφορά τα υπόγεια ύδατα. 
Παράλληλα η πρόταση εξασφαλίζει την ενδεδειγµένη ισορροπία µεταξύ θεµάτων που θα 
πρέπει να αντιµετωπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο και θεµάτων τα οποία είναι σκοπιµότερο να 
αφεθούν στα κράτη µέλη. 

3- ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

3.1 Γενικά σχόλια 

Στην τροποποιηµένη πρότασή της, η Επιτροπή αποδέχθηκε πλήρως, εν µέρει ή επί της αρχής 
67 από τις 89 τροποποιήσεις που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη 
ανάγνωση. 54 τροποποιήσεις έχουν πλέον ενσωµατωθεί, επιλέξει ή ως προς το νόηµα, στην 
κοινή θέση. 

Η Επιτροπή αποδέχθηκε όλες τις τροπολογίες που επιδίωκαν να διευκρινισθεί το πεδίο 
εφαρµογής της πρότασης, ιδίως µάλιστα όσες αφορούσαν το καθεστώς συµµόρφωσης 
σχετικά µε την καλή χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων. Η Επιτροπή δεν αποδέχθηκε 
τροπολογίες οι οποίες επαναλάµβαναν διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για το νερό και 
αναφέρονταν στα οικοσυστήµατα των υπόγειων υδάτων. 

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε καθοριστικής σηµασίας τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που αφορούσαν τη συµµόρφωση προς τους κανόνες για την καλή χηµική 
κατάσταση των υπογείων υδάτων, τον εντοπισµό και την αναστροφή των τάσεων καθώς και 

                                                 
1 COM(2003) 550 τελικό, 19.9.2003 
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τις εξαιρέσεις που σχετίζονταν µε τις διατάξεις περί πρόληψης ή περιορισµού της εισροής 
ρύπων. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση που εγκρίθηκε µε ειδική πλειοψηφία στις 8.12.2005 εν 
γένει δεν µεταβάλλει ως προς την προσέγγιση ή τους στόχους την πρόταση και κατά συνέπεια 
µπορεί να την υποστηρίξει γενικά µε τη µορφή που έχει σήµερα. 

3.2 Λεπτοµερή σχόλια 

3.2.1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και 
ενσωµατώθηκαν πλήρως, εν µέρει ή καταρχήν στην κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, 47, 
48, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 88, 89 και 90 ενσωµατώθηκαν σε διάφορους βαθµούς. 
Αποσαφηνίζουν τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καλής χηµικής κατάστασης των 
υπογείων υδάτων και τις διατάξεις για την «πρόληψη ή τον περιορισµό». Η τροπολογία 60 
έγινε δεκτή από την Επιτροπή υπό την προϋπόθέση ότι θα περιλάβει παραποµπή στην οδηγία 
για τη νιτρορρύπανση η οποία ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση, αυτό ευθυγραµµίζεται προς 
το πνεύµα της τροπολογίας 64. Το µέρος Γ της κοινής θέσης βασικά καλύπτει τις τροπολογίες 
66, 67, 68, 69, 70 και 71, µε τη διαφορά ότι ο όρος «τιµές κατωφλίου » διατηρήθηκε από το 
Συµβούλιο µολονότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε να χρησιµοποιηθεί µόνο ο όρος 
«ποιοτικά πρότυπα για τα υπόγεια ύδατα». Ελήφθη επίσης υπόψη η τροπολογία 72. Τέλος οι 
τροπολογίες 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83 και 84 σχετικά µε τις τεχνικές απαιτήσεις 
για την αξιολόγηση και την αναστροφή των τάσεων ενσωµατώθηκαν εν µέρει ή καταρχήν 
στην κοινή θέση. Το Συµβούλιο αποφάσισε να απλοποιήσει το παράρτηµα IV 
ενσωµατώνοντας γενικές διατάξεις όσον αφορά τις απαιτήσεις για τον χαρακτηρισµό και την 
αναστροφή των τάσεων, αντί της διατήρησης πινάκων µε κοινές χρονικές διάρκιες που 
ενδεχοµένως να µην µπορούσαν να εφαρµοστούν σε όλες τις περιπτώσεις υπογείων υδάτων. 

3.2.2 Κοινοβουλευτικές τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή αλλά 
ενσωµατώθήκαν πλήρως, εν µέρει ή καταρχήν στην κοινή θέση 

Η τροπολογία 18 απορρίφθηκε από την Επιτροπή, αλλά ενσωµατώθηκε εν µέρει στην κοινή 
θέση. Η συγκεκριµένη τροπολογία αναφέρεται σε αυξήσεις των συγκεντρώσεων των ρύπων 
στα υπόγεια ύδατα που θεωρούνται σηµαντικές από περιβαλλοντική σκοπιά. Το Συµβούλιο 
άλλαξε τη διατύπωση που είναι πλέον σαφέστερη στον αντίστοιχο νέο ορισµό 3 του άρθρου 
2. Η τροπολογία 50 είχε επίσης απορριφθεί αλλά ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση ως 
παράγραφος 4 του άρθρου 6. 

3.2.3 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και το 
Συµβούλιο και δεν ενσωµατώθήκαν στην κοινή θέση  

Οι τροπολογίες 3, 4, 7, 10, 11, 16, 21, 23, 27, 40, 49, 93, 51, 52, 54, 56, 62 και 80 
απορρίφθηκαν και από τα δύο θεσµικά όργανα και δεν συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση. 
Οι ως άνω τροπολογίες επαναλάµβαναν διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για το νερό, 
παραδείγµατος χάρη όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα που χρησιµοποιούνται για πόση (3, 4, 
62), ποσοτικά θέµατα που αφορούσαν τα υπόγεια ύδατα (7, 10 και 80), αναφορές σε 
ανθρώπινα ή οικοτοξικολογικά κριτήρια (27), ή προσέθεταν νέες διατάξεις σχετικά µε τη 
διαχείριση τοποθεσιών που έχουν ήδη από καιρό υποστεί ρύπανση (23, 93 και 49). Ένα µέρος 
της τροπολογίας 88 (για τα οικιακά απόβλητα) απορρίφθηκε. ∆εν διατηρήθηκαν τα 
προληπτικά µέτρα (51) και οι διατάξεις σχετικά µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (52) 
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ούτε οι ειδικές διατάξεις για τα ιαµατικά λουτρά και τις ιαµατικές πηγές (54). Η τροπολογία 
56, που αναφερόταν στο INSPIRE (Υποδοµή για Χωρικές Πληροφορίες στην Ευρώπη)2, 
επίσης δεν συµπεριλήφθηκε. Τέλος, θεωρήθηκε ότι θα ήταν άστοχο να περιληφθούν στην 
οδηγία συστάσεις για έρευνες και ως εκ τούτου οι τροπολογίες 95 και 100 δεν έγιναν δεκτές. 

3.2.4 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές πλήρως, εν µέρει ή καταρχήν από 
την Επιτροπή αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 1, 8, 15, 22, 24, 25, 36, 37, 38, 41, 46 και 91 έγιναν δεκτές εν µέρει ή 
καταρχήν από την Επιτροπή αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στο κείµενο της τελικής κοινής θέσης. 
Ορισµένες από τις ως άνω τροπολογίες αφορούσαν συντακτικές αλλαγές όπως την προσθήκη 
του όρου «χηµική» στην ρύπανση σε όλο το κείµενο (1) και των λέξεων «ως αποτέλεσµα των 
επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του ανθρώπου» στο άρθρο 5 (37) άλλες ήταν 
ουσιαστικότερες (παραδείγµατος χάρη η ενσωµάτωση νέας αιτιολογικής σκέψης για τις 
γεωργικές / δασοκοµικές πρακτικές (8), νέοι ορισµοί σχετικά µε τη «συγκέντρωση µη 
εκτεθειµένου περιβάλλοντος» (ενίοτε αναφερόµενη ως «συγκέντρωση βάθους, υποβάθρου, 
φυσιολογική συγκέντρωση ρύπων» και η οποία στην ελληνική µετάφραση του Κοινοβουλίου 
αποδόθηκε ως «υποβόσκουσα συγκέντρωση») (22) και την «βασική συγκέντρωση» (24, 38) ή 
αναφορές στα φυσικά γεωγενή επίπεδα που καθορίζονται για τους ρύπους (91), που θα ήταν 
χρήσιµα και σύµφωνα µε την κοινή θέση. Η πιθανή πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση 
του παραρτήµατος Ι της πρότασης επίσης δεν έγινε δεκτή (36). ∆εν ενσωµατώθηκε στο 
κείµενο νέο άρθρο για τις µεθόδους µέτρησης (όπως πρότεινε η τροπολογία 41) αν και θα 
ήταν σύµφωνο προς την αντίστοιχη διάταξη της κοινής θέσης στο παράρτηµα IV, 
παράγραφοι 1.2 εδάφια (β) και (γ) της πρότασης. Τέλος δεν συµπεριλήφθηκε στην κοινή 
θέση αναφορά σε µέτρα για τη διασφάλιση του ελέγχου των υπογείων υδάτων (46). 

3.2.5 Συµπληρωµατικές µεταβολές που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση 

Στο άρθρο 1, η τελευταία παράγραφος διευρύνθηκε ώστε να περιλάβει αναφορά στη διάταξη 
σχετικά µε την «πρόληψη ή τον περιορισµό» της οδηγίας πλαίσιο για το νερό και 
ενσωµατώθηκε ως χωριστή παράγραφος 2. 

Περιλήφθηκε νέος ορισµός σχετικά µε τα ποιοτικά πρότυπα για τα «υπόγεια ύδατα» στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 καθώς και την «τιµή κατωφλίου ρύπων» που συνδέεται πλέον µε τον 
συγκεκριµένο ορισµό (άρθρο 2 παράγραφος 2). Οι ορισµοί που έφεραν προηγουµένως τον 
αριθµό 2 και 3 (και είναι πλέον οι ορισµοί 3 και 4) τροποποιήθηκαν ελαφρά 
συµπεριλαµβάνοντας αναφορά στον «περιβαλλοντικό κίνδυνο» (ορισµός 3) ενώ οι «έµµεσες 
απορρίψεις» στην «εισροή» (που καλύπτει τόσο τις άµεσες όσο και τις έµµεσες εισαγωγές 
ρύπων στα υπόγεια ύδατα). 

Στην αρχική πρόταση το άρθρο 3 αφορούσε τα κριτήρια συµµόρφωσης για την καλή χηµική 
κατάσταση των υπογείων υδάτων, και ακολουθούσαν απαιτήσεις σχετικά µε την καθιέρωση 
των τιµών κατωφλίου. Αυτό έχει πλέον αλλάξει µε την κωδικοποίηση των κριτηρίων για την 
αξιολόγηση της χηµικής κατάστασης των υπογείων υδάτων στο άρθρο 13 συγκεκριµένα µε 
την καθιέρωση «ποιοτικών προτύπων για τα υπόγεια ύδατα» και «τιµών κατωφλίου» καθώς 
και συµπεριλαµβάνοντας απαιτήσεις σχετικά µε την καθιέρωση των τελευταίων µε 
συµπληρωµατικές διατάξεις για τα διασυνοριακά υπόγεια ύδατα. Η ηµεροµηνία κατά την 
οποία επιβάλλεται να κοινοποιηθούν οι τιµές κατωφλίου άλλαξε από το 2006, που είχε 

                                                 
2 COM(2004) 516 τελικό 
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προτείνει η Επιτροπή, στο 2008.  

Η αναδιάρθρωση του άρθρου 3 είχε ως λογική συνέπεια όλα τα στοιχεία σχετικά µε τη 
συµµόρφωση να παρατεθούν πλέον στο άρθρο 4, συµπεριλαµβανόµενων των διατάξεων που 
αρχικά είχαν καλυφθεί µε το παράρτηµα Ι (και ιδίως την υποσηµείωση 22), εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ελαστικότητα ως προς την αρχή «ένα εκτός όλα εκτός» (ήτοι την αρχή που 
προβλέπει ότι όταν σε ένα σηµείο παρατηρείται υπέρβαση του προτύπου αυτό αρκεί για να 
ταξινοµηθούν τα υπόγεια ύδατα ως υπόγεια ύδατα ανεπαρκούς χηµικής κατάστασης) µε µία 
προσέγγιση που να βασίζεται στους υφιστάµενους κινδύνους. 

Το πνεύµα του άρθρου 5 παραµένει ως είχε στην αρχική πρόταση αλλά περιλαµβάνει πλέον 
διατάξεις που εισήχθησαν από το τέως παράρτηµα IV, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
αναλυτικότερο. Συµπεριλήφθηκε νέα διάταξη όσον αφορά τους λόγους που συντρέχουν για 
να οριστεί η έννοια του εναρκτήριου σηµείου αναστροφής των τάσεων. 

Το άρθρο 6 διευρύνθηκε επίσης ουσιαστικά καλύπτοντας διατάξεις σχετικά µε την «πρόληψη 
ή τον περιορισµό» εισροών ρύπων (αντί να γίνεται αναφορά στις έµµεσες απορρίψεις όπως 
συνέβαινε στην αρχική πρόταση). Οι ρύποι των οποίων οι εισροές πρέπει να προλαµβάνονται 
ή να περιορίζονται και τα αντίστοιχα µέτρα διευκρινίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Νέες 
διατάξεις σχετικά µε τις διάχυτες πηγές περιλαµβάνονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Τέλος, 
σειρά εξαιρέσεων, που είτε αναφέρονται σε διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για το νερό και της 
οδηγίας 80/68/ΕΟΚ είτε τονίζουν τις επιτρεπόµενες πρακτικές διαχείρισης των υδάτων, 
ενσωµατώθηκαν στο άρθρο 6 παράγραφος 3.  

Το άρθρο 7 τροποποιήθηκε ελαφρά και αναφέρεται πλέον σε «οιαδήποτε νέα διαδικασία 
έγκρισης» αντί να γίνεται αναφορά σε «προκαταρκτικές έρευνες και έκδοση αδειών». 

Το άρθρο 8 παραµένει βασικά αµετάβλητο. 

Ο πυρήνας του κειµένου του άρθρου 9 επίσης παραµένει αµετάβλητος, αλλά τροποποιήθηκε 
η ηµεροµηνία εφαρµογής σε 24 αντί 18 µήνες. 

Βελτιώθηκε η σαφήνεια του παραρτήµατος Ι µετατρέποντας τις σηµειώσεις σε χωριστές 
παραγράφους που διευκρινίζουν το πεδίο εφαρµογής και την ισχύ των ποιοτικών προτύπων 
για τα υπόγεια ύδατα. Το σχόλιο στη δεξιά στήλη του πίνακα που αφορά τις αζωτούχες 
ενώσεις διευρύνθηκε ώστε να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ αντί να αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο σε ζώνες που 
είναι ευπαθείς στη νιτρορρύπανση. Τέλος περιλήφθηκε στον πίνακα η τιµή 0,5 µg/l για το 
«σύνολο των φυτοφαρµάκων». 

Τροποποιήθηκε η αλληλουχία των παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ. Το παράρτηµα ΙΙ, µέρος Α 
αφορά πλέον τις κατευθυντήριες γραµµές για την καθιέρωση τιµών κατωφλίου (νέο κείµενο 
το οποίο ευθυγραµµίζεται προς την τροπολογία 65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). 
Ελάχιστοι κατάλογοι ουσιών ή ιόντων που αφορούν τις τιµές κατωφλίου περιλήφθηκαν στο 
µέρος Β, χωρίζοντας τους πίνακες (που αρχικά ήταν το παράρτηµα ΙΙΙ) σε τρεις διαφορετικές 
κατηγορίες και διευκρινίζοντας ότι οι τιµές κατωφλίου που συνδέονται µε τις συγκεντρώσεις 
άλατος λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων µπορεί να υπολογίζονται βάσει των θειικών 
ιόντων, του χλωρίου ή της ηλεκτρικής αγωγιµότητας. Το µέρος Γ του παραρτήµατος 
περιλαµβάνει πλέον το τέως µέρος Β του παραρτήµατος ΙΙΙ µε επιπλέον λεπτοµέρειες που 
βελτιώνουν το κείµενο. 
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Το παράρτηµα ΙΙΙ αφορά πλέον την αξιολόγηση της χηµικής κατάστασης των υπόγειων 
υδάτων και διευρύνει το αρχικό κείµενο του τέως παραρτήµατος ΙΙ µε λεπτοµέρειες και 
παραποµπές στο άρθρο 4. 

Τέλος το παράρτηµα IV απλοποιήθηκε για να παράσχει γενικές απαιτήσεις µάλλον παρά 
προδιαγραφές, ιδίως όσον αφορά τη χρονική διάρκεια, που ενδέχεται να µην ισχύουν για όλες 
τις περιπτώσεις υπογείων υδάτων στην Ευρώπη. Αντιστοίχως διεγράφησαν οι πίνακες των 
αρχικών παραγράφων 1.2(γ) και 2.3 και προσετέθησαν νέες απαιτήσεις σχετικά µε τις 
τοποθεσίες και τις συχνότητες παρακολούθησης. 

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Οι αλλαγές εκ µέρους του Συµβουλίου συµβάλλουν στη διευκρίνηση της πρότασης και 
ευθυγραµµίζουν την εφαρµογή της προς τις αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για το 
νερό. Ως εκ τούτου η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση. 




