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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η οδηγία 98/83/ΕΚ θέσπισε το 

νομικό πλαίσιο για την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς 

επιπτώσεις τυχόν μόλυνσης του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης, διασφαλίζοντας 

ότι αυτό είναι υγιεινό και καθαρό. Η 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιδιώκει 

τον ίδιο στόχο. Για τον σκοπό αυτόν, 

επιβάλλεται να θεσπιστούν σε ενωσιακό 

επίπεδο οι ελάχιστες απαιτήσεις με τις 

οποίες πρέπει να συμμορφώνεται το νερό 

που προορίζεται για τον σκοπό αυτόν. Τα 

κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι το 

νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι 

απαλλαγμένο από οποιουσδήποτε 

μικροοργανισμούς και παράσιτα, καθώς 

και από ουσίες οι οποίες, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, συνιστούν δυνητικό κίνδυνο 

για την ανθρώπινη υγεία, και ότι πληροί τις 

εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις. 

(2) Η οδηγία 98/83/ΕΚ θέσπισε το 

νομικό πλαίσιο για την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς 

επιπτώσεις τυχόν μόλυνσης του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης, διασφαλίζοντας 

ότι αυτό είναι υγιεινό και καθαρό. Η 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιδιώκει 

τον ίδιο στόχο και θα πρέπει να παρέχει 

καθολική πρόσβαση σε τέτοιο νερό για 

όλους στην Ένωση. Για τον σκοπό αυτόν, 

επιβάλλεται να θεσπιστούν σε ενωσιακό 

επίπεδο οι ελάχιστες απαιτήσεις με τις 

οποίες πρέπει να συμμορφώνεται το νερό 

που προορίζεται για τον σκοπό αυτόν. Τα 

κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν όλα 

τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι 

το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι 

απαλλαγμένο από οποιουσδήποτε 

μικροοργανισμούς και παράσιτα, καθώς 

και από ουσίες οι οποίες, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, συνιστούν δυνητικό κίνδυνο 

για την ανθρώπινη υγεία, και ότι πληροί τις 

εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν καθολική πρόσβαση στο νερό για όλους στην ΕΕ. 
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 Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι 

η προστασία της ανθρώπινης υγείας από 

τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται 

στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι 

είναι υγιεινό και καθαρό. 

2. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι 

η προστασία της ανθρώπινης υγείας από 

τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται 

στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι 

είναι υγιεινό και καθαρό, καθώς και η 

παροχή καθολικής πρόσβασης σε νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής επιβάλλει νέες υποχρεώσεις που δεν αφορούν την ποιότητα του πόσιμου νερού. 

Το άρθρο 13 περιέχει κοινωνικά στοιχεία που συνδέονται με την προσβασιμότητα σε πόσιμο νερό, ενώ 

αναφέρεται άμεσα στις ευπαθείς και τις περιθωριοποιημένες ομάδες, στοιχεία τα οποία προστέθηκαν ως 

απάντηση στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Right2Water» και στο αίτημα κατοχύρωσης του 

δικαιώματος στο νερό στο δίκαιο της ΕΕ. Προκειμένου να διατηρηθεί το άρθρο 13 εντός του πεδίου 

εφαρμογής της οδηγίας, είναι σημαντικό να τροποποιηθεί ο τίτλος ώστε να περιλαμβάνει τη διάσταση της 

πρόσβασης στο νερό. 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 

της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

βελτιωθεί η πρόσβαση όλων σε νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης και να 

προωθηθεί η χρήση του στο έδαφός τους. 

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται όλα τα 

ακόλουθα: 

1. Τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη 

του άρθρου 9 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

παρασχεθεί καθολική πρόσβαση για όλους 

σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και να 

προωθηθεί η χρήση του στο έδαφός τους. 

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται όλα τα 

ακόλουθα: 

α) προσδιορισμός των ατόμων που δεν 

έχουν πρόσβαση σε νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης, και των αιτιών αυτής της 

αδυναμίας πρόσβασης (παραδείγματος 

χάρη, τα μέλη ευπαθών και 

περιθωριοποιημένων ομάδων), 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων βελτίωσης 

της πρόσβασης για τα άτομα αυτά και 

πληροφόρησή τους σχετικά με τις 

δυνατότητες σύνδεσης στο δίκτυο 

ύδρευσης ή σχετικά με εναλλακτικούς 

τρόπους πρόσβασης σε τέτοιο νερό· 

α) προσδιορισμός των ατόμων που δεν 

έχουν ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε 

νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών και 

περιθωριοποιημένων ομάδων, και των 

αιτιών αυτής της αδυναμίας πρόσβασης, 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων και 

ανάληψη δράσης βελτίωσης της 

πρόσβασης για τα άτομα αυτά και 

πληροφόρησή τους σχετικά με τις 

δυνατότητες σύνδεσης στο δίκτυο 

ύδρευσης ή σχετικά με εναλλακτικούς 

τρόπους πρόσβασης σε τέτοιο νερό· 

β) εγκατάσταση και συντήρηση 

εξοπλισμού εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων για την ελεύθερη πρόσβαση σε 

νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε 

δημόσιους χώρους· 

β) εγκατάσταση και συντήρηση 

εξοπλισμού εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων, συμπεριλαμβανομένων των 

σημείων επαναπλήρωσης, για την 

ελεύθερη πρόσβαση σε νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης σε δημόσιους χώρους, ιδίως 

σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας· 

αυτό υλοποιείται όπου είναι τεχνικά 

εφικτό, κατά τρόπο αναλογικό προς την 

ανάγκη λήψης τέτοιων μέτρων και 
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λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 

τοπικών συνθηκών, όπως το κλίμα και η 

γεωγραφία· 

γ) προώθηση της χρήσης του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης με τους εξής 

τρόπους: 

γ) προώθηση της χρήσης του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης με τους εξής 

τρόπους: 

i) έναρξη εκστρατειών ενημέρωσης 

των πολιτών σχετικά με την ποιότητα του 

νερού αυτού· 

i) έναρξη εκστρατειών ενημέρωσης 

των πολιτών σχετικά με την υψηλή 

ποιότητα του νερού της βρύσης και 

ευαισθητοποίησης σχετικά με το 

πλησιέστερο σημείο επαναπλήρωσης που 

έχει οριστεί· 

ii) προώθηση της παροχής τέτοιου 

νερού από τις δημόσιες διοικήσεις και στα 

δημόσια κτίρια· 

ii) διασφάλιση της δωρεάν παροχής 

τέτοιου νερού στις δημόσιες διοικήσεις 

και στα δημόσια κτίρια και αποθάρρυνση 

της χρήσης εμφιαλωμένου νερού σε 

πλαστικές φιάλες ή δοχεία μιας χρήσης 

στις εν λόγω δημόσιες διοικήσεις και στα 

δημόσια κτίρια· 

iii) προώθηση της δωρεάν παροχής 

τέτοιου νερού από εστιατόρια, καντίνες και 

υπηρεσίες τροφοδοσίας. 

iii) προώθηση της δωρεάν παροχής 

τέτοιου νερού σε πελάτες από εστιατόρια, 

καντίνες και υπηρεσίες τροφοδοσίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν καθολική πρόσβαση στο νερό για όλους στην ΕΕ. 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Όταν οι υποχρεώσεις που 

θεσπίζονται στο παρόν άρθρο βαρύνουν 

τις τοπικές δημόσιες αρχές σύμφωνα με 

το εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 

διαθέτουν τα μέσα και τους πόρους για να 

εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης και ότι 

οποιαδήποτε σχετικά μέτρα είναι 

αναλογικά προς την ικανότητα και το 

μέγεθος του οικείου δικτύου διανομής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν καθολική πρόσβαση στο νερό για όλους στην ΕΕ. 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Βάσει των στοιχείων που 

συγκεντρώθηκαν δυνάμει των διατάξεων 

του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α), 

η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη 

μέλη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων για να στηρίξουν τις 

δημοτικές αρχές στην ΕΕ που δεν 

διαθέτουν το απαραίτητο κεφάλαιο, 

προκειμένου οι τελευταίες να μπορέσουν 

να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνική 

βοήθεια, σε διαθέσιμους 

χρηματοδοτικούς πόρους της Ένωσης 

και σε μακροπρόθεσμα δάνεια με 

προνομιακό επιτόκιο, ιδίως για τους 

σκοπούς της συντήρησης και ανανέωσης 

των υποδομών ύδρευσης ώστε να 

εξασφαλίζεται η παροχή νερού υψηλής 

ποιότητας και να επεκταθούν οι 

υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης 

στις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες 

πληθυσμιακές ομάδες. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν καθολική πρόσβαση στο νερό για όλους στην ΕΕ. 

 


