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Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Ο

στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 17 Ιουνίου 2008 εν όψει της έγκρισης

οδηγίας 2008/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την 

τροποποίηση των οδηγιών 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ, 86/280/ΕΟΚ 
και 2000/60/ΕΚ

P6_TA(2008)0283

(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 204α του Κανονισμού, η προαναφερθείσα θέση διορθώνεται ως εξής:

1. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο 8α

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 21, παράγραφος 1 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της 
απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ 
ορίζεται τρίμηνη.

3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5α, 
παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
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2. Οι παραπομπές στην διαδικασία επιτροπής διορθώνονται ως εξής:

α) Το άρθρο 3 παράγραφος 5 διατυπώνεται ως εξής:

5. Το σημείο 3 του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας μπορεί να 
τροποποιηθεί σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 8α παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας.

β) Το άρθρο 4 παράγραφος 4 διατυπώνεται ως εξής:

4. Οι τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό ζωνών ανάμειξης 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία η οποία αναφέρεται στο 
άρθρο 8α, παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.

γ) Το άρθρο 5 παράγραφος 6 διατυπώνεται ως εξής:

6. Οι τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τον κατάρτιση καταλόγων θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 8α, 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.

δ) Το Παράρτημα Ι, Μέρος Β, σημείο 2, δεύτερο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:

Ωστόσο, δυνάμει του τμήματος 1.3.4 του Παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν στατιστικές μεθόδους, όπως ο υπολογισμός του 
εκατοστημορίου, με στόχο να διασφαλίζεται αποδεκτό επίπεδο εμπιστοσύνης και 
ακρίβειας για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης προς τα ΜΕΣ-ΠΠΠ. Εάν το πράξουν, 
οι στατιστικές αυτές μέθοδοι συμμορφώνονται προς τους λεπτομερείς κανόνες που 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 8α, παράγραφος 2, της 
παρούσας οδηγίας.

3. Το Παράρτημα Ι, Μέρος Β, σημείο 1, δεύτερο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:

Ο υπολογισμός του αριθμητικού μέσου, η εφαρμοζόμενη αναλυτική μέθοδος καθώς και, 
όπου δεν υφίσταται κατάλληλη αναλυτική μέθοδος που να συμμορφώνεται με τα 
κριτήρια ελάχιστων επιδόσεων, η μέθοδος εφαρμογής ΠΠΠ πρέπει να συμφωνούν με τις 
εκτελεστικές πράξεις οι οποίες καθορίζουν τεχνικές προδιαγραφές για τη χημική 
παρακολούθηση και την ποιότητα των αναλυτικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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