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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως στόχο την ενσωμάτωση των απαιτήσεων σχετικά με την 
παρακολούθηση των ραδιενεργών ουσιών σε μια ειδική νομοθετική πράξη, βασιζόμενη στη 
συνθήκη Ευρατόμ, ούτως ώστε να διατηρηθούν η ενότητα, η συνέχεια και η πληρότητα της 
νομοθεσίας περί ακτινοπροστασίας σε κοινοτικό επίπεδο. Σε δεύτερο στάδιο, η Επιτροπή 
σχεδιάζει την απαλοιφή των εν λόγω απαιτήσεων από την οδηγία 98/83/ΕΚ (οδηγία για το 
πόσιμο νερό).

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διαδραματίζει περιορισμένο μόνο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης Ευρατόμ. Ως 
εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα βαρύτητα στην άποψη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη θέσπιση και αναθεώρηση της συγκεκριμένης οδηγίας. 
Εκφράζει επίσης την ανησυχία της ως προς την εφαρμογή της οδηγίας, διότι δεν έχουν τεθεί 
ακόμη σε εφαρμογή οι απαιτήσεις σχετικά με τις ραδιενεργές ουσίες στο πλαίσιο της οδηγίας 
για το πόσιμο νερό.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης εκτιμά ότι η παρούσα πρόταση ενδέχεται να θέσει σε 
κίνδυνο την ενότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα ύδατα και το πόσιμο νερό, η 
οποία εμπίπτει επί του παρόντος στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση 
των μέτρων της παρούσας οδηγίας προς τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην οδηγία 
98/83/ΕΚ και σε άλλες νομοθετικές πράξεις για τα ύδατα, όπως οι οδηγίες 2000/60/ΕΚ και 
2006/118/ΕΚ, καθώς και την προστασία άλλων υδάτων, όπως τα υπόγεια ύδατα, από τη 
ραδιενεργό μόλυνση.

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, είναι σημαντικό να 
συμπεριλαμβάνει το νερό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ειδών διατροφής. Ωστόσο, 
είναι θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει το ραδόνιο ως 
παραμετρική τιμή και το εμφιαλωμένο νερό ως πηγή ύδατος στην αναθεωρημένη έκδοση της 
πρότασης.

Επιπλέον, είναι σημαντικό για τους πολίτες να τηρούνται ενήμεροι σχετικά με την ποιότητα 
του νερού που προορίζεται για κατανάλωση. Για τον λόγο αυτόν, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν την ενημέρωση για την παρουσία ραδιενεργών ουσιών στα ανωτέρω είδη 
υδάτων στις οικείες εκθέσεις που υποβάλλουν ανά τριετία σχετικά με την ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης και την πυρηνική ασφάλεια.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού και τη μείωση των 
δυνητικών κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
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Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι παραμετρικές τιμές βασίζονται 
στην υπάρχουσα επιστημονική εμπειρία, 
λαμβανομένης υπόψη της αρχής της 
προληπτικής δράσης. Οι τιμές αυτές 
επιλέχθηκαν ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής διά βίου κατανάλωση νερού που 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση 
—λαμβάνοντας ως αναφορά τους πλέον 
ευάλωτους πολίτες—, επιτυγχάνοντας 
έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας.

Or. en

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Σε περίπτωση μη τήρησης παραμέτρου 
που λειτουργεί ως δείκτης, το οικείο 
κράτος μέλος θα πρέπει να εκτιμά αν η εν 
λόγω μη τήρηση εκθέτει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία και, εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο, να λαμβάνει διορθωτικά 
μέτρα για την αποκατάσταση της 
ποιότητας του νερού.

(6) Σε περίπτωση μη τήρησης παραμέτρου 
που λειτουργεί ως δείκτης ή/και των 
προτύπων που επιβάλλει η παρούσα 
οδηγία, το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει 
να διερευνά τα αίτια, να εκτιμά αν η εν 
λόγω μη τήρηση εκθέτει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία και, εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο, να λαμβάνει το ταχύτερο 
δυνατόν διορθωτικά μέτρα για την 
αποκατάσταση της ποιότητας του νερού.
Αυτά τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα 
ενδέχεται να εκτείνονται έως και την 
παύση λειτουργίας της οικείας 
εγκατάστασης εάν η ποιότητα του νερού 
απαιτεί τη λήψη των εν λόγω μέτρων. Σε 
περίπτωση που η λήψη των ανωτέρω 
μέτρων αποβεί αναγκαία για την 
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αποκατάσταση της ποιότητας του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης, 
προτεραιότητα θα πρέπει να δίδεται 
καταρχάς σε μέτρα που αντιμετωπίζουν 
την αιτία του προβλήματος.

Or. en

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
ενημερώνονται, επαρκώς και με τον 
κατάλληλο τρόπο, σχετικά με την ποιότητα 
του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση.

(7) Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
ενημερώνονται, επαρκώς και με τον 
κατάλληλο τρόπο, σχετικά με την ποιότητα 
του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση και οιαδήποτε άλλα 
διορθωτικά μέτρα λαμβάνουν οι αρμόδιες 
αρχές, ενώ θα πρέπει να εξετάζονται, 
επιπλέον, αμφότερες οι τεχνικές και 
στατιστικές ανάγκες της Επιτροπής, 
καθώς και τα δικαιώματα του ατόμου 
όσον αφορά την παροχή επαρκούς 
ενημέρωσης σχετικά με την ποιότητα του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Or. en

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Είναι απαραίτητο η παρούσα οδηγία 
να συμπεριλαμβάνει το νερό που 
χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ειδών 
διατροφής.

Or. en
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Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την ανάλυση της ποιότητας του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μέθοδοι που να 
εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και τη 
συγκρισιμότητα των λαμβανόμενων 
αποτελεσμάτων.

(10) Για την ανάλυση της ποιότητας του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μέθοδοι που να 
εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και τη 
συγκρισιμότητα των λαμβανόμενων 
αποτελεσμάτων. Τα σχετικά προγράμματα 
παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τα 
ενδεδειγμένα για τις τοπικές ανάγκες και 
να τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
παρακολούθησης που θεσπίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Για να διασφαλιστεί η συνοχή της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ύδατα, οι 
παραμετρικές τιμές, οι συχνότητες και οι 
μέθοδοι της παρούσας οδηγίας για την 
παρακολούθηση των ραδιενεργών ουσιών 
πρέπει να είναι συμβατές με την οδηγία 
για τα υπόγεια ύδατα και με την οδηγία 
για το πόσιμο νερό. Επιπροσθέτως, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να 
διασφαλίσει ότι, σε περίπτωση 
αναθεώρησης της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων1, και της οδηγίας 2006/118/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με την προστασία των υπόγειων 
υδάτων από τη ρύπανση και την 
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υποβάθμιση2, θα γίνει αναφορά στην 
παρούσα οδηγία, με στόχο την πλήρη 
προστασία όλων των μορφών υδάτων 
έναντι της μόλυνσης από ραδιενεργές 
ουσίες.
______________
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
2 ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19.

Or. en

Τροπολογία 7

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της 
οδηγίας 98/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της 
οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου.

2. Πέραν των ορισμών της παραγράφου 
1, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «ραδιενεργός ουσία»: κάθε ουσία που 
περιέχει ένα ή περισσότερα 
ραδιονουκλεΐδια, των οποίων η 
ραδιενέργεια ή η συγκέντρωση 
ραδιενέργειας δεν μπορεί να αγνοηθεί 
όσον αφορά την προστασία από τις 
ακτινοβολίες·
β) «ολική ενδεικτική δόση»: η 
δεσμευθείσα ενεργός δόση στη διάρκεια 
ενός έτους λόγω κατάποσης του συνόλου 
των ραδιονουκλεϊδίων —φυσικών και 
τεχνητών— των οποίων η παρουσία 
ανιχνεύθηκε σε παροχή νερού, με 
εξαίρεση το τρίτιο, το κάλιο-40, το 
ραδόνιο και τα βραχύβια προϊόντα 
διάσπασης του ραδονίου·
γ) «παραμετρική τιμή»: η τιμή υπεράνω 
της οποίας τα κράτη μέλη αξιολογούν εάν 
η παρουσία ραδιενεργών ουσιών στο νερό 
που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση δημιουργεί ενδεχομένως 
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κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία για τον 
οποίο απαιτείται ανάληψη δράσεως και, 
εφόσον είναι αναγκαίο, λαμβάνουν 
διορθωτικά μέτρα με στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας του νερού σε επίπεδο που 
συνάδει προς τις απαιτήσεις προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας από την άποψη 
της προστασίας από τις ακτινοβολίες.

Or. en

Τροπολογία 8

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο νερό 
που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, με τις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 3 της οδηγίας 98/83/ΕΟΚ και 
εκείνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο νερό 
που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση —πόσιμο νερό και νερό που 
χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ειδών 
διατροφής—, με τις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 3 της οδηγίας 98/83/ΕΚ και 
εκείνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3 του ίδιου άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 9

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) της 
οδηγίας 96/29/Ευρατόμ, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
κατάρτιση κατάλληλου προγράμματος 
παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλίσουν 
ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
συμμορφώνεται με τις παραμετρικές τιμές 
που καθορίζονται σύμφωνα με την 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) της 
οδηγίας 96/29/Ευρατόμ, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
κατάρτιση κατάλληλου προγράμματος 
παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλίσουν 
ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
συμμορφώνεται με τις παραμετρικές τιμές 
που καθορίζονται σύμφωνα με την 
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παρούσα οδηγία. παρούσα οδηγία. Το νερό που προορίζεται 
για ανθρώπινη κατανάλωση είναι 
συμβατό με την παρούσα οδηγία εφόσον:
α) δεν περιέχει οποιεσδήποτε ραδιενεργές 
ουσίες που αποτελούν, σε αριθμούς και 
συγκεντρώσεις, ενδεχόμενο κίνδυνο για 
την ανθρώπινη υγεία και
β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των 
παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ και εφόσον, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 9 και σύμφωνα με τη Συνθήκη τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
συμμορφούται προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας δεν 
οδηγούν, σε καμιά περίπτωση, σε άμεση 
ή έμμεση υποβάθμιση της σημερινής 
ποιότητας του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, στο μέτρο που αυτό αφορά 
την προστασία της ανθρώπινης υγείας, 
ούτε σε αύξηση της ρύπανσης του νερού 
που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
πόσιμου νερού.

Or. en

Τροπολογία 10

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση παράλειψης τήρησης των 
παραμετρικών τιμών που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5, το οικείο κράτος 
μέλος εκτιμά αν η παράλειψη αυτή εκθέτει 
σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Εάν 
υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, το κράτος μέλος 
λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για την 
αποκατάσταση της ποιότητας του νερού.

2. Σε περίπτωση παράλειψης τήρησης των 
παραμετρικών τιμών που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία, το οικείο κράτος 
μέλος εκτιμά το ταχύτερο δυνατόν αν η 
παράλειψη αυτή εκθέτει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία. Εάν υπάρχει τέτοιος 
κίνδυνος, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
διασφαλίζει ότι λαμβάνονται, το ταχύτερο 
δυνατόν, τα απαραίτητα διορθωτικά 
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μέτρα για την αποκατάσταση της 
ποιότητας του νερού. Δίνεται 
προτεραιότητα στην εφαρμογή τους, 
λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τον 
βαθμό υπέρβασης των σχετικών 
παραμετρικών τιμών και τον ενδεχόμενο 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Τα εν 
λόγω απαραίτητα διορθωτικά μέτρα 
ενδέχεται να εκτείνονται έως και στην 
παύση λειτουργίας της οικείας 
εγκατάστασης, εάν η ποιότητα του νερού 
απαιτεί τη λήψη σχετικών μέτρων. 
Ανεξαρτήτως του αν έχει σημειωθεί ή όχι 
η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
απαγορεύεται η παροχή νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο 
αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία ή ότι περιορίζεται η 
χρήση του ή ότι αναλαμβάνονται οι 
όποιες απαιτούμενες ενέργειες για να 
προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία. Στις 
περιπτώσεις αυτές, οι καταναλωτές 
ενημερώνονται αμέσως σχετικά και τους 
παρέχονται οι αναγκαίες οδηγίες.

Or. en

Τροπολογία 11

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Ενημέρωση και κατάρτιση εκθέσεων

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
παρέχονται στους καταναλωτές 
κατάλληλες και ενημερωμένες 
πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, και όχι 
μόνο σε περίπτωση που ο ενδεχόμενος 
κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία δεν 
μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος.
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2. Όλα τα κράτη μέλη με δίκτυα 
ύδρευσης που βρίσκονται σε περιοχές 
όπου εντοπίζονται δυνητικές εστίες —
ανθρωπογενούς ή φυσικής— ραδιενεργού 
μόλυνσης περιλαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με τις συγκεντρώσεις 
ραδιενεργών ουσιών στο νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης στις εκθέσεις 
που υποβάλλουν ανά τριετία για την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 13 της οδηγίας 98/83/ΕΚ, καθώς 
και στις οικείες εκθέσεις που υποβάλλουν 
ανά τριετία σχετικά με την πυρηνική 
ασφάλεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, περί 
θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την 
πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 
εγκαταστάσεων1.
3. Η Επιτροπή περιλαμβάνει στην έκθεσή 
της σχετικά με την ποιότητα του νερού 
που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση στην Κοινότητα, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 
98/83/ΕΚ, τα ευρήματα των κρατών 
μελών όσον αφορά την παρουσία 
ραδιενεργών ουσιών στο νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης.
_____________
1 ΕΕ L 172 της 2.7.2009, σ. 18.
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Τροπολογία 12

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Αναθεώρηση

Τουλάχιστον ανά πενταετία, η Επιτροπή 
αναθεωρεί τα παραρτήματα υπό το 
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πρίσμα της επιστημονικής και τεχνικής 
προόδου και υποβάλλει, εφόσον 
χρειάζεται, προτάσεις τροπολογιών.

Or. en

Τροπολογία 13

Παράρτημα 2 – σημείο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που, αντί των 
απαιτούμενων, χρησιμοποιούνται τα 
αποτελέσματα άλλων προγραμμάτων 
επιτήρησης ή ερευνών για να διασφαλιστεί 
η συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, 
όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του 
παρόντος σημείου, τα κράτη μέλη 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή τους λόγους 
για τους οποίους έλαβαν τη σχετική 
απόφασή τους, καθώς και τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα των εν λόγω προγραμμάτων 
παρακολούθησης ή ερευνών.

Στις περιπτώσεις που, αντί των 
απαιτούμενων, χρησιμοποιούνται τα 
αποτελέσματα άλλων προγραμμάτων 
επιτήρησης ή ερευνών για να διασφαλιστεί 
η συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, 
όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του 
παρόντος σημείου, τα κράτη μέλη 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή τους λόγους 
για τους οποίους έλαβαν τη σχετική 
απόφασή τους, καθώς και τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα των εν λόγω προγραμμάτων 
παρακολούθησης ή ερευνών. Δεν αρκεί εν 
προκειμένω η τεκμηρίωση αποκλειστικά 
βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.
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