
AM\1166488EL.docx  PE624.160v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

17.10.2018 A8-0288/181 

Τροπολογία  181 

Ulrike Müller 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE  

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IV –παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τις συνολικές επιδόσεις του 

συστήματος ύδρευσης όσον αφορά την 

αποδοτικότητα, συμπεριλαμβανομένων 

του ποσοστού διαρροών και της 

κατανάλωσης ενέργειας ανά κυβικό μέτρο 

παρεχόμενου νερού· 

διαγράφεται 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/182 

Τροπολογία  182 

Ulrike Müller 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) πληροφορίες σχετικά με τη 

διαχείριση και τη διακυβέρνηση του 

φορέα ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης 

της σύνθεσης του διοικητικού 

συμβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/183 

Τροπολογία  183 

Ulrike Müller 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IV –παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) πληροφορίες σχετικά με τη 

διάρθρωση του κόστους του τιμολογίου 

που χρεώνεται στους καταναλωτές ανά 

κυβικό μέτρο νερού, 

συμπεριλαμβανομένων των πάγιων και 

των μεταβλητών δαπανών, όπου 

παρουσιάζεται τουλάχιστον το κόστος 

που σχετίζεται με την κατανάλωση 

ενέργειας ανά κυβικό μέτρο παρεχόμενου 

νερού, τα μέτρα που λαμβάνονται από 

τους φορείς ύδρευσης για τους σκοπούς 

της εκτίμησης επικινδυνότητας σύμφωνα 

με το άρθρο 8 παράγραφος 4, την 

επεξεργασία και διανομή νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης, τη συλλογή 

και την επεξεργασία λυμάτων, και το 

κόστος που σχετίζεται με τα μέτρα για 

τους σκοπούς του άρθρου 13, σε 

περίπτωση που έχουν ληφθεί τέτοια 

μέτρα από τους φορείς ύδρευσης· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

xx 



AM\1166488EL.docx  PE624.160v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0288/184 

Τροπολογία  184 

Ulrike Müller 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IV –παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο ε 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) το ύψος της επένδυσης που 

θεωρείται απαραίτητο από τον φορέα 

ύδρευσης για να εξασφαλίσει την 

οικονομική βιωσιμότητα της παροχής 

υπηρεσιών ύδρευσης 

(συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης 

των υποδομών) και το ύψος της 

επένδυσης που πραγματικά 

συγκεντρώθηκε ή ανακτήθηκε· 

διαγράφεται 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/185 

Τροπολογία  185 

Ulrike Müller 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IV –παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο ζ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) σύνοψη και στατιστικές 

καταγγελιών των καταναλωτών, και της 

επικαιρότητας και καταλληλότητας των 

λύσεων των προβλημάτων· 

διαγράφεται 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Τροπολογία  186 

Ulrike Müller 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα II – Μέρος B – σημείο 2  

  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Συχνότητες δειγματοληψίας 

Όλες οι παράμετροι που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρακολουθούνται 

τουλάχιστον στις συχνότητες που καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα, εκτός εάν καθοριστεί 

διαφορετική συχνότητα δειγματοληψίας, βάσει εκτίμησης κινδύνου στην παροχή διεξαχθείσα 

σύμφωνα με το άρθρο 9 και το μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος: 

Πίνακας 1 

Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων για την παρακολούθηση 

της συμμόρφωσης 

Όγκος (m3)  νερού που διανέμεται ή 

παράγεται ημερησίως εντός της 

ζώνης ύδρευσης 

Ελάχιστος αριθμός 

δειγμάτων ανά 

έτος 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10α 

10α 

50β 

365 

365 
 

α: όλα τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες ο 

κίνδυνος διαφυγής εντερικών παθογόνων από την επεξεργασία είναι υψηλός. 

 

β: τουλάχιστον 10 δείγματα πρέπει να λαμβάνονται σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες 

ο κίνδυνος διαφυγής εντερικών παθογόνων από την επεξεργασία είναι υψηλός. 

 

Σημείωση 1: Ως ζώνη παροχής νοείται μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή εντός της 

οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και η 

ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη. 

Σημείωση 2: Οι όγκοι υπολογίζονται ως μέσες τιμές για ένα ημερολογιακό έτος. Για τον 

καθορισμό της ελάχιστης συχνότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός κατοίκων μιας 

ζώνης παροχής αντί για τον όγκο του νερού, με την παραδοχή ότι η κατά κεφαλήν 

κατανάλωση νερού είναι 200 l/ημέρα. 
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Σημείωση 3: Τα κράτη μέλη που έχουν αποφασίσει να εξαιρέσουν τις συγκεκριμένες 

ατομικές ζώνες παροχής βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) εφαρμόζουν αυτές τις 

συχνότητες μόνο για τις ζώνες παροχής που διανέμουν από 10 έως 100 m3 την ημέρα. 

 

Τροπολογία 

Συχνότητες δειγματοληψίας 

Όλες οι παράμετροι που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρακολουθούνται 

τουλάχιστον στις συχνότητες που καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα, εκτός εάν καθοριστεί 

διαφορετική συχνότητα δειγματοληψίας, βάσει εκτίμησης κινδύνου στην παροχή διεξαχθείσα 

σύμφωνα με το άρθρο 9 και το μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος: 

Πίνακα

ς 1 

 
 

Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων για την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης 

 
 

Όγκος νερού που διανέμεται ή παράγεται 

ημερησίως εντός ζώνης παροχής  

(Βλέπε σημειώσεις 1 και 2) m3  
 

Παράμετρος της 

ομάδας Α 

(μικροβιολογική 

παράμετρος) - 

Αριθμός 

δειγμάτων ανά 

έτος  

(Βλέπε σημείωση 

3)  
 

Παράμετρος της 

ομάδας Β (χημική 

παράμετρος) - 

Αριθμός 

δειγμάτων ανά 

έτος  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(Βλέπε 

σημείωση 

4)  
 

> 0  

(Βλέπε 

σημείωση 

4)  
 

> 100  
 

≤ 1000  
 

4 1 

> 1000  
 

≤ 10000  
 

4 

 

+3 

 

για κάθε κλάσμα 

του συνολικού 

όγκου ίσο με 

1000m3/ημέρα ή 

μικρότερο 

1 

 

+1 

 

για κάθε κλάσμα 

του συνολικού 

όγκου ίσο με 

1000m3/ημέρα ή 

μικρότερο 

> 10000   
 

≤ 100000 3  

+ 1  

για κάθε κλάσμα 

του συνολικού 

όγκου  

ίσο με 10000 

m3/ημέρα ή 

μικρότερο  
 

> 100000  
 

 12  
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+ 1  

για κάθε κλάσμα 

του συνολικού 

όγκου ίσο με 

25000 m3/ημέρα ή 

μικρότερο  
 

 

 

Σημείωση 1: Ως ζώνη παροχής νοείται μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή εντός της 

οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και η 

ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη.  

 

Σημείωση 2: Οι όγκοι υπολογίζονται ως μέσες τιμές για ένα ημερολογιακό έτος. Για τον 

καθορισμό της ελάχιστης συχνότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός κατοίκων μιας 

ζώνης παροχής αντί για τον όγκο του νερού, με την παραδοχή ότι η κατά κεφαλήν 

κατανάλωση νερού είναι 200 l/ημέρα.  

 

Σημείωση 3: Η αναφερόμενη συχνότητα υπολογίζεται ως εξής: π.χ. 4 300 m 3/ημέρα = 16 

δείγματα (τέσσερα για τα πρώτα 1 000 m 3/ημέρα + 12 για το πρόσθετο 3 300 m 3/ημέρα).  

 

Σημείωση 4: Τα κράτη μέλη που έχουν αποφασίσει να εξαιρέσουν τις συγκεκριμένες 

ατομικές ζώνες παροχής βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της παρούσας 

οδηγίας εφαρμόζουν αυτές τις συχνότητες μόνο για τις ζώνες παροχής που διανέμουν από 10 

έως 100 m3 την ημέρα.  

Or. en 

 

 


