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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην οδηγία - πλαίσιο για τα ύδατα1, η οποία εγκρίθηκε το 2000, ορισμένες πτυχές της 
εκτίμησης της ποιότητας των υπογείων υδάτων δεν αντιμετωπίστηκαν. Η παρούσα 
"θυγατρική οδηγία" αποβλέπει στην κάλυψη αυτών των κενών. Στόχος της οδηγίας είναι να 
εναρμονίσει την παρακολούθηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων, έτσι ώστε να 
ενισχυθεί η πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. Η οδηγία απαιτεί 
από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τιμές κατωφλίου για τους ρύπους, να αξιολογούν και να 
παρακολουθούν τη χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων και να λαμβάνουν μέτρα για την 
αναστροφή ανοδικών τάσεων της ρύπανσης.

Η οδηγία αξίζει να επιδοκιμαστεί. Τα υπόγεια ύδατα είναι σημαντικός φυσικός πόρος, που 
χρησιμοποιούνται ως πόσιμο νερό, καθώς και στη βιομηχανία και τη γεωργία, και πρέπει να 
προστατευτούν για την παρούσα και τη μελλοντική χρήση. Ωστόσο, προτείνονται ορισμένες 
τροπολογίες για να ληφθούν υπόψη τα επίπεδα υποβάθρου των ουσιών και ρύπων που 
απαντούν στη φύση, καθώς και οι διακυμάνσεις τους που οφείλονται σε φυσικές συνθήκες. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ειδικά η ρύπανση που προκαλείται από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα φυσικά επίπεδα υποβάθρου 
αυτών των ουσιών ή ρύπων, καθώς και τις φυσιολογικές διακυμάνσεις τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή2 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Πρέπει να αναπτυχθούν ποιοτικά 
πρότυπα, τιμές κατωφλίου και μέθοδοι
αξιολόγησης ώστε να καθοριστούν κριτήρια 
για την αξιολόγηση της καλής χημικής 
κατάστασης των υπόγειων υδάτινων όγκων.

(5) Τα κράτη μέλη, βάσει των ιδιαιτέρων 
τους εθνικών και περιφερειακών 
συνθηκών, οφείλουν να αναπτύξουν 
ποιοτικά πρότυπα, τιμές κατωφλίου και 
μεθόδους αξιολόγησης ώστε να 
καθοριστούν κριτήρια για την αξιολόγηση 
της καλής χημικής κατάστασης των 
υπόγειων υδάτινων όγκων.

  
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1
2 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Κατά το πνεύμα της Οδηγίας-πλαίσιο περί υδάτων, οι στόχοι πρέπει να συμφωνηθούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι προτιμότερο να αφεθεί στην ευθύνη των 
κρατών μελών, βάσει της αρχής της επικουρικότητας.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

(7α) Όπου είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη 
πρέπει να χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες 
στατιστικές διαδικασίες, από τη στιγμή 
που είναι σύμφωνες με τις διεθνείς 
προδιαγραφές και συμβάλλουν στο να είναι 
συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών για 
εκτεταμένες χρονικές περιόδους τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης.

Αιτιολόγηση
Η επίτευξη των στόχων πρέπει να απορροφήσει την προσοχή και την ενέργειά μας. Η περιττή 
γραφειοκρατία, όπως π.χ. η επικάλυψη των στατιστικών διαδικασιών, πρέπει να αποφευχθεί.

Τροπολογία 3
Άρθρο 1, εδάφιο 2

Η οδηγία προβλέπει επίσης απαίτηση για
πρόληψη ή περιορισμό των έμμεσων 
απορρίψεων ρύπων σε υπόγεια ύδατα.

γ) πρόγραμμα μετρήσεων που πρέπει να 
γίνονται από τα κράτη μέλη με σκοπό την 
πρόληψη ή περιορισμό των έμμεσων 
απορρίψεων ρύπων σε υπόγεια ύδατα.

Τροπολογία 4
Άρθρο 1, παράγραφος 2α (νέα)

Η παρούσα οδηγία, ως προέκταση της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, προϋποθέτει ότι τα 
κράτη μέλη και οι αρχές που είναι 
υπεύθυνες για την βιώσιμη διαχείριση των 
υδάτινων αποθεμάτων εφαρμόζουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για τον χαρακτηρισμό και 
τον έλεγχο της κατάστασης των υπόγειων 
υδάτινων όγκων. Τα μέτρα αυτά, που 
καταγράφονται λεπτομερώς στα 
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Παραρτήματα ΙΙ (σημείο 2), IV και V της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων τον εντοπισμό των υπογείων 
υδάτων, τον υπολογισμό της περιμέτρου 
τους, των γεωλογικών και υδρολογικών 
χαρακτηριστικών τους, της ικανότητας 
επαναπλήρωσης και αποκατάστασης, των 
ζωνών υδροληψίας, των πηγών άντλησης, 
των κινδύνων υπερεκμετάλλευσης και 
ρύπανσης.

Αιτιολόγηση

Εφόσον η παρούσα οδηγία αποτελεί προέκταση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, πρέπει να 
διευκρινισθεί ότι ορισμένοι από τους μηχανισμούς της Οδηγίας-πλαίσιο είναι απαραίτητοι για 
τη σωστή προστασία των υπογείων υδάτων.

Τροπολογία 5
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. "Τιμή κατωφλίου" είναι η οριακή 
συγκέντρωση ενός ρύπου σε υπόγεια ύδατα, 
υπέρβαση της οποίας θα αιτιολογούσε τον 
χαρακτηρισμό της χημικής κατάστασης ενός 
ή περισσότερων υδάτινων όγκων ως 
ανεπαρκούς. 

1. "Τιμή κατωφλίου" είναι η οριακή 
συγκέντρωση ενός ρύπου σε υπόγεια ύδατα, 
υπέρβαση της οποίας θα αιτιολογούσε τον 
χαρακτηρισμό της χημικής κατάστασης ενός 
ή περισσότερων υδάτινων όγκων ως 
ανεπαρκούς, λαμβάνοντας υπόψη το 
φυσικό επίπεδο υποβάθρου αυτού του 
ρύπου. 

Αιτιολόγηση

Κατά την εκτίμηση των οριακών τιμών για υπόγειους υδάτινους όγκους, τα κράτη μέλη πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη το (τοπικό) επίπεδο υποβάθρου για ουσίες/ρύπους που απαντούν στη 
φύση.

Τροπολογία 6
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. "Σημαντική και διατηρούμενη ανοδική 
τάση" σημαίνει κάθε στατιστικώς σημαντική 
αύξηση της συγκέντρωσης ενός ρύπου σε 
σχέση με συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν 
κατά την έναρξη του προγράμματος 
παρακολούθησης για το οποίο γίνεται λόγος 
στο άρθρο 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με 
συνεκτίμηση των ποιοτικών προτύπων και

2. "Σημαντική και διατηρούμενη ανοδική 
τάση" σημαίνει κάθε στατιστικώς σημαντική 
αύξηση της συγκέντρωσης ενός ρύπου σε 
σχέση με συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν 
κατά την έναρξη του προγράμματος 
παρακολούθησης για το οποίο γίνεται λόγος 
στο άρθρο 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με 
συνεκτίμηση των ποιοτικών προτύπων, των 
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των τιμών κατωφλίου. τιμών κατωφλίου, καθώς και των 
διακυμάνσεων που οφείλονται σε φυσικές 
συνθήκες.. 

Αιτιολόγηση

Μια ανοδική τάση η οποία είναι απλώς αποτέλεσμα φυσικών απορρίψεων που συνδέονται με 
γεωλογικές συνθήκες δεν πρέπει να θεωρείται τάση που απαιτεί συγκεκριμένη δράση.

Τροπολογία 7
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας 
χαρακτηρισμού κατά την έννοια του άρθρου 
5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του 
παραρτήματος ΙΙ σημεία 2.1 και 2.2 της 
ίδιας, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
παραρτήματος ΙΙ της παρούσας οδηγίας, και 
με συνεκτίμηση του οικονομικού και 
κοινωνικού κόστους, τα κράτη μέλη θέτουν, 
το αργότερο μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2005, 
τιμές κατωφλίου για καθένα από τους 
ρύπους για τους οποίους έχει διαπιστωθεί 
ότι συντελούν ώστε υπόγειοι υδάτινοι όγκοι 
ή ομάδες αυτών να χαρακτηριστούν 
απειλούμενοι. Ως ελάχιστη απαίτηση, τα 
κράτη μέλη θέτουν τιμές κατωφλίου για 
τους ρύπους που απαριθμούνται υπό Α.1 και 
Α.2 του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας 
οδηγίας. Οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν 
μεταξύ άλλων για τις ανάγκες επισκόπησης 
της κατάστασης των υπόγειων υδάτων, κατά 
την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας 
χαρακτηρισμού κατά την έννοια του άρθρου 
5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του 
παραρτήματος ΙΙ σημεία 2.1 και 2.2 της 
ίδιας, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
παραρτήματος ΙΙ της παρούσας οδηγίας, και 
με συνεκτίμηση του οικονομικού και 
κοινωνικού κόστους και των πιο 
πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων, τα 
κράτη μέλη θέτουν, το αργότερο μέχρι 22 
Δεκεμβρίου 2005, τιμές κατωφλίου για 
καθένα από τους ρύπους για τους οποίους 
έχει διαπιστωθεί ότι συντελούν ώστε 
υπόγειοι υδάτινοι όγκοι ή ομάδες αυτών να 
χαρακτηριστούν απειλούμενοι. Ως ελάχιστη 
απαίτηση, τα κράτη μέλη θέτουν τιμές 
κατωφλίου για τους ρύπους που 
απαριθμούνται υπό Α.1 και Α.2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. Οι 
τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ 
άλλων για τις ανάγκες επισκόπησης της 
κατάστασης των υπόγειων υδάτων, κατά την 
έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Για τις τιμές κατωφλίου, υπάρχει 
δυνατότητα να τεθούνσε εθνικό επίπεδο, σε 
επίπεδο ποτάμιας λεκάνης ή σε επίπεδο 
υπόγειου υδάτινου όγκου ή ομάδας 
υπόγειων υδάτινων όγκων.

Για τις τιμές κατωφλίου, υπάρχει 
δυνατότητα να τεθούνσε εθνικό επίπεδο, σε 
επίπεδο ποτάμιας λεκάνης ή σε επίπεδο 
υπόγειου υδάτινου όγκου ή ομάδας 
υπόγειων υδάτινων όγκων, που έχουν 
χαρακτηριστεί απειλούμενοι.

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστικό τα κράτη  μέλη, όταν ορίζουν τις τιμές κατωφλίου να λαμβάνουν υπόψη τους 
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τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά πορίσματα από τομείς όπως η ιατρική, η τοξικολογία, η 
οικολογία κλπ..

Προστίθεται η περαιτέρω διευκρίνιση ότι οι τιμές κατωφλίου ισχύουν μόνο για υπόγειους 
υδάτινους όγκους που έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενοι.

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Για τους υπόγειους υδάτινους όγκους 
που βρίσκονται στην διεθνή ζώνη μιας 
ποτάμιας λεκάνης, τα οικεία κράτη μέλη 
καθορίζουν από κοινού - σε συνάρτηση με 
τις ιδιαίτερες εθνικές και περιφερειακές 
τους συνθήκες - ποιοτικά πρότυπα, τιμές 
κατωφλίου και μεθόδους αξιολόγησης, με 
σκοπό την έκδοση κριτηρίων για την 
αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των 
υπογείων υδάτινων όγκων.
Εάν τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
φτάσουν σε συμφωνία, μπορούν να 
υποβάλουν το πρόβλημα, βάσει του άρθρου 
12 της Οδηγίας 2000/60/EΚ, στην 
Επιτροπή, που διαθέτει έξη μήνες για να 
απαντήσει.

Αιτιολόγηση

Τυχόν ασυμφωνία μεταξύ των κρατών μελών δεν πρέπει να οδηγεί σε αδράνεια.

Τροπολογία 9
Άρθρο 5

1. Για τον εντοπισμό των τάσεων και τον 
καθορισμό του σημείου εκκίνησης για την 
αναστροφή της τάσης, είναι απαραίτητο να 
διαθέτουν τα κράτη μέλη, βάσει των όσων 
ορίζει το άρθρο 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
προγράμματα παρακολούθησης ώστε να 
μπορούν να ελέγχουν όλα τα σημεία 
άντλησης νερού προοριζόμενου για 
ανθρώπινη και γεωργική χρήση, και 
ειδικότερα τα σημεία άντλησης για άνω 
των 50 ατόμων, να μπορούν να κάνουν μια 
καταγραφή και να τα περιλαμβάνουν σε 
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κατάλογο διαφανή και προσιτό στο κοινό.
Τα κράτη μέλη εντοπίζουν κάθε σημαντική 
και διατηρούμενη ανοδική τάση 
συγκεντρώσεων ρύπων σε υπόγειους 
υδάτινους όγκους ή ομάδες υπόγειων 
υδάτινων όγκων και καθορίζουν σημείο 
εκκίνησης για την αναστροφή της ανοδικής 
τάσης, σύμφωνα με το παράρτημα IV της 
παρούσας οδηγίας.

2. Τα κράτη μέλη εντοπίζουν κάθε 
σημαντική και διατηρούμενη ανοδική τάση 
συγκεντρώσεων ρύπων σε υπόγειους 
υδάτινους όγκους ή ομάδες υπόγειων 
υδάτινων όγκων που οφείλονται στον 
αντίκτυπο της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και καθορίζουν σημείο 
εκκίνησης για την αναστροφή της ανοδικής 
τάσης, σύμφωνα με το παράρτημα IV της 
παρούσας οδηγίας.

Για υπόγειους υδάτινους όγκους όπου 
εντοπίζονται σημαντικές και διατηρούμενες 
ανοδικές τάσεις στις συγκεντρώσεις ρύπων, 
τα κράτη μέλη αναστρέφουν την τάση μέσω 
του προγράμματος μέτρων του άρθρου 11 
της οδηγίας 2000/60/EΚ, με στόχο τη 
σταδιακή μείωση της ρύπανσης των 
υπόγειων υδάτων. 

3. Για υπόγειους υδάτινους όγκους όπου 
εντοπίζονται σημαντικές και διατηρούμενες 
ανοδικές τάσεις στις συγκεντρώσεις ρύπων, 
τα κράτη μέλη αναστρέφουν την τάση μέσω 
του προγράμματος μέτρων του άρθρου 11 
της οδηγίας 2000/60/EΚ, με στόχο τη 
σταδιακή μείωση της ρύπανσης των 
υπόγειων υδάτων. 

4. Δυνάμει της αρχής της ενοποιημένης 
διαχείρισης των επιφανειακών και των 
υπογείων υδάτων, οι αρμόδιες αρχές 
ελέγχουν την τυχόν υπερεκμετάλλευση των 
υδάτινων αποθεμάτων και τις επιπτώσεις 
που έχει η πτώση του επιπέδου των 
υδάτων για τις συγκεντρώσεις ρύπων, τους 
υγρότοπους και τις προστατευόμενες 
περιοχές, και να προτείνουν, όποτε είναι 
αναγκαίο, την τεχνητή επαναπλήρωση των 
αντίστοιχων υπόγειων υδάτινων όγκων.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν την Οδηγία-πλαίσιο περί υδάτων, ώστε να τηρήσουν 
τις απαιτήσεις της νέας πρότασης. Ο εντοπισμός των τάσεων μπορεί να γίνει μόνο εάν 
υπάρχουν τα κατάλληλα, αυστηρά και διαφανή συστήματα ελέγχου των υπογείων υδάτων.

Η απαίτηση για εντοπισμό και αναστροφή σημαντικών και διατηρούμενων ανοδικών τάσεων 
ρύπων δεν μπορεί να ικανοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν οι τάσεις είναι 
αποτέλεσμα φυσικών απορρίψεων που συνδέονται με γεωλογικές συνθήκες.

Τροπολογία 10
Άρθρο 6, παράγραφος 1
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6. Επιπλέον των βασικών μέτρων του 
άρθρου 11 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
το πρόγραμμα μέτρων για κάθε ποτάμια 
λεκάνη να περιλαμβάνει την πρόληψη 
έμμεσων απορρίψεων οιουδήποτε από τους 
ρύπους που απαριθμούνται στα σημεία 1 
έως 6 του παραρτήματος VIII της ίδιας 
οδηγίας. 

6. Επιπλέον των βασικών μέτρων του 
άρθρου 11 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
το πρόγραμμα μέτρων για κάθε ποτάμια 
λεκάνη να περιλαμβάνει την πρόληψη 
έμμεσων απορρίψεων οιουδήποτε από τους 
ρύπους που απαριθμούνται στα σημεία 1 
έως 6 του παραρτήματος VIII της ίδιας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
συμμετοχή των δημιουργών και υπευθύνων 
της ανθρώπινης ανάπτυξης και της 
επέκτασης των κατοικημένων περιοχών 
στην διεργασία πληροφόρησης του κοινού 
και διαβούλευσης που προβλέπει το άρθρο 
14 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, προκειμένου 
να συνειδητοποιήσουν την μελλοντική 
επίπτωση των οικονομικών τους 
δραστηριοτήτων επί της κατανάλωσης και 
εκμετάλλευσης των υπογείων υδάτων. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πληροφορίες αυτές να είναι στη διάθεση 
του κοινού, προκειμένου αυτό να 
διαβιβάζει τις παρατηρήσεις του και να 
λαμβάνει γνώση των αδειών 
εκμετάλλευσης και της κατάστασης των 
υδάτινων όγκων.

Αιτιολόγηση

Ως ελάχιστη εγγύηση για τη βιωσιμότητα των υδάτινων όγκων, που σε πολλές περιπτώσεις είναι 
δύσκολα ανανεώσιμα, θα πρέπει πριν από την έναρξη εκμετάλλευσης να γίνονται γνωστές οι 
απαιτήσεις σε νερό των οικονομικών δραστηριοτήτων, ώστε να υπολογιστούν η βιωσιμότητα 
και οι επιπτώσεις τους. Ομοίως, η μέχρι σήμερα διαχείριση αποδεικνύει ότι πρέπει να έχουν 
όλοι οι χρήστες γνώση των εκχωρήσεων, των αδειών εκμετάλλευσης και της κατάστασης των 
υδάτινων όγκων, βάσει των απαιτήσεων περί διαφανούς και συμμετοχικής διαχείρισης που 
ορίζει η Οδηγία-πλαίσιο περί υδάτων.

Τροπολογία 11
Άρθρο 6α (νέο)

Άρθρο 6α
6α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, δυνάμει του 
άρθρου 9 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, μέτρα 
για τον καταλογισμό των δαπανών 
απορρύπανσης των υπογείων υδάτων 
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στους υπευθύνους της ρύπανσης.
Εάν η παραγωγή ή η χρήση προϊόντων 
διακινούμενων στην εσωτερική αγορά 
αποτελούν πηγή ρύπανσης των υπογείων 
υδάτων, η Επιτροπή αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για την επιβολή του δέοντος 
και ισορροπημένου φόρου στη 
συγκεκριμένη πηγή ρύπανσης.

Αιτιολόγηση

Η Οδηγία-πλαίσιο περί υδάτων υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καταλογίζουν τις δαπάνες χρήσης 
ύδατος βάσει της αρχής "όποιος ρυπαίνει πληρώνει". Πριν από το 2010, πρέπει τα κράτη μέλη 
να γνωρίζουν με ποιόν τρόπο θα το εφαρμόσουν. Η αντιμετώπιση των ζιζανίων με χημικές 
ουσίες από ιδιώτες και δημοτικές αρχές αποτελεί πηγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων. Ακόμη 
και οι λεγόμενες φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές μέθοδοι είναι πολύ βλαπτικές για τα 
υπόγεια ύδατα, έστω κι αν είναι ωφέλιμες για το έδαφος.

Τροπολογία 12
Άρθρο 8, παράγραφος 1α (νέα)

Για τον εντοπισμό των μελλοντικών 
βιομηχανικών και αστικών περιοχών και 
για την κατοχύρωση της ασφάλειας και 
ποιότητας των επενδύσεων, πρέπει τα 
κράτη μέλη να επεξεργασθούν μια κοινή 
μέθοδο καταλογογράφησης των υδάτινων 
όγκων εν όψει της εφαρμογής του 
προγράμματος Inspire. Προς το σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη αρχίζουν να 
συλλέγουν στοιχεία από τη στιγμή της 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μια μέθοδος για τη συλλογή στοιχείων εν όψει της εφαρμογής του προγράμματος 
Inspire που αφορά την ψηφιακή απεικόνιση των υπογείων υδάτινων όγκων και που ευρίσκεται 
τώρα προς εξέταση στο Κοινοβούλιο. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να αρχίσουν τα κράτη μέλη 
να ασχοληθούν με τη μέθοδο συλλογής στοιχείων.

Τροπολογία 13
Παράρτημα Ι, πίνακας, σειρά 3, στήλη 3 (νέα)
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Τούτο δεν ισχύει για ουσίες που απαντούν 
φυσικά και που έχουν καταγραφεί ως 
δραστικά συστατικά βιοκτόνων προϊόντων, 
και για τις οποίες η φυσική τιμή 
υποβάθρου είναι υψηλότερη από ό,τι το 
προτεινόμενο ποιοτικό πρότυπο.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα δραστικά συστατικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα προϊόντα 
είναι ουσίες που απαντούν στη φύση (π.χ. χλωριούχο νάτριο, ιώδιο, άργυρος, χαλκός, κλπ). 
Επομένως, στα περιβάλλοντα όπου απαντούν στη φύση οι ουσίες αυτές, η παρουσία τους στα 
γειτονικά υπόγεια ύδατα είναι πολύ υψηλότερη από το προτεινόμενο όριο του 0,1 mg/l. Τούτο 
αποτελεί απλώς αντανάκλαση του φυσικού υποβάθρου. Επιπλέον, το χλωριούχο νάτριο (δηλαδή 
το μαγειρικό αλάτι) και το ιώδιο περιέχονται σε τεράστιες ποσότητες στο θαλασσινό νερό. Κατά 
συνέπεια, δεν είναι λογικό να επιβληθεί οριακή τιμή για αυτές τις ουσίες που απαντούν στη 
φύση, έστω και αν επιτρέπεται η χρήση τους σε βιοκτόνα προϊόντα.

Τροπολογία 14
Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Β, τμήμα 2.3

2.3) Πώς συνεκτιμήθηκε το οικονομικό και 
κοινωνικό κόστος για τον καθορισμό τιμών 
κατωφλίου.

2.3. Η επιχειρηματολογία στην οποία 
στηρίζεται ο τρόπος με τον οποίο το 
οικονομικό και το κοινωνικό κόστος 
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση 
των μέτρων που αποσκοπούν στην 
επίτευξη μιας καλής χημικής κατάστασης 
των υπογείων υδάτων.

Αιτιολόγηση

Το οικονομικό και το κοινωνικό κόστος δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό 
των τιμών κατωφλίου, θα πρέπει όμως να συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση των μέτρων που 
μπορούν να ληφθούν για την επίτευξη μιας καλής χημικής κατάστασης.
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