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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 16 Μαρτίου 2004, η τότε Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ενέκρινε τη 
γνωμοδότησή της σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση με 17 
ψήφους υπέρ, 0 κατά και 1 αποχή. Δεδομένου ότι η νομοθετική διαδικασία στο Κοινοβούλιο 
δεν ολοκληρώθηκε στη διάρκεια της 5ης κοινοβουλευτικής περιόδου, πρέπει τώρα να 
εγκριθεί νέα γνωμοδότηση από την Επιτροπή Γεωργίας. Ο συντάκτης παρουσιάζει εκ νέου τη 
γνωμοδότηση που είχε εγκριθεί από την προηγούμενη επιτροπή και ζητεί την έγκρισή της 
χωρίς άλλες τροποποιήσεις.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα1 εγκρίθηκε το 2000 αφήνοντας ανοιχτά ορισμένα ως επί το 
πλείστον τεχνικά θέματα όσον αφορά την ποιοτική αξιολόγηση των υπόγειων υδάτων.

Η προτεινόμενη οδηγία για τα υπόγεια ύδατα αποσκοπεί να αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις 
καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, τους ορισμούς της «καλής χημικής κατάστασης υπόγειων 
υδάτων» και των κριτηρίων «για τον προσδιορισμό σημαντικής και βιώσιμης ανοδικής τάσης 
και για τον καθορισμό εναρκτήριων σημείων αναστροφής της τάσης».

Ο συντάκτης χαιρετίζει την πρόταση διότι αποτελεί απάντηση στα προβλήματα που 
ανακύπτουν από τις αποκλίσεις που παρατηρούνται στην χημική σύνθεση των υπόγειων 
υδάτων της Κοινότητας λόγω γεωγραφικών και γεωλογικών διαφορών, καθώς και λόγω της 
έλλειψης δεδομένων παρακολούθησης.

Κύρια χαρακτηριστικά των προτεινόμενων τροπολογιών 

Ο συντάκτης αναγνωρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επιφέρει περαιτέρω προσαρμογές 
στην οδηγία περί υπόγειων υδάτων λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες που απέκτησαν τα 
κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της οδηγίας. Ως εκ τούτου, δεν επιθυμεί να εισαγάγει κοινές 
τιμές κατωφλίου για ουσίες άλλες από εκείνες που αναφέρονται ήδη στο Παράρτημα I. 
Εντούτοις, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι διαφορετικές τιμές κατωφλίου 
δεν θα οδηγήσουν σε απαράδεκτες διαφορές όσον αφορά το επίπεδο προστασίας ή σε 
στρεβλώσεις στον τομέα του εμπορίου και του ανταγωνισμού στην Κοινότητα. Αυτού του 
είδους οι αρνητικές επιπτώσεις πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης και να 
αντιμετωπιστούν επί τη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Ο συντάκτης τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζονται παρόμοιες τεχνικές 
μετρήσεων σε όλη την Ένωση. Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η πολιτική ποιότητας 
των υδάτων, θα πρέπει αυτές οι τεχνικές μετρήσεων να έχουν την έγκριση της Επιτροπής 
αφού έχει ληφθεί υπόψη ιδίως η αποτελεσματικότητά τους ως προς την επίτευξη των σκοπών 
της οδηγίας καθώς και κατά πόσο διευκολύνουν την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Προς 
τον σκοπό αυτόν εισάγεται ένα νέο άρθρο.

Ο συντάκτης προτείνει να εξετάσει η Επιτροπή κατά πόσο είναι δυνατό να καταργηθεί η 

  
1 Οδηγία 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 που 
θεσπίζει ένα πλαίσιο για την δράση της Κοινότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, (ΕΕ L 327 της  
22.12.2000, σελ. 1) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σελ. 1).
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οδηγία για τη νιτρορύπανση1 από το 2009. Τα συνδυασμένα αποτελέσματα που θα 
προκύψουν από την πλήρη εφαρμογή τόσο της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα όσο και της 
προτεινόμενης οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα θα καταστήσουν ενδεχομένως την οδηγία για τη 
νιτρορύπανση περιττή. Πέραν τούτου ωστόσο, η εν λόγω οδηγία δημιούργησε σοβαρά 
προβλήματα από πολλές απόψεις:

– Η οδηγία καθορίζει την ανώτατη ποσότητα αζωτούχων ζωικής προέλευσης που 
δύναται να χρησιμοποιηθεί ανά εκτάριο (170 kg) αλλά δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τις 
κλιματικές και εδαφικές συνθήκες, ούτε τις πηγές αζώτου μη ζωικής προέλευσης, 
όπως τα λιπάσματα·

– τόσο η επικουρικότητα όσο και η αποτελεσματικότητα θα υπηρετηθούν καλύτερα εάν 
αυτό που ορίζεται σε κοινοτικό επίπεδο είναι ο στόχος (50 mg N/l, για τον οποίο 
ουδεμία αναφορά γίνεται στην οδηγία για τη νιτρορύπανση) αντί του τρόπου με τον 
οποίο αυτός επιτυγχάνεται (170 kg N/ha)·

– η οδηγία δεν καθορίζει μεθόδους για την μέτρηση της μόλυνσης των υδάτων, με 
αποτέλεσμα η εφαρμογή της να παρουσιάζει έντονες διαφορές από κράτος μέλος σε 
κράτος μέλος·

– κατά τα φαινόμενα, η οδηγία δεν ήταν ιδιαιτέρως επιτυχής, δεδομένου ότι η Επιτροπή 
έχει κινήσει διαδικασίες εναντίον δώδεκα εκ των δεκαπέντε κρατών μελών για μη 
ορθή ή ελλιπή εφαρμογή της οδηγίας.

Είναι θεμελιώδους σημασίας να διασφαλιστεί η ορθή τήρηση των προτύπων νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης που ορίζονται με την σχετικά με την οδηγία για το νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης2. Προτείνεται συνεπώς να εφαρμόζονται τιμές για τα 
φυτοφάρμακα και τους μεταβολίτες τους κατώτερες του 0.1 µg/l, όπου τούτο κρίνεται 
απαραίτητο, προκειμένου να τηρείται το πρότυπο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 
Προτείνεται επίσης συνολική συγκέντρωση 0.5 µg/l, τιμή η οποία είναι σύμφωνη με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Τέλος, ο συντάκτης επιθυμεί να επισημάνει την ανάγκη να υπάρξει πλήρης δέσμευση εκ 
μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω της νομοθεσίας, ως προς 
την τροποποίηση του ελάχιστου πίνακα όπως ορίζεται στο Παράρτημα III. Αυτό το καίριο 
σημείο της προτεινόμενης οδηγίας δεν θα πρέπει να υποστεί καμία αλλαγή μέσω της 
διαδικασίας της επιτροπολογίας.

  
1 Οδηγία του Συμβουλίου 1991/676/EΟΚ της 12ης Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με την προστασία των υδάτων 
κατά της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης, (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σελ. 1) όπως τροποποιήθηκε από 
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουίου (ΕΕ L 284 της 
31.10.2003, σελ. 1).
2 Οδηγία του Συμβουλίου 98/83/EΚ της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα των υδάτων που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σελ. 32) όπως τροποποιήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 284 της 
31.10.2003, σελ. 1).
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την προστασία των υπόγειων υδάτων από 
τη ρύπανση

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την προστασία των υπόγειων υδάτων από 
τη χημική ρύπανση

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αναφέρεται αποκλειστικά με την μόλυνση των υπόγειων υδάτων από χημικές ουσίες. 
Αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται στον τίτλο της οδηγίας.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν πολύτιμο 
φυσικό πόρο, και ως τέτοιος πρέπει να 
προστατεύεται από τη ρύπανση.

(1) Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν πολύτιμο 
φυσικό πόρο, και ως τέτοιος πρέπει να 
προστατεύεται από τη χημική ρύπανση.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Πρέπει επίσης να προστατευθούν τα 
υπόγεια υδατικά συστήματα, για να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της 
ευρωπαϊκής γεωργίας, η οποία αποτελεί 
απαραίτητο μέσον στον αγώνα κατά της 
ερημοποίησης. Τα υπόγεια υδροφόρα 
στρώματα πρέπει να προστατευθούν έναντι 
μελλοντικής υπερεκμετάλλευσης η οποία 
θα προκαλούσε ρύπανση αυτών των 
στρωμάτων, δραστική μείωση της ροής 
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τους και ακόμη και εξαφάνισή τους.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται σχολαστική επίβλεψη των υδροφόρων οριζόντων ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα 
αναγκαία μέτρα σε περίπτωση σημαντικής μείωσης των υδάτινων αποθεμάτων και αύξησης των 
ρύπων. Πρέπει όμως να αποφύγουμε την πλήρη παύση της άρδευσης, διότι θα οδηγούσε στην 
απώλεια της φυτοκάλυψης, που παίζει θεμελιώδη ρόλο στον αγώνα κατά της εξάπλωσης της 
ερήμου. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε να μη γίνει υπερεκμετάλλευση των υδάτινων 
στρωμάτων.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4α) Πρέπει επί πλέον να καταρτισθούν 
κριτήρια για την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της πτώσης 
του ορίζοντα των υδροφόρων στρωμάτων 
και, βάσει του άρθρου 8 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, να παρακολουθηθεί η 
ποσοτική εξέλιξη των υδροφόρων 
στρωμάτων.

Αιτιολόγηση

Στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το 
φαινόμενο της μείωσης των υδροφόρων οριζόντων, δεδομένου ότι αυτή προκαλεί αύξηση του 
βαθμού συγκέντρωσης των φυσικών ρύπων, όπως μεταξύ άλλων του θείου. Η πρόταση οδηγίας 
αφήνει μετέωρη την ποσοτική επίβλεψη των υπογείων υδάτων που προβλέπει το άρθρο 8 της 
οδηγίας-πλαισίου περί υδάτων.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

(5a) Οι επιπτώσεις επί του επιπέδου 
περιβαλλοντικής προστασίας και επί της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς των 
διαφόρων τιμών κατωφλίου που 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 6
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(6) Πρέπει να τεθούν κριτήρια εντοπισμού 
τυχόν σημαντικών και διατηρούμενων 
ανοδικών τάσεων στις συγκεντρώσεις 
ρύπων και κριτήρια καθορισμού σημείου 
εκκίνησης για την αναστροφή μιας τάσεως, 
με συνεκτίμηση της πιθανότητας να 
επηρεαστούν υδατικά οικοσυστήματα και 
άμεσα εξαρτώμενα χερσαία οικοσυστήματα.

(6) Πρέπει να τεθούν κριτήρια εντοπισμού 
τυχόν σημαντικών και διατηρούμενων 
ανοδικών τάσεων στις συγκεντρώσεις 
ρύπων, κριτήρια για τον προσδιορισμό των 
σημαντικών πτωτικών τάσεων των 
υδάτων και κριτήρια καθορισμού σημείου 
εκκίνησης για την αναστροφή μιας τάσεως, 
με συνεκτίμηση της πιθανότητας να 
επηρεαστούν υδατικά οικοσυστήματα και 
άμεσα εξαρτώμενα χερσαία οικοσυστήματα.

Αιτιολόγηση

Στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το 
φαινόμενο της μείωσης των υδροφόρων οριζόντων, δεδομένου ότι αυτή προκαλεί αύξηση του 
βαθμού συγκέντρωσης των φυσικών ρύπων, όπως μεταξύ άλλων του θείου. Χρειάζεται λοιπόν η 
ποσοτική επίβλεψη και ο καθορισμός σημείων εκκίνησης για αναστροφές τάσης.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

(8a) Δεδομένου ότι η οδηγία 2000/60/EΚ 
και η παρούσα οδηγία θα παράσχουν 
επαρκείς τιμές κατωφλίου για τις 
αζωτούχες ουσίες, θα πρέπει  να εξεταστεί 
κατά πόσο θα μπορούσε να καταργηθεί η 
οδηγία 91/476/EOK1, την 31η Δεκεμβρίου 
2008.
1 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία 
των υδάτων από τη νιτρορύπανση 
γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 
31.12.1991, σελ. 1) όπως τροποποιήθηκε 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σελ. 
1).

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα ευρωπαϊκό κατώφλι  συγκέντρωσης  αζωτούχων ουσιών ως 
προς την ποιότητα των υδάτων (50 mg/l), ενώ η οδηγία για τη νιτρορύπανση καθορίζει τον 
τρόπο επίτευξης αυτού του σκοπού (170 kg αζώτου ζωικής προέλευσης/ha). Ο καθορισμός 
μέσων αντί σκοπών θα πρέπει να αποφεύγεται.

Τροπολογία 8
Άρθρο 1, παράγραφος 1
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Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ειδικά μέτρα για 
την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης 
των υπόγειων υδάτων, κατά την έννοια των 
διατάξεων του άρθρου 17 παράγραφοι 1 και 
2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ειδικότερα, τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ειδικά μέτρα για 
την πρόληψη και τον έλεγχο της χημικής 
ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, κατά την 
έννοια των διατάξεων του άρθρου 17 
παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και για την αποτροπή των αρνητικών 
συνεπειών από τη μείωση των υδάτινων 
αποθεμάτων. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν: 

α) κριτήρια αξιολόγησης της καλής χημικής 
κατάστασης των υπόγειων υδάτων· και

α) κριτήρια αξιολόγησης της καλής χημικής 
κατάστασης των υπόγειων υδάτων· και

β) κριτήρια εντοπισμού και αναστροφής 
σημαντικών και διατηρούμενων ανοδικών 
τάσεων και κριτήρια καθορισμού σημείων 
εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων.

β) κριτήρια εντοπισμού και αναστροφής 
σημαντικών και διατηρούμενων ανοδικών 
τάσεων και κριτήρια καθορισμού σημείων 
εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας των υπογείων υδάτων δεν μπορούμε να 
αγνοήσουμε το φαινόμενο της μείωσης των υδροφόρων οριζόντων, δεδομένου ότι αυτή 
προκαλεί αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης των φυσικών ρύπων, όπως μεταξύ άλλων του 
θείου. Η πρόταση οδηγίας αφήνει μετέωρη την ποσοτική επίβλεψη των υπογείων υδάτων που 
προβλέπει το άρθρο 8 της οδηγίας πλαίσιο περί υδάτων.

Τροπολογία 9
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (αα) (νέο)

(αα) κριτήρια αξιολόγησης των 
επιπτώσεων της σημαντικής μείωσης των 
υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων επί του 
περιβάλλοντος και επί της βιώσιμης 
ανάπτυξης, δυνάμει της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ· και

Αιτιολόγηση

Στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το 
φαινόμενο της μείωσης των υδροφόρων οριζόντων, δεδομένου ότι αυτή προκαλεί αύξηση του 
βαθμού συγκέντρωσης των φυσικών ρύπων, όπως μεταξύ άλλων του θείου. Η πρόταση οδηγίας 
αφήνει μετέωρη την ποσοτική επίβλεψη των υπογείων υδάτων που προβλέπει το άρθρο 8 της 
οδηγίας-πλαίσιο περί υδάτων.

Τροπολογία 10
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Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

Η παρούσα οδηγία προσδιορίζει την 
απαίτηση του άρθρου 4(1(β)(i)) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ σχετικά με την 
πρόληψη ή τον περιορισμό των 
διοχετεύσεων ρύπων στα υπόγεια ύδατα 
και της υποβάθμισης της κατάστασης 
όλων των συστημάτων των υπόγειων 
υδάτων.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν θα πρέπει να καθιερώνει μια νέα έννοια «έμμεσων απορρίψεων». Η οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα κάνει διάκριση μόνο μεταξύ της γενικής περίπτωσης «διοχέτευσης» και 
της ειδικής περίπτωσης της «άμεσης εισαγωγής» ρύπων στα υπόγεια ύδατα.

Η οδηγία θα πρέπει να αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις της οδηγίας πλαισίου σχετικά με τις προς 
απαγόρευση και τις προς περιορισμό ουσίες, καθώς επίσης και να προβλέπει μέτρα σε επίπεδο 
ΕΕ που θα διασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεων πρόληψης των εφαρμοστέων στις 
περιπτώσεις μειζόνων φορέων ρύπανσης εντός της ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να διευκρινίζει την 
υποχρέωση της οδηγίας πλαισίου για την πρόληψη της χημικής υποβάθμισης των υπόγειων 
υδάτων. Μολονότι ορισμένοι ερμηνεύουν την εν λόγω υποχρέωση ως διατήρηση της 
υφιστάμενης κατάστασης, άλλοι θεωρούν ότι αφορά την πρόληψη της υποβάθμισης από καλή σε 
κακή χημική κατάσταση.

Τροπολογία 11
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, 
βάσει φυσιολογικών συγκεντρώσεων 
υποβάθρου, υπέρβαση της οποίας θα 
αιτιολογούσε τον χαρακτηρισμό της χημικής 
κατάστασης ενός ή περισσότερων υδάτινων 
όγκων ως ανεπαρκούς.

Αιτιολόγηση

Οι τιμές κατωφλίου πρέπει να συνδέονται με τις φυσιολογικές συγκεντρώσεις υποβάθρου.

Τροπολογία 12
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Το αργότερο μέχρι 22 Ιουνίου 2006, τα 
κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή 

2. Το αργότερο μέχρι 22 Ιουνίου 2006, τα 
κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή 
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κατάλογο όλων των ρύπων για τους οποίους 
καθόρισαν τιμές κατωφλίου. Για κάθε ρύπο 
του καταλόγου, τα κράτη μέλη παρέχουν 
επίσης τις πληροφορίες που ζητούνται στο 
μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας 
οδηγίας.

κατάλογο όλων των ρύπων των οποίων οι 
τιμές κατωφλίου υπερβαίνουν, λόγω των 
φυσικών τους συγκεντρώσεων σε έναν 
όγκο υπόγειων υδάτων ή μια ομάδα 
υπόγειων υδάτινων όγκων, τις τιμές για τις 
οποίες υπάρχει τιμή κατωφλίου σύμφωνα 
με το παράρτημα Ι ή πρόσθετη τιμή 
κατωφλίου σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.
Για κάθε ρύπο του καταλόγου, τα κράτη 
μέλη παρέχουν επίσης τις πληροφορίες που 
ζητούνται στο μέρος Β του παραρτήματος 
ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη καθιερώνει μια αναγκαία ρύθμιση σχετικά με τις φυσικές περιεκτικότητες στα 
υπόγεια ύδατα -τις λεγόμενες τιμές υποβάθρου. Εφόσον στην κατάρτιση των τιμών κατωφλίου 
δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι πολύ διαφορετικές φυσικές περιεκτικότητες που 
απαντώνται στην Ευρώπη, πρέπει να προσδιοριστεί τι θα συμβεί στην περίπτωση που οι φυσικές 
περιεκτικότητες υπερβαίνουν τις τιμές κατωφλίου. Αν τούτο ισχύει για έναν όγκο υπόγειων 
υδάτων ή μια ομάδα υπόγειων υδάτινων όγκων, θα πρέπει ως τιμές κατωφλίου να θεωρούνται 
οι φυσικές περιεκτικότητες.

Τροπολογία 13
Άρθρο 4, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Βάσει των στοιχείων που δίνουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 
2, η Επιτροπή δημοσιεύει σχετική έκθεση, 
συνοδευόμενη κατά περίπτωση με πρόταση 
οδηγίας για τροποποίηση του παραρτήματος 
Ι της παρούσας οδηγίας.

3. Βάσει των στοιχείων που δίνουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 
2, η Επιτροπή δημοσιεύει σχετική έκθεση
πριν το 2008, συνοδευόμενη κατά 
περίπτωση με πρόταση οδηγίας για 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή σαφής προθεσμία ανάληψης δράσης επί τη βάσει των στοιχείων 
που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Τροπολογία 14
Άρθρο 4, παράγραφος 3, εδάφιο 1 α (νέο)

Η έκθεση πρέπει να υποβάλει σε ανάλυση 
τουλάχιστον τις εξής παραμέτρους:
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- οι υφιστάμενες τιμές κατωφλίου στην 
εθνική νομοθεσία των κρατών μελών·
- τις διαφορές μεταξύ των τιμών 
κατωφλίου που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη·
- τις περιβαλλοντικές συνέπειες των 
διαφορών μεταξύ των τιμών κατωφλίου 
που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη·
- τον άμεσο ή έμμεσο αρνητικό αντίκτυπο 
επί της εσωτερικής αγοράς  των διαφορών 
μεταξύ των τιμών κατωφλίου που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 15
Άρθρο 4, παράγραφος 3, εδάφιο 1β (νέο)

Στις περιπτώσεις όπου η ανάλυση που 
αναφέρεται στο παρόν άρθρο αποκαλύπτει 
σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση 
για την περαιτέρω εναρμόνιση των τιμών 
κατωφλίου που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη.

Αιτιολόγηση

Εάν οι διαφορετικές τιμές κατωφλίου που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη  έχουν αποδεδειγμένα ως 
αποτέλεσμα αρνητικό αντίκτυπο επί του περιβάλλοντος ή επί των ίσων όρων ανταγωνισμού που 
επιδιώκονται στην κοινοτική οικονομία, θα πρέπει τότε να εγκριθεί νομοθεσία που θα 
αντιμετωπίζει αυτόν τον αντίκτυπο.

Τροπολογία 16
Άρθρο 5, παράγραφος 2α (νέα)

Ειδικές εκτιμήσεις τάσεων και 
αναστροφής τάσεων γίνονται για κάποιους 
σημαντικούς ρύπους σε υπόγειους 
υδάτινους όγκους που θίγονται από 
σημειακές πηγές ρύπανσης, με σκοπό να 
βεβαιωθεί ότι θύσανοι (πλούμια) από 
μολυσμένες τοποθεσίες δεν μεταφέρονται 
πέραν μιας καθορισμένης περιοχής και δεν 
υποβαθμίζουν τη χημική κατάσταση των 
υπόγειων υδάτων.
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Αιτιολόγηση

Προστίθεται νέα παράγραφος προκειμένου να μην διαφεύγει της προσοχής η τοπική ή σε 
ακριβές σημείο ρύπανση λόγω στατιστικής αντιστάθμισης από την παρακολούθηση αμόλυντων 
περιοχών με μεγαλύτερους υπόγειους υδάτινους όγκους.

Τροπολογία 17
Άρθρο 5, παράγραφος 2β (νέα)

Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
σημαντικές πτωτικές τάσεις των υδάτινων 
όγκων που έχουν μη ανατάξιμες 
επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος και της 
βιώσιμης ανάπτυξης και ορίζουν τα σημεία 
εκκίνησης της αναστροφής των τάσεων 
βάσει του Παραρτήματος IV. Όταν τα 
κράτη μέλη προσδιορίσουν τις τάσεις, θα 
αναπτύξουν στρατηγικές εκμετάλλευσης σε 
συνεργασία με τα όργανα που είναι 
αρμόδια για τις υδρογραφικές 
οριοθετήσεις, προκειμένου να διασφαλισθεί 
μια βιώσιμη διαχείριση και, ει δυνατόν, θα 
αναστρέψουν την τάση μέσω της τεχνητής 
επαναφόρτισης του υδροφόρου 
στρώματος.

Αιτιολόγηση

Στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτινων όγκων, δεν μπορεί να αγνοηθεί η 
επίπτωση της μείωσης των όγκων νερού, δεδομένου ότι μπορεί να προκαλέσει αύξηση των 
συγκεντρώσεων φυσικών ρύπων. Η πρόταση οδηγίας αφήνει μετέωρη την ποσοτική 
παρακολούθηση των υπογείων υδάτων που προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας πλαισίου για 
τα ύδατα.

Τροπολογία 18
Άρθρο 5, παράγραφος 2γ (νέα)

Τα προγράμματα μέτρων είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα νομικής 
διοικητικής ή συμβατικής φύσεως. Εφόσον 
είναι εξίσου κατάλληλα πρέπει να 
προτιμώνται συμβατικές και 
συνεταιριστικές λύσεις έναντι νομοθετικών 
μέτρων. 
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Αιτιολόγηση

Στον τομέα της προστασίας των υπογείων υδάτων καταξιώθηκαν παράλληλα με νομοθετικά και 
διοικητικά μέσα όλο και περισσότερο προαιρετικά και συμβατικά μέτρα στη βάση συνεργασιών. 
Σ' αυτά συμπεριλαμβάνονται π.χ. η εφαρμογή προγραμμάτων αγροτικού περιβάλλοντος, παροχή 
συμβουλών και μετεκπαίδευση ή συνεργασίες μεταξύ της γεωργίας και υδραγωγείων. Στο 
πλαίσιο μιας λυσιτελούς προστασίας των υπογείων υδάτων και με παράλληλη τήρηση των 
αρχών της αναλογικότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα τότε συμβατικά και 
συνεταιριστικά μέσα εφόσον διασφαλίζουν κατά τον ίδιο τρόπο την επίτευξη του στόχου.

Τροπολογία 19
Άρθρο 5α (νέο)

Άρθρο 5α
Μέθοδοι μέτρησης

1. Κάθε κράτος μέλος θα υποβάλει στην 
Επιτροπή πλήρη περιγραφή των μεθόδων 
μέτρησης που χρησιμοποιούνται για κάθε 
ουσία για την οποία έχει καθοριστεί 
κοινοτική ή εθνική τιμή κατωφλίου. 
2. Η Επιτροπή θα καθορίσει κατά πόσον οι 
μέθοδοι μέτρησης είναι πλήρως 
συγκρίσιμες και κατά πόσον οι διαφορές 
που υφίστανται μεταξύ των μεθόδων 
οδηγούν ενδεχομένως σε στρεβλώσεις που 
είναι πιθανό να έχουν ως αποτέλεσμα την 
εσφαλμένη ή άνιση εφαρμογή της οδηγίας 
αυτής στην Κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, 
είναι καθοριστικής σημασίας τα τοπικά 
κλιματολογικά δεδομένα και οι τύποι 
εδάφους.
3. Βάσει των συμπερασμάτων της, η 
Επιτροπή θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τις 
μεθόδους μέτρησης που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη.
4. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
απορρίψει τις μεθόδους μέτρησης που 
υποβάλλει κράτος μέλος, τότε οφείλει το εν 
λόγω κράτος μέλος να υποβάλει στην 
Επιτροπή προς έγκριση αναθεωρημένες 
μεθόδους μέτρησης σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του 
παρόντος άρθρου.
5. Εγκεκριμένες μέθοδοι μέτρησης θα 
αρχίσουν να εφαρμόζονται σε όλα τα 
κράτη μέλη από την ημερομηνία που 
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καθορίζεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 
2000/60/EΚ.

Αιτιολόγηση

Η επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά τις τεχνικές μέτρησης της μόλυνσης των υπόγειων υδάτων 
είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να εφαρμοστεί η παρούσα οδηγία κατά τρόπο δίκαιο 
και αμερόληπτο. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να μετρά τα επίπεδα μόλυνσης επί τη βάσει 
συγκρίσιμων ποιοτικών προτύπων. Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να καταστεί αρμόδια να 
εγκρίνει τεχνικές μέτρησης με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω τεχνικές θα είναι αντίστοιχες ως 
προς τους περιβαλλοντικούς στόχους.

Τροπολογία 20
Άρθρο 6, εδάφιο 1

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.

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 
πραγματικών έμμεσων απορρίψεων 
οιουδήποτε από τους ρύπους που 
απαριθμούνται στα σημεία 1 έως 6 του 
παραρτήματος VIII της ίδιας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Ενεργή πρόληψη ή μέτρα μείωσης που εφαρμόζονται σε μικρές ποσότητες ρύπων ενδέχεται σε 
ορισμένες περιπτώσεις να βλάψουν μάλλον παρά να ωφελήσουν το περιβάλλον και να 
προστατέψουν την ποιότητά του. Αυτό επί παραδείγματι μπορεί να συμβεί σε εκβολές ποταμών 
όπου πολύ μικρές ποσότητες τέτοιων ουσιών οι οποίες είναι παρούσες στην κοίτη του ποταμού 
ή σε άλλο υδάτινο ρεύμα ενδέχεται να διοχετευτούν προς υπόγεια ύδατα. Η έννοια της 
πρόληψης στο παρόν άρθρο δεν θα πρέπει να αγνοηθεί, αλλά θα πρέπει ωστόσο να 
αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες συνέπειες που απορρέουν από αυτή την υποχρέωση.

Τροπολογία 21
Άρθρο 6, παράγραφος 2 α (νέα)

Τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ορθής 
γεωργικής πρακτικής, καθώς επίσης η 
χρήση λιπασμάτων που παράγονται στην 
ίδια την εκμετάλλευση δεν συνιστούν 
έμμεση διοχέτευση στα υπόγεια ύδατα.
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Αιτιολόγηση

Στην παρούσα οδηγία δεν προσδιορίζεται αναλυτικότερα ο όρος «έμμεση διοχέτευση». Η χρήση 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο της ορθής γεωργικής πρακτικής εξυπηρετεί την 
υγιή ανάπτυξη των φυτών. Και η παρούσα τροπολογία εγγυάται την ασφάλεια του σχεδιασμού 
για τη γεωργία στην ΕΕ.

Τροπολογία 22
Άρθρο 6, παράγραφος 2 β (νέα)

Με την επιφύλαξη των τιμών κατωφλίου 
που ισχύουν σε άλλους τομείς για την 
προστασία των υπόγειων υδάτων, η 
παρούσα διάταξη δεν ισχύει για τη 
διοχέτευση:
a) οικιακών λυμάτων από μονάδες 
απολύμανσης μεμονωμένων οικισμών,
β) άλλων ρύπων που απαντώνται σε 
ποσότητες και συγκεντρώσεις τόσο 
χαμηλές ώστε να αποκλείεται 
οποιοσδήποτε κίνδυνος υποβάθμισης της 
ποιότητας των υπόγειων υδάτων.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 80/86/ΕΟΚ προβλέπει ήδη τις ανωτέρω εξαιρέσεις. Δεν είναι σκόπιμο, από τη σκοπιά 
της επικουρικότητας, μια κοινοτική οδηγία να ασχολείται με όλους τους μικρορρυπαντές. Αν το 
προτεινόμενο κείμενο δε υιοθετηθεί και καταργηθεί η ισχύουσα οδηγία 80/86/ΕΟΚ το 2013, θα 
παρουσιαστούν νομοθετικά κενά.

Τροπολογία 23
Άρθρο 7α (νέο)

Άρθρο 7α
Έκθεση περί κατάργησης της οδηγίας 

91/676/EΟΚ
Μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 
αυτής και πριν το 2008, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία 
εξετάζει κατά πόσο είναι δυνατό να 
καταργηθεί η οδηγία 91/676/EΟΚ την 31η 
Δεκεμβρίου 2008.
Πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2008, οι διατάξεις 
της οδηγίας 91/676/EΟΚ που αφορούν 
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στον καθορισμό και την αναθεώρηση 
ευπαθών ζωνών θα ενσωματωθούν στην 
οδηγία 2000/60/EΚ. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
πρόγραμμα μέτρων που αναφέρεται στο 
άρθρο 11 της οδηγίας 2000/60/EΚ 
περιλαμβάνει κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός που 
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/676/ΕΟΚ.
Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα και, εφόσον τούτο κρίνεται 
σκόπιμο, υποβάλλει προτάσεις 
προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου.

Αιτιολόγηση

Tο πρόγραμμα μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11 της οδηγίας  πλαισίου για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/EΚ) πρέπει να εφαρμόζεται 
μέχρι το 2009. Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν να διασφαλίσουν μεταξύ άλλων ότι 
τηρούνται οι τιμές κατωφλίου για τα υπόγεια ύδατα. Από τη στιγμή που αυτή η οδηγία καθώς 
και το όριο που καθορίζεται στο Παράρτημα  I αυτής της οδηγίας εφαρμόζονται, η οδηγία για 
τη νιτρορύπανση θα μπορεί ενδεχομένως να καταργηθεί. Το νέο νομοθετικό πακέτο για την 
ποιότητα των υδάτων θα διασφαλίζει ότι οι ποιοτικοί στόχοι επιτυγχάνονται ενώ η ίδια η 
εφαρμογή θα επαφίεται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 24
Άρθρο 8

Τα παραρτήματα II έως IV της παρούσας 
οδηγίας μπορούν να προσαρμόζονται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 21 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
με συνεκτίμηση των χρονικών περιόδων 
αναθεώρησης και ενημέρωσης του σχεδίου 
διαχείρισης ποτάμιας λεκάνης που 
προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Τα παραρτήματα II και IV της παρούσας 
οδηγίας μπορούν να προσαρμόζονται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 21 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
με συνεκτίμηση των χρονικών περιόδων 
αναθεώρησης και ενημέρωσης του σχεδίου 
διαχείρισης ποτάμιας λεκάνης που 
προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημασίας που έχει ο πίνακας των ουσιών, τυχόν αλλαγές στο Παράρτημα III 
πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο νομοθετικής διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχουν τόσο 
το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο.
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Τροπολογία 25
Παράρτημα Ι, πρώτη στήλη, τελευταία σειρά

Δραστικά συστατικά φυτοφαρμάκων 
(συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχοι 
μεταβολίτες, προϊόντα αποικοδόμησης και 
αντιδράσεων)

Δραστικά συστατικά φυτοφαρμάκων 
(συμπεριλαμβάνονται σημαντικοί
μεταβολίτες, προϊόντα αποικοδόμησης και 
αντιδράσεων)

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες  γλώσσες (SV, FR, ES, PT) η λέξη "relevant" που σημαίνει "σημαντικός" έχει 
παραλειφθεί. Είναι σημαντικό να περιληφθεί αυτός ο όρος σε όλες τις γλωσσικές διατυπώσεις 
του κειμένου διότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί στις κατευθυντήριες γραμμές για την οδηγία  
91/414/EC1 έναν σαφή ορισμό της έννοιας "σημαντικός μεταβολίτης".

Τροπολογία 26
Παράρτημα Ι, τελευταία στήλη, τελευταία σειρά

Η τιμή κατωφλίου θα εφαρμόζεται σε κάθε 
υπόγειο υδάτινο όγκο, εκτός από εκείνες 
τις περιπτώσεις στις οποίες τα πρότυπα 
ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης για 
φυτοφάρμακα και τους σημαντικούς 
μεταβολίτες τους είναι πιο αυστηρά από 
0.1 µg/l. Σε αυτές τις περιοχές θα 
εφαρμόζονται τα πρότυπα  ύδατος 
ανθρώπινης κατανάλωσης. Η συνολική 
συγκέντρωση φυτοφαρμάκων και 
μεταβολιτών τους σε όλους τους υπόγειους 
υδάτινους όγκους δεν θα υπερβαίνει τα 
0.5 µg/l.

Αιτιολόγηση

Τα ποιοτικά πρότυπα για φυτοφάρμακα και μεταβολίτες σε πόσιμα ύδατα μπορούν να είναι 
κατώτερα του 0.1 µg/l. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρότερα 
πρότυπα. Η οδηγία 98/83/EΚ καθορίζει τιμή κατωφλίου για το σύνολο των φυτοφαρμάκων και 
των συναφών ουσιών. Αυτή η τιμή κατωφλίου πρέπει να ενσωματωθεί στην παρούσα οδηγία 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δέουσα προστασία των υπόγειων υδάτων.

Τροπολογία 27

  
1 ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σελ. 1.
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Παράρτημα I, υποσημείωση 22

22Η τήρηση των προτύπων κρίνεται με 
σύγκριση προς τον αριθμητικό μέσο όρο 
των τιμών παρακολούθησης σε καθένα από 
τα σημεία δειγματοληψίας του υπόγειου 
υδάτινου όγκου ή ομάδας υπόγειων 
υδάτινων όγκων που έχουν χαρακτηριστεί 
απειλούμενοι μετά από ανάλυση κατά την 
έννοια του άρθρου 5 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

22Η τήρηση των προτύπων αξιολογείται 
εντός προθεσμίας η οποία καθορίζεται με 
τη διαδικασία του άρθρου 21(2) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ,κρίνεται με σύγκριση 
προς τον αριθμητικό μέσο όρο των τιμών 
παρακολούθησης όλων των σημείων
δειγματοληψίας ανά αντιπροσωπευτική 
ζώνη του υπόγειου υδάτινου όγκου ή 
ομάδας υπόγειων υδάτινων όγκων που 
έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενοι μετά από 
ανάλυση κατά την έννοια του άρθρου 5 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στη μεγαλύτερη σαφήνεια του κειμένου. Είναι 
σημαντικό να πραγματοποιείται η παρακολούθηση σε μια αντιπροσωπευτική ζώνη του υπόγειου 
υδάτινου όγκου, διότι ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ακόμα και εντός του ίδιου 
του υπόγειου υδάτινου όγκου.

Τροπολογία 28
Παράρτημα IV, σημείο 1.2, στοιχείο (α)

(α) Η αξιολόγηση βασίζεται στους 
αριθμητικούς μέσους όρους των μέσων 
τιμών που μετρούνται στα διάφορα σημεία 
παρακολούθησης υπόγειων υδάτινων όγκων 
ή ομάδων αυτών, ανά τρίμηνο, εξάμηνο ή 
ετησίως.

(α) Η αξιολόγηση βασίζεται στους 
αριθμητικούς μέσους όρους, όπως αυτοί 
έχουν υπολογισθεί, των μέσων τιμών που 
μετρούνται στα διάφορα συμπεφωνημένα 
σημεία παρακολούθησης συγκρίσιμων 
υπόγειων υδάτινων όγκων ή ομάδων αυτών, 
ανά τρίμηνο, εξάμηνο ή ετησίως.

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές αποσκοπούν να καταστήσουν το κείμενο πιο συγκεκριμένο και να αποτρέψουν 
οιαδήποτε ασάφεια.

Τροπολογία 29
Παράρτημα ΙV, σημείο 1.2, στοιχείο (β)

(β) Προς αποφυγή στρεβλώσεων κατά τον 
εντοπισμό των τάσεων, όλες οι μετρήσεις 
που δίνουν αποτέλεσμα κάτω του ορίου 
ποσοτικής εκτίμησης δεν λαμβάνονται 

(β) Προς αποφυγή στρεβλώσεων κατά τον 
εντοπισμό των τάσεων, όλες οι μετρήσεις 
που δίνουν αποτέλεσμα κάτω του ορίου 
ποσοτικής εκτίμησης γίνονται αντικείμενο 
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υπόψη για τον υπολογισμό. επεξεργασίας σύμφωνα με ορθές και 
αναγνωρισμένες αρχές της στατιστικής.

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των μετρήσεων που δίνουν αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικής εκτίμησης 
δεν είναι επιστημονικά ορθός και δεν αποκλείει λανθασμένα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να εφαρμόζονται αναγνωρισμένες στατιστικές μέθοδοι για την επεξεργασία αυτών των 
μετρήσεων.

Τροπολογία 30
Παράρτημα IV, σημείο 1.6 α (νέο)

1.6 α Σε περίπτωση ποσοτικής 
αξιολόγησης των υπογείων υδάτινων 
όγκων, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τα 
όργανα που είναι αρμόδια για την 
υδρογραφική οριοθέτηση, καθορίζουν τα 
υδρικά ισοζύγια και επίπεδα των υδάτινων 
όγκων μέσω ειδικών δεικτών που 
λαμβάνουν υπόψη τα ιστορικά στοιχεία και 
τα δίκτυα παρακολούθησης που έχουν ήδη 
αναπτυχθεί προς το σκοπό αυτό.

Αιτιολόγηση

Tα κράτη μέλη, μέσω των αρμοδίων οργάνων, είναι εκείνα που γνωρίζουν καλύτερα την εξέλιξη 
των υπογείων υδάτων μέσω των δικτύων ελέγχου και παρακολούθησης. Πρέπει να λάβουμε 
υπόψη ότι τα υδροφόρα στρώματα διαφέρουν μεταξύ τους ως αποτέλεσμα της μεγάλης 
γεωλογικής ποικιλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 31
Παράρτημα IV, παράγραφος 2.7 α (νέα)

2.7 α Τα κράτη μέλη, μέσω των οργάνων 
που είναι αρμόδια για την υδρογραφική 
οριοθέτηση, καθορίζουν τις διαστάσεις 
των δικτύων και τη συχνότητα των 
μετρήσεων που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση, καθώς και τον ελάχιστο 
και μέγιστο αριθμό ετών παρατήρησης 
πριν από τον προσδιορισμό της ποσοτικής 
τάσης των υδάτινων όγκων. Το σημείο 
αναστροφής της τάσης καθορίζεται σε 
συνάρτηση με την βιώσιμη ανάπτυξη, τον 
κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης στα 
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συνδεδεμένα υδάτινα οικοσυστήματα, στα 
άμεσα εξαρτημένα χερσαία 
οικοσυστήματα, στην ανθρώπινη υγεία και 
σε συνάρτηση με τις κλιματολογικές 
αλλαγές.

Αιτιολόγηση

Η μείωση των υπογείων υδάτων αντανακλάται απευθείας στα υδάτινα και χερσαία 
οικοσυστήματα και στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών επιρροής. Η πρόταση οδηγίας της 
Επιτροπής δεν το λαμβάνει υπόψη, παρά το ότι αναφέρεται στην οδηγία-πλαίσιο περί υδάτων. 
Πρέπει να υπάρξει ποσοτική παρακολούθηση και να ορισθούν σημεία αναστροφής της τάσης 
ώστε να αποτραπούν τυχόν ανεπανόρθωτες βλάβες.
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