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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γιατί αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 

Η οδηγία-πλαίσιο για το νερό που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2000 έχει ως στόχο να 
αποτρέψει κάθε συμπληρωματική υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων και να ενισχύσει 
την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος. Αποσκοπεί στην καταπολέμηση της ρύπανσης 
γενικότερα και προβλέπει για το σκοπό αυτό τη βαθμιαία μείωση της χημικής ρύπανσης, 
συγκεκριμένα τη διακοπή ή και βαθμιαία εξάλειψη των απορρίψεων αποβλήτων, των 
εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών χημικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών που 
εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον. 

Η πολιτική στον τομέα του ύδατος εφαρμόζεται με βάση σχέδια διαχείρισης των υγρών 
βιοτόπων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να προλαμβάνουν 
την υποβάθμιση όλων των αποθεμάτων επιφανειακών υδάτων αλλά και για την 
αποκατάσταση και τη βελτίωση της ποιότητάς τους.

Στόχος της παρούσας οδηγίας - κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 7 της οδηγίας για 
το νερό - είναι η αξιολόγηση και η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας με την επιβολή 
περιβαλλοντικών προδιαγραφών ποιότητας (ΠΠΠ) στον τομέα των υδάτων, δηλαδή η 
θέσπιση ορίων συγκέντρωσης ικανοποιητικών για την προστασία του ανθρώπου, της
χλωρίδας και της πανίδας με βάση πληροφορίες που αφορούν την τοξικότητα, τη διατήρηση 
και το μέγεθος της αναλογικής συγκέντρωσης μιας ουσίας και τα στοιχεία που αφορούν τη 
συμπεριφορά της μέσα στο περιβάλλον.

Οι ΠΠΠ έχουν στόχο να προστατεύσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα του περιβάλλοντος 
αλλά και να εναρμονίσουν τις οικονομικές συνθήκες στην εσωτερική αγορά, αφού υπάρχουν 
μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των προδιαγραφών που επιβάλλονται σε επίπεδο κρατών μελών.

Οι ρυπογόνες ουσίες αγροτικής προέλευσης

Οι ρύποι μπορούν να εκλυθούν στο περιβάλλον από διάφορες πηγές: Τη γεωργία, τη 
βιομηχανία (βαρέα μέταλλα, διαλυτικές ουσίες …), καύση, κ.λπ.

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου επικεντρώνεται στις 
περιπτώσεις ρύπανσης των υδάτων από τις γεωργικές καλλιέργειες και πιο συγκεκριμένα στα 
ζιζανιοκτόνα και τα νιτρικά άλατα που δεν καλύπτονται από την πρόταση οδηγίας.

Τα ζιζανιοκτόνα θεωρούνται συχνά η αιτία για την υποβάθμιση της οικολογικής κατάστασης 
των υδάτων της επιφάνειας και των ακτών επειδή μπορούν να διατηρηθούν για πολύ χρόνο 
στο περιβάλλον και να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Πρόκειται επίσης για μια 
εκτεταμένη ρύπανση που είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί αφού προκαλείται από 
διάσπαρτη διοχέτευση υδάτων, άμεσες απορρίψεις και διαρροές στο έδαφος και εκλύσεις 
στην ατμόσφαιρα, από την πλύση φυτών με το νερό της βροχής …

Στον κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας (παράρτημα 1, μέρος Α), βρίσκουμε πολλά 
ζιζανιοκτόνα: 1, 3,8, 9,13, 14,17, 18,19, 26,27, 29,33. Ορισμένα από αυτά δεν 
χρησιμοποιούνται πλέον στη γεωργική δραστηριότητα αλλά εντοπίζονται ακόμη στα ιζήματα
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ορισμένων ποταμών. Οι οκτώ άλλες ρυπογόνες ουσίες που αναφέρει το σχέδιο οδηγίας 
(παράρτημα 1, μέρος Β) είναι όλες ζιζανιοκτόνα.

Βρίσκουμε πάντοτε υπερβολικές ποσότητες ζιζανιοκτόνων στο υδάτινο περιβάλλον και για το 
λόγο αυτό θα πρέπει να προτιμούνται στις γεωργικές δραστηριότητες προϊόντα ακίνδυνα για 
το περιβάλλον, αποτελεσματικές τεχνικές μέθοδοι, η δημιουργία ζωνών προστασίας μεταξύ 
των αγρών και των ρεμάτων, ο περιορισμός της διασποράς από αέρος κατά τον ψεκασμό … 
Τα θέματα αυτά θα αναπτυχθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους στα υπό εξέταση κείμενα για τα 
ζιζανιοκτόνα.

Η θέση του εισηγητή 

Δεν μπορούμε να μελετήσουμε αυτή την πρόταση οδηγίας με την θέσπιση ΠΠΠ στον τομέα 
των υδάτων με απομονωμένο τρόπο, διότι πολλά από τα μέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων κοινοτικών νομοθετικών πράξεων που 
είτε ήδη ισχύον, είτε βρίσκονται υπό έγκριση.

Πρέπει συνεπώς να προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε αντιφάσεις μεταξύ των στόχων και 
των διατάξεων των άλλων κοινοτικών νομοθετημάτων και να μην προτρέξουμε όσον αφορά 
τις πράξεις που πρόκειται να εγκριθούν τους επόμενους μήνες, ούτως ώστε να υπάρξει 
πλήρης συντονισμός μεταξύ των διαφόρων διατάξεων.

Προς το σκοπό αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ισχύοντα κείμενα όπως η οδηγία ΕΟΚ 80-
778 για την ποιότητα του πόσιμου ύδατος, η οδηγία 91 / 414 /ΕΟΚ για την έγκριση της 
εμπορίας φυτοφαρμάκων, η οδηγία για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και την πρόληψη της 
ρύπανσης που εγκρίθηκε το 1996, η οδηγία-πλαίσιο για το νερό (2000 / 60 /ΕΚ) και τα υπό 
έγκριση κείμενα όπως η οδηγία REACH , η θεματική στρατηγική για τη μακρόπνοη χρήση 
των ζιζανιοκτόνων , η οδηγία για το ίδιο θέμα και η αναθεώρηση της οδηγίας για τα 
ζιζανιοκτόνα.

Σήμερα, ωστόσο, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε εάν η εφαρμογή αυτών των άλλων 
συμπληρωματικών νομοθετικών πράξεων θα επιτρέψει την επίτευξη των στόχων της οδηγίας-
πλαίσιο για το νερό, ή εάν θα χρειαστεί περαιτέρω κοινοτική παρέμβαση. Θα πρέπει συνεπώς 
να προβλεφθεί  επίσημη αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας για να συμπληρωθούν τα 
κενά και να προταθούν βελτιώσεις καθώς και για να προωθηθεί μια προσέγγιση πραγματικά 
ενοποιημένη όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική για τα ύδατα και γενικότερα για το 
περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να υποβάλει μια πρόταση που περιορίζεται στην αίσθηση 
εναρμονισμένων ΠΠΠ σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά χωρίς και να επιβολή «ελέγχων στις 
εκπομπές» επιπλέον των προβλεπομένων από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία. Με τον 
τρόπο αυτό αφήνει στην απόλυτη ευχέρεια των κρατών μελών τον καθορισμό των κανόνων 
που διέπουν τις άλλες ρυπογόνες ουσίες σε εθνικό επίπεδο. Η λύση αυτή που παρουσιάζεται 
ως η πιο ευέλικτη και πιο ο ενδεδειγμένη και οικονομική, επιδέχεται σοβαρή κριτική αφού η 
Επιτροπή προβάλλει, για να δικαιολογήσει τη θέσπιση κοινοτικών ΠΠΠ, το επιχείρημα 
επωφελούς εναρμόνισης των οικονομικών συνθηκών και απαιτήσεις μείωσης των δαπανών 
από τη γραφειοκρατία για τα κράτη μέλη.

Οι ΠΠΠ αφορούν τα εσωτερικά ύδατα (ποτάμια και λίμνες) και τα μικτά ύδατα (κοντά στις 
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ακτές). Το άρθρο 16, παράγραφος 7 της οδηγίας για το νερό ζητεί από την Επιτροπή να 
«υποβάλει προτάσεις για τις ΠΠΠ που εφαρμόζονται στις συγκεντρώσεις ουσιών 
προτεραιότητας στα ύδατα επιφανείας, στα ύδατα των ποταμών και των βιοτόπων».

Παρά ταύτα, η πρόταση που υποβλήθηκε αφορά μόνο τα ύδατα επιφάνειας διότι σύμφωνα με 
την Επιτροπή, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες και αξιόπιστες πληροφορίες για την ύπαρξη 
ουσιών στα ιζήματα, εκτός από τρεις ουσίες. Απομένει συνεπώς και πάλι στα κράτη μέλη να 
συμπληρώσουν τις ΠΠΠ που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο, δεν γνωρίζουμε όμως ποια 
μέσα διαθέτουν γι' αυτό το σκοπό.

Η επιλογή αυτή είναι ατυχής διότι πολλοί ρύποι κατακάθονται και συγκεντρώνονται στην 
κοίτη των ποταμών, δημιουργώντας έτσι κινδύνους διαρροής και συνακόλουθα μόλυνσης των 
υπογείων υδάτων και ευρείας διάδοσης των  ρυπογόνων ουσιών, μερικές φορές μέχρι τις 
παράκτιες ζώνες, …

Ο εισηγητής επισημαίνει επίσης ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το θέμα πιθανής αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των ουσιών και των συγκεντρώσεών τους.

Ο εισηγητής ανησυχεί για τη δυνατότητα που αφήνεται στα κράτη μέλη να ορίζουν 
μεταβατικές ζώνες που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια. Πράγματι,  οι βιομηχανίες οφείλουν 
να δημιουργούν σταθμούς επεξεργασίας ή καθαρισμού των αποβλήτων τους, ούτως ώστε να 
ανταποκρίνονται στις θεσπιζόμενες προδιαγραφές  και άρα αυτή η παρέκκλιση δεν είναι 
αναγκαία. Όσον αφορά την αγροτική δραστηριότητα, φαίνεται δύσκολο να καθοριστούν 
επακριβώς τα σημεία απόρριψης ρύπων.

Δύο μορφές εναρμονισμένων ΠΠΠ έχουν οριστεί: Μια ΠΠΠ που βασίζεται στη μέγιστη 
επιτρεπτή συγκέντρωση και που ελέγχει συνεπώς τη βραχυπρόθεσμη ρύπανση και μια ΠΠΠ 
βασιζόμενη στον ετήσιο μέσο όρο.

Η περίοδος αναφοράς για τα μέτρα συγκέντρωσης των ρυπογόνων ουσιών που πρέπει να 
καταγραφούν στους σχετικούς καταλόγους είναι ένας χρόνος και τρία χρόνια για τα 
ζιζανιοκτόνα , διότι οι χρησιμοποιούμενες δόσεις και η απώλεια στη φύση κυμαίνονται από 
το ένα έτος στο άλλο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης υφίσταται όταν 
υπάρχει επανειλημμένοι χρήση στο ίδιο μέρος και την ίδια στιγμή μιας ουσίας  
προτεραιότητας, πράγμα που συμβαίνει ακριβώς με τα ζιζανιοκτόνα τα οποία 
χρησιμοποιούνται κυρίως από το Μάρτιο ως τον Σεπτέμβριο στη γεωργία. Η υποβάθμιση 
όμως των οικοσυστημάτων μπορεί να είναι αμετάκλητη ή πολύ σοβαρή κατά τη διάρκεια της 
περιόδου της πιο εντατικής χρήσης των ζιζανιοκτόνων. Σκόπιμο είναι συνεπώς να 
υπολογίζεται ο μέσος όρος τριών ετών για τα ζιζανιοκτόνα αλλά και ο μέσος όρος των 
συγκεντρώσεων που διαπιστώνονται κατά την περίοδο εφαρμογής.

Τέλος, καθότι οι εκπομπές, οι απορρίψεις και οι διαρροές ουσιών προτεραιότητας πρέπει να 
μειωθούν βαθμιαία η να διακοπούν, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη, όταν καταρτίζουν τον 
κατάλογό τους να θεσπίζουν και το ανάλογο χρονοδιάγραμμα για να επιτύχουν αυτό το 
στόχο.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 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 Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1 Α (νέα)

(1α) Σύμφωνα με το άρθρο 174 της 
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, η κοινοτική πολιτική για το 
περιβάλλον βασίζεται στις αρχές της 
προφύλαξης και της προληπτικής δράσης 
κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και 
στην αρχή « ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Α (νέα)

(1α) Η μικρής κλίμακας βιολογική γεωργία 
που επιτελείται ορθολογικά είναι 
απαραίτητη για να εξασφαλισθεί καλή 
ποιότητα ύδατος.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4Α (νέα)

(4α) Η οδηγία 2000/60/ΕΚ περιλαμβάνει 
στο άρθρο 11, παράγραφος 2 και στο 
Μέρος Β του Παραρτήματος VI για το 
πρόγραμμα μέτρων μη εξαντλητικό 
κατάλογο συμπληρωματικών μέτρων τα 
οποία τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν 
να θεσπίσουν ως τμήμα του προγράμματος 
μέτρων, μεταξύ άλλων:

- νομοθετικά μέσα,
  

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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- διοικητικά μέσα, και
- συμφωνίες για την προστασία του 
περιβάλλοντος μετά από διαπραγμάτευση.

Αιτιολόγηση

Εκτός από τα νομικά μέσα πρέπει να μνημονεύονται και τα "συμπληρωματικά" μέτρα όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 11, παράγραφος 4 και Μέρος Β του Παραρτήματος VI της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) ως πιθανές λύσεις στην περίπτωση που σημειώνεται συχνά 
υπέρβαση των προτύπων, με το σκεπτικό ότι τα εθελοντικά και προτρεπτικά μέτρα είναι συχνά 
πιο αποτελεσματικά από ό,τι μια αυστηρά νομική προσέγγιση. Τούτο θα επιτρέψει να αυξηθεί η 
κοινή βάση για την οδηγία αυτή καθαυτή και για την περιβαλλοντική νομοθεσία εν γένει.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5 Α (νέα)

(5α)Επειδή οι περισσότερες από τις 
υπόλοιπες κοινοτικές πράξεις δεν έχουν 
ακόμη πλήρως εγκριθεί και εφαρμοστεί, 
είναι δύσκολο να γνωρίζουμε σήμερα εάν η 
εφαρμογή των πολιτικών αυτών θα 
επιτρέψει την επίτευξη των στόχων της 
οδηγίας - πλαίσιο για το νερό ή εάν θα 
χρειαστεί και περαιτέρω κοινοτική 
παρέμβαση. Κατά συνέπεια, θα ήταν 
χρήσιμο να γίνει επίσημη αξιολόγηση της 
συνοχής και της αποτελεσματικότητας 
όλων των κοινοτικών νομοθετικών 
πράξεων που συντελούν άμεσα ή έμμεσα 
στη διασφάλιση της ποιότητας των 
υδάτων.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Από την άποψη κοινοτικού 
ενδιαφέροντος και για αποτελεσματικότερη 
ρύθμιση της προστασίας επιφανειακών 
υδάτων, είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
ΠΠΠ για ρύπους που έχουν καταταχθεί στις 
ουσίες προτεραιότητας σε κοινοτικό επίπεδο 
και να αφεθεί στα κράτη μέλη ο 
καθορισμός, στις περιπτώσεις που αυτό 

(7) Από την άποψη κοινοτικού 
ενδιαφέροντος και για αποτελεσματικότερη 
ρύθμιση της προστασίας επιφανειακών 
υδάτων, είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
ΠΠΠ για ρύπους που έχουν καταταχθεί στις 
ουσίες προτεραιότητας σε κοινοτικό επίπεδο 
και να αφεθεί στα κράτη μέλη ο 
καθορισμός, κανόνων για τους υπόλοιπους 
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είναι αναγκαίο, κανόνων για τους 
υπόλοιπους ρύπους σε εθνικό επίπεδο, με 
την επιφύλαξη της εφαρμογής των σχετικών 
κοινοτικών κανόνων. Πάντως, οκτώ ρύποι οι 
οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 86/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με τις οριακές 
τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις 
απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 
που υπάγονται στον κατάλογο Ι του 
παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, και 
αποτελούν μέρος της ομάδας ουσιών για τις 
οποίες θα πρέπει μέχρι το έτος 2015 να 
διαμορφωθεί καλή χημική κατάσταση δεν 
περιλαμβάνονταν στον κατάλογο ουσιών
προτεραιότητας. Αλλά τα κοινά πρότυπα 
που έχουν καθοριστεί για τους ρύπους 
αυτούς αποδείχθηκαν χρήσιμα και είναι 
σκόπιμη η διατήρηση της ρύθμισής τους σε 
κοινοτικό επίπεδο.

ρύπους σε εθνικό επίπεδο, με την επιφύλαξη 
της εφαρμογής των σχετικών κοινοτικών 
κανόνων. Πάντως, οκτώ ρύποι οι οποίοι 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
86/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης 
Ιουνίου 1986, σχετικά με τις οριακές τιμές 
και τους ποιοτικούς στόχους για τις 
απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 
που υπάγονται στον κατάλογο Ι του 
παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, και 
αποτελούν μέρος της ομάδας ουσιών για τις 
οποίες θα πρέπει μέχρι το έτος 2015 να 
διαμορφωθεί καλή χημική κατάσταση δεν 
περιλαμβάνονταν στον κατάλογο ουσιών 
προτεραιότητας. Αλλά τα κοινά πρότυπα 
που έχουν καθοριστεί για τους ρύπους 
αυτούς αποδείχθηκαν χρήσιμα και είναι 
σκόπιμη η διατήρηση της ρύθμισής τους σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Σε περίπτωση απουσίας εκτεταμένων 
και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με 
συγκεντρώσεις για ουσίες προτεραιότητας 
σε ζώντες οργανισμούς και ιζήματα σε 
κοινοτικό επίπεδο και επειδή οι 
πληροφορίες σχετικά με τα επιφανειακά 
ύδατα φαίνεται ότι παρέχουν επαρκή βάση 
για τη διασφάλιση συνολικής προστασίας 
και αποτελεσματικού ελέγχου της ρύπανσης, 
ο καθορισμός τιμών για τα ΠΠΠ θα πρέπει, 
κατά την παρούσα φάση, να περιορίζεται 
μόνο στα επιφανειακά ύδατα. Όσον αφορά 
όμως το εξαχλωλοβενζόλιο, το 
εξαχλωροβουταδιένιο και τον υδράργυρο, 
δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της 
προστασίας έναντι έμμεσων επιδράσεων και 
δευτερογενούς δηλητηρίασης απλώς με 
ΠΠΠ για τα επιφανειακά ύδατα σε 
κοινοτικό επίπεδο. Έτσι, στις εν λόγω 
περιπτώσεις επιβάλλεται να καθοριστούν 
ΠΠΠ για ζώντες οργανισμούς. Για να 
παρέχεται στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία 

(10) Σε περίπτωση απουσίας εκτεταμένων 
και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με 
συγκεντρώσεις για ουσίες προτεραιότητας 
σε ζώντες οργανισμούς και ιζήματα σε 
κοινοτικό επίπεδο και επειδή οι 
πληροφορίες σχετικά με τα επιφανειακά 
ύδατα φαίνεται ότι παρέχουν επαρκή βάση 
για τη διασφάλιση συνολικής προστασίας 
και αποτελεσματικού ελέγχου της ρύπανσης, 
ο καθορισμός τιμών για τα ΠΠΠ θα πρέπει, 
κατά την παρούσα φάση, να περιορίζεται 
μόνο στα επιφανειακά ύδατα. Όσον αφορά 
όμως το εξαχλωλοβενζόλιο, το 
εξαχλωροβουταδιένιο και τον υδράργυρο, 
δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της 
προστασίας έναντι έμμεσων επιδράσεων και 
δευτερογενούς δηλητηρίασης απλώς με 
ΠΠΠ για τα επιφανειακά ύδατα σε 
κοινοτικό επίπεδο. Έτσι, στις εν λόγω 
περιπτώσεις επιβάλλεται να καθοριστούν 
ΠΠΠ για ζώντες οργανισμούς. Για τις άλλες 
ουσίες  εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
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ανάλογα με τη στρατηγική τους για την 
παρακολούθηση, θα πρέπει να τους δοθεί η 
δυνατότητα είτε να παρακολουθούν τα 
ΠΠΠ αυτά και να ελέγχουν τη 
συμμόρφωση προς αυτά όσον αφορά τους 
ζώντες οργανισμούς ή να τα μετατρέπουν 
προς ΠΠΠ για τα επιφανειακά ύδατα.
Επιπλέον, εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
καθορίζουν ΠΠΠ για ιζήματα ή για ζώντες 
οργανισμούς στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι αναγκαίο και ενδεδειγμένο προς 
συμπλήρωση των ΠΠΠ που έχουν 
καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο. Ακόμη, 
καθώς τα ιζήματα και οι ζώντες οργανισμοί 
παραμένουν σημαντικά υποστρώματα για 
την παρακολούθηση ορισμένων ουσιών εκ 
μέρους των κρατών μελών και την εκτίμηση 
των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και τάσεων, 
τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν 
ότι δεν θα αυξηθούν τα υφιστάμενα επίπεδα 
μόλυνσης σε ζώντες οργανισμούς και 
ιζήματα.

καθορίζουν εκπονήσουν ειδικά 
προγράμματα παρακολούθησης. Πράγματι, 
καθώς τα ιζήματα και οι ζώντες οργανισμοί 
παραμένουν σημαντικά υποστρώματα για 
την παρακολούθηση ορισμένων ουσιών εκ 
μέρους των κρατών μελών και την εκτίμηση 
των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και τάσεων, 
τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν 
ότι δεν θα αυξηθούν τα υφιστάμενα επίπεδα 
μόλυνσης σε ζώντες οργανισμούς και 
ιζήματα.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
σύνθεση των επιφανειακών υδάτων τους 
ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος για τις ουσίες 
προτεραιότητας, εκφραζόμενα ως ετήσιος 
μέσος όρος ή ως μέγιστη επιτρεπόμενη 
συγκέντρωση, όπως ορίζεται στο Μέρος Α 
του Παραρτήματος Ι, και στα πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος για ρύπους που 
παρατίθενται στο Μέρος Β του 
Παραρτήματος Ι.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
σύνθεση των επιφανειακών υδάτων τους 
ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος για τις ουσίες 
προτεραιότητας, εκφραζόμενα ως ετήσιος 
μέσος όρος η για ρύπους που διέπονται από 
τις οδηγίες 91 / 400 14 /ΕΟΚ και 
2003/53/ΕΚ1 ανάλογα με τις εποχιακές 
διακυμάνσεις που επηρεάζουν τη στάθμη 
των υδάτων και τη χρησιμοποίηση των 
ουσιών και ως μέγιστη επιτρεπόμενη 
συγκέντρωση, όπως ορίζεται στο Μέρος Α 
του Παραρτήματος Ι, και στα πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος για ρύπους που 
παρατίθενται στο Μέρος Β του 
παραρτήματος Ι.
_____________________
1 Οδηγία αριθ. 2003/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 
2003 για την τροποποίηση για 26η φορά της 
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οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης 
μερικών επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων (ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σελ. 
24).

Αιτιολόγηση

Στον υπολογισμό του μέσου όρου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η χρήση ζιζανιοκτόνων στην 
γεωργία είναι εποχιακού χαρακτήρα καθώς και ότι στην περίπτωση των υδάτων μετάβασης τα 
επίπεδα συγκέντρωσης ρύπων ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τον όγκο των υδάτων. 
Δεδομένου ότι οι βροχοπτώσεις είναι συνήθως ανύπαρκτες κατά τους θερινούς μήνες, οι 
πρώτες βροχές μεταφέρουν σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2 Α (νέο)

Τα κράτη μέλη οφείλουν να βελτιώσουν τις 
γνώσεις και τα στοιχεία που διαθέτουμε για 
τις πηγές των ουσιών προτεραιότητας και 
τα μέσα ρύπανσης για να μπορούν να 
προκρίνονται αποτελεσματικές και 
εύστοχες επιλογές ελέγχου.

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1α. Όταν ένα ρεύμα υδάτων διασχίζει 
περισσότερα από ένα κράτος μέλος, είναι 
απαραίτητο να οργανώνεται συντονισμός 
των προγραμμάτων παρακολούθησης και 
των εθνικών απογραφών για να 
αποφεύγεται να έρχονται σε μειονεκτική 
θέση τα κράτη μέλη που βρίσκονται προς 
τις εκβολές των ρευμάτων ύδατος.

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

3α. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
συμμορφωθούν με την οδηγία 98 / 83 /ΕΚ 
και να διαχειρίζονται τα χρησιμοποιούμενα 
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ύδατα επιφάνειας για την συλλογή ποσίμου 
ύδατος1 σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
οδηγίας 2000 / 60 /ΕΚ. Οι υποχρεώσεις 
αυτές συνεπάγονται για τις περισσότερες 
από τις ουσίες τον πλήρη σεβασμό 
προδιαγραφών που είναι αυστηρότερες από 
τις ΠΠΠ για τις περισσότερες από τις 
ουσίες.
---------------
1 ΕΕ L της 5/12/1998.  οδηγία που τροποποιήθηκε 
από τον κανονισμό (ΕΚ) στο αριθ. 1882 / 2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(Ε.Ε.  L 284 της  31/10/2003,  σ. 1) .  

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 3

Άρθρο 3 διαγράφεται
Μεταβατικός χώρος υπέρβασης

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 
μεταβατικούς χώρους υπέρβασης, όπου οι 
συγκεντρώσεις ενός ή περισσότερων 
ρύπων είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα 
σχετικά πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος, στο βαθμό που δεν 
επηρεάζεται η συμμόρφωση της υπόλοιπης 
επιφάνειας της υδάτινης μάζας προς τα 
υπόψη πρότυπα.
2. Σε καθεμία περίπτωση τα κράτη μέλη 
οριοθετούν την έκταση των μερών των 
επιφανειακών υδάτινων μαζών των 
περικείμενων σε σημεία απόρριψης, τα 
οποία πρόκειται να καταταχθούν στους 
μεταβατικούς χώρους υπέρβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας.
Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν περιγραφή 
κάθε οριοθέτησης στα σχέδιά τους για τη 
διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 13 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.
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3. Τα κράτη μέλη εκτελούν την 
επανεξέταση των αδειών που αναφέρονται 
στην οδηγία 96/61/ΕΚ ή στις 
προγενέστερες ρυθμίσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ζ της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με σκοπό τη 
σταδιακή μείωση της έκτασης κάθε 
μεταβατικού χώρου υπέρβασης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο οποίος 
προσδιορίζεται σε ύδατα όπου 
απορρίπτονται ουσίες προτεραιότητας.
4. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, να 
καθορίζει τη μέθοδο που πρέπει να 
χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για τον 
προσδιορισμό του μεταβατικού χώρου 
υπέρβασης.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ειδικά 
προγράμματα παρακολούθησης για 
ιζήματα και ζώντες οργανισμούς, 
εντοπίζοντας τα προς ανάλυση είδη και 
ιστούς και τη μορφή με την οποία πρέπει 
να εκφρασθούν τα αποτελέσματα, 
σύμφωνα με τις εποχιακές διακυμάνσεις 
των οργανισμών.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 2

Όμως, για ουσίες προτεραιότητας ή ρύπους 
που καλύπτονται από την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ, οι καταχωρήσεις είναι δυνατό 
να υπολογίζονται ως η μέση τιμή των ετών 
2007, 2008 και 2009.

Όμως, για ουσίες προτεραιότητας ή ρύπους 
που καλύπτονται από την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ, οι καταχωρήσεις είναι δυνατό 
να υπολογίζονται ως η μέση τιμή των 
σημαντικών περιόδων των ετών 2007, 2008 
και 2009.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Στον υπολογισμό του μέσου όρου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιστάσεις κατά τις οποίες 
η χρήση ζιζανιοκτόνων στην γεωργία είναι εποχιακή ως προς τη φύση της καθώς και ότι στην 
περίπτωση των υδάτων μετάβασης τα επίπεδα συγκέντρωσης ρύπων ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό 
ανάλογα με την ποσότητα. Δεδομένου ότι οι βροχοπτώσεις είναι συνήθως ανύπαρκτες κατά 
τους θερινούς μήνες, οι πρώτες βροχές φέρουν σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες αυτών των 
ουσιών. 

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΕΔΑΦΙΟ 2

Η περίοδος αναφοράς για τον καθορισμό 
τιμών στους επικαιροποιημένους 
καταλόγους είναι το έτος που προηγείται 
εκείνου κατά το οποίο πρέπει να 
ολοκληρωθεί η εν λόγω ανάλυση. Για 
ουσίες προτεραιότητας ή ρύπους 
καλυπτόμενους από την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ, οι καταχωρίσεις είναι δυνατό 
να υπολογίζονται ως η μέση τιμή των τριών 
ετών που προηγούνται της ολοκλήρωσης της 
εν λόγω ανάλυσης.

Η περίοδος αναφοράς για τον καθορισμό 
τιμών στους επικαιροποιημένους 
καταλόγους είναι το έτος που προηγείται 
εκείνου κατά το οποίο πρέπει να 
ολοκληρωθεί η εν λόγω ανάλυση. Για 
ουσίες προτεραιότητας ή ρύπους 
καλυπτόμενους από την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ, οι καταχωρίσεις είναι δυνατό 
να υπολογίζονται ως η μέση τιμή των 
σημαντικών περιόδων των τριών ετών που 
προηγούνται της ολοκλήρωσης της εν λόγω 
ανάλυσης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στον υπολογισμό του μέσου όρου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιστάσεις κατά τις οποίες 
η χρήση ζιζανιοκτόνων στην γεωργία είναι εποχιακή ως προς τη φύση της καθώς και ότι στην 
περίπτωση των υδάτων μετάβασης τα επίπεδα συγκέντρωσης ρύπων ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό 
ανάλογα με την ποσότητα. Δεδομένου ότι οι βροχοπτώσεις είναι συνήθως ανύπαρκτες κατά 
τους θερινούς μήνες, οι πρώτες βροχές φέρουν σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες αυτών των 
ουσιών. 

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα)

4α. Για να διακοπούν ή να μειωθούν 
βαθμιαία οι εκπομπές, απορρίψεις και 
απώλειες των ουσιών προτεραιότητας, τα 
κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύουν τον 
κατάλογό τους με το ενδεδειγμένο 
χρονοδιάγραμμα επιδίωξης αυτών των 
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στόχων.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι, με ορίζονται 
το έτος 2025, οι εν λόγω εκπομπές, 
απορρίψεις και διαρροές, όπως 
αντικατοπτρίζονται στον κατάλογο, 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με 
τη μείωση ή την παύση που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο 
(iv) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

5. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι, με ορίζονται 
το έτος 2025, οι εν λόγω εκπομπές, 
απορρίψεις και διαρροές, όπως 
αντικατοπτρίζονται στον κατάλογο, 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με 
τη μείωση ή την παύση που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο 
(iv) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η Επιτροπή 
θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής, εάν διαπιστώσει 
ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτή 
την οδηγία δεν εφαρμόζονται ή ότι οι 
επιδιωκόμενοι στόχοι δεν επιτυγχάνονται.

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

6. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, να καθορίζει τη μέθοδο που 
πρέπει να χρησιμοποιείται από τα κράτη 
μέλη για την εκπόνηση των καταλόγων.

6. Η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τις 
τεχνικές προδιαγραφές για τις αναλύσεις 
καθώς και τη μέθοδο που πρέπει να 
χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για την 
εκπόνηση των καταλόγων.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 4 Α (νέο)

Άρθρο 4α
Έλεγχος της εφαρμογής

Σε περίπτωση συχνών υπερβάσεων των 
τιμών που ορίζονται από τις ΠΠΠ, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εντοπίσουν την πηγή 
και να λάβουν αποτελεσματικά, 
ενδεδειγμένα και αποτρεπτικά μέτρα βάσει 
των διαφόρων νομοθετικών μηχανισμών 
όπως η οδηγία 91 / 414 /ΕΟΚ ή η οδηγία 
91 / 414 /ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης 
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Ιουλίου 1991, σχετικά με την εμπορία 
φυτοφαρμακευτικών προϊόντων με σκοπό 
τον περιορισμό της κυκλοφορίας στην 
αγορά και της χρησιμοποίησης ορισμένων 
ουσιών λόγω των κινδύνων που 
εγκυμονούν για το η υδάτινο περιβάλλον.
______________
1 ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σελ. 1.

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 4 Β (νέο)

Άρθρο 4β
Μέτρα παρακολούθησης 

Αφού, σύμφωνα με το άρθρο 4, οι 
κατάλογοι έχουν δημοσιευθεί και 
ενημερωθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προβαίνει σε αναθεώρηση το καταλόγου 
των ουσιών προτεραιότητας.
Ανάλογα με τα αποτελέσματα των 

καταλόγων, πρέπει να σχεδιαστών μέτρα 
για τις ουσίες που προκαλούν τα 
περισσότερα προβλήματα.

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 9 Α (νέο)

Άρθρο 9 α
Συμπληρωματική κοινοτική δράση

Η Επιτροπή θα θεσπίσει απλές και 
διαφανείς διαδικασίες δημιουργώντας ένα 
ορθολογικό και λυσιτελές πλαίσιο για την 
κοινοποίηση εκ μέρους των κρατών μελών, 
πληροφοριών για τις  ουσίες
προτεραιότητας, οι οποίες  στηρίζουν τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σε κοινοτικό 
επίπεδο και  επιτρέπουν την καθιέρωση 
εναρμονισμένων ΠΠΠ στο μέλλον για τα 
ιζήματα ή τους ζώντες οργανισμούς,  
καθώς και συμπληρωματικούς ελέγχους 
των εκπομπών.
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Τροπολογία 21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΜΕΡΟΣ Γ, ΣΗΜΕΙΟ 2

2. Στήλες 6 και 7: Για κάθε δεδομένη 
επιφάνεια υδάτινης μάζας, η συμμόρφωση 
προς το ΠΠΠ-ΜΕΣ σημαίνει ότι η 
μετρηθείσα συγκέντρωση σε οποιοδήποτε 
αντιπροσωπευτικό σημείο παρακολούθησης 
εντός της υδάτινης μάζας δεν πρέπει να είναι
υψηλότερη απ’ ό,τι στο πρότυπο.

2. Στήλες 6 και 7: Για κάθε δεδομένη 
επιφάνεια υδάτινης μάζας, η συμμόρφωση 
προς το ΠΠΠ-ΜΕΣ σημαίνει ότι οι 
μετρηθείσες συγκεντρώσεις σε οποιοδήποτε 
αντιπροσωπευτικό σημείο παρακολούθησης 
εντός της υδάτινης μάζας δεν πρέπει κατ' 
επανάληψη να υπερβαίνουν το πρότυπο.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση αποτελεί καλό μέσο προς χρήση για την καταπολέμηση 
της ρύπανσης. Πάντως είναι μάλλον ακραίο να λαμβάνονται μέτρα αμέσως μετά την πρώτη 
παρατήρηση υπέρβασης μιας συγκέντρωσης. Η κατ' επανάληψη υπέρβαση ενός ΠΠΠ-ΜΕΣ 
αποτελεί καλύτερο κριτήριο και με αυτήν την προσέγγιση θα αποφεύγονται οι αμέλειες στην 
παρακολούθηση.
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