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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Γενικό πλαίσιο

Το 1976 με την οδηγία 76/464/ΕΟΚ η Κοινότητα θέσπισε για πρώτη φορά νομοθεσία σχετικά 
με τη χημική ρύπανση των υδάτων που προκαλείται από έναν αριθμό επικίνδυνων ουσιών, οι 
οποίες εκχέονται στο υδατικό της περιβάλλον.
Στη συνέχεια υιοθετήθηκαν διάφορες θυγατρικές οδηγίες από το 1982 έως το 1990, οι οποίες 
θέτουν όρια στις τιμές εκπομπής ρύπων και ποιοτικούς στόχους για το περιβάλλον, που 
αφορούν 18 ρυπαντικές ουσίες.

Με άρθρο 16 της οδηγίας-πλαισίου περί υδάτων (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ καθιερώνεται μια 
ενημερωμένη, πλήρης και αποτελεσματική στρατηγική σχετικά με τη χημική ρύπανση 
επιφανειακών υδάτων. Η ΟΠΥ θέτει το γενικό πλαίσιο μιας στρατηγικής κατά της ρύπανσης
των επιφανειακών υδάτων και ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα 
καταπολέμησης της ρύπανσης των υδάτων αναφερόμενη σε μεμονωμένες ρύπους ή σε 
ομάδες ρύπων οι οποίες αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον ή μέσω 
αυτού.

Πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσε η απόφαση 2445/2001/ΕΚ, στην οποία 
αντικαταστάθηκε ο κατάλογος που περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση του 1982 της 
Επιτροπής. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από την Επιτροπή να προτείνει ποιοτικά πρότυπα για το 
περιβάλλον (άρθρο 16, παράγραφος 7) και ελέγχους εκπομπών (στο άρθρο 16, παράγραφος 6 
και 8) όσον αφορά τις εν λόγω ουσίες προτεραιότητας.
Στόχος της προαναφερθείσας πρότασης της Επιτροπής είναι η προστασία και η βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, λαμβανομένου, 
ταυτόχρονα, υπόψη του αλιευτικού τομέα και των κοινωνιών που εξαρτώνται από αυτόν.

Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής απλοποιώντας τη νομοθεσία και τη σχετική με αυτήν 
ανακοίνωση, λαμβάνει πλήρως υπόψη τους στόχους και τις διατάξεις της υπόλοιπης 
κοινοτικής νομοθεσίας, και ειδικότερα της πολιτικής για τις χημικές ουσίες καθώς και του 
REACH και της οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης
(IPPC) και των θεματικών στρατηγικών, συγκεκριμένα των στρατηγικών με αντικείμενο την 
πολιτική για τη θάλασσα και για την αειφόρο χρήση φυτοφαρμάκων.

II. Σχετικές πληροφορίες 

Η χημική ρύπανση επιφανειακών υδάτων μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στα υδατικά 
οικοσυστήματα, καταστρέφοντας ενδιαιτήματα και βλάπτοντας τη βιοποικιλότητα.

Οι ρύποι είναι δυνατόν να συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα με επιβλαβείς επιπτώσεις 
σε θηρευτές που καταναλώνουν μολυσμένους ιχθύες. Ο άνθρωπος εκτίθεται σε ρύπους μέσω 
του υδατικού περιβάλλοντος με την κατανάλωση ιχθύων ή θαλασσινών, την πόση ύδατος και 
ενδεχομένως κατά τη διάρκεια ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Ρύποι ενδέχεται να συναντώνται στο περιβάλλον πολλά έτη μετά την παύση της 
συσσώρευσής τους και να προέρχονται από διάφορες πηγές (π.χ. γεωργία, βιομηχανία, 
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αποτέφρωση) ως προϊόντα ή ανεπιθύμητα παραπροϊόντα, ενώ είναι δυνατό να έχουν ιστορικό 
χαρακτήρα ή να χρησιμοποιούνται καθημερινά σε προϊόντα οικιακής χρήσης.

Ως πρώτο μέτρο της στρατηγικής που χαράχτηκε στο άρθρο 16, εγκρίθηκε κατάλογος ουσιών 
προτεραιότητας (απόφαση αριθ. 1455/2001/ΕΚ) όπου προσδιορίζονται 33 ουσίες υψηλής 
προτεραιότητας σε κοινοτικό επίπεδο.
Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να διασφαλιστεί μέσω του καθορισμού ποιοτικών 
προτύπων για το περιβάλλον (ΠΠΠ) ένα υψηλό επίπεδο προστασίας από τους κινδύνους που 
απειλούν το υδατικό περιβάλλον ή διαδίδονται μέσω αυτού και σχετίζονται με τις 33 αυτές 
ουσίες προτεραιότητας και άλλες ρυπαντικές ουσίες.

Τα δυνητικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη που συνεπάγεται η μείωση της χημικής 
ρύπανσης των υδάτων μέσω της εφαρμογής των ΠΠΠ είναι πολλά

Συγκεκριμένα, στον τομέα της εμπορικής και ερασιτεχνικής αλιείας, τα οφέλη σχετίζονται με 
τη μείωση της ποσότητας των ψαριών που δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα 
κατανάλωσης, την ελάττωση των αρνητικών επιπτώσεων στην κατανάλωση ψαριών που 
προκαλούν οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία, τη μειωμένη έκθεση σε χημικούς ρύπους μέσω 
της κατανάλωσης ψαριών, τη δυνητική αύξηση της ποσότητας και της ποικιλίας των 
αποθεμάτων όπως και την αύξηση του εισοδήματος μέσω της εμπορικής και ερασιτεχνικής 
αλιείας.
Όσον αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες και τις καλλιέργειες οστρακοειδών, τα οφέλη από την 
εφαρμογή των ΠΠΠ είναι συνυφασμένα με την αύξηση της παραγωγικότητας του κλάδου, τη 
μείωση της κατανάλωσης του κρέατος και της έκθεσης του ανθρώπου σε επιβλαβείς ουσίες.

Προφανώς, η όλη διαδικασία έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου. Τα οφέλη 
από τη μείωση της χημικής ρύπανσης συνίστανται στη γενική μείωση της έκθεσης, 
πρωτίστως του ανθρώπου, σε επικίνδυνες ουσίες που συνδέονται με την κατανάλωση 
θαλασσινών.

Η παρούσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιορίζεται στη θέσπιση ΠΠΠ σε 
κοινοτικό επίπεδο. Τα ειδικά και επιπρόσθετα μέτρα ελέγχου ρύπανσης επαφίενται στα κράτη 
μέλη, εφόσον για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 16, παράγραφος 6 και 8, 
πρέπει να εφαρμοστούν πολλές άλλες υφιστάμενες κοινοτικές πράξεις.

Η προτεινόμενη πράξη αποτελεί οδηγία, στην οποία τίθενται στόχοι για την ποιότητα του 
περιβάλλοντος προς επίτευξη μέχρι το έτος 2015.

III. Εκτίμηση

Όσον αφορά τον αντίκτυπο στον τομέα στον τομέα, θα πρέπει να γίνουν κάποιες 
παρατηρήσεις. Ο μόλυβδος αποτελεί μια αναγνωρισμένη επιβλαβή ουσία και η ρύπανση του 
νερού με μόλυβδο θα πρέπει να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Όπου είναι εφικτό, ο 
αλιευτικός τομέας θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, για να συμβάλει σε αυτήν την προσπάθεια. 
Στην εκτίμηση των επιπτώσεων, η επιτροπή ανέφερε (σ. 53) ότι οι διοξίνες, τα φουράνια και 
τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) αποτελούν ιστορικούς ρύπους οι εκπομπές των οποίων 
ελέγχονται επαρκώς. Δύσκολα γίνεται αποδεκτή αυτή η αισιόδοξη εκτίμηση, καθώς από τότε 
που θεσπίστηκε η στρατηγική του 2001 για τη διοξίνη, τα επίπεδα στα ψάρια δεν έχουν 
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μειωθεί σημαντικά, ενώ συγκεκριμένα στη Βαλτική θάλασσα έχουν παραμείνει σταθερά. Το 
γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται, κυρίως, στη δέσμευση των ρύπων αυτών από ιζήματα και 
την περιοδική τους απελευθέρωση. Φαίνεται, λοιπόν, δικαιολογημένη η μεγάλη ανησυχία για 
την απειλή που αποτελεί η παράνομη διάθεση PCB για το υδατικό περιβάλλον.

Μια τρίτη παρατήρηση αφορά τα προτεινόμενα όρια συγκέντρωσης εξαχλωροβενζολίου, 
εξαχλωροβουταδιενίου και υδραργύρου στο φυσικό βάρος των ψαριών, των μαλακίων των 
καρκινοειδών και άλλων ζώντων οργανισμών. Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να 
εισαγάγει πιο αυστηρά πρότυπα, για να φθάσει τα επίπεδα που προβλέπει το άρθρο 2.3, θα 
πρέπει να συντονίσει την πολιτική του με άλλα κράτη μέλη που μοιράζονται την ίδια λεκάνη 
απορροής ποταμού. Όπου είναι απαραίτητο, τα άλλα αυτά κράτη και ιδιαίτερα χώρες που 
βρίσκονται προς τις πηγές ποταμού, θα πρέπει να υιοθετούν τα ίδια πρότυπα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αλιείας 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 7 Α (νέα)

(7a) Ορισμένες ουσίες είναι εξαιρετικά 
επιβλαβείς για τους ιχθύες όταν βρίσκονται 
σε επιφανειακά ύδατα, αλλά δεν 
περιλαμβάνονται στους καταλόγους  
προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος στον 
τομέα της υδατικής πολιτικής. Στις ουσίες 
αυτές περιλαμβάνονται κυρίως το 
σουλφονικό υπερφθοροοκτάνιο  (PFOS) 
και η τετραβρωμοδιφαινόλη A (TBBP-A). 
Η Επιτροπή θα υποβάλει, αν απαιτηθεί, 
προτάσεις για τη θέσπιση προτύπων 
ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της 
υδατικής πολιτικής και για τις εν λόγω 
ουσίες.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Τα πολυχλωροδιφαινύλια (PCBs), οι διοξίνες, το σουλφονικό υπερφθοροοκτάνιο  (PFOS) και η 
τετραβρωμοδιφαινόλη A (TBBP-A) είναι ουσίες εξαιρετικά επιβλαβείς για το περιβάλλον και 
πρέπει να περιληφθούν στους καταλόγους ουσιών για τις οποίες ισχύουν πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11 Α (νέα)

(11α) Ο μόλυβδος που χρησιμοποιείται 
στον αλιευτικό εξοπλισμό τόσο για 
ερασιτεχνικούς όσο και για 
επαγγελματικούς σκοπούς, αποτελεί πηγή 
μόλυνσης των υδάτων. Για να ελαττωθούν 
τα επίπεδα του μολύβδου στα αλιευτικά 
ύδατα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τον αλιευτικό κλάδο να 
χρησιμοποιεί λιγότερο επιβλαβείς 
εναλλακτικές ουσίες αντί του μολύβδου.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11β (νέα)

(11β) Τα πολυχλωροδιφαινύλια (PCBs) και 
οι διοξίνες είναι δύο ομάδες τοξικών, 
ανθεκτικών και βιοσυσσωρεύσιμων
ουσιών. Αμφότερες αντιπροσωπεύουν 
σημαντικό κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον, έχουν 
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα 
υδρόβια είδη και, ως εκ τούτου, απειλούν 
τη βιωσιμότητα του τομέα της αλιείας. 
Επιπλέον, η Επιτροπή έχει τονίσει 
επανειλημμένως ότι είναι ανάγκη να 
περιληφθούν οι εν λόγω ουσίες στον 
κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Επομένως, η 
παρούσα οδηγία πρέπει να διασφαλίσει την 
μελλοντική ενσωμάτωσή τους στον 
κατάλογο ουσιών προτεραιότητας.
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Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΔΑΦΙΟ 12

Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
προς τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος 
όσον αφορά τις ουσίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη είτε 
καθορίζουν για τα ύδατα αυστηρότερο 
πρότυπο με το οποίο αντικαθίσταται το 
αναφερόμενο στο Μέρος Α του 
Παραρτήματος Ι είτε ορίζουν 
συμπληρωματικά πρότυπα για τους ζώντες 
οργανισμούς.

Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
προς τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος 
όσον αφορά τις ουσίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη είτε 
καθορίζουν για τα ύδατα αυστηρότερο 
πρότυπο με το οποίο αντικαθίσταται το 
αναφερόμενο στο Μέρος Α του 
Παραρτήματος Ι είτε ορίζουν 
συμπληρωματικά πρότυπα για τους ζώντες 
οργανισμούς. Στις περιπτώσεις όπου 
λεκάνη απορροής ανήκει σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη, τα εν λόγω κράτη 
μέλη θα πρέπει, όταν είναι αναγκαίο, να 
εφαρμόζουν τα ίδια πρότυπα.

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 4α (νέο)

Άρθρο 4 α
Ενσωμάτωση διοξινών και 

πολυχλωροδιφαινυλίων (PCBs)
Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και όχι αργότερα από την 31η 
Ιανουαρίου 2008, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει πρόταση αναθεώρησης της 
παρούσας οδηγίας, με σκοπό την 
ενσωμάτωση των διοξινών και των 
πολυχλωροδιφαινυλίων (PCBs) στον 
κατάλογο ουσιών προτεραιότητας του 
Παραρτήματος II και την ενσωμάτωση 
των αντίστοιχων προτύπων ποιότητας 
περιβάλλοντος στο Παράρτημα I.
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