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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Οδηγία για τα Ύδατα1, που εγκρίθηκε το 2000, περιέγραφε μια στρατηγική για την 
πρόληψη και τον έλεγχο της χημικής ρύπανσης των υδάτων. Όσον αφορά τα επιφανειακά 
ύδατα, τα κράτη μέλη καλούνταν να αποτρέψουν την επιδείνωση της ποιότητας των 
επιφανειακών υδάτων, να επιτύχουν στόχους περιβαλλοντικής ποιότητας μέχρι το 2015 και 
να περιορίσουν/εξαλείψουν τις απορρίψεις, εκπομπές και απώλειες "ουσιών προτεραιότητας"
και "επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας" μέχρι το 2025. Ωστόσο, την εποχή εκείνη, δεν 
είχαν περιληφθεί οι ορισμοί των "(επικίνδυνων) ουσιών προτεραιότητας" και της 
περιβαλλοντικής ποιότητας. Το 2001, η Επιτροπή κάλυψε εν μέρει το κενό προσδιορίζοντας 
τις "επικίνδυνες ουσίες"2 (33 "ουσίες προτεραιότητας" εκ των οποίων 25 επικίνδυνες).

Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη του εναπομένοντος χάσματος με τη θέσπιση 
προδιαγραφών περιβαλλοντικής ποιότητας (τόσο ένα ανώτατο όριο ώστε να αποφεύγονται οι 
μη αναστρέψιμες επιπτώσεις όσο και ένα μέγιστο ετήσιο μέσο όρο για την αποφυγή των 
μακροπρόθεσμων και χρόνιων επιπτώσεων) δημιουργώντας ένα κατάλογο καταγραφής ώστε 
να ελέγχεται κατά πόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι για μείωση και/ή εξάλειψη των 
απορρίψεων, των εκπομπών και των απωλειών επικίνδυνων ουσιών, θεσπίζοντας ένα 
κατάλογο 13 "επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας".

Ο συντάκτης χαιρετίζει την πρόταση. Τα ύδατα αποτελούν ένα σημαντικό φυσικό πόρο που 
χρησιμοποιείται ως πόσιμο νερό καθώς και από τη βιομηχανία και τη γεωργία, και πρέπει να 
προστατεύονται για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές χρήσεις. Η πρόταση αυτή αναμένεται 
να περιορίσει το κόστος της διαχείρισης του πόσιμου ύδατος και να αυξήσει τις δυνατότητες 
της βιομηχανίας να εξασφαλίσει καθαρές τεχνολογίες. Επί πλέον, λόγω της ακύρωσης των 5 
παλαιότερων οδηγιών, η πρόταση θα περιορίσει το διοικητικό φορτίο και θα απλοποιήσει τη 
νομοθεσία και, συνεπώς, θα συμβάλει στη βελτίωση της νομοθεσίας στην ΕΕ.

Ωστόσο, ο εισηγητής πιστεύει ότι οι θετικές αυτές πτυχές πρέπει να είναι ισορροπημένες με 
τις εκκρεμούσες σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία λόγω της ανάγκης 
για συμπληρωματικές επενδύσεις.

Κατ’ αρχάς, στην οδηγία πλαίσιο για τα Ύδατα, υπάρχουν ειδικές διατάξεις που παρέχουν 
δυνατότητες ευελιξίας και παρεκκλίσεις από τις ανωτέρω προθεσμίες και τις περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές για λόγους τεχνικής σκοπιμότητας, δυσανάλογου κόστους, φυσικών συνθηκών 
ή κοινωνικοοικονομικών αναγκών. Προϋπόθεση για την αποκόμιση του διπλού οφέλους από 
τη βελτίωση της προστασίας και την οικονομική ανάπτυξη είναι η περαιτέρω νομική 
αποσαφήνιση της χρήσης των διατάξεων αυτών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.  

Επί πλέον, ο κατάλογος των ουσιών προτεραιότητας περιλαμβάνουν ουσίες που απαντώνται 
στη φύση. Αυτό θέτει μια πρόκληση στη βιομηχανική παραγωγή που χρησιμοποιεί πρώτες 
ύλες, που θα περιέχουν πάντα ίχνη των ουσιών αυτών, μέρος των οποίων, εν συνεχεία, θα 
απελευθερωθεί λόγω των αρχών της θερμοδυναμικής και των περιορισμών της διαθέσιμης 
τεχνολογίας ελέγχου. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να ενισχυθεί η μνεία στην εφαρμογή της 

  
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1.
2 ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σελ. 1.
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βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας όπως προβλεπόταν στην οδηγία 96/61/EΚ. 

Ο εισηγητής χαιρετίζει το γεγονός ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει νέους ελέγχους των 
εκπομπών και επιτρέπει τη μέγιστη ευελιξία στα κράτη μέλη να επιλέγουν τα μέτρα 
εφαρμογής για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Ωστόσο, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικά νέα κοινοτικά μέσα δράσης. Οι 
αποφάσεις αυτές πρέπει να βασίζονται σε ευρεία διαβούλευση μεταξύ Επιτροπής, κρατών 
μελών και εμπλεκομένων. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να αξιοποιηθεί η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 12 της Οδηγίας για τα Ύδατα.

Πρέπει να υπάρξει εξισορρόπηση προστασίας και οικονομικής δραστηριότητας. Από την 
άποψη αυτή, η θέσπιση προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας (ΠΠΠ) που θα προστατεύουν 
τόσο από τις άμεσες όσο και τις έμμεσες επιπτώσεις είναι καλοδεχούμενη και θα συμβάλει
τόσο στην επίτευξη των στόχων της προστασίας όσο και στην ελάχιστη επιβάρυνση των 
κρατών μελών και της οικονομίας. Όπου δεν είναι δυνατόν να θεσπιστούν τέτοιου είδους 
ΠΠΠ, δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί η επιλεγμένη σύλληψη. Στις περιπτώσεις αυτές, και 
εφόσον οι ενεχόμενες ουσίες παρουσιάζουν βιοσωρευτικές ιδιότητες, αντί της θέσπισης ΠΠΠ 
για τα τμήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κινδύνους, αυτά πρέπει να 
παρακολουθούνται ώστε να αποτραπεί σημαντική επιδείνωση ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει 
συνεχιστεί η προσπάθεια για τη θέσπιση γενικών προστατευτικών ΠΠΠ. Τα ανεπίλυτα 
ζητήματα της χρήσης ΠΠΠ σε ιζήματα και οργανισμούς στη συνδυασμένη προσέγγιση, η 
ενδιάμεση φύση των εν λόγω ΠΠΠ και η υπερίσχυσης της έννοιας των γενικών 
προστατευτικών ΠΠΠ, απαιτούν την προώθηση των αντίστοιχων αναπροσαρμογών της 
πρότασης οδηγίας.

Ο εισηγητής αντιτίθεται στην απόλυτη πρόληψη της επιδείνωσης. Αυτό υπερβαίνει την 
έννοια της πρόληψης της επιδείνωσης όπως αναφέρεται στην υφιστάμενη κοινοτική 
νομοθεσία και καθιστά αδύνατη την αειφόρο διαχείριση των υδάτων.

Τέλος, ο εισηγητής χαιρετίζει την πρακτική προσέγγιση της Επιτροπής για τη θέσπιση 
σαφών, εναρμονισμένων και δεσμευτικών προτύπων σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να 
αποτραπεί η στρέβλωση της αγοράς. Αυτό ισχύει επίσης και στην αξιολόγηση της ποιότητας 
των υδάτων και τη χρήση των μέγιστων επιτρεπόμενων συγκεντρώσεων, στο πλαίσιο της 
συνδυασμένης προσέγγισης του άρθρου 10 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Και για τις δύο 
υπάρχουν πολλές επιλογές πρακτικής εφαρμογής, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
διαφορετικά αποτελέσματα. Χωρίς εναρμονισμένες και υποχρεωτικές μεθόδους, δεν είναι 
δυνατόν να δημιουργηθεί ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί 
στις περιπτώσεις όπου τα προτεινόμενα ΠΠΠ δεν συνοδεύονται με αναλυτικές μεθόδους με 
επαρκώς χαμηλά ποσοτικά όρια.

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:
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

Από το έτος 2000 και μετά έχουν εγκριθεί 
πολυάριθμες κοινοτικές πράξεις οι οποίες 
αποτελούν μέτρα ελέγχου της ρύπανσης 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ για επιμέρους ουσίες 
προτεραιότητας. Επιπλέον, πολυάριθμα 
μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας 
εμπίπτουν στα πεδία εφαρμογής άλλων 
υφιστάμενων κοινοτικών νομοθετημάτων. 
Συνεπώς πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στην εφαρμογή και την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων μέσων μάλλον παρά στον 
καθορισμό νέων ελέγχων οι οποίοι είναι 
δυνατόν να αποτελέσουν άσκοπη 
επανάληψη υφιστάμενων.

Από το έτος 2000 και μετά έχουν εγκριθεί 
πολυάριθμες κοινοτικές πράξεις οι οποίες 
αποτελούν μέτρα ελέγχου της ρύπανσης 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 16, 
παράγραφος 6 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για 
επιμέρους ουσίες προτεραιότητας. Επιπλέον, 
πολυάριθμα μέτρα περιβαλλοντικής 
προστασίας εμπίπτουν στα πεδία εφαρμογής 
άλλων υφιστάμενων κοινοτικών 
νομοθετημάτων. Συνεπώς πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην εφαρμογή και την 
αναθεώρηση των υφιστάμενων μέσων 
μάλλον παρά στον καθορισμό νέων ελέγχων 
οι οποίοι είναι δυνατόν να αποτελέσουν 
άσκοπη επανάληψη υφιστάμενων.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρξει γενικώς μνεία στο άρθρο 16 αλλά συγκεκριμένα στο άρθρο 16, 
παράγραφος 6, το οποίο εκφράζει ρητώς την ανάγκη αποτελεσματικών από απόψεως κόστους 
και αναλογικών μέτρων ελέγχου. Οι κατάλογοι των ουσιών των παραρτημάτων Ι και ΙΙ 
περιέχουν ουσίες που απαντώνται στη φύση (π.χ. μέταλλα), των οποίων τα ίχνη είναι ευρέως 
διαδεδομένα. Η πτυχή αυτή πρέπει να φωτιστεί ώστε να χαρακτηριστούν οι έλεγχοι αυτοί 
επιχειρησιακοί.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Όσον αφορά τους ελέγχους εκπομπών 
ουσιών προτεραιότητας από σημειακές και 
διάχυτες πηγές όπως αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 6 και παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, φαίνεται για τα κράτη 
μέλη οικονομικότερο και αναλογικότερο να 
περιληφθούν, στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι αναγκαίο, επιπροσθέτως προς την 
εφαρμογή της υπόλοιπης υφιστάμενης 
κοινοτικής νομοθεσίας, τα ενδεδειγμένα 
μέτρα ελέγχου στο πρόγραμμα μέτρων που 

(5) Όσον αφορά τους ελέγχους εκπομπών 
ουσιών προτεραιότητας από σημειακές και 
διάχυτες πηγές όπως αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 6 και παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, φαίνεται για τα κράτη 
μέλη οικονομικότερο και αναλογικότερο να 
περιληφθούν, στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι αναγκαίο, επιπροσθέτως προς την 
εφαρμογή της υπόλοιπης υφιστάμενης 
κοινοτικής νομοθεσίας, τα ενδεδειγμένα 
μέτρα ελέγχου στο πρόγραμμα μέτρων που 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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πρόκειται να αναπτυχθούν για κάθε λεκάνη 
απορροής ποταμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

πρόκειται να αναπτυχθούν για κάθε λεκάνη 
απορροής ποταμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 10 και 11 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αποφυγή της υπονόμευσης της απαίτησης που 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 10 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, η οποία επιβάλλει 
αυστηρότερους ελέγχους εκπομπών πέρα από τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές αν τούτο είναι 
αναγκαίο για τη συμμόρφωση προς τα περιβαλλοντικά ποιοτικά πρότυπα.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5 Α (νέα)

(5α) Σε περίπτωση που ένα θέμα που έχει 
επίπτωση στη διαχείριση των υδάτων δεν 
είναι δυνατόν να επιλυθεί από το ίδιο το 
κράτος μέλος, αυτό μπορεί να υποβάλει 
έκθεση στην Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 12 της οδηγίας 2000/60/EΚ. Ένα 
κράτος μέλος πρέπει επίσης να μπορεί να 
υποβάλει έκθεση σχετικά με τέτοιο θέμα 
όταν τα κοινοτικά μέτρα φαίνεται να είναι 
περισσότερα αποτελεσματικά από 
απόψεως κόστους ή καταλληλότερα. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή οφείλει να 
κινήσει διαδικασία ανταλλαγής 
πληροφοριών με όλα τα κράτη μέλη και, σε 
περίπτωση που ως καλύτερη λύση κριθεί η 
ανάληψη κοινοτικής δράσης, η Επιτροπή 
πρέπει να δημοσιεύσει έκθεση και να
προτείνει μέτρα.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Το υδάτινο περιβάλλον είναι δυνατό να 
επιβαρύνεται από χημική ρύπανση τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, 
οπότε ως βάση για τον καθορισμό των ΠΠΠ 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δεδομένα 
τόσο για οξείες όσο και για χρόνιες 
επιπτώσεις. Για να διασφαλιστεί η επαρκής 
προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και 

(9) Το υδάτινο περιβάλλον είναι δυνατό να 
επιβαρύνεται από χημική ρύπανση τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, 
οπότε ως βάση για τον καθορισμό των ΠΠΠ 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δεδομένα 
τόσο για οξείες όσο και για χρόνιες 
επιπτώσεις. Για να διασφαλιστεί η επαρκής 
προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και 
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της ανθρώπινης υγείας, πρέπει να
καθοριστούν ετήσια μέσα πρότυπα 
ποιότητας σε επίπεδο που να παρέχει 
προστασία κατά της μακροπρόθεσμης 
έκθεσης καθώς και μέγιστες επιτρεπόμενες 
συγκεντρώσεις για την προστασία έναντι 
βραχυπρόθεσμης έκθεσης.

της ανθρώπινης υγείας, πρέπει να 
καθοριστούν ετήσια μέσα πρότυπα 
ποιότητας σε επίπεδο που να παρέχει 
προστασία κατά της μακροπρόθεσμης 
έκθεσης καθώς και μέγιστες επιτρεπόμενες 
συγκεντρώσεις για την προστασία έναντι 
βραχυπρόθεσμης έκθεσης. Πρέπει να
υπάρξει εναρμόνιση της εφαρμογής των 
μέγιστων επιτρεπόμενων συγκεντρώσεων, 
σύμφωνα με τη συνδυασμένη προσέγγιση 
του άρθρου 10 της οδηγίας 2000/60/EΚ,
και ιδίως όσον αφορά τη μεταχείριση των 
ακραίων τιμών, καθώς και του 
καθορισμού των ελέγχων των εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις είναι ευεπίφορες μεροληπτικής αντιμετώπισης όσον 
αφορά τις ακραίες τιμές και δεν αναφέρονται σε οιαδήποτε μορφή χρονικής περιόδου, αλλά 
είναι εμπιστευτικής φύσεως. Συνεπώς, κάθε απόπειρα για την εκτίμηση ή την πρόβλεψη τέτοιων 
τιμών, που είναι αναγκαία για τις διαδικασίες αδειοδότησης εκπομπών, θα είναι ιδιαίτερα 
μεροληπτικές. Για να εξασφαλιστεί δίκαιο πεδίο ανταγωνισμού, πρέπει να θεσπιστούν 
εναρμονισμένοι κανόνες που θα διέπουν τα ζητήματα αυτά.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 18 Α (νέα)

(18α) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για 
την Καταχώριση, την Αξιολόγηση και την 
Αδειοδότηση των Χημικών Προϊόντων και 
για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε 
αυτά (REACH) και τη σύσταση ενός 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων1 προβλέπει την 
πραγματοποίηση αναθεώρησης για την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
κριτηρίων προσδιορισμού των ανθεκτικών, 
βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών ουσιών. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να τροποποιήσει 
κατάλληλα το παράρτημα Χ της οδηγίας 
2000/6/ΕΚ, αμέσως μόλις τροποποιηθούν 
τα κριτήρια που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006.
______________
1 ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σελ. 1.
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Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια ανθεκτικότητας, βιοσυσσωρευτικότητας και τοξικότητας αποδείχτηκαν ανεπαρκή. 
Είναι τόσο άκαμπτα που δεν επέτρεψαν τον προσδιορισμό σχεδόν καμιάς ουσίας. Δυστυχώς, τα 
ίδια κριτήρια εφαρμόστηκαν και στην αναθεώρηση του παραρτήματος Χ της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ. Μόλις διορθωθούν τα κριτήρια για τις ανθεκτικές, βιοσυσσωρευτικές και τοξικές 
ουσίες, η Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρήσει το παράρτημα Χ.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Παρακολουθώντας την κατάσταση του 
ύδατος σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
συγκεντρώσεις ουσιών που αναφέρονται στα 
μέρη Α και Β του παραρτήματος Ι δεν 
αυξάνουν σε ιζήματα και σε ζώντες 
οργανισμούς.

2. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τις 
συγκεντρώσεις ουσιών που αναφέρονται στα 
μέρη Α και Β του παραρτήματος Ι, κατά 
περίπτωση, στους ζώντες οργανισμούς, τα 
πρόσφατα ιζήματα ή τα εναιωρούμενα 
στερεά στις περιπτώσεις που οι ουσίες 
αυτές ενέχουν σημαντικό σωρευτικό 
δυναμικό και στον βαθμό που τα πρότυπα 
περιβαλλοντικής ποιότητας που 
θεσπίζονται στα Μέρη Α και Β του 
Παραρτήματος Ι δεν προστατεύουν 
επαρκώς τους ζώντες οργανισμούς από 
δευτερογενή δηλητηρίαση ή από βενθικούς 
οργανισμούς. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι συγκεντρώσεις των υπό 
παρακολούθηση ουσιών δεν αυξάνονται 
σημαντικά κατά την περίοδο αναθεώρησης 
του σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης 
απορροής ποταμού, η οποία καθορίζεται 
στο άρθρο 13, παράγραφος 7 της οδηγίας 
2000/60/EΚ.
Τα κράτη μέλη, σε κάθε περίπτωση, 
παρακολουθούν το εξαχλωροβενζόλιο, το 
εξαχλωροβουταδιένιο και τον μεθυλικό 
υδράργυρο.

Αιτιολόγηση

Η συνολική προστασία που παρέχουν τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα εξυπηρετεί την αρχή 
της πρόληψης διατηρώντας χαμηλό το κόστος παρακολούθησης και συμμόρφωσης. Όπου δεν 
υπάρχουν τέτοια ποιοτικά πρότυπα, για τους λόγους που εκτίθενται ανωτέρω, εφαρμόζεται 
απαγόρευση της "σημαντικής" επιδείνωσης (ανοδική τάση), με παράλληλη παρακολούθηση των 
ουσιών προτεραιότητας στα σχετικά ιζήματα, τους ζώντες οργανισμούς ή τα εναιωρούμενα 
στερεά, Μια "απόλυτη" απαγόρευση της επιδείνωσης θα καθιστούσε αδύνατη τη βιώσιμη 
διαχείριση των υδάτων και δεν προβλέπεται ούτε από την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για τα 
ύδατα ούτε και από την ίδια τη σχετική οδηγία.
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Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα)

4α. Τα ποιοτικά πρότυπα που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 έως 3 εφαρμόζονται 
με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της 
οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου ή  του 
άρθρου 7 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ σχετικά 
με τις υδάτινες μάζες που 
χρησιμοποιούνται για την απόληψη 
πόσιμου ύδατος, οι οποίες μπορεί να είναι 
αυστηρότερες.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφέρεται ρητά στις εκτελεστικές ρήτρες, ότι τα ποιοτικά περιβαλλοντικά 
πρότυπα εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των ειδικών κοινοτικών απαιτήσεων για τα ύδατα που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, με βάση 
τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, να ορίζει τις 
υποχρεωτικές μεθόδους υπολογισμού που 
αναφέρονται στο 2ο εδάφιο του σημείου 3 
του μέρους Γ του παραρτήματος Ι της 
παρούσας οδηγίας.

5. Η Επιτροπή, με βάση τη διαδικασία του 
άρθρου 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ,  και εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
ορίζει τις υποχρεωτικές μεθόδους 
υπολογισμού τουλάχιστον για τα θέματα 
που αναφέρονται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση ίδιου επιπέδου προστασίας και την αποτροπή της στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού στα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί υποχρεωτική μεθοδολογία. Προς 
συμπλήρωση της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 2000/60/EΚ, 
εισάγεται καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τον καθορισμό των μεθόδων αυτών.

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν μεταβατικούς 
χώρους υπέρβασης, όπου οι συγκεντρώσεις 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν μεταβατικούς 
χώρους υπέρβασης, όπου οι συγκεντρώσεις 
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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.

ενός ή περισσότερων ρύπων είναι δυνατό να 
υπερβαίνουν τα σχετικά πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος, στο βαθμό που δεν 
υπονομεύεται η συμμόρφωση της υπόλοιπης 
επιφάνειας της υδάτινης μάζας προς τα 
υπόψη πρότυπα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια ότι η συμμόρφωση στους στόχους της οδηγίας 2000/60/EΚ 
έχει προτεραιότητα. Η διατύπωση "δεν υπονομεύεται" χρησιμοποιείται ήδη στην αντίστοιχη 
διάταξη του άρθρου 4, παράγραφος 8 της οδηγίας αυτής.

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Με βάση της πληροφορίες που 
συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 5 και 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
τον κανονισμό (ΕΚ ) αριθ. 166/2006, τα 
κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο 
εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών για 
όλες τις ουσίες προτεραιότητας και όλους 
τους ρύπους που αναφέρονται στα Μέρη Α 
και Β του Παραρτήματος Ι όσον αφορά κάθε 
λεκάνη απορροής ποταμού ή μέρος της 
εντός του εδάφους τους.

1. Με βάση της πληροφορίες που 
συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 5 και 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
τον κανονισμό (ΕΚ ) αριθ. 166/2006, τα 
κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο 
εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών για 
όλες τις ουσίες προτεραιότητας και όλους 
τους ρύπους που αναφέρονται στα Μέρη Α 
και Β του Παραρτήματος Ι όσον αφορά κάθε 
λεκάνη απορροής ποταμού ή μέρος της 
εντός του εδάφους τους, 
συμπεριλαμβάνοντας τις πηγές των 
εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών και 
σχετικούς χάρτες.
Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στον 
κατάλογο όλα τα μέτρα ελέγχου εκπομπών 
που λαμβάνουν σε συνέχεια των εκπομπών, 
απορρίψεων και διαρροών για όλες τις 
ουσίες προτεραιότητας και όλους τους 
ρύπους που αναφέρονται στον κατάλογο.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθορίζεται σαφώς ότι ο κατάλογος θα αναφέρει τις πηγές των εκπομπών, των 
απορρίψεων και των διαρροών για όλες τις ουσίες προτεραιότητας και τους άλλους ρύπους. Θα 
πρέπει να χαρτογραφηθούν για μεγαλύτερη διαφάνεια. 

Δεδομένων των υποχρεώσεών τους για μείωση ή εξάλειψη των εκπομπών, απορρίψεων και 
διαρροών, που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο (iv) της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στον κατάλογο πληροφορίες σχετικά 
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με τέτοια μέτρα.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

Κατά την εκπόνηση των καταλόγων τους, 
τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
πληροφορίες σχετικά με εκπομπές, 
απορρίψεις και απώλειες που συνελέγησαν 
από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 
2000/60/EΚ, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
πληροφορίες αυτές καλύπτουν τις ίδιες 
απαιτήσεις ποιότητας με αυτές που 
εφαρμόζονται στις πληροφορίες που 
μνημονεύονται στην παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιδεικνύουν αποτελέσματα από "έγκαιρες 
δράσεις". Κατά την αξιολόγηση της προόδου, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

Κατά τη διενέργεια της διακρίβωσης 
αυτής, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη:
- την τεχνική εφικτότητα και την 
αναλογικότητα·
- την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών·
- την ύπαρξη συγκεντρώσεων στο φυσικό 
υπόβαθρο.

Αιτιολόγηση

Κατά την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη του στόχου του 
άρθρου 4(1)(a)(iv) της οδηγίας 2000/60/EΚ, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
συνθήκες που περιορίζουν το πεδίο αναφοράς των ενδεχομένων μέτρων.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 Α (νέα)
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6a. Σε περίπτωση που τα μέτρα για την 
επίτευξη των στόχων που μνημονεύονται 
στο άρθρο 4(1)(a)(iv) της οδηγίας
2000/60/EΚ είναι τεχνικώς ανέφικτα ή 
δυσανάλογα δαπανηρά, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόζουν τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 4(4) και (5) της εν 
λόγω οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Λόγω της ισχύουσας διατύπωσης, αποσαφηνίζεται η εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφοι 4 και 
5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την επίτευξη του στόχου του άρθρου 4, παράγραφος 1, α,iv, της 
οδηγίας αυτής.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 4 Α (νέο)

Άρθρο 4 a
Νέοι κοινοτικοί έλεγχοι εκπομπών

1. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το 
άρθρο 12, παράγραφος 1 της οδηγίας 
2000/60/EΚ, ένα κράτος μέλος αναφέρει 
ένα θέμα το οποίο δεν είναι δυνατόν να 
αντιμετωπιστεί σε επίπεδο κράτους μέλους, 
ή αναφέρει ότι πιο αποτελεσματική από 
απόψεως κόστους ή πλέον κατάλληλη για 
την αντιμετώπιση του θέματος φαίνεται να 
είναι η λήψη μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο, 
η Επιτροπή διοργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών με όλα τα κράτη μέλη και 
τους αντίστοιχους ενδιαφερόμενους φορείς, 
προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον 
είναι αναγκαία ή θα ήταν πιο 
αποτελεσματική από απόψεως κόστους και 
περισσότερο ενδεδειγμένη η ανάληψη 
κοινοτικής δράσης, και δημοσιεύει σχετική 
έκθεση την οποία υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
2. Αν η έκθεση της Επιτροπής 
επιβεβαιώνει την ανάγκη ανάληψης 
κοινοτικής δράσης ή ότι μια τέτοια δράση 
είναι πιο αποτελεσματική από απόψεως 
κόστους ή περισσότερο ενδεδειγμένη , η 
Επιτροπή υποβάλλει, εντός δύο ετών από 
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τη δημοσίευση της έκθεσης, προτάσεις για 
τη λήψη των δεόντων μέτρων.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση της Επιτροπής να μην προτείνει νέους κοινοτικούς ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 
16, παράγραφος 6 της οδηγίας 2000/60/EΚ στην παρούσα οδηγία είναι καλοδεχούμενη. 
Ωστόσο, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 2000/60/EΚ αποτελεί 
συμπληρωματική επιλογή για ειδικά προβλήματα. Η τροπολογία αυτή επισημαίνει την επιλογή 
αυτή και παρέχει διευκρινίσεις για τη διαδικασία αυτή.
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