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Τροπολογία 62
Τίτλος της οδηγίας

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προστασία 
των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση 

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προστασία 
των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και 
την ποιοτική υποβάθμιση

Or. de

Αιτιολόγηση

Η νέα οδηγία υπερβαίνει την εντολή του άρθρου 17 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και περιλαμβάνει 
και ρυθμίσεις για τη μετάβαση και τη διατήρηση του κεκτημένου της οδηγίας των υπογείων 
υδάτων 80/68/ΕΚ, η οποία, το αργότερο το έτος 2013, τίθεται εκτός ισχύος, με στόχο την 
αποτροπή και αποφυγή ή περιορισμό των απορρίψεων με επικίνδυνες ουσίες. Επιπλέον πρέπει 
να αποτραπεί όχι μόνο η ρύπανση αλλά, ιδίως, η ποιοτική υποβάθμιση των υπογείων υδάτων 
με νέες απορρίψεις. 
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 63
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 ρύπανση.

Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα 
οικοσυστήματα που εξαρτώνται από τα 
υπόγεια ύδατα καθώς και για τα υπόγεια 
ύδατα που χρησιμοποιούνται για την 
άντληση νερού προοριζόμενου για 
ανθρώπινη κατανάλωση.

Or. nl

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 64
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

(1α) Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να 
προστατεύονται κατά τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται υψηλή ποιότητα πόσιμου 
ύδατος με απλό καθαρισμό, όπως ορίζουν 
οι στόχοι του άρθρου 7, παράγραφος 2 και 
3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ· 

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 65
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

(1a) Ο όγκος των παρθένων υπογείων 
υδάτων μειώνεται με ραγδαίους ρυθμούς 
στην Ευρώπη, θέτοντας σε κίνδυνο την 
τροφοδοσία των μελλοντικών γενεών με 
φυσικό πόσιμο νερό και δημιουργώντας 
κινδύνους για μη αναστρέψιμη απώλεια 
φυσικής κληρονομιάς και ευχαρίστησης.
Πρέπει να διενεργηθούν περαιτέρω έρευνες 
προκειμένου να περιληφθούν στην οδηγία 
κριτήρια σχετικά με την ποιότητα του 
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οικοσυστήματος υπογείων υδάτων καθώς 
και διατάξεις για την προστασία των 
οικοσυστημάτων υπογείων υδάτων από 
την υποβάθμιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πόροι των φυσικών υπογείων υδάτων πρέπει να προστατεύονται και ως οικοσυστήματα. Η 
προστασία των υπογείων υδάτων δεν πρέπει να περιορισθεί στην καλή χημική κατάσταση των 
υπογείων πηγών αλλά πρέπει να αποτραπεί και η απώλεια λειτουργικότητας της πηγής και η 
διατήρηση των ποικιλίας των οικοσυστημάτων, τόσο για τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα όσο 
και για τα υπερκείμενα στρώματα του εδάφους.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 66
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Για την προστασία του περιβάλλοντος 
ως συνόλου και της υγείας του ανθρώπου 
ειδικότερα, πρέπει να αποτρέπονται, να 
προλαμβάνονται και να μειώνονται οι 
συγκεντρώσεις επιβλαβών ρύπων στα 
υπόγεια ύδατα.

(3) Για την προστασία του περιβάλλοντος 
ως συνόλου και της υγείας του ανθρώπου 
ειδικότερα, πρέπει να αποτρέπονται, να 
προλαμβάνονται και να μειώνονται οι 
επιβλαβείς συγκεντρώσεις ρύπων στα 
υπόγεια ύδατα.

Η βασική επιβάρυνση για τα υπόγεια ύδατα 
προέρχεται από τους τομείς των 
απορριμμάτων, ρύπανσης της 
ατμόσφαιρας, γεωργίας και μεταφορών. Οι 
τομείς αυτοί ρυθμίζονται, εν τω μεταξύ, 
εκτεταμένα από το δίκαιο της ΕΚ. Η 
προστασία των υπογείων υδάτων πρέπει να 
διασφαλίζεται με ενιαίες επιταγές για όλους 
αυτούς τους τομείς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προστασία των υπογείων υδάτων πρέπει να ορίζεται ενιαία και για άλλες διατάξεις του 
δικαίου των υδάτων της ΕΕ-ΕΚ, προκειμένου να αποφεύγονται ιδίως επικαλυπτόμενες 
ρυθμίσεις. Εν προκειμένω, πρέπει η ίδια η ΕΕ να προσανατολίζεται στην αρχή της πρόληψης, 
δηλαδή τον ύψιστο στόχο προστασίας για τα υπόγεια ύδατα. Διαφορετικά δεν μπορούν τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν, όπως έως τώρα, την υψηλή ποιότητα των υπογείων υδάτων και του 
πόσιμου νερού. Η οδηγία για τις αποθέσεις απορριμμάτων και οι σχετικές εκτελεστικές της 
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οδηγίες δεν προβλέπουν το προαναφερθέν επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 67
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

(3α) Πρέπει επίσης να προστατευθούν οι 
υπόγειοι υδάτινοι όγκοι προκειμένου να 
διασφαλισθεί η βιωσιμότητα της 
ευρωπαϊκής γεωργίας, που αποτελεί 
απαραίτητο εργαλείο στον αγώνα κατά της 
ερημοποίησης. Οι υπόγειοι υδάτινοι όγκοι 
πρέπει να τύχουν προστασίας έναντι 
μελλοντικής υπερεκμετάλλευσης που θα 
προκαλούσε τη ρύπανσή τους, την πτώση 
της στάθμης τους και ίσως ακόμη και την 
εξαφάνισή τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η στενή επιτήρηση των υδάτινων πόρων προκειμένου να λαμβάνονται 
εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα σε περιπτώσεις σημαντικής μείωσης των υδάτινων όγκων και 
αύξησης των ρύπων. Πρέπει να αποφύγουμε όμως και την παράλυση των αρδεύσεων, διότι θα 
οδηγούσε σε απώλεια της φυτοκάλυψης, που παίζει θεμελιώδη ρόλο στον αγώνα κατά της 
ερημοποίησης. Πρέπει επομένως να προσέχουμε την τυχόν υπερεκμετάλλευση των υδάτινων 
πόρων.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 68
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Η οδηγία 2000/60/EΚ του Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000 «για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων» περιέχει αναλυτικές 
διατάξεις για την προστασία και τη 
διατήρηση των υπόγειων υδάτων. Σύμφωνα 
με το άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας 
πλαισίου, πρέπει να θεσπιστούν μέτρα 
πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων 

(4) Η οδηγία 2000/60/EΚ του Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000 «για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων» περιέχει αναλυτικές 
διατάξεις για την προστασία και τη 
διατήρηση των υπόγειων υδάτων. Σύμφωνα 
με το άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας 
πλαισίου, πρέπει να θεσπιστούν μέτρα 
πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης. Τα 
μέτρα αυτά πρέπει να αποβλέπουν στην 
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αξιολόγησης της καλής χημικής 
κατάστασης, κριτηρίων εντοπισμού 
σημαντικών και διατηρούμενων ανοδικών 
τάσεων, τέλος κριτηρίων καθορισμού 
σημείων εκκίνησης για την αναστροφή των 
τάσεων.

επίτευξη του στόχου για μια καλή χημική 
κατάσταση των υπόγειων υδάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1,
στοιχείο β).
Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1β), 
τα κράτη μέλη (i) λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να προληφθεί ή να περιορισθεί 
η διοχέτευση ρύπων στα υπόγεια ύδατα και 
να προληφθεί η υποβάθμιση της 
κατάστασης όλων των συστημάτων των 
υπόγειων υδάτων, και ii) προστατεύουν, 
αναβαθμίζουν και αποκαθιστούν όλα τα 
συστήματα των υπόγειων υδάτων, με 
στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης των 
υπόγειων υδάτων.

Or. da

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή που πραγματοποιεί η Επιτροπή στις διατάξεις της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα 
αποτελεί μια απομάκρυνση από την απαίτηση της οδηγίας για ·έγκριση ειδικών μέτρων με στόχο 
την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων.

Το άρθρο 17 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα ορίζει: "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θεσπίζουν ειδικά μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων 
υδάτων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου της καλής χημικής κατάστασης 
των υπόγειων υδάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής ορίζει ως εξής το άρθρο 17 της οδηγίας πλαισίου: "Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεσπίζουν ειδικά μέτρα για την πρόληψη και τον 
έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, ορίζοντας κοινά κριτήρια αξιολόγησης και για την 
καλή χημική κατάσταση και για τις ποιοτικές τάσεις". Τούτο ενδέχεται να οδηγήσει σε λάθη.

Στην πρόταση της Επιτροπής, ο καθορισμός κοινών κριτηρίων για την καλή χημική κατάσταση 
και για τις τάσεις αυτής της κατάστασης είναι το ίδιο πράγμα με τα ειδικά μέτρα για την 
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, κάτι που προφανώς δεν ισχύει.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 69
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Η οδηγία 2000/60/EΚ του Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000 «για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων» περιέχει αναλυτικές 
διατάξεις για την προστασία και τη 

(4) Η οδηγία 2000/60/EΚ του Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000 «για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων» περιέχει αναλυτικές 
διατάξεις για την προστασία και τη 
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διατήρηση των υπόγειων υδάτων. Σύμφωνα 
με το άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας 
πλαισίου, πρέπει να θεσπιστούν μέτρα 
πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων 
αξιολόγησης της καλής χημικής 
κατάστασης, κριτηρίων εντοπισμού 
σημαντικών και διατηρούμενων ανοδικών 
τάσεων, τέλος κριτηρίων καθορισμού 
σημείων εκκίνησης για την αναστροφή των 
τάσεων.

διατήρηση των υπόγειων υδάτων. Σύμφωνα 
με το άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας 
πλαισίου, πρέπει να θεσπιστούν μέτρα 
πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων 
αξιολόγησης της καλής χημικής 
κατάστασης, κριτηρίων εντοπισμού 
σημαντικών και διατηρούμενων ανοδικών 
τάσεων, τέλος κριτηρίων καθορισμού 
σημείων εκκίνησης για την αναστροφή των 
τάσεων. Πρέπει επί πλέον να θεσπιστούν 
κριτήρια για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων που έχει επί του 
περιβάλλοντος η μείωση των υδάτινων 
αποθεμάτων και, βάσει του άρθρου 8 της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, να επιτηρούμε την 
ποσοτική εξέλιξη των υδάτινων όγκων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Κατά την αξιολόγηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτινων όγκων δεν μπορούμε να 
παραβλέπουμε τις επιπτώσεις της μείωσης του επιπέδου των νερών, μια και αυτή προκαλεί 
αύξηση των συγκεντρώσεων φυσικών ρύπων, όπως είναι μεταξύ άλλων το θείον. Η πρόταση 
οδηγίας αφήνει εκκρεμές το θέμα της ποσοτικής επιτήρησης των υπογείων υδάτων που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα ύδατα.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 70
Αιτιολογική σκέψη 5

Αντικαθιστά την τροπολογία 5 της εισηγήτριας

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

(5) Πρέπει να αναπτυχθούν ποιοτικά 
πρότυπα και μέθοδοι αξιολόγησης ώστε να 
καθοριστούν και να αξιολογηθούν με 
ενιαίους κανόνες η καλή χημική κατάσταση 
των υπογείων υδάτων και των υπόγειων 
υδάτινων όγκων. Οι ελάχιστες απαιτήσεις 
για την προστασία των υπογείων υδάτων 
πρέπει να διαμορφωθούν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
προκύπτουν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού.
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Τα απαιτούμενα μέτρα για την επίτευξη 
καλής ποιότητας υπογείων υδάτων 
προϋποθέτουν σημαντικές επενδύσεις. 
Όπου αυτό κριθεί σκόπιμο, οι σχετικοί 
μηχανισμοί χρηματοδότησης που θα 
αναπτυχθούν στο πλαίσιο των νέων 
δημοσιονομικών προοπτικών πρέπει να 
προβλέψουν και την παροχή ενισχύσεων σε 
αυτούς που αντιμετωπίζουν πρόσθετο 
κόστος.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Αμετάβλητη.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 71
Αιτιολογική σκέψη 5

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

(5) Πρέπει να αναπτυχθούν με διαφάνεια 
ποιοτικά πρότυπα των υπογείων υδάτων 
καθώς και μέθοδοι αξιολόγησης, ώστε να 
αξιολογηθεί και καθοριστεί η καλή χημική 
κατάσταση των υπόγειων υδάτινων όγκων. 
Εν προκειμένω, πρέπει, μέσω ελάχιστων 
αντίστοιχων κανόνων, να διαπιστωθεί ότι 
δεν προκαλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
στρεβλώσεις ανταγωνισμού.

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 72
Αιτιολογική σκέψη 5

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

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

Αιτιολόγηση

Είναι παράλογο να γίνεται λόγος για τιμές κατωφλίου όσον αφορά τη ρύπανση των υπόγειων 
υδάτων. Τα υπόγεια ύδατα ρυπαίνονται από τη στιγμή που μπορούν σε αυτά να καταμετρηθούν 
ενεργές ουσίες. Δεδομένου ότι οι μέθοδοι μέτρησης αναπτύσσονται και βελτιώνονται διαρκώς, 
δεν θα πρέπει να τεθεί σταθερή τιμή κατωφλίου για τη ρύπανση, αλλά να μετράται σύμφωνα με 
το ελάχιστο μετρήσιμο επίπεδό της.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 73
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Αντικαθιστά την τροπολογία 6 της εισηγήτριας

(5α) Η προστασία των υπογείων υδάτων 
μπορεί σε ορισμένες περιοχές να απαιτεί 
αλλαγή των πρακτικών 
καλλιέργειας/δασοκομίας, πράγμα που 
μπορεί να επιφέρει απώλεια εισοδημάτων. 
Το ζήτημα αυτό πρέπει να τεθεί επί 
τάπητος κατά την κατάρτιση των σχεδίων 
αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της 
αναθεωρημένης ΚΓΠ·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 74
Αιτιολογική σκέψη 6

(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.

Διαγράφεται

Or. da
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Αιτιολόγηση

Αφ' ης στιγμής διαπιστώνεται άσκοπη ρύπανση των υπόγειων υδάτων, θα πρέπει να γίνεται 
παρέμβαση στις πηγές της ρύπανσης. Είναι απαράδεκτο να αναμένεται η συνέχιση και η 
επιδείνωση της ρύπανσης, προτού πραγματοποιηθεί παρέμβαση στην πηγή της ρύπανσης.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 75
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Αντικαθιστά την τροπολογία 8 της εισηγήτριας

Επιπλέον πρέπει να διευκρινισθεί για ποιες 
ουσίες πρέπει να εμποδιστεί και 
περιορισθεί η εισροή. Εν προκειμένω 
πρέπει να ληφθούν υπόψη ιδίως 
επιστημονικά πορίσματα για 
προβληματικές ουσίες όπως π.χ. 
ενδοκρινείς ουσίες(1)

(1)  Βλέπε σχετικά ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής 
Οκτωβρίου 1998 περί χημικών ουσιών που 
προκαλούν ενδοκρινείς διαταραχές (ΕΕ C 
341 της 2.11.1998, σελ. 37) και της 26ης 
Οκτωβρίου 2000 σχετικά με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής για κοινοτική 
στρατηγική για τους Ενδοκρινικούς 
Διαταράκτες μια σειρά ουσιών των οποίων 
εικάζεται η επίδραση στα ορμονικά 
συστήματα του ανθρώπου και της άγριας 
πανίδας (ΕΕ C 197 της 12.7.2001, σελ. 
409).

Or. de

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 76
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

(7a) Σύμφωνα με το άρθρο 11, 
παράγραφος 3, εδάφιο στ) της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, η αποθήκευση και ανάκτηση 
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υπογείων υδάτων πρέπει να θεωρείται ως 
επιτρεπτή πρακτική στο πλαίσιο της 
αδειοδότησης και να αναγνωρισθεί ως 
αξιόλογη μέθοδος διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα κριτήρια σχετικά με την καλή χημική κατάσταση υπάρχει αναφορά σε συγκέντρωση 50 mg/l
όσον αφορά τα νιτρικά άλατα και 0,1 μικρογραμμάρια/l για τα φυτοφάρμακα. Επιπλέον, σε 
αναφορά της ΟΠΥ, αναφέρεται ότι η ποιότητα των υπογείων υδάτων δεν πρέπει να επηρεάζει 
την οικολογική ποιότητα των επιφανειακών υδάτων. Η τροπολογία αυτή συνδέει τη χρήση των 
υπογείων υδάτων ως πηγή τροφοδοσίας πόσιμου ύδατος με τα κριτήρια για την αξιολόγηση της 
καλής χημικής κατάστασης των υπογείων υδάτων.

Τροπολογία: Caroline Jackson

Τροπολογία 77
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

(7a) Σύμφωνα με το άρθρο 11, 
παράγραφος 3, εδάφιο στ) της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, η αποθήκευση και ανάκτηση 
υπογείων υδάτων πρέπει να θεωρείται ως 
επιτρεπτή πρακτική στο πλαίσιο της 
αδειοδότησης και να αναγνωρισθεί ως 
αξιόλογη μέθοδος διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεχνητή ανατροφοδότηση αποτελεί ευρείας χρήσης πρακτική στην Ευρώπη. Η εν λόγω 
αιτιολογική σκέψη αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η τεχνητή ανατροφοδότηση των 
υδροφόρων στρωμάτων επιβεβαιώνεται ως αειφόρος διαχείριση των υδατίνων πόρων. 
Συμπληρώνει επίσης και το άρθρο 6 της παρούσας οδηγίας.  

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 78
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
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(7α) Όπου είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν τις τρέχουσες στατιστικές 
διαδικασίες, εφόσον αυτές είναι σύμφωνες 
προς τις διεθνείς προδιαγραφές και 
συμβάλουν στη σύγκριση των 
μακροχρόνιων αποτελεσμάτων των 
κρατών μελών στο θέμα της επιτήρησης·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η προσοχή και η ενέργειά μας πρέπει να αποβλέπουν στην επίτευξη των στόχων. Πρέπει να 
αποφύγουμε την περιττή γραφειοκρατία, όπως π.χ. την επικάλυψη των στατιστικών 
διαδικασιών.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 79
Άρθρο 1

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 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: 

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

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

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· 
και.

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

γ) τη θέσπιση της απαίτησης για πρόληψη 
ή περιορισμό των έμμεσων απορρίψεων 
ρύπων σε υπόγεια ύδατα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση απαιτήσεων σχετικά με τις έμμεσες απορρίψεις αποτελεί βασικό σκοπό της οδηγίας 
και έχει την ίδια σημασία με τους στόχους που ορίζονται στα εδάφια α) και β).
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 80
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

Η οδηγία διευκρινίζει την απαίτηση του 
άρθρου 4, παράγραφος 1, εδάφιο β) i) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την πρόληψη ή τον 
περιορισμό της διοχέτευσης ρύπων στα 
υπόγεια ύδατα για να προληφθεί η 
υποβάθμιση της κατάστασης όλων των 
όγκων των υπογείων υδάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έμμεσες διοχετεύσεις ρύπων αποτελεί είναι νέα έννοια και πρέπει να περιληφθεί στην 
οδηγία. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα χρησιμοποιεί μόνο τον γενικό όρο της διοχέτευσης και 
τον εξειδικευμένο όρο της άμεσης απόρριψης.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 81
Άρθρο 1, παράγραφος 1, σημείο (α)

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

(α) κριτήρια αξιολόγησης των υπόγειων 
υδάτων που είναι απαλλαγμένα από άσκοπη 
ρύπανση

Or. da

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τα υπόγεια ύδατα να αξιολογούνται καθαρά, δηλαδή απαλλαγμένα 
από ρύπανση λόγω ουσιών που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό ισχύει 
π.χ. για τα φυτοφάρμακα, το άζωτο, καθώς και για άλλες ξένες προς το περιβάλλον ουσίες που 
καταγράφονται στα υπόγεια ύδατα και οι οποίες οφείλονται στη γεωργική ή βιομηχανική 
δραστηριότητα.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 82
Άρθρο 1, σημείο (β)
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(β) κριτήρια εντοπισμού και αναστροφής 
σημαντικών και διατηρούμενων ανοδικών 
τάσεων και κριτήρια καθορισμού σημείων 
εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων.

(β) κριτήρια εντοπισμού των παρεμβάσεων 
στις πηγές της ρύπανσης, αφ' ης στιγμής 
διαπιστωθεί άσκοπη ρύπανση των 
υπόγειων υδάτων.

Or. da

Αιτιολόγηση

Αφ' ης στιγμής διαπιστώνεται άσκοπη ρύπανση των υπόγειων υδάτων, θα πρέπει να γίνεται 
παρέμβαση στις πηγές της ρύπανσης. Είναι απαράδεκτο να αναμένεται η συνέχιση και η 
επιδείνωση της ρύπανσης, προτού πραγματοποιηθεί παρέμβαση στην πηγή της ρύπανσης.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 83
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

Η οδηγία διευκρινίζει την απαίτηση του 
άρθρου 4, παράγραφος 1, εδάφιο β) i) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την πρόληψη ή τον 
περιορισμό της διοχέτευσης ρύπων στα 
υπόγεια ύδατα για να προληφθεί η 
υποβάθμιση της κατάστασης όλων των 
όγκων των υπογείων υδάτων·  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει να εισαγάγει νέα έννοια των "έμμεσων απορρίψεων". Η οδηγία πλαίσιο 
για τα ύδατα κάνει διάκριση μόνο μεταξύ της γενικής περίπτωσης των διοχετεύσεων και της 
ειδικής περίπτωσης των άμεσων απορρίψεων ρύπων στα υπόγεια ύδατα.

Η οδηγία πρέπει να αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ΟΠΥ σχετικά με ουσίες που 
πρέπει να αποτραπούν και ουσίες που πρέπει να περιοριστούν και να θεσπίσει μέτρα της ΕΕ για 
την επίτευξη των υποχρεώσεων στις περιπτώσεις των ευρωπαϊκής συνάφειας ρύπων. Πρέπει 
επίσης να αποσαφηνίσει την υποχρέωση της ΟΠΥ για αποτροπή της υποβάθμισης της χημικής 
σύστασης των υπογείων υδάτων. Μολονότι ορισμένοι εκλαμβάνουν την υποχρέωση αυτή ως 
διατήρηση της παρούσας κατάστασης, άλλοι την εκλαμβάνουν ως αποτροπή της υποβάθμισης 
της καλής χημικής σύστασης σε κακή.
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 84
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

(βa) θέσπιση προγράμματος μέτρων που 
θα λάβουν τα κράτη μέλη προκειμένου να 
αποτρέψουν ή να περιορίσουν τις έμμεσες 
απορρίψεις ρύπων στα υπόγεια ύδατα.

Or. en

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Τροπολογία 85
Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Η παρούσα Οδηγία, νοούμενη ως 
επέκταση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη και οι 
αρμόδιες για τη βιώσιμη διαχείριση των 
υδάτινων πόρων αρχές λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για τον χαρακτηρισμό και 
τον έλεγχο της κατάστασης των υπογείων 
υδάτινων όγκων. Τα μέτρα αυτά, που 
παρατίθενται λεπτομερώς στα 
Παραρτήματα IV και V της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
τον εντοπισμό των υπογείων υδάτων, την 
περίμετρό τους, τα γεωλογικά και 
υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδάτινων 
όγκων, την ικανότητα επαναπλήρωσης και 
αποκατάστασης, τις ζώνες απορροής, τα 
σημεία άντλησης, τους κινδύνους 
υπερεκμετάλλευσης και ρύπανσης. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η παρούσα πρόταση αποτελεί επέκταση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι ορισμένοι μηχανισμοί της οδηγίας-πλαίσιο είναι απαραίτητοι για τη δέουσα 
προστασία των υπογείων υδάτων.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 86
Άρθρο 2, σημείο 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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη για εισαγωγή νέου ορισμού της "τιμής κατωφλίου", που αντιστοιχεί στο 
"ποιοτικό πρότυπο".

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 87
Άρθρο 2, σημείο 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. "Ποιοτικά πρότυπα υπογείων υδάτων" 
είναι περιβαλλοντικά ποιοτικά πρότυπα 
εκπεφρασμένα ως τιμές συγκέντρωσης 
ενός συγκεκριμένου ρύπου, μία ομάδα 
ρύπων ή ενός δείκτη για τη ρύπανση των 
υπογείων υδάτων, των οποίων δεν 
επιτρέπεται υπέρβαση για την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος και τα οποία αποτελούν το 
όριο μεταξύ μιας καλής και μιας 
ανεπαρκούς χημικής κατάστασης.

Or. de

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 88
Άρθρο 2, σημείο 1

1. "Τιμή κατωφλίου" είναι η οριακή 
συγκέντρωση ενός ρύπου σε υπόγεια ύδατα, 

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

βάσει των φυσιολογικών τιμών 
συγκέντρωσης, υπέρβαση της οποίας θα 
αιτιολογούσε τον χαρακτηρισμό της χημικής 
κατάστασης ενός ή περισσότερων υδάτινων 
όγκων ως ανεπαρκούς.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός στερείται παραπομπής στις φυσιολογικές τιμές συγκέντρωσης. Εφόσον μια ουσία 
υπάρχει εκ φύσεως σε ένα υδάτινο κοίτασμα, δεν χρειάζεται να χαρακτηρισθεί το κοίτασμα 
αυτό ως "ανεπαρκούς χημικής κατάστασης".

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 89
Άρθρο 2, σημείο 1

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

1. "Τιμή κατωφλίου" είναι η οριακή 
συγκέντρωση ενός ρύπου σε υπόγεια ύδατα, 
υπέρβαση της οποίας θα αιτιολογούσε τον 
χαρακτηρισμό της χημικής κατάστασης ενός 
ή περισσότερων υδάτινων όγκων ως 
ανεπαρκούς, εάν συγχρόνως υπάρχει 
υπέρβαση και των γεωγενών τιμών 
υποβάθρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υπέρβαση μιας τιμής κατωφλίου δεν μπορεί τότε να οδηγήσει σε μια ανεπαρκή κατάσταση 
των υπογείων υδάτινων όγκων, όταν δεν υπάρχει υπέρβαση της εγγενούς συγκέντρωσης ενός 
φυσικώς υπάρχοντος ρύπου.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 90
Άρθρο 2, σημείο 2

2. "Σημαντική και διατηρούμενη ανοδική 
τάση" σημαίνει κάθε στατιστικώς 
σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης ενός 
ρύπου σε σχέση με συγκεντρώσεις που 

2. "Άσκοπη ρύπανση": αναφέρεται στη 
διαπίστωση της ύπαρξης ουσιών που 
κανονικά δεν υπάρχουν στα υπόγεια ύδατα 
και οι οποίες έχουν παρεισδύσει μέσω του 
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μετρήθηκαν κατά την έναρξη του 
προγράμματος παρακολούθησης για το 
οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με συνεκτίμηση των 
ποιοτικών προτύπων και των τιμών 
κατωφλίου.

ανώτερου φλοιού λόγω της ανθρώπινης 
δραστηριότητας.

Or. da

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 1, σημείο (β).

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 91
Άρθρο 2, σημείο 2

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

2. "Σημαντική και διατηρούμενη ανοδική 
τάση" σημαίνει ανοδική τάση της 
συγκέντρωσης ενός ρύπου που δημιουργεί 
απειλή για την επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στα άρθρα 4, παράγραφος 1 και 
7 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να εντοπιστούν και να προστατευθούν συμπληρωματικά τα παρθένα και 
σχεδόν παρθένα υπόγεια ύδατα. Η θέσπιση υψηλών χημικών προδιαγραφών για τα παρθένα 
υπόγεια ύδατα πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία τους παρέχοντας δυνατότητα στοχοθέτησης 
μέτρων όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα της Ευρώπης που εξακολουθούν να μην έχουν μολυνθεί. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα υπόγεια ύδατα υψηλής χημικής ποιότητας εντοπίζονται σε 
περιοχές που προστατεύονται ήδη στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας ΕΕ (Habitat, 
οδηγία για τα πτηνά, οδηγίες για το πόσιμο νερό). Συνεπώς, δεν πρόκειται να δημιουργήσει 
επιπλέον εμπόδιο για τα κράτη μέλη αλλά, αντιθέτως, θα διασφαλίσει τη συνοχή και την 
ενσωμάτωση των υφισταμένων πολιτικών της ΕΕ.
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Τροπολογία: Chries Davies

Τροπολογία 92
Άρθρο 2, σημείο 2

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

2. "Σημαντική και διατηρούμενη ανοδική 
τάση" σημαίνει κάθε στατιστικώς σημαντική 
αύξηση της συγκέντρωσης ενός ρύπου που 
δημιουργεί απειλή για την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στα άρθρα 4, 
παράγραφος 1 και 7 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα πρέπει να είναι μάλλον το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα της "σημαντικής τάσης" παρά οι 
μετρήσεις που ενδέχεται να μη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους κομβικούς στόχους.

Τροπολογία: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Τροπολογία 93
Άρθρο 2, σημείο 2

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

2. "Σημαντική και διατηρούμενη ανοδική 
τάση" σημαίνει κάθε στατιστικώς και 
περιβαλλοντικώς σημαντική αύξηση της 
συγκέντρωσης ενός ρύπου στα υπόγεια 
ύδατα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ανοδική τάση μπορεί να διαπιστωθεί μετά βεβαιότητας σε περίπτωση υπογείων υδάτων 
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αλλά να μην έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η πρόταση της Επιτροπής για τον καθορισμό 
ημερομηνίας μέχρι την οποία πρέπει να έχουν αξιολογηθεί οι τάσεις, αποκλείει την αξιολόγηση 
των τάσεων των ρύπων που δεν παρατηρούνται  κατά την έναρξη των προγραμμάτων 
παρακολούθησης αλλά εντοπίζονται αργότερα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής 
περιβαλλοντική προστασία.

Η προτεινόμενη τροπολογία απαιτεί από τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους 
στην αναστροφή των τάσεων που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικώς
επιπτώσεις. Η τροπολογία διασφαλίζει συνεπώς μια αναλογική προσέγγιση που είναι αφενός 
περιβαλλοντικώς αποτελεσματική και, αφετέρου, αποτελεσματική και από απόψεως κόστους.

Στο σχετικό παράρτημα πρέπει να προσδιορισθεί και ένα σημείο εκκίνησης για την αναστροφή 
των τάσεων.

Η προτεινόμενη τροπολογία απαιτεί από τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους 
στην αντιστροφή των τάσεων που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικώς
επιπτώσεις. Η τροπολογία διασφαλίζει συνεπώς μια αναλογική προσέγγιση που είναι 
περιβαλλοντικώς αποτελεσματική αλλά αποτελεσματική και από απόψεως κόστους.

Στο σχετικό παράρτημα πρέπει να προσδιορισθεί και μια αφετηρία για την ανατροπή των 
τάσεων.

Τροπολογία: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Τροπολογία 94
Άρθρο 2, σημείο 2

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

2. ""Σημαντική και διατηρούμενη ανοδική 
τάση" σημαίνει κάθε στατιστικώς και 
περιβαλλοντικώς σημαντική αύξηση της 
συγκέντρωσης ενός ρύπου στα υπόγεια 
ύδατα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ανοδική τάση μπορεί να διαπιστωθεί μετά βεβαιότητας σε περίπτωση υπογείων υδάτων 
αλλά να μην έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η πρόταση της Επιτροπής για τον καθορισμό 
ημερομηνίας μέχρι την οποία πρέπει να έχουν αξιολογηθεί οι τάσεις, αποκλείει την αξιολόγηση 
των τάσεων των ρύπων που δεν παρατηρούνται  κατά την έναρξη των προγραμμάτων 
παρακολούθησης αλλά εντοπίζονται αργότερα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής 
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περιβαλλοντική προστασία.

Η προτεινόμενη τροπολογία απαιτεί από τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους 
στην αναστροφή των τάσεων που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικώς
επιπτώσεις. Η τροπολογία διασφαλίζει συνεπώς μια αναλογική προσέγγιση που είναι αφενός 
περιβαλλοντικώς αποτελεσματική και, αφετέρου, αποτελεσματική και από απόψεως κόστους.

Στο σχετικό παράρτημα πρέπει να προσδιορισθεί και ένα σημείο εκκίνησης για την αναστροφή 
των τάσεων.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 95
Άρθρο 2, σημείο 2

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Συντακτική προσαρμογή στην ενιαία έννοια των ποιοτικών προτύπων των υπογείων υδάτων 
αντί των τιμών κατωφλίου, πρβλ. έκθεση Klaß.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 96
Άρθρο 2, σημείο 3

3. "Έμμεσες απορρίψεις σε υπόγεια 
ύδατα" είναι οι απορρίψεις ρύπων σε 
υπόγεια ύδατα μετά από διήθηση μέσω του 
εδάφους ή του υπεδάφους.

3. ως "υψηλή χημική κατάσταση" ενός 
όγκου υπογείων υδάτων νοείται η χημική 
σύσταση όγκου υπογείων υδάτων η οποία 
παρουσιάζει μηδενική ή ελάχιστη 
ανθρωπογενή αλλοίωση της χημικής 
σύστασης από αυτήν που αναμένεται 
κανονικώς υπό φυσιολογικές συνθήκες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να εντοπιστούν και να προστατευθούν συμπληρωματικά τα παρθένα και 
σχεδόν παρθένα υπόγεια ύδατα. Η θέσπιση υψηλών χημικών προδιαγραφών για τα παρθένα 
υπόγεια ύδατα πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία τους παρέχοντας δυνατότητα στοχοθέτησης 
μέτρων όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα της Ευρώπης που εξακολουθούν να μην έχουν μολυνθεί. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα υπόγεια ύδατα υψηλής χημικής ποιότητας εντοπίζονται σε 
περιοχές που προστατεύονται ήδη στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας ΕΕ (Habitat, 
οδηγία για τα πτηνά, οδηγίες για το πόσιμο νερό). Συνεπώς, δεν πρόκειται να δημιουργήσει 
επιπλέον εμπόδιο για τα κράτη μέλη αλλά, αντιθέτως, θα διασφαλίσει τη συνοχή και την 
ενσωμάτωση των υφισταμένων πολιτικών της ΕΕ.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 97
Άρθρο 2, σημείο 3

3. "Έμμεσες απορρίψεις σε υπόγεια ύδατα" 
είναι οι απορρίψεις ρύπων σε υπόγεια 
ύδατα μετά από διήθηση μέσω του 
εδάφους ή του υπεδάφους.

3. "Έμμεσες απορρίψεις σε υπόγεια ύδατα" 
είναι οι απορρίψεις, εκπομπές και απώλειες, 
εφόσον δεν είναι άμεσες απορρίψεις στα 
υπόγεια ύδατα σύμφωνα με την έννοια του 
άρθρου 2, παράγραφος 32 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, αλλά είναι δυνατόν να 
οδηγήσουν σε ρύπανση των υπογείων 
υδάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συντακτική προσαρμογή, πρβλ. και την αιτιολόγηση στην τροπολογία 1 και αιτιολόγηση στην 
έκθεση Klaß για τον ορισμό της ποιοτικής υποβάθμισης.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 98
Άρθρο 2, σημείο 3

3. "Έμμεσες απορρίψεις σε υπόγεια ύδατα" 
είναι οι απορρίψεις ρύπων σε υπόγεια ύδατα 
μετά από διήθηση μέσω του εδάφους ή του 
υπεδάφους.

3. "Απόρριψη ρύπων σε υπόγεια ύδατα" 
είναι ή άμεση ή έμμεση από ανθρώπινη 
δράση προκύπτουσα απόρριψη ρύπων σε 
υπόγεια ύδατα.
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Or. de

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 99
Άρθρο 2, σημείο 3α (νέο)

3α. "Ποιοτική υποβάθμιση" είναι κάθε 
ελαφρά ανθρωπογενής και διαρκούσα 
αύξηση συγκεντρώσεων ρύπων σε σχέση 
με την επικρατούσα κατάσταση των 
υπογείων υδάτινων όγκων.

Or. de

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 100
Άρθρο 2, σημείο 3α (νέο)

3a. "Ποιοτική υποβάθμιση" είναι κάθε 
ουσιαστική αλλαγή των υπογείων υδάτινων 
όγκων από καλή σε ανεπαρκή κατάσταση. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ κάνει διάκριση μεταξύ της καλής και της 
ανεπαρκούς κατάστασης των υπογείων υδάτινων όγκων. Ποιοτική υποβάθμιση είναι, κατά 
συνέπεια, μια ουσιαστική αλλαγή από την καλή στην ανεπαρκή κατάσταση.

Τροπολογία: Niels Busk

Τροπολογία 101
Άρθρο 2, σημείο 3α (νέο)

(3a) ως "υπόγεια ύδατα" νοούνται τα 
ύδατα που βρίσκονται στη ζώνη μόνιμου 
κορεσμού του υπεδάφους. Στον εν λόγω 
ορισμό των υπογείων υδάτων δεν 
εμπίπτουν τα ύδατα που προέρχονται από 
αγωγούς αποστράγγισης ούτε και τα 
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επιφανειακά ύδατα καθώς και τα ύδατα 
της βασικής ζώνης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συμπληρωματικός ορισμός σχετικά με τα ύδατα γύρω και μέσα στους αγωγούς αποστράγγισης 
συμβάλλει στην αποσαφήνιση του ορισμού όσον αφορά τις γεωργικές περιοχές.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 102
Άρθρο 2, σημείο 3α (νέο)

(3a) ως "υποβόσκουσα συγκέντρωση" 
νοείται η συγκέντρωση ουσίας σε όγκο 
υπογείων υδάτων που δεν αντιστοιχεί, ή 
αντιστοιχεί ελάχιστα, σε ανθρωπογενείς 
αλλοιώσεις υπό αδιατάρακτες συνθήκες. 

Or. en

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 103
Άρθρο 2, σημείο 3β (νέο)

(3β) ως "βασική συγκέντρωση" ουσίας σε 
όγκο υπογείων υδάτων νοείται η μέση 
συγκέντρωση που μετράται κατά τα έτη 
αναφοράς 2007 και 2008, βάσει των 
προγραμμάτων παρακολούθησης που 
θεσπίζονται στο πλαίσιο του άρθρου 8 της 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα.

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 104
Άρθρο 2, παράγραφος 1 α (νέα)

Με σκοπό την ικανοποίηση της 
υποχρέωσης της πρόληψης όσον αφορά 
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την υποβάθμιση της χημικής κατάστασης 
των υπογείων υδάτινων όγκων που ορίζει 
το άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο β) i) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
ταξινομούν τους όγκους υπογείων υδάτων 
υψηλής χημικής κατάστασης με βάση τις 
πληροφορίες που λαμβάνονται κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 5 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.
Η ταξινόμηση των υπογείων υδάτινων 
όγκων αναθεωρείται και, αν κριθεί 
απαραίτητο, επικαιροποιείται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 2 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Οι όγκοι 
υπογείων υδάτων υψηλής χημικής 
κατάστασης εντοπίζονται ως τμήμα των 
σχεδίων διαχείρισης της ποτάμιας λεκάνης 
απορροής που μνημονεύεται στο άρθρο 13 
και το παράρτημα VΙΙ της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ. Όσον αφορά τους όγκους 
υπογείων υδάτων υψηλής χημικής 
κατάστασης, τα σχέδια διαχείρισης 
ποτάμιων λεκανών απορροής 
περιλαμβάνουν συνοπτικά τα ληφθέντα 
μέτρα, και αναφέρουν οιαδήποτε αδυναμία 
επίτευξης των στόχων καθώς και τους 
λόγους στους οποίους οφείλεται η αποτυχία 
αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται η εφαρμογή της υποχρέωσης για μη υποβάθμιση των υπογείων υδάτων και 
προστατεύονται τα εναπομείνaντα μη μολυσμένα υπόγεια ύδατα της Ευρώπης από νέες 
ρυπάνσεις και απορρίψεις.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Τροπολογία 105
Άρθρο 3, παράγραφος -1 (νέα)

Βάσει της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
ειδικότερα των σημείων 2.1, 2.2, 2.3 και 
2.4 του Παραρτήματος ΙΙ, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να εγγυηθούν τη βιωσιμότητα 
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των υπογείων υδάτων και να αποφύγουν 
την υπερεκμετάλλευση, υποβάθμιση ή 
εξαφάνισή τους. Επειδή τα υπόγεια ύδατα 
χρησιμεύουν ως δεξαμενή για την 
ανθρώπινη κατανάλωση και, επί πλέον, 
αποτελούν τον βασικό ρυθμιστή των 
υδάτινων αποθεμάτων στις άνυδρες 
περιοχές, πρέπει η Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την αυστηρή τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας.

Or. es

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 106
Άρθρο 3, σημείο α

(α) για ουσίες της στήλης 1 του 
παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας, η 
μετρηθείσα ή η εκτιμώμενη συγκέντρωση 
δεν υπερβαίνει τις τιμές ποιοτικών 
προτύπων της στήλης 2·

(α) για ουσίες της στήλης 1 του 
παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας, η 
μετρηθείσα συγκέντρωση δεν υπερβαίνει τις 
τιμές ποιοτικών προτύπων της στήλης 2·

Εφόσον σε έναν υπόγειο υδάτινο όγκο ή σε 
μια ομάδα υπογείων υδάτινων όγκων τα 
φυσικά γεωγενή συστατικά των ρύπων, για 
τους οποίους υφίσταται ποιοτικό πρότυπο 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι ή θεσπίστηκε 
ένα πρόσθετο εθνικό ποιοτικό πρότυπο 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, υπερβαίνουν 
τις τιμές αυτές, τότε καθορίζουν τα φυσικά 
συστατικά επιπροσθέτως των 
προβλεπομένων ποιοτικών προτύπων των 
υπογείων υδάτων τη μετάβαση από την 
καλή στην ανεπαρκή κατάσταση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εισάγει μια απαραίτητη ρύθμιση όσον αφορά τα φυσικά συστατικά στα υπόγεια 
ύδατα - τα λεγόμενα "επίπεδα υποβάθρου". Εφόσον στην Ευρώπη τα εντελώς διαφορετικά 
φυσικά συστατικά δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη θέσπιση των ποιοτικών προτύπων, 
πρέπει να καθοριστεί τι συμβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία τα φυσικά συστατικά 
υπερβαίνουν τα ποιοτικά πρότυπα. Εφόσον αυτό συμβαίνει σ' έναν υπόγειο υδάτινο όγκο ή σε 
μια ομάδα υπογείων υδάτινων όγκων, τα αυξημένα φυσικά συστατικά θα πρέπει να ισχύουν ως 
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ποιοτικός στόχος. Προκειμένου να αποτραπεί η χρήση ή εναπόθεση ρυπογόνων ουσιών σε 
περιοχές στις οποίες τα φυσικά συστατικά υπερβαίνουν τα ποιοτικά πρότυπα, είναι απαραίτητο 
να αποτραπεί στις περιοχές αυτές μια αύξηση των ρύπων στα υπόγεια ύδατα.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 107
Άρθρο 3, σημείο α

(α) για ουσίες της στήλης 1 του 
παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας, η 
μετρηθείσα ή η εκτιμώμενη συγκέντρωση 
δεν υπερβαίνει τις τιμές ποιοτικών 
προτύπων της στήλης 2·

(α) για ουσίες της στήλης 1 του 
παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας, η 
μετρηθείσα ή η εκτιμώμενη συγκέντρωση 
δεν υπερβαίνει τις τιμές ποιοτικών 
προτύπων της στήλης 2·

Εφόσον σε έναν υπόγειο υδάτινο όγκο ή σε 
μια ομάδα υπόγειων υδάτινων όγκων τα 
φυσικά γεωγενή συστατικά των ρύπων, για 
τους οποίους υφίσταται ποιοτικό πρότυπο 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι ή θεσπίστηκε 
ένα πρόσθετο εθνικό ποιοτικό πρότυπο 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, τότε 
ισχύουν τα φυσικά συστατικά και, 
επιπροσθέτως, 20% της αρχικής τιμής του 
ποιοτικού προτύπου των υπογείων υδάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εισάγει μια απαραίτητη ρύθμιση όσον αφορά τα φυσικά συστατικά στα υπόγεια 
ύδατα - τα λεγόμενα "επίπεδα υποβάθρου". Εφόσον στην Ευρώπη τα εντελώς διαφορετικά 
φυσικά συστατικά δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη θέσπιση των ποιοτικών προτύπων, 
πρέπει να καθοριστεί τι συμβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία τα φυσικά συστατικά 
υπερβαίνουν τα ποιοτικά πρότυπα. Εφόσον αυτό συμβαίνει σε έναν υπόγειο υδάτινο όγκο ή σε 
μια ομάδα υπογείων υδάτινων όγκων, τα αυξημένα φυσικά συστατικά και, επιπροσθέτως, 20% 
της αρχικής τιμής ισχύουν ως ποιοτικό πρότυπο των υπογείων υδάτων. Με τον καθορισμό αυτό 
πρέπει, αφενός, να ληφθούν υπόψη οι από ανθρώπινες δραστηριότητες προκύπτουσες 
αναπόφευκτες απορρίψεις στα υπόγεια ύδατα, αφετέρου, όμως, να αποτραπεί όπως σε περιοχές 
στις οποίες τα φυσικά συστατικά υπερβαίνουν τα ποιοτικά πρότυπα η χρήση ή εναπόθεση 
ρυπογόνων ουσιών. 
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 108
Άρθρο 3, σημείο α

α) για ουσίες της στήλης 1 του 
παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας, η 
μετρηθείσα ή η εκτιμώμενη συγκέντρωση 
δεν υπερβαίνει τις τιμές ποιοτικών 
προτύπων της στήλης 2·

α) για ουσίες της στήλης 1 του 
παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας, η 
μετρηθείσα, η προβλεπόμενη ή η 
εκτιμώμενη συγκέντρωση δεν υπερβαίνει τις 
τιμές ποιοτικών προτύπων της στήλης 2·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση εκτιμάται ή προβλέπεται βάσει προβολών και/ή παρεμβολών.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 109
Άρθρο 3, σημείο 1α (νέο)

Η 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 
χαρακτηρισθεί απειλούμενοι μετά από 
ανάλυση κατά την έννοια του άρθρου 5 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Οι τιμές μέτρησης σε 
μεμονωμένα σημεία μέτρησης που δεν 
τηρούν το πρότυπο είναι αποφασιστικές 
για τον χαρακτηρισμό μόνο εφόσον τα εν 
λόγω σημεία μέτρησης, σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι, τμήμα Α, είναι, κατόπιν 
ειδικού ελέγχου, καθοριστικά για την 
επιβάρυνση του υπόγειου υδάτινου όγκου ή 
ενός τμήματος αυτού. Τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν στα σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού που πρέπει να 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 13 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ την αξιολόγησή τους 
σχετικά με τη χημική κατάσταση όλων των 
υπογείων υδάτινων όγκων 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου κατά 
τον οποίο υπερβάσεις ενός μεμονωμένου 
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σημείου μέτρησης συμβάλλουν στη γενική 
κατάταξη του κάθε όγκου υπογείων 
υδάτων ή της κάθε ομάδας όγκων 
υπογείων υδάτων. Τα κράτη μέλη εκδίδουν 
νομικά δεσμευτικές ρυθμίσεις για την 
κατάταξη ενός υπόγειου υδάτινου όγκου 
στην καλή χημική κατάσταση. 

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 110
Άρθρο 3, σημείο β α (νέο)

(βα) τα νέα κράτη μέλη πληρούν τις 
απαιτήσεις της οδηγίας περί νιτρικών 
αλάτων (91/676/ΕΟΚ) και της οδηγίας περί 
διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) και διασφαλίζουν 
ότι τα αποθέματα πόσιμου ύδατος 
προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 
και το άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο γ) 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και η ποιότητα 
βελτιώνεται προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί η διαδικασία καθαρισμού 
του ύδατος που είναι απαραίτητη για να 
υπάρξει συμμόρφωση στις προδιαγραφές 
που ορίζει η οδηγία 80/778/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/83/ΕΚ. 

Or. en

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 111
Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

Η τήρηση των προτύπων κρίνεται με 
σύγκριση προς τον αριθμητικό μέσο όρο 
των τιμών παρακολούθησης σε καθένα 
από τα σημεία δειγματοληψίας του 
υπόγειου υδάτινου όγκου με τις 
προδιαγραφές καλής κατάστασης και τις 
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τιμές κατωφλίου άλλων ρύπων. Η 
υπέρβαση των τιμών κατωφλίου πρέπει να 
συνεπάγεται ανάληψη δράσης στο πλαίσιο 
του προγράμματος λήψης μέτρων.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημείο αυτό μνημονεύεται στο παράρτημα Ι, υποσημείωση 22. Η εν λόγω υποσημείωση 
είναι υπερβολικά σημαντική για να τίθεται απλώς ως υποσημείωση σ' ένα προσάρτημα. 
Αναφέρεται στην αξιολόγηση των μετρημένων στοιχείων σε σχέση με τις προδιαγραφές σε 
χωριστό άρθρο ή παράρτημα. Η μέθοδος αξιολόγησης πρέπει επίσης να εφαρμόζεται και στους 
λοιπούς ρύπους. Η υποσημείωση δεν εξηγεί επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 
αξιολόγηση των προδιαγραφών. Πρέπει να προληφθεί η κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας η 
εξομάλυνση των δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα το να παραβλέπονται αδυναμίες. Για τον 
λόγο αυτό προστίθεται ως παράγραφος στο άρθρο 3.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 112
Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

Για τα από μακρού μολυσμένα 
κοιτάσματα, η αξιολόγηση του βαθμού 
ρύπανσης διενεργείται από τις αρμόδιες 
αρχές σε συνάρτηση με τους κινδύνους για 
την υγεία και το περιβάλλον, δεν 
υπολογίζεται όμως για την αξιολόγηση της 
κατάστασης. Τα κριτήρια αξιολόγησης και 
αποκατάστασης του κοιτάσματος πρέπει 
να περιλαμβάνονται στο προβλεπόμενο από 
το άρθρο 13 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
σχέδιο διαχείρισης.
Για την αποκατάσταση του κοιτάσματος, 
το πρόγραμμα μέτρων μπορεί να περιλάβει 
δράσεις αποκατάστασης, καθώς και 
δράσεις αποβλέπουσες στην αποτροπή 
κάθε επέκτασης της ρύπανσης. Η παρούσα 
διάταξη ισχύει με την επιφύλαξη του 
άρθρου 4, παράγραφοι 4 και 5 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα δεν προβλέπει "προγράμματα αποκατάστασης", αλλά 
"προγράμματα μέτρων" που περιλαμβάνουν δράσεις αποβλέπουσες στην επίτευξη των στόχων 
που ορίζει το σχέδιο διαχείρισης.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 113
Άρθρο 3, σημείο β α (νέο)

β α) για τα υπόγεια υδατικά συστήματα 
που καταγράφονται ως υδατικά 
συστήματα κατά την έννοια του άρθρου 7, 
παράγραφος 1 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ1, 
πληρούνται επίσης τα κριτήρια του άρθρου 
7, παράγραφος 2 της ιδίας οδηγίας.
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η συμπλήρωση αυτή είναι απαραίτητη σε σχέση με τα οριζόμενα στο εδάφιο β), όπου η 
παραπομπή που γίνεται στο Παράρτημα V της Οδηγίας-πλαίσιο δεν είναι αρκετή από άποψη 
υδροληψίας για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τροπολογία: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête, Chris Davies

Τροπολογία 114
Άρθρο 3 α (νέο)

Άρθρο 3α
Αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των 

υπογείων υδάτων
1. Τα κράτη μέλη ταξινομούν έναν 
υπογείων υδάτινο όγκο ως καλής χημικής 
κατάστασης όταν δεν σημειώνεται 
υπέρβαση των προδιαγραφών ποιότητας 
και των τιμών κατωφλίου στα σημεία 
ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 και το Παράρτημα V της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, με σκοπό την αξιολόγηση της 
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χημικής κατάστασης των υπογείων 
υδάτων.
2. Αν σημειώνεται υπέρβαση της ποιοτικής 
προδιαγραφής ή της τιμής κατωφλίου στο 
σημείο ελέγχου, τα κράτη μέλη ερευνούν 
κατά πόσο η υπέρβαση αυτή υποδηλώνει 
ότι:
(i) δεν πληρούνται μία ή περισσότερες από 
τις προϋποθέσεις καλής χημικής 
κατάστασης των υπογείων υδάτων που 
ορίζονται στον πίνακα 2.3.2 του 
παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ· 
ή
(ii) τα αποθέματα πόσιμου ύδατος δεν 
προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·
3. Υπόγειος υδάτινος όγκος θεωρείται 
χαμηλής χημικής κατάστασης μόνο αν η 
έρευνα που μνημονεύεται στην παράγραφο 
2 καταλήξει ότι δεν πληρούται μία ή 
περισσότερες από τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 2(i) ή την 
παράγραφο 2(ii).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές προκλήσεις της κατανόησης του τι ακριβώς συμβαίνει στα υπόγεια ύδατα που 
βρίσκονται στις υπόγειες δεξαμενές είναι τεράστιες. Επί παραδείγματι, η ποιότητα των 
υπογείων υδάτων που ανακαλύπτονται με γεώτρηση σε ένα σημείο και σε συγκεκριμένο βάθος 
ενός συστήματος υπογείων υδάτων, μπορεί να διαφέρει εντελώς από την ποιότητα των υδάτων 
λίγα μέτρα δίπλα.

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
αξιολογούν κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καλή χημική κατάσταση των 
υπογείων υδάτων. Βασίζεται σε μια ερευνητική προσέγγιση η οποία πραγματοποιείται σε μια 
ευαίσθητη και ανά περιοχή αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης του συστήματος υπογείων 
υδάτων και προστίθεται και η προϋπόθεση της προστασίας των πηγών πόσιμου ύδατος
σύμφωνα με την ΟΠΥ.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 115
Άρθρο 3 α (νέο)
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Άρθρο 3α
Αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των 

υπογείων υδάτων
1. Τα κράτη μέλη ταξινομούν έναν 
υπογείων υδάτινο όγκο ως καλής χημικής 
κατάστασης όταν δεν σημειώνεται 
υπέρβαση των προδιαγραφών ποιότητας 
και των τιμών κατωφλίου στα σημεία 
ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 και το Παράρτημα V της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, με σκοπό την αξιολόγηση της 
χημικής κατάστασης των υπογείων 
υδάτων.
2. Αν σημειώνεται υπέρβαση της ποιοτικής 
προδιαγραφής ή της τιμής κατωφλίου στο 
σημείο ελέγχου, τα κράτη μέλη ερευνούν 
κατά πόσο η υπέρβαση αυτή υποδηλώνει 
ότι:
(i) δεν πληρούνται μία ή περισσότερες από 
τις προϋποθέσεις καλής χημικής 
κατάστασης των υπογείων υδάτων που 
ορίζονται στον πίνακα 2.3.2 του 
παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ· 
ή
(ii) τα αποθέματα πόσιμου ύδατος δεν 
προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·
3. Υπόγειος υδάτινος όγκος θεωρείται 
χαμηλής χημικής κατάστασης μόνο αν η 
έρευνα που μνημονεύεται στην παράγραφο 
2 καταλήξει ότι δεν πληρούται μία ή 
περισσότερες από τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 2(i) ή την 
παράγραφο 2(ii).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές προκλήσεις της κατανόησης του τι ακριβώς συμβαίνει στα υπόγεια ύδατα που 
βρίσκονται στις υπόγειες δεξαμενές είναι τεράστιες. Επί παραδείγματι, η ποιότητα των 
υπογείων υδάτων που ανακαλύπτονται με γεώτρηση σε ένα σημείο και σε συγκεκριμένο βάθος 
ενός συστήματος υπογείων υδάτων, μπορεί να διαφέρει εντελώς από την ποιότητα των υδάτων 
λίγα μέτρα δίπλα.
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Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
αξιολογούν κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καλή χημική κατάσταση των 
υπογείων υδάτων. Βασίζεται σε μια ερευνητική προσέγγιση η οποία πραγματοποιείται σε μια 
ευαίσθητη και ανά περιοχή αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης του συστήματος υπογείων 
υδάτων και προστίθεται και η προϋπόθεση της προστασίας των πηγών πόσιμου ύδατος
σύμφωνα με την ΟΠΥ.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 116
Άρθρο 3 α (νέο)

Άρθρο 3α
Αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των 

υπογείων υδάτων
1. Τα κράτη μέλη ταξινομούν έναν 
υπογείων υδάτινο όγκο ως καλής χημικής
κατάστασης όταν δεν σημειώνεται 
υπέρβαση των προδιαγραφών ποιότητας 
και των τιμών κατωφλίου στα σημεία 
ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 και το Παράρτημα V της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, με σκοπό την αξιολόγηση της 
χημικής κατάστασης των υπογείων 
υδάτων.
2. Αν σημειώνεται υπέρβαση της ποιοτικής 
προδιαγραφής ή της τιμής κατωφλίου στο 
σημείο ελέγχου, τα κράτη μέλη ερευνούν 
κατά πόσο η υπέρβαση αυτή υποδηλώνει 
ότι:
(i) δεν πληρούνται μία ή περισσότερες από 
τις προϋποθέσεις καλής χημικής 
κατάστασης των υπογείων υδάτων που 
ορίζονται στον πίνακα 2.3.2 του 
παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ· 
ή
(ii) τα αποθέματα πόσιμου ύδατος δεν 
προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·
3. Υπόγειος υδάτινος όγκος θεωρείται 
χαμηλής χημικής κατάστασης μόνο αν η 
έρευνα που μνημονεύεται στην παράγραφο 
2 καταλήξει ότι δεν πληρούται μία ή 
περισσότερες από τις προϋποθέσεις που 



PE 350.247v01-00 34/106 AM\550205EL.doc

EL

ορίζονται στην παράγραφο 2(i) ή την 
παράγραφο 2(ii).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές προκλήσεις της κατανόησης του τι ακριβώς συμβαίνει στα υπόγεια ύδατα που 
βρίσκονται στις υπόγειες δεξαμενές είναι τεράστιες. Επί παραδείγματι, η ποιότητα των 
υπογείων υδάτων που ανακαλύπτονται με γεώτρηση σε ένα σημείο και σε συγκεκριμένο βάθος 
ενός συστήματος υπογείων υδάτων, μπορεί να διαφέρει εντελώς από την ποιότητα των υδάτων 
λίγα μέτρα δίπλα.

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
αξιολογούν κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καλή χημική κατάσταση των 
υπογείων υδάτων. Βασίζεται σε μια ερευνητική προσέγγιση η οποία πραγματοποιείται σε μια 
ευαίσθητη και ανά περιοχή αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης του συστήματος υπογείων 
υδάτων και προστίθεται και η προϋπόθεση της προστασίας των πηγών πόσιμου ύδατος
σύμφωνα με την ΟΠΥ.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 117
Άρθρο 3 α (νέο)

Άρθρο 3α

Αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των 
υπογείων υδάτων

1. Τα κράτη μέλη ταξινομούν έναν 
υπογείων υδάτινο όγκο ως καλής χημικής 
κατάστασης όταν δεν σημειώνεται 
υπέρβαση των προδιαγραφών ποιότητας 
και των τιμών κατωφλίου στα σημεία 
ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 και το Παράρτημα V της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, με σκοπό την αξιολόγηση της 
χημικής κατάστασης των υπογείων
υδάτων.
2. Αν σημειώνεται υπέρβαση της ποιοτικής 
προδιαγραφής ή της τιμής κατωφλίου στο 
σημείο ελέγχου, τα κράτη μέλη ερευνούν 
κατά πόσο η υπέρβαση αυτή υποδηλώνει 
ότι:
(i) δεν πληρούται μία ή περισσότερες από 
τις προϋποθέσεις καλής χημικής 
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κατάστασης των υπογείων υδάτων που 
ορίζονται στον πίνακα 2.3.2 του 
παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ· 
ή
(ii) τα αποθέματα πόσιμου ύδατος δεν 
προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·
3. Υπόγειος υδάτινος όγκος θεωρείται 
χαμηλής χημικής κατάστασης μόνο αν η 
έρευνα που μνημονεύεται στην παράγραφο 
2 καταλήξει ότι δεν πληρούται μία ή 
περισσότερες από τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 2(i) ή την 
παράγραφο 2(ii).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
αξιολογήσουν κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καλή χημική κατάσταση των 
υπογείων υδάτων. Βασίζεται σε μια ερευνητική προσέγγιση η οποία πραγματοποιείται σε μια 
ευαίσθητη και ανά περιοχή αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης των υπογείων υδάτινων 
όγκων και προστίθεται και η προϋπόθεση της προστασίαε των πηγών πόσιμου ύδατος σύμφωνα 
με την ΟΠΥ.

Τροπολογία: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Τροπολογία 118
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας 
χαρακτηρισμού κατά την έννοια του άρθρου 
5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του 
παραρτήματος ΙΙ σημεία 2.1 και 2.2 της 
ίδιας, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
παραρτήματος ΙΙ της παρούσας οδηγίας, 
και με συνεκτίμηση του οικονομικού και 
κοινωνικού κόστους, τα κράτη μέλη θέτουν, 
το αργότερο μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2005, 
τιμές κατωφλίου για καθένα από τους 
ρύπους για τους οποίους έχει διαπιστωθεί 
ότι συντελούν ώστε υπόγειοι υδάτινοι όγκοι 
ή ομάδες αυτών να χαρακτηριστούν 

1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας 
χαρακτηρισμού κατά την έννοια του άρθρου 
5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του 
παραρτήματος ΙΙ της ίδιας, σύμφωνα με ένα 
κοινό πλαίσιο της ΕΕ για τη θέσπιση τιμών 
κατωφλίου, τα κράτη μέλη θέτουν τιμές 
κατωφλίου για καθένα από τους ρύπους για 
τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι συντελούν 
ώστε υπόγειοι υδάτινοι όγκοι ή ομάδες 
αυτών να χαρακτηριστούν απειλούμενοι να 
μην μπορέσουν να επιτύχουν καλή χημική 
κατάσταση υπογείων υδάτων. Ως ελάχιστη 
απαίτηση, τα κράτη μέλη θέτουν τιμές 



PE 350.247v01-00 36/106 AM\550205EL.doc

EL

απειλούμενοι. Ως ελάχιστη απαίτηση, τα 
κράτη μέλη θέτουν τιμές κατωφλίου για 
τους ρύπους που απαριθμούνται υπό Α.1 και 
Α.2 του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας 
οδηγίας. Οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν 
μεταξύ άλλων για τις ανάγκες επισκόπησης 
της κατάστασης των υπόγειων υδάτων, κατά 
την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

κατωφλίου για τους ρύπους που 
απαριθμούνται υπό Α.1 και Α.2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας, 
που προσδιορίζονται κατ’ αυτό τον τρόπο. 
Οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ 
άλλων για τις ανάγκες επισκόπησης της 
κατάστασης των υπόγειων υδάτων, κατά την 
έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενισχύει και απλοποιεί την πρόταση της Επιτροπής απαιτώντας σαφώς από 
τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια δέσμη κοινών κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ για τον καθορισμό 
των τιμών κατωφλίου. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας. 
Αντίθετα με τις κοινές προδιαγραφές ΕΕ, αυτός διασφαλίζει ένα ευέλικτο αλλά δεσμευτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των υπογείων υδάτων, στο πλαίσιο του οποίου τα 
κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επικεντρώνονται στις σημαντικές απειλές των 
συστημάτων υπογείου ύδατος, σύμφωνα με την ειδική εθνική και περιφερειακή θέση τους και 
τις συνθήκες που επικρατούν.

Το κοινό πλαίσιο ΕΕ για την καθιέρωση τιμών κατωφλίου, πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο 
παραρτήματος της οδηγίας.

Τροπολογία: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Τροπολογία 119
Άρθρο 4, παράγραφος 1

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

1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας 
χαρακτηρισμού κατά την έννοια του άρθρου 
5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του 
παραρτήματος ΙΙ της ίδιας, σύμφωνα με ένα 
κοινό πλαίσιο της ΕΕ για τη θέσπιση τιμών 
κατωφλίου, τα κράτη μέλη θέτουν τιμές 
κατωφλίου για καθένα από τους ρύπους για 
τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι συντελούν 
ώστε υπόγειοι υδάτινοι όγκοι ή ομάδες 
αυτών να χαρακτηριστούν απειλούμενοι να 
μην μπορέσουν να επιτύχουν καλή χημική 
κατάσταση υπογείων υδάτων. Ως ελάχιστη 
απαίτηση, τα κράτη μέλη θέτουν τιμές 
κατωφλίου για τους ρύπους που 
απαριθμούνται υπό Α.1 και Α.2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας, 
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Α.2 του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας 
οδηγίας. Οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν 
μεταξύ άλλων για τις ανάγκες επισκόπησης 
της κατάστασης των υπόγειων υδάτων, κατά 
την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

που προσδιορίζονται κατ’ αυτό τον τρόπο. 
Οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ 
άλλων για τις ανάγκες επισκόπησης της 
κατάστασης των υπόγειων υδάτων, κατά την 
έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενισχύει και απλοποιεί την πρόταση της Επιτροπής απαιτώντας σαφώς από 
τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια δέσμη κοινών κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ για τον καθορισμό 
των τιμών κατωφλίου. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας. 
Αντίθετα με τις κοινές προδιαγραφές ΕΕ, αυτός διασφαλίζει ένα ευέλικτο αλλά δεσμευτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των υπογείων υδάτων, στο πλαίσιο του οποίου τα 
κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επικεντρώνονται στις σημαντικές απειλές των 
συστημάτων υπογείου ύδατος, σύμφωνα με την ειδική εθνική και περιφερειακή θέση τους και 
τις συνθήκες που επικρατούν.

Το κοινό πλαίσιο ΕΕ για την καθιέρωση τιμών κατωφλίου, πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο 
παραρτήματος της οδηγίας.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 120
Άρθρο 4, παράγραφος 1

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

1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας 
χαρακτηρισμού κατά την έννοια του άρθρου 
5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του 
παραρτήματος ΙΙ της ίδιας, σύμφωνα με ένα 
κοινό πλαίσιο της ΕΕ για τη θέσπιση τιμών 
κατωφλίου, τα κράτη μέλη θέτουν τιμές 
κατωφλίου για καθένα από τους ρύπους για 
τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι συντελούν 
ώστε υπόγειοι υδάτινοι όγκοι ή ομάδες 
αυτών να χαρακτηριστούν απειλούμενοι να 
μην μπορέσουν να επιτύχουν καλή χημική 
κατάσταση υπογείων υδάτων. Ως ελάχιστη 
απαίτηση, τα κράτη μέλη θέτουν τιμές 
κατωφλίου για τους ρύπους που 
απαριθμούνται υπό Α.1 και Α.2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας, 
που προσδιορίζονται κατ’ αυτό τον τρόπο. 
Οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ 
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μεταξύ άλλων για τις ανάγκες επισκόπησης 
της κατάστασης των υπόγειων υδάτων, κατά 
την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

άλλων για τις ανάγκες επισκόπησης της 
κατάστασης των υπόγειων υδάτων, κατά την 
έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενισχύει και απλοποιεί την πρόταση της Επιτροπής απαιτώντας σαφώς από 
τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια δέσμη κοινών κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ για τον καθορισμό
των τιμών κατωφλίου. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας. 
Αντίθετα με τις κοινές προδιαγραφές ΕΕ, διασφαλίζει ένα ευέλικτο αλλά δεσμευτικό πλαίσιο σε 
επίπεδο ΕΕ για την προστασία των υπογείων υδάτων, στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη θα 
έχουν τη δυνατότητα να επικεντρώνονται στις σημαντικές απειλές των συστημάτων υπογείου 
ύδατος σύμφωνα με την ειδική εθνική και περιφερειακή θέση τους και τις συνθήκες που 
επικρατούν.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 121
Άρθρο 4, παράγραφος 1

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

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

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4, παράγραφος 1 αναφέρει ότι, για τον καθορισμό των τιμών κατωφλίου, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Ωστόσο, οι φυσικές ιστορικές 
συγκεντρώσεις αποτελούν τη βάση των τιμών κατωφλίου. Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος 
μπορεί να λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά το κατά πόσον θα ληφθούν μέτρα ή όχι αλλά όχι για 
τον καθορισμό των τιμών κατωφλίου. Οι απόψεις αυτές προστίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ 
(Μέρος Β) 2.3.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 122
Άρθρο 4, παράγραφος 1

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

1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας 
χαρακτηρισμού κατά την έννοια του άρθρου 
5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του 
παραρτήματος ΙΙ της ίδιας, σύμφωνα με ένα 
κοινό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την 
καθιέρωση τιμών κατωφλίου, τα κράτη 
μέλη θέτουν εντός έξι μηνών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τιμές 
κατωφλίου για καθένα από τους ρύπους για 
τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι συντελούν 
ώστε υπόγειοι υδάτινοι όγκοι ή ομάδες 
αυτών να χαρακτηριστούν απειλούμενοι να 
μην μπορέσουν να επιτύχουν καλή χημική 
κατάσταση υπογείων υδάτων. Ως ελάχιστη 
απαίτηση, τα κράτη μέλη θέτουν τιμές 
κατωφλίου για καθένα από τους ρύπους που 
απαριθμούνται υπό Α.1 και Α.2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. Οι 
τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ 
άλλων για τις ανάγκες επισκόπησης της 
κατάστασης των υπόγειων υδάτων, κατά την 
έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενισχύει και απλοποιεί την πρόταση της Επιτροπής απαιτώντας σαφώς από 
τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια δέσμη κοινών κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ για τον καθορισμό 
των τιμών κατωφλίου. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας. 
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Αντίθετα με τις κοινές προδιαγραφές ΕΕ, αυτός διασφαλίζει ένα ευέλικτο αλλά δεσμευτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των υπογείων υδάτων, στο πλαίσιο του οποίου τα 
κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επικεντρώνονται στις σημαντικές απειλές των 
συστημάτων υπογείου ύδατος, σύμφωνα με την ειδική εθνική και περιφερειακή θέση τους και 
τις συνθήκες που επικρατούν.

Το κοινό πλαίσιο ΕΕ για την καθιέρωση τιμών κατωφλίου, πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο 
παραρτήματος της οδηγίας.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 123
Άρθρο 4, παράγραφος 1

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

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

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος δεν πρέπει να επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών 
κατωφλίου, μπορούν όμως να επηρεάζουν τη διαμόρφωση των μέτρων που απορρέουν από την 
Οδηγία-Πλαίσιο περί των υδάτων.
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Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 124
Άρθρο 4, παράγραφος 1

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

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

Or. da

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα συνεκτίμησης οικονομικών παραγόντων, όταν τα κράτη μέλη θέτουν τιμές 
κατωφλίου, οι οποίες αποτελούν στόχο για την ποιότητα των υπόγειων υδάτων, ενδέχεται να 
υπονομεύσει την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Οι τιμές κατωφλίου πρέπει να ορίζονται με βάση 
ποιοτικά κριτήρια και όχι με βάση την παρούσα ή βραχυπρόθεσμη βούληση για οικονομικές 
επενδύσεις.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 125
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας 
χαρακτηρισμού κατά την έννοια του άρθρου 
5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του 
παραρτήματος ΙΙ σημεία 2.1 και 2.2 της 

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

ίδιας, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
παραρτήματος ΙΙ της παρούσας οδηγίας, και 
με συνεκτίμηση του οικονομικού και 
κοινωνικού κόστους, τα κράτη μέλη θέτουν, 
το αργότερο μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2006, 
τιμές κατωφλίου για καθένα από τους 
ρύπους για τους οποίους έχει διαπιστωθεί 
ότι συντελούν ώστε υπόγειοι υδάτινοι όγκοι 
ή ομάδες αυτών να χαρακτηριστούν 
απειλούμενοι. Ως ελάχιστη απαίτηση, τα 
κράτη μέλη θέτουν τιμές κατωφλίου για 
τους ρύπους που απαριθμούνται υπό Α.1 και 
Α.2 του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας 
οδηγίας. Οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν 
μεταξύ άλλων για τις ανάγκες επισκόπησης 
της κατάστασης των υπόγειων υδάτων, κατά 
την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4.1 ορίζει την 22α Δεκεμβρίου 2005 ως προθεσμία για τον καθορισμό των τιμών 
κατωφλίου, ενώ η 22α Ιουνίου 2006 είναι η προθεσμία για την κοινοποίηση των σχετικών 
πληροφοριών στην Επιτροπή (άρθρο 4.2).

Οι προθεσμίες αυτές είναι πολύ μικρές, διότι για να ορισθούν οι τιμές κατωφλίου πρέπει πρώτα 
να προσδιορισθούν οι φυσικές συγκεντρώσεις (ή συγκεντρώσεις υποβάθρου) και να 
συνεκτιμηθεί το κοινωνικό και οικονομικό κόστος αυτών των τιμών. Δεν έχει νόημα να 
ορισθούν αυτές οι προθεσμίες εφόσον τα δίκτυα παρακολούθησης της χημικής κατάστασης του 
νερού έχουν προθεσμία να δημιουργηθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2006 βάσει της Οδηγίας-
Πλαίσιο.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 126
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας 
χαρακτηρισμού κατά την έννοια του άρθρου 
5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του 
παραρτήματος ΙΙ σημεία 2.1 και 2.2 της 
ίδιας, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
παραρτήματος ΙΙ της παρούσας οδηγίας, και 
με συνεκτίμηση του οικονομικού και 

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

κοινωνικού κόστους, τα κράτη μέλη θέτουν, 
το αργότερο μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2005, 
τιμές κατωφλίου για καθένα από τους 
ρύπους για τους οποίους έχει διαπιστωθεί 
ότι συντελούν ώστε υπόγειοι υδάτινοι όγκοι 
ή ομάδες αυτών να χαρακτηριστούν 
απειλούμενοι. Ως ελάχιστη απαίτηση, τα 
κράτη μέλη θέτουν τιμές κατωφλίου για 
τους ρύπους που απαριθμούνται υπό Α.1 και 
Α.2 του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας 
οδηγίας. Οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν 
μεταξύ άλλων για τις ανάγκες επισκόπησης 
της κατάστασης των υπόγειων υδάτων, κατά 
την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Εφόσον σε έναν 
υπόγειο υδάτινο όγκο ή σε μια ομάδα 
υπόγειων υδάτινων όγκων τα φυσικά 
γεωγενή συστατικά των ρύπων, για τους 
οποίους υφίσταται ποιοτικό πρότυπο 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, υπερβαίνουν 
τις τιμές αυτές, τότε ισχύουν τα φυσικά 
συστατικά ως ποιοτικό πρότυπο των 
υπογείων υδάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εισάγει μια απαραίτητη ρύθμιση όσον αφορά τα φυσικά συστατικά στα υπόγεια 
ύδατα - τα λεγόμενα "επίπεδα υποβάθρου". Εφόσον σε έναν υπόγειο υδάτινο όγκο οι γεωγενείς 
τιμές υποβάθρου υπερβαίνουν τα ποιοτικά πρότυπα, θα πρέπει οι αυξημένες τιμές υποβάθρου 
να ισχύουν ως ποιοτικά πρότυπα.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 127
Άρθρο 4, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Για τα συστήματα υπογείων υδάτων 
που βρίσκονται εντός διεθνούς περιοχής 
λεκάνης απορροής ποταμού, τα οικεία 
κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
βάσει των δικών τους εθνικών και 
περιφερειακών ποιοτικών προτύπων, 
τιμών κατωφλίου και μεθόδων 
αξιολόγησης, προκειμένου να καθορίσουν 



PE 350.247v01-00 44/106 AM\550205EL.doc

EL

τα κριτήρια για την αξιολόγηση της 
χημικής κατάστασης των συστημάτων 
υπογείων υδάτων. 
Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν το 
επιτύχουν, μπορούν να παραπέμψουν το 
πρόβλημα στην Επιτροπή, δυνάμει του 
άρθρου 12 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, και 
αυτή οφείλει να ενεργήσει εντός 6 μηνών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τυχόν ασυμφωνία μεταξύ των κρατών μελών δεν πρέπει να συνεπάγεται αδράνεια.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 128
Άρθρο 4, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1 (α) (νέα)

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι 
στον καθορισμό των τιμών κατωφλίου θα 
συνεκτιμώνται οι διαπιστωμένες 
συγκεντρώσεις ουσιών που εκ φύσεως 
υπάρχουν μέσα στα συγκεκριμένα νερά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατά τον καθορισμό των τιμών κατωφλίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι φυσικές τιμές 
συγκέντρωσης, ώστε να μην αποκλεισθεί κάθε νέα ανθρώπινη δραστηριότητα.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 129
Άρθρο 4, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1 (α) (νέα)

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι 
στον καθορισμό των τιμών κατωφλίου θα 
συνεκτιμώνται οι διαπιστωμένες 
συγκεντρώσεις ουσιών που εκ φύσεως
υπάρχουν μέσα στα συγκεκριμένα νερά.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατά τον καθορισμό των τιμών κατωφλίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι φυσικές τιμές 
συγκέντρωσης, ώστε να μην αποκλεισθεί κάθε νέα ανθρώπινη δραστηριότητα. Δεν μπορούμε 
λοιπόν να καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές κατωφλίου (ή τα ποιοτικά πρότυπα) σε ό,τι αφορά 
τη φυσική συγκέντρωση ουσιών, όπως προτείνει ο εισηγητής στην τροπολογία 15.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 130
Άρθρο 4, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1 (α) (νέα)

Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να 
καθορίσουν τιμές κατωφλίου, οι 
περιφερειακοί φορείς διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων πρέπει να μπορούν να τις 
καθιστούν αυστηρότερες, όποτε θεωρηθεί 
απαραίτητο, με σκοπό την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ στις αντίστοιχες περιοχές 
απορροής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να καθορίσουν τιμές κατωφλίου, οι περιφερειακοί φορείς 
διαχείρισης των υδάτινων πόρων πρέπει να μπορούν να τις καθιστούν αυστηρότερες, για να 
λάβουν υπόψη τις ευπαθείς ζώνες των αντίστοιχων περιοχών απορροής, όποτε το θεωρήσουν 
απαραίτητο, με σκοπό την επίτευξη των καθορισμένων περιβαλλοντικών στόχων. Το μέτρο 
αυτό εγγράφεται στο πλαίσιο της λογικής της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα ύδατα και η ενσωμάτωσή 
του στο κείμενο της Οδηγίας περί των υπογείων υδάτων μπορεί να αποβεί επωφελής.

Τροπολογία: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Τροπολογία 131
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Το αργότερο μέχρι 22 Ιουνίου 2006, τα 
κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή 
κατάλογο όλων των ρύπων για τους οποίους 
καθόρισαν τιμές κατωφλίου. Για κάθε ρύπο 

2. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με τα σχέδια 
διαχείρισης των ποτάμιων λεκανών 
απορροής, κατάλογο όλων των ρύπων για 
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του καταλόγου, τα κράτη μέλη παρέχουν 
επίσης τις πληροφορίες που ζητούνται στο 
μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας 
οδηγίας.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενισχύει και απλοποιεί την πρόταση της Επιτροπής απαιτώντας σαφώς από 
τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια δέσμη κοινών κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ για τον καθορισμό 
των τιμών κατωφλίου. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας. 
Αντίθετα με τις κοινές προδιαγραφές ΕΕ, αυτός διασφαλίζει ένα ευέλικτο αλλά δεσμευτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των υπογείων υδάτων, στο πλαίσιο του οποίου τα 
κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επικεντρώνονται στις σημαντικές απειλές των 
συστημάτων υπογείου ύδατος, σύμφωνα με την ειδική εθνική και περιφερειακή θέση τους και 
τις συνθήκες που επικρατούν.

Το κοινό πλαίσιο ΕΕ για την καθιέρωση τιμών κατωφλίου, πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο 
παραρτήματος της οδηγίας.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 132
Άρθρο 4, παράγραφος 2

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

2. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με τα σχέδια 
διαχείρισης των ποτάμιων λεκανών 
απορροής, 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.

Or. en

Τροπολογία: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Τροπολογία 133
Άρθρο 4, παράγραφος 2

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

Επιτροπή, σύμφωνα με τα σχέδια 
διαχείρισης των ποτάμιων λεκανών 
απορροής, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενισχύει και απλοποιεί την πρόταση της Επιτροπής απαιτώντας σαφώς από 
τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια δέσμη κοινών κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ για τον καθορισμό 
των τιμών κατωφλίου. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας. 
Αντίθετα με τις κοινές προδιαγραφές ΕΕ, αυτός διασφαλίζει ένα ευέλικτο αλλά δεσμευτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των υπογείων υδάτων, στο πλαίσιο του οποίου τα 
κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επικεντρώνονται στις σημαντικές απειλές των 
συστημάτων υπογείου ύδατος, σύμφωνα με την ειδική εθνική και περιφερειακή θέση τους και 
τις συνθήκες που επικρατούν.

Το κοινό πλαίσιο ΕΕ για την καθιέρωση τιμών κατωφλίου, πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο 
παραρτήματος της οδηγίας.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 134
Άρθρο 4, παράγραφος 2

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

2. Το αργότερο μέχρι 22 Ιουνίου 2006, τα 
κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή 
κατάλογο όλων των ρύπων για τους οποίους 
πρέπει να γίνουν μετρήσεις.

Or. da

Αιτιολόγηση

Η περί τιμών κατωφλίου αρχή σημαίνει ότι μπορεί να συνεχισθεί η χρήση φυτοφαρμάκων έστω 
και αν έχουν καταγραφεί στα υπόγεια ύδατα, αρκεί να μην υπερβαίνουν τα 0,1 mg ανά λίτρο. 
Τούτο ισοδυναμεί με μια μόνιμη άδεια για ρύπανση. Η τροπολογία διευθετεί το θέμα της αρχής 
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αυτής και ορίζει ότι, αντιθέτως, θα πρέπει να γίνεται παρέμβαση αφ' ης στιγμής διαπιστωθεί 
ρύπανση με βάση το χαμηλότερο μετρήσιμο επίπεδο.

Τροπολογία: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Τροπολογία 135
Άρθρο 4, παράγραφος 3

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 περιλήψεων που δημοσιεύουν 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με την ανωτέρω 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
δημοσιεύσει σχετική έκθεση, συνοδευόμενη 
κατά περίπτωση με πρόταση 
νομοθετήματος για τροποποίηση της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενισχύει και απλοποιεί την πρόταση της Επιτροπής απαιτώντας σαφώς από 
τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια δέσμη κοινών κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ για τον καθορισμό 
των τιμών κατωφλίου. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας. 
Αντίθετα με τις κοινές προδιαγραφές ΕΕ, αυτός διασφαλίζει ένα ευέλικτο αλλά δεσμευτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των υπογείων υδάτων, στο πλαίσιο του οποίου τα 
κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επικεντρώνονται στις σημαντικές απειλές των 
συστημάτων υπογείου ύδατος, σύμφωνα με την ειδική εθνική και περιφερειακή θέση τους και 
τις συνθήκες που επικρατούν.

Το κοινό πλαίσιο ΕΕ για την καθιέρωση τιμών κατωφλίου, πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο 
παραρτήματος της οδηγίας.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 136
Άρθρο 4, παράγραφος 3

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, 
συνοδευόμενη κατά περίπτωση με πρόταση 
νομοθετήματος για τροποποίηση της 
παρούσας οδηγίας..
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενισχύει και απλοποιεί την πρόταση της Επιτροπής απαιτώντας σαφώς από 
τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια δέσμη κοινών κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ για τον καθορισμό 
των τιμών κατωφλίου. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας. 
Αντίθετα με τις κοινές προδιαγραφές ΕΕ, αυτός διασφαλίζει ένα ευέλικτο αλλά δεσμευτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των υπογείων υδάτων, στο πλαίσιο του οποίου τα 
κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επικεντρώνονται στις σημαντικές απειλές των 
συστημάτων υπογείου ύδατος, σύμφωνα με την ειδική εθνική και περιφερειακή θέση τους και 
τις συνθήκες που επικρατούν.

Τροπολογία: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Τροπολογία 137
Άρθρο 4, παράγραφος 3

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 περιλήψεων που δημοσιεύουν 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με την ανωτέρω 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
δημοσιεύσει σχετική έκθεση, συνοδευόμενη 
κατά περίπτωση με πρόταση 
νομοθετήματος για τροποποίηση της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενισχύει και απλοποιεί την πρόταση της Επιτροπής απαιτώντας σαφώς από 
τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια δέσμη κοινών κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ για τον καθορισμό 
των τιμών κατωφλίου. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας. 
Αντίθετα με τις κοινές προδιαγραφές ΕΕ, αυτός διασφαλίζει ένα ευέλικτο αλλά δεσμευτικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των υπογείων υδάτων, στο πλαίσιο του οποίου τα 
κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επικεντρώνονται στις σημαντικές απειλές των 
συστημάτων υπογείου ύδατος, σύμφωνα με την ειδική εθνική και περιφερειακή θέση τους και 
τις συνθήκες που επικρατούν.

Το κοινό πλαίσιο ΕΕ για την καθιέρωση τιμών κατωφλίου, πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο 
παραρτήματος της οδηγίας.
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 138
Άρθρο 4α (νέο)

Αναθεώρηση του καταλόγου των 
ποιοτικών κανόνων υπογείων υδάτων οι 
οποίοι έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό 
επίπεδο
Αρχικά τρία έτη μετά την εις το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, αναφερόμενη προθεσμία 
και περαιτέρω σε διαστήματα έξι ετών:
- επανεξετάζει η Επιτροπή τον κατάλογο 
των ποιοτικών κανόνων υπογείων υδάτων 
οι οποίοι έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό 
επίπεδο (παράρτημα Ι), στη βάση ιδίως 
των από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το 
άρθρο 4, παράγραφος 2 διατιθέμενων 
πληροφοριών, της επιστημονικής και 
τεχνικής προόδου και γνωμοδότησης της 
εις το άρθρο 16, παράγραφος 5 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ αναφερόμενης επιτροπής·
- εκπονεί η Επιτροπή μια συνοπτική 
έκθεση και υποβάλλει, εφόσον είναι 
αναγκαίο, προτάσεις οδηγίας για την 
τροποποίηση του καταλόγου των ρύπων 
και/ή των σχετικών συγκεντρώσεων ρύπων 
και κατάλογο για την αντικατάσταση του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 
της Συνθήκης.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την κατάργηση της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ κατά το έτος 2013 δεν θα λαμβάνονται διαφορετικά 
υπόψη οι εις το παράρτημα Ι περιλαμβανόμενες ουσίες.

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 139
Άρθρο 4α (νέο)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένας 
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ελάχιστος βαθμός ενιαίου επιπέδου 
προστασίας για τα υπόγεια ύδατα, πρέπει 
να καθοριστούν για ορισμένες ουσίες 
ενιαίες τιμές κατωφλίου [σε περίπτωση που 
εγκριθεί η τροπολογία 9: ποιοτικά πρότυπα 
υπογείων υδάτων], κατά την υπέρβαση των 
οποίων δεν υφίσταται πλέον καλή χημική 
κατάσταση των υπογείων υδάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν συμβιβάζεται η άποψη ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει κατά την κρίση του να καθορίσει 
ποιες τιμές κατωφλίου και συγκεντρώσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό μιας 
καλής χημικής κατάστασης των υδάτων, με τον στόχο της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, να 
επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια καλή χημική κατάσταση των υπογείων υδάτων. 
Διαφορετικές τιμές κατωφλίου στα κράτη μέλη οδηγούν αναγκαστικά σε στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού. Δυσανάλογες απαιτήσεις είναι δυνατόν να αποφευχθούν με την εφαρμογή του 
άρθρου 4, παράγραφοι 5 και 7 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 140
Άρθρο 5

Άρθρο 5 Διαγράφεται
Κριτήρια εντοπισμού σημαντικών και 
διατηρούμενων ανοδικών τάσεων και 
κριτήρια καθορισμού σημείων εκκίνησης 
για την αναστροφή των τάσεων
Τα κράτη μέλη εντοπίζουν κάθε σημαντική 
και διατηρούμενη ανοδική τάση 
συγκεντρώσεων ρύπων σε υπόγειους 
υδάτινους όγκους ή ομάδες υπόγειων 
υδάτινων όγκων και καθορίζουν σημείο 
εκκίνησης για την αναστροφή της 
ανοδικής τάσης, σύμφωνα με το 
παράρτημα IV της παρούσας οδηγίας.
Για υπόγειους υδάτινους όγκους όπου 
εντοπίζονται σημαντικές και 
διατηρούμενες ανοδικές τάσεις στις 
συγκεντρώσεις ρύπων, τα κράτη μέλη 
αναστρέφουν την τάση μέσω του 
προγράμματος μέτρων του άρθρου 11 της 
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οδηγίας 2000/60/EΚ, με στόχο τη σταδιακή 
μείωση της ρύπανσης των υπόγειων 
υδάτων.

Or. da

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενεργούμε έχοντας ως σημείο αφετηρίας το χαμηλότερο μετρήσιμο επίπεδο ρύπανσης 
και να παρεμβαίνουμε αμέσως μόλις διαπιστωθεί η ύπαρξη ενεργών ουσιών στα υπόγεια ύδατα. 
Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αξιολογείται εάν υπάρχει ανοδική τάση.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 141
Άρθρο 5, Τίτλος

Κριτήρια εντοπισμού σημαντικών και 
διατηρούμενων ανοδικών τάσεων και 
κριτήρια καθορισμού σημείων εκκίνησης 
για την αναστροφή των τάσεων 

Αναστροφή των τάσεων 

Or. en

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 142
Άρθρο 5, Τίτλος

Κριτήρια εντοπισμού σημαντικών και 
διατηρούμενων ανοδικών τάσεων και 
κριτήρια καθορισμού σημείων εκκίνησης 
για την αναστροφή των τάσεων 

Αναστροφή των τάσεων 

Or. en

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 143
Άρθρο 5, Τίτλος

Κριτήρια εντοπισμού σημαντικών και 
διατηρούμενων ανοδικών τάσεων και 

Κριτήρια εντοπισμού σημαντικών και 
διατηρούμενων ανοδικών τάσεων των 
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κριτήρια καθορισμού σημείων εκκίνησης 
για την αναστροφή των τάσεων 

ρύπων, κριτήρια εντοπισμού σημαντικής 
μείωσης των υδάτινων πόρων και κριτήρια 
καθορισμού σημείων εκκίνησης για την 
αναστροφή των τάσεων 

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν την Οδηγία-Πλαίσιο, για να μπορέσουν να 
ικανοποιήσουν και τις απαιτήσεις της νέας πρότασης. Ο προσδιορισμός τάσεων θα μπορεί να 
γίνεται μόνον εάν υπάρχουν διαθέσιμα κατάλληλα, αυστηρά και διαφανή συστήματα ελέγχου 
των υπογείων υδάτων.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 144
Άρθρο 5, παράγραφος -1 (νέα)

-1. Για τον εντοπισμό των τάσεων και τον 
καθορισμό του σημείου εκκίνησης για την 
αναστροφή της τάσης, είναι απαραίτητο να 
διαθέτουν τα κράτη μέλη, βάσει των όσων 
ορίζει το άρθρο 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
προγράμματα παρακολούθησης ώστε να 
μπορούν να ελέγχουν όλα τα σημεία 
άντλησης νερού προοριζόμενου για 
ανθρώπινη και γεωργική χρήση, και 
ειδικότερα τα σημεία άντλησης για άνω 
των 50 ατόμων, να μπορούν να κάνουν μια 
καταγραφή και να τα περιλαμβάνουν σε 
κατάλογο διαφανή και προσιτό στο κοινό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν την Οδηγία-Πλαίσιο, για να μπορέσουν να 
ικανοποιήσουν και τις απαιτήσεις της νέας πρότασης. Ο προσδιορισμός τάσεων θα μπορεί να 
γίνεται μόνον εάν υπάρχουν διαθέσιμα κατάλληλα, αυστηρά και διαφανή συστήματα ελέγχου 
των υπογείων υδάτων.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 145
Άρθρο 5, παράγραφος 1

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

Τα κράτη μέλη εντοπίζουν κάθε σημαντική 
και διατηρούμενη ανοδική τάση 
συγκεντρώσεων ρύπων σε υπόγειους 
υδάτινους όγκους ή ομάδες υπόγειων 
υδάτινων όγκων λαμβάνοντας υπόψη την 
αναθεώρηση της περιβαλλοντικής 
επίδρασης της ανθρώπινης 
δραστηριότητας που μνημονεύεται στο 
άρθρο 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς ο σκοπός της οδηγίας είναι να αναστραφεί η σημαντική και διατηρούμενη ανοδική τάση 
της μόλυνσης των υπογείων υδάτων, αφετηρία για την αναστροφή των τάσεων πρέπει να είναι 
το σημείο που στατιστικά βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τάση, πράγμα που είναι πιο συνεπές με τον 
ορισμό που δίνεται στο άρθρο 2. Επιπλέον, για τον προσδιορισμό και την πρόβλεψη των 
τάσεων πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι πληροφορίες που παρέχονται στο 
πλαίσιο της οδηγίας για το πόσιμο νερό (άρθρο 5) σχετικά με τις ανθρώπινες επιπτώσεις στην 
ποτάμια λεκάνη απορροής.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 146
Άρθρο 5, παράγραφος 2α (νέα)

Στο βαθμό που είναι αναγκαίο καθορίζουν 
τα κράτη μέλη επιπροσθέτως ποιοτικά 
πρότυπα υπογείων υδάτων σύμφωνα με τις 
επιταγές του άρθρου 3 και του 
παραρτήματος ΙΙ για κάθε περαιτέρω 
ρύπο, ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά 
στην επικράτειά τους ώστε ένας υπόγειος 
υδάτινος όγκος ή μια ομάδα υπογείων 
υδάτινων όγκων πρέπει να καταταχθούν 
ως απειλούμενοι υπόγειοι υδάτινοι όγκοι. 
Αυτά τα ποιοτικά πρότυπα υπογείων 
υδάτων χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, 
κατά την αναθεώρηση της κατάστασης 
των υπογείων υδάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 5, παράγραφος 2 της οδηγίας 
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2000/60/ΕΚ. Τα κράτη μέλη εκδίδουν 
δεσμευτικές νομικές ρυθμίσεις για την 
κατάταξη ενός υπόγειου υδάτινου όγκου 
όσον αφορά την τάση συμπεριφοράς. Τα 
κράτη μέλη δημοσιεύουν στα σύμφωνα με 
το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
εκπονούμενα σχέδια διαχείρισης λεκανών 
απορροής ποταμού την αξιολόγησή τους 
όλων των υπογείων υδάτινων όγκων 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου κατά 
τον οποίο συμβάλλουν ενδεχόμενες 
υπερβάσεις ενός μεμονωμένου σημείου 
μέτρησης στη γενική κατάταξη του 
εκάστοτε υπογείου υδάτινου όγκου ή της 
ομάδας υπογείων υδάτινων όγκων όσον 
αφορά την αξιολόγηση της τάσης.

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 147
Άρθρο 5, παράγραφος 2

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

Τα κράτη μέλη αναστρέφουν την τάση μέσω 
του προγράμματος μέτρων του άρθρου 11 
της οδηγίας 2000/60/EΚ, με στόχο τη 
σταδιακή μείωση της ρύπανσης των 
υπόγειων υδάτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς ο σκοπός της οδηγίας είναι να αναστραφεί η σημαντική και διατηρούμενη ανοδική τάση 
της μόλυνσης των υπογείων υδάτων, αφετηρία για την αναστροφή των τάσεων πρέπει να είναι 
το σημείο που στατιστικά βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τάση, πράγμα που είναι πιο συνεπές με τον 
ορισμό που δίνεται στο άρθρο 2. Επιπλέον, για τον προσδιορισμό και την πρόβλεψη των 
τάσεων πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι πληροφορίες που παρέχονται στο 
πλαίσιο της οδηγίας για το πόσιμο νερό (άρθρο 5) σχετικά με τις ανθρώπινες επιπτώσεις στην 
ποτάμια  λεκάνη απορροής.



PE 350.247v01-00 56/106 AM\550205EL.doc

EL

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 148
Άρθρο 5, παράγραφος 2

Αντικαθιστά την τροπολογία 23 της εισηγήτριας

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

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

Or. xm

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 149
Άρθρο 5, παράγραφος 2 α (νέα)

Ειδικές εκτιμήσεις 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 
υπεράνω καθορισμένης περιοχής για να 
υποβαθμίζεται έτσι η χημική κατάσταση 
των υπόγειων υδάτων.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται νέα παράγραφος που προέρχεται από το παράρτημα ΙV, η οποία είναι χρήσιμη για 
την πρόληψη της απόκρυψης τοπικής ή σημειακής ρύπανσης με τη χρήση του μέσου όρου με μη 
μολυσμένους χώρους ελέγχου σε μεγαλύτερους όγκους υπογείων υδάτων.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 150
Άρθρο 5, παράγραφος 2 α (νέα)
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Ειδικές εκτιμήσεις 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 
υπεράνω καθορισμένης περιοχής για να 
υποβαθμίζεται έτσι η χημική κατάσταση 
των υπόγειων υδάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται νέα παράγραφος που προέρχεται από το παράρτημα ΙV της ΟΠΥ, η οποία είναι 
χρήσιμη για την πρόληψη της απόκρυψης τοπικής ή σημειακής ρύπανσης με τη χρήση του μέσου 
όρου με μη μολυσμένους χώρους ελέγχου σε μεγαλύτερους όγκους υπογείων υδάτων.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 151
Άρθρο 5, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Δυνάμει της αρχής της ενοποιημένης 
διαχείρισης των επιφανειακών και των 
υπογείων υδάτων, πρέπει οι αρμόδιες 
αρχές να ελέγχουν την τυχόν 
υπερεκμετάλλευση των υδάτινων 
αποθεμάτων και τις επιπτώσεις που έχει η 
πτώση του επιπέδου των υδάτων για τις 
συγκεντρώσεις ρύπων, τους υγρότοπους 
και τις προστατευόμενες περιοχές, και να 
προτείνουν, όποτε είναι αναγκαίο, την 
τεχνητή επαναπλήρωση των αντίστοιχων 
υπόγειων υδάτινων συστημάτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν την Οδηγία-Πλαίσιο, για να μπορέσουν να 
ικανοποιήσουν και τις απαιτήσεις της νέας πρότασης. Ο προσδιορισμός τάσεων θα μπορεί να 
γίνεται μόνον εάν υπάρχουν διαθέσιμα κατάλληλα, αυστηρά και διαφανή συστήματα ελέγχου 
των υπογείων υδάτων.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 152
Άρθρο 6, Τίτλος

Μέτρα πρόληψης ή περιορισμού των 
έμμεσων απορρίψεων σε υπόγεια ύδατα 

Μέτρα πρόληψης ή περιορισμού των 
έμμεσων απορρίψεων σε υπόγεια ύδατα 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια νέα οδηγία περί υπογείων υδάτων πρέπει να καθορίζει κατάλογο ουσιών που δεν θα πρέπει 
να επιτρέπεται να εισέρχονται στα υπόγεια ύδατα.

Τροπολογία: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Τροπολογία 153
Άρθρο 6, Τίτλος

Μέτρα πρόληψης ή περιορισμού των 
έμμεσων απορρίψεων σε υπόγεια ύδατα 

Μέτρα πρόληψης της εισροής ρύπων σε 
υπόγεια ύδατα 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την 
προσπάθεια της θέσπισης κοινών προδιαγραφών ως βάσης για την αποκατάσταση των 
μολυσμένων υπογείων υδάτων. Η πρόταση της Επιτροπής δεν διατηρεί πλήρως την προστασία 
που παρέχεται επί του παρόντος με βάση την οδηγία περί υπογείων υδάτων του 1980. Οι 
τροπολογίες στο άρθρο 6 έχουν, συνεπώς, ζωτική σημασία για την προστασία των υπογείων 
υδάτων στην ΕΕ. Η αλλαγή του τίτλου χρησιμοποιεί διατύπωση του άρθρου 4 της ΟΠΥ.

Τροπολογία: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Τροπολογία 154
Άρθρο 6, Τίτλος

Μέτρα πρόληψης ή περιορισμού των 
έμμεσων απορρίψεων σε υπόγεια ύδατα 

Μέτρα πρόληψης ή περιορισμού της 
εισροής ρύπων σε υπόγεια ύδατα 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προστασία των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την 
προσπάθεια της θέσπισης κοινών προδιαγραφών ως βάσης για την αποκατάσταση των 
μολυσμένων υπογείων υδάτων. Η πρόταση της Επιτροπής δεν διατηρεί πλήρως την προστασία 
που παρέχεται επί του παρόντος με βάση την οδηγία περί υπογείων υδάτων του 1980. Οι 
τροπολογίες στο άρθρο 6 έχουν, συνεπώς, ζωτική σημασία για την προστασία των υπογείων 
υδάτων στην ΕΕ. Η αλλαγή του τίτλου χρησιμοποιεί διατύπωση του άρθρου 4 της ΟΠΥ.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 155
Άρθρο 6, Τίτλος

Μέτρα πρόληψης ή περιορισμού των 
έμμεσων απορρίψεων σε υπόγεια ύδατα 

Μέτρα πρόληψης ή περιορισμού της 
εισροής ρύπων σε υπόγεια ύδατα 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του τίτλου χρησιμοποιεί διατύπωση του άρθρου 4 της ΟΠΥ. Ζητείται από τα κράτη 
μέλη να επικεντρωθούν στην πρόληψη της εισροής επικίνδυνων ρύπων.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 156
Άρθρο 6

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

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη αποτρέπουν την 
εισροή ουσιών που πληρούν τα κριτήρια 
του Παραρτήματος ΙΙΙα, μέσω των 
ακόλουθων μέτρων: 

Επιπλέον, αναφορικά με τους ρύπους των 
σημείων 7 έως 12 του παραρτήματος VIII 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα μέτρα του 
άρθρου 11 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας 
προβλέπουν ότι έμμεσες απορρίψεις σε 
υπόγεια ύδατα επιτρέπονται υπό τον όρο 
μόνο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν κατάλογο 
ρύπων που πληρούν τα κριτήρια του 
Παραρτήματος ΙΙΙα και εγείρουν ιδιαίτερη 
ανησυχία σε μια περιοχή ποτάμια λεκάνης 
απορροής, συμπεριλαμβανομένων και 
ουσιών που καταχωρίζονται στο 
Παράρτημα VΙΙΙ(1) έως (9) και το 
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για καλή χημική κατάσταση. Παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
2. Στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης 
απορροής που καταρτίζονται βάσει του 
παραρτήματος VΙΙ της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
περιλαμβάνουν:
(α) κατάλογο των ανωτέρω εντοπισμένων 
ουσιών·
(β) τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
πρόληψη της εισροής· και
(γ) αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των εν λόγω μέτρων.
3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εκδίδουν ειδικά μέτρα για την 
πρόληψη της εισροής μεμονωμένων ή 
ομάδων ρύπων στα υπόγεια ύδατα. Τέτοιου 
είδους μέτρα λαμβάνονται κατόπιν 
προτάσεων της Επιτροπής σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
4. Κατ' αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή 
καταρτίζει κατάλογο των ουσιών που δεν 
πρέπει να εισέλθουν στα υπόγεια ύδατα, 
όπου χρησιμοποιεί μια απλοποιημένη 
διαδικασία αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 16, 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
λαμβάνοντας, ειδικότερα, υπόψη τα εξής:
- τα κριτήρια χημικής σύστασης του 
Παραρτήματος ΙΙΙα της παρούσας 
οδηγίας·
- ειδική εμμονή στα υπόγεια ύδατα· ή 
στοιχεία ευρέος εντοπισμού στα υπόγεια 
ύδατα, όπως στοιχεία που υποδηλώνουν 
παρουσία, κινητικότητα ή πρότυπα χρήσης 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα οδηγία περί υπογείων υδάτων πρέπει να καταρτίζει κατάλογο των ουσιών που δεν πρέπει 
να εισέλθουν στα υπόγεια ύδατα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη της εισροής ρύπων 
στα υπόγεια ύδατα, σε δύο επίπεδα: τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη γενική υποχρέωση να μην 
επιτρέπουν την εισροή ρυπογόνων ουσιών στα εγχώρια υπόγεια ύδατά τους και η Επιτροπή 
οφείλει να αποσύρει τις ρυπογόνες ουσίες που προξενούν ανησυχία σε επίπεδο ΕΕ και να 
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προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για να αποτραπεί η απόρριψή τους. Η διαδικασία επιλογής των 
ουσιών που θα ενταχθούν στον κατάλογο απαγόρευσης μπορεί να συγχωνευθεί με τη διαδικασία 
των ουσιών προτεραιότητας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 της οδηγίας περί πόσιμου 
ύδατος και του έργου του Συμβουλευτικού Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις ουσίες 
προτεραιότητας χωρίς να αυξηθεί σημαντικά ο φόρτος εργασίας.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 157
Άρθρο 6

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

Για την υλοποίηση του στόχου της 
πρόληψης ή της αποτροπής της έμμεσης 
εισροής ρύπων στα υπόγεια ύδατα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, 
στοιχείο β) αριθ. 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κατά την 
εκτέλεση των προγραμμάτων σύμφωνα με 
το άρθρο 11 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
κυρίως των βασικών μέτρων βάσει του 
άρθρου 11, παράγραφος 3, στοιχεία ζ) και 
η) και με την επιφύλαξη των όρων του 
άρθρου της 11, παράγραφος 3, σημείο ι),

Επιπλέον, αναφορικά με τους ρύπους των 
σημείων 7 έως 12 του παραρτήματος VIII 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα μέτρα του 
άρθρου 11 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας 
προβλέπουν ότι έμμεσες απορρίψεις σε 
υπόγεια ύδατα επιτρέπονται υπό τον όρο 
μόνο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος 
για καλή χημική κατάσταση.

α) να προλαμβάνονται έμμεσες εισροές, 
εκπομπές και απώλειες ορισμένων ρύπων 
σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙΙ αριθμός 1 
έως 6 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ στα υπόγεια 
ύδατα και

β) να περιορίζονται έμμεσες εισροές άλλων 
ρύπων με την εφαρμογή της βέλτιστης 
περιβαλλοντικής πρακτικής και εφαρμογή 
της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής 
συνεκτιμουμένης της πτυχής της 
αποτελεσματικότητας του κόστους και της 
αναλογικότητας ώστε να μη διακυβεύεται 
η επίτευξη μιας καλής χημικής 
κατάστασης των υπογείων υδάτων με την 
απόρριψη.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να προλαμβάνονται έμμεσες απορρίψεις των εις το σημείο 1 έως 6 του παραρτήματος 
VΙΙΙ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ αναφερομένων επικίνδυνων για το νερό ρύπων.

Όσον αφορά τους άλλους ρύπους θα πρέπει οι εισροές να περιοριστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να διασφαλίζεται η καλή κατάσταση των υπογείων υδάτων. Όπως κατά τους περιορισμούς 
εισροών για εισροές σε επιφανειακά ύδατα (άρθρο 16, δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ) πρέπει εν προκειμένω να λαμβάνονται υπόψη η αποτελεσματικότητα του κόστους 
και η αναλογικότητα.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 158
Άρθρο 6, παράγραφος 1

Αντικαθιστά την τροπολογία 24 της εισηγήτριας

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.

Για την υλοποίηση του στόχου της 
πρόληψης ή της αποτροπής της έμμεσης 
εισροής ρύπων στα υπόγεια ύδατα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β) αριθ. i) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κατά την 
εκτέλεση των προγραμμάτων σύμφωνα με 
το άρθρο 11 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
ιδίως των βασικών μέτρων βάσει του 
άρθρου 11, παράγραφος 3, στοιχεία ζ) και 
η) και με την επιφύλαξη των όρων για τις 
άμεσες απορρίψεις σύμφωνα με το άρθρο 3 
στοιχείο i) του ιδίου άρθρου
α)  να προλαμβάνονται οι έμμεσες εισροές 
ορισμένων ρύπων σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι και το παράρτημα ΙΙΙ της 
παρούσας οδηγίας
β)  να περιορίζονται οι έμμεσες εισροές 
άλλων ρύπων με την εφαρμογή της 
βέλτιστης περιβαλλοντικής πρακτικής και 
εφαρμογή της βέλτιστης διαθέσιμης 
τεχνικής ούτως ώστε να αποφεύγεται και 
να αποτρέπεται επιδείνωση της ποιότητας 
των υπογείων υδάτων σε συμφωνία με την 
παράγραφος 2α του παρόντος άρθρου.

Or. de
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 159
Άρθρο 6, παράγραφος 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.

Για την υλοποίηση του στόχου της 
πρόληψης ή της αποτροπής της έμμεσης 
εισροής ρύπων στα υπόγεια ύδατα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, 
στοιχείο β) αριθ. 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κατά την 
εκτέλεση των προγραμμάτων σύμφωνα με 
το άρθρο 11 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
ιδίως των βασικών μέτρων βάσει του 
άρθρου 11, παράγραφος 3, στοιχεία ζ) και 
η) και με την επιφύλαξη των όρων για τις 
άμεσες απορρίψεις σύμφωνα με το άρθρο 
11, παράγραφος 3, στοιχείο 1) του ιδίου 
άρθρου
α) να προλαμβάνονται οι έμμεσες εισροές 
ορισμένων ρύπων σύμφωνα με το άρθρο 
VIII, σημεία 1 έως 6 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ στα υπόγεια ύδατα και
β) να περιορίζονται οι έμμεσες εισροές 
άλλων ρύπων τουλάχιστον με την 
εφαρμογή της βέλτιστης περιβαλλοντικής 
πρακτικής και χρησιμοποίηση της 
βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής ούτως ώστε 
να αποφεύγεται και να αποτρέπεται 
ποιοτική υποβάθμιση των υπογείων 
υδάτων σε συμφωνία με την παράγραφο 2α 
του παρόντος άρθρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συντακτική προσαρμογή με προσθήκη της λέξης "τουλάχιστον". Για τη διασφάλιση της 
προστασίας των υπογείων υδάτων και την πρόληψη δεν επαρκεί πάντοτε να απαιτείται η 
βέλτιστη περιβαλλοντική πρακτική ή τεχνική. Εν προκειμένω, πρέπει ενδεχομένως να ληφθούν 
και πλέον εκτεταμένα μέτρα. Όπως για τα επιφανειακά ύδατα καθιερώθηκε με τη συνδυασμένη 
εφαρμογή στο άρθρο 10, πρέπει να ορισθεί και στην προστασία των υπογείων υδάτων η εν 
προκειμένω απαιτούμενη εφαρμογή της βέλτιστης περιβαλλοντικής πρακτικής και 
περιβαλλοντικής τεχνικής μόνο ως ελάχιστη απαίτηση.
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 160
Άρθρο 6

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

Επιπλέον των βασικών μέτρων του άρθρου 
11 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
τα κράτη μέλη μεριμνούν, και, σε 
περίπτωση που η ρύπανση οφείλεται στις 
πολιτικές που διαχειρίζεται η ΕΕ, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή, ώστε το 
πρόγραμμα μέτρων για κάθε ποτάμια 
λεκάνη να περιλαμβάνει την πρόληψη 
έμμεσων απορρίψεων οιουδήποτε από τους 
ρύπους που απαριθμούνται στα σημεία 1 
έως 9, καθώς και 11, του παραρτήματος 
VIII της ίδιας οδηγίας. 

Επιπλέον, αναφορικά με τους ρύπους των 
σημείων 7 έως 12 του παραρτήματος VIII 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα μέτρα του 
άρθρου 11 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας 
προβλέπουν ότι έμμεσες απορρίψεις σε 
υπόγεια ύδατα επιτρέπονται υπό τον όρο 
μόνο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος 
για καλή χημική κατάσταση.

Διαγράφεται

Ως ελάχιστο μέσο για τα μέτρα αυτά, τα 
κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
επιβάλλουν φόρους στους ρύπους, με βάση 
μια κλίμακα αντιστοιχούσα στις δαπάνες 
εποπτείας και επανόρθωσης των ζημιών.

Or. da

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να έχουν πραγματικά τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να λαμβάνουν προληπτικά 
μέτρα, και αυτό μπορεί να γίνει μόνον εάν, αφενός, μπορούν να εφαρμόζουν φορολογικά μέτρα 
και εάν, αφετέρου, η Επιτροπή ρυθμίσει τους τομείς πολιτικής που βασίζονται στους κανόνες 
της εσωτερικής αγοράς με βάση την "καλύτερη πρακτική", καθώς οι κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς είναι κυρίως περιβαλλοντικοί κανόνες.

Η τροποποίηση της παραπομπής στα σημεία 1-6, προκειμένου να συμπεριλάβει και τα σημεία 7, 
8, 9 και 11, είναι σημαντική διότι τα σημεία αυτά περιέχουν τα πάντα για τα φυτοφάρμακα, τα 
μέταλλα και τα φωσφορικά και νιτρικά άλατα.
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Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Τροπολογία 161
Άρθρο 6, παράγραφος 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 
έμμεσων απορρίψεων οιουδήποτε από τους 
ρύπους που απαριθμούνται στα σημεία 1 
έως 6 του παραρτήματος VIII της ίδιας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
συμμετοχή των δημιουργών και υπευθύνων 
της ανθρώπινης ανάπτυξης και της 
επέκτασης των κατοικημένων περιοχών 
στην διεργασία πληροφόρησης του κοινού 
και διαβούλευσης που προβλέπει το άρθρο 
14 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, δεδομένου ότι 
πρέπει να είναι γνωστή η μελλοντική 
επίπτωση των οικονομικών τους 
δραστηριοτήτων επί της κατανάλωσης και 
εκμετάλλευσης των υπογείων υδάτων. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πληροφορίες αυτές να είναι στη διάθεση 
του κοινού, προκειμένου αυτό να 
διαβιβάζει τις παρατηρήσεις του.

Or. es

Τροπολογία: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Τροπολογία 162
Άρθρο 6, παράγραφος 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 αποσκοπεί στην πρόληψη των 
έμμεσων εισροών οιουδήποτε επικίνδυνου 
ρύπου που απαριθμούνται στα σημεία 1 έως 
9 του παραρτήματος VIII της ίδιας οδηγίας. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρώτη παράγραφος απαιτεί από τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην πρόληψη της εισροής 
επικίνδυνων ρύπων.

Τροπολογία: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Τροπολογία 163
Άρθρο 6, παράγραφος 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 αποσκοπεί στην πρόληψη των 
έμμεσων εισροών οιουδήποτε επικίνδυνου 
ρύπου που απαριθμούνται στα σημεία 1 έως 
9 του παραρτήματος VIII της ίδιας οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρώτη παράγραφος απαιτεί από τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην πρόληψη της εισροής 
επικίνδυνων ρύπων.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 164
Άρθρο 6, παράγραφος 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 αποσκοπεί στην πρόληψη των 
έμμεσων εισροών οιουδήποτε από τους 
ρύπους που απαριθμούνται στα σημεία 1 
έως 9 του παραρτήματος VIII της ίδιας 
οδηγίας. 

Or. en
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Η προστασία των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την 
προσπάθεια της θέσπισης κοινών προδιαγραφών ως βάσης για την αποκατάσταση των 
μολυσμένων υπογείων υδάτων. Η πρόταση της Επιτροπής δεν διατηρεί πλήρως την προστασία 
που παρέχεται επί του παρόντος με βάση την οδηγία περί υπογείων υδάτων του 1980. Οι 
τροπολογίες στο άρθρο 6 έχουν, συνεπώς, ζωτική σημασία για την προστασία των υπογείων 
υδάτων στην ΕΕ.

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 165
Άρθρο 6, παράγραφος 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 
έμμεσων απορρίψεων οιουδήποτε από τους 
ρύπους που απαριθμούνται στα σημεία 1 
έως 6 του παραρτήματος VIII καθώς και σε 
υπόγειους υδάτινους όγκους, στους οποίους 
υφίσταται ο κίνδυνος ότι δεν θα επιτευχθεί 
η καλή χημική κατάσταση, και τα σημεία 9 
και 11 της ίδιας οδηγίας. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συμπλήρωση είναι αναγκαία προκειμένου τουλάχιστον να διασφαλιστεί σε επιβαρυμένους 
υπόγειους υδάτινους όγκους μια αποτελεσματική προστασία από έμμεσες εισροές βιοκτόνων, 
φυτοφαρμάκων, νιτρικών αλάτων και φωσφορικών αλάτων. Εφόσον τα μέτρα περιοριστούν σε 
επιβαρυμένους υπόγειους υδάτινους όγκους, επωφελείται η γεωργία που προστατεύει τα υπόγεια 
ύδατα. Η από την Επιτροπή προτεινόμενη συμπερίληψη αυτών των ουσιών στο άρθρο 6, 
παράγραφος 2 είναι αναποτελεσματική, γιατί η έγκριση για έμμεση εισροή αυτών των ουσιών 
στα υπόγεια ύδατα δεν θα εζητείτο ούτε θα εχορηγείτο σε καμία περίπτωση.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 166
Άρθρο 6, παράγραφος 1

Επιπλέον των βασικών μέτρων του άρθρου Επιπλέον των βασικών μέτρων του άρθρου 
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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. 

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, λαμβανομένων υπόψη των 
γνώσεων περί της υδρογεωλογικής 
λειτουργίας της περιοχής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, πρέπει να γίνουν ευρύτερες μελέτες για την 
υδρογεωλογική λειτουργία των υδροφόρων οριζόντων σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 167
Άρθρο 6, παράγραφος 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 
έμμεσων απορρίψεων οιουδήποτε από τους 
ρύπους που απαριθμούνται στο παράρτημα
VIII της ίδιας οδηγίας. 

Or. da

Αιτιολόγηση

Η πρόληψη των απορρίψεων ρύπων αποτελεί προτεραιότητα, όποιος και αν είναι ο ρύπος.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 168
Άρθρο 6, παράγραφος 1 α (νέα)



AM\550205EL.doc 69/106 PE 350.247v01-00

EL

Με την επιφύλαξη των προδιαγραφών 
ποιότητας των υπογείων υδάτων που 
καθορίζονται σε άλλους τομείς για την 
προστασία των υπογείων υδάτων, η πρώτη 
παράγραφος δεν εφαρμόζεται για 
απορρίψεις που περιέχουν ρύπους σε 
μικρές ποσότητες και συγκεντρώσεις, 
καθώς επίσης και στην τεχνητή ανάκτηση 
υπογείων υδάτων με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν ως δημόσια αποθέματα 
πόσιμου ύδατος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεχνητή ανάκτηση με σκοπό να τροφοδοτηθούν δημόσια αποθέματα πόσιμου ύδατος 
στηρίζεται πλήρως με βάση μια δομή για τη χορήγηση αδείας που ορίζει το άρθρο 11 (στ) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η πλήρης απαγόρευση των έμμεσων απορρίψεων μπορεί να πλήξει 
σοβαρά τις τρέχουσες και περιβαλλοντικώς αειφόρες πρακτικές στον τομέα της παραγωγής 
πόσιμου ύδατος.

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 169
Άρθρο 6, παράγραφος 2

Επιπλέον, αναφορικά με τους ρύπους των 
σημείων 7 έως 12 του παραρτήματος VIII 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα μέτρα του 
άρθρου 11 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας 
προβλέπουν ότι έμμεσες απορρίψεις σε 
υπόγεια ύδατα επιτρέπονται υπό τον όρο 
μόνο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος 
για καλή χημική κατάσταση. 

Διαγράφεται 

Or. da

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 3. Επιπλέον, δεν είναι ευκταίο να επιτρέπει η οδηγία τη 
ρύπανση έως του ορίου της καλής χημικής κατάστασης. Αντιθέτως, ευκταία είναι η διατήρηση 
της υφιστάμενης κατάστασης.
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Τροπολογία: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Τροπολογία 170
Άρθρο 6, παράγραφος 2

Επιπλέον, αναφορικά με τους ρύπους των 
σημείων 7 έως 12 του παραρτήματος VIII 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα μέτρα του 
άρθρου 11 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας 
προβλέπουν ότι έμμεσες απορρίψεις σε 
υπόγεια ύδατα επιτρέπονται υπό τον όρο 
μόνο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος 
για καλή χημική κατάσταση. 

Επιπλέον, αναφορικά με οποιονδήποτε 
ρύπο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
του παραρτήματος VIII της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τα μέτρα του άρθρου 11 
παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας 
εξασφαλίζουν ότι οι έμμεσες απορρίψεις σε 
υπόγεια ύδατα περιορίζονται για να 
αποφευχθεί η ρύπανση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δεύτερη παράγραφος διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των 
απορρίψεων ρύπων σε υπόγεια ύδατα ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση.

Τροπολογία: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Τροπολογία 171
Άρθρο 6, παράγραφος 2

Επιπλέον, αναφορικά με τους ρύπους των 
σημείων 7 έως 12 του παραρτήματος VIII 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα μέτρα του 
άρθρου 11 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας 
προβλέπουν ότι έμμεσες απορρίψεις σε 
υπόγεια ύδατα επιτρέπονται υπό τον όρο 
μόνο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος 
για καλή χημική κατάσταση. 

Επιπλέον, αναφορικά με οποιονδήποτε 
ρύπο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
του παραρτήματος VIII της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τα μέτρα του άρθρου 11 
παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας 
εξασφαλίζουν ότι οι έμμεσες απορρίψεις σε 
υπόγεια ύδατα περιορίζονται για να 
αποφευχθεί η ρύπανση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δεύτερη παράγραφος διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των 
απορρίψεων ρύπων σε υπόγεια ύδατα ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση.
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 172
Άρθρο 6, παράγραφος 2

Επιπλέον, αναφορικά με τους ρύπους των 
σημείων 7 έως 12 του παραρτήματος VIII 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα μέτρα του 
άρθρου 11 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας 
προβλέπουν ότι έμμεσες απορρίψεις σε 
υπόγεια ύδατα επιτρέπονται υπό τον όρο 
μόνο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος 
για καλή χημική κατάσταση. 

Επιπλέον, αναφορικά με οποιονδήποτε 
ρύπο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
του παραρτήματος VIII της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τα μέτρα του άρθρου 11 
παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας 
εξασφαλίζουν ότι οι έμμεσες απορρίψεις σε 
υπόγεια ύδατα περιορίζονται για να 
αποφευχθεί η ρύπανση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δεύτερη παράγραφος διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των 
απορρίψεων ρύπων σε υπόγεια ύδατα ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 173
Άρθρο 6, παράγραφος 2

Επιπλέον, αναφορικά με τους ρύπους των 
σημείων 7 έως 12 του παραρτήματος VIII 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα μέτρα του 
άρθρου 11 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας 
προβλέπουν ότι έμμεσες απορρίψεις σε 
υπόγεια ύδατα επιτρέπονται υπό τον όρο 
μόνο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος για 
καλή χημική κατάσταση. 

Επιπλέον, αναφορικά με τους ρύπους των 
σημείων 7 έως 12 του παραρτήματος VIII 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα μέτρα του 
άρθρου 11 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας 
προβλέπουν ότι έμμεσες απορρίψεις σε 
υπόγεια ύδατα επιτρέπονται μόνο αν με εκ 
των προτέρων έλεγχο αποδειχθεί ότι:

- δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος για καλή 
χημική κατάσταση.  

- οι απορρίψεις δεν έχουν επιβλαβή 
επίδραση στο έδαφος ή τα υπόγεια ύδατα 
σε περιοχές που γειτνιάζουν με τις 
απορρίψεις·
Ελέγχεται η ποιότητα των υπογείων 
υδάτων που επηρεάζεται από τις έμμεσες 
απορρίψεις εφόσον αυτό θεωρηθεί εύλογο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η θυγατρική οδηγία περί υπογείων υδάτων πρέπει να παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
προστασίας με αυτό που ορίζεται στην οδηγία 80/68/ΕΟΚ. Το άρθρο 4, παράγραφος 1 της 
οδηγίας 80/68/ΕΟΚ αναφέρει τα εξής:

"Για να ανταποκριθούν στην υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 3 (α), τα κράτη μέλη:
- απαγορεύουν κάθε άμεση απόρριψη ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο Ι,
- υποβάλλουν σε προκαταρκτική έρευνα τις ενέργειες για τη διάθεση και την απόθεση, με σκοπό 
τη διάθεση των ουσιών οι οποίες είναι δυνατό να οδηγήσουν σε έμμεση απόρριψη. Βάσει των 
αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας τα κράτη μέλη απαγορεύουν αυτές τις ενέργειες ή δίνουν 
άδεια, υπό τον όρο ότι έχουν τηρηθεί όλες οι αναγκαίες τεχνικές προφυλάξεις για να εμποδιστεί 
η έμμεση απόρριψη,"

Η συνολική χημική κατάσταση των όγκων υπογείων υδάτων στην Ευρώπη φθίνει συνεχώς· 
κατά συνέπεια, έχει τεράστια σημασία όλα τα νομικά κείμενα που αναφέρονται στην προστασία 
των υπογείων υδάτων να είναι αυστηρά.

Τροπολογία: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Τροπολογία 174
Άρθρο 6, παράγραφος 2 α (νέα)

Τα μέτρα που απαιτούνται στο παρόν 
άρθρο λαμβάνουν υπόψη την πλέον 
ενδεδειγμένη περιβαλλοντική πρακτική και 
τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία και είναι
αυτά που είναι τεχνικώς εφικτά και όχι 
δυσανάλογα δαπανηρά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρίτη παράγραφος διασφαλίζει ότι τα μέτρα χρησιμοποιούν την πλέον ενδεδειγμένη πρακτική 
αλλά είναι και αναλογικά.

Τροπολογία: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Τροπολογία 175
Άρθρο 6, παράγραφος 2 α (νέα)

Τα μέτρα που απαιτούνται στο παρόν 
άρθρο λαμβάνουν υπόψη την πλέον 
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ενδεδειγμένη περιβαλλοντική πρακτική και 
τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία και είναι 
αυτά που είναι τεχνικώς εφικτά και όχι 
δυσανάλογα δαπανηρά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρίτη παράγραφος διασφαλίζει ότι τα μέτρα χρησιμοποιούν την πλέον ενδεδειγμένη πρακτική 
αλλά είναι και αναλογικά.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 176
Άρθρο 6, παράγραφος 2 α (νέα)

Τα μέτρα που απαιτούνται στο παρόν 
άρθρο λαμβάνουν υπόψη την πλέον 
ενδεδειγμένη περιβαλλοντική πρακτική και 
τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία και είναι 
αυτά που είναι τεχνικώς εφικτά και όχι 
δυσανάλογα δαπανηρά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι τα μέτρα χρησιμοποιούν την πλέον ενδεδειγμένη πρακτική αλλά 
είναι και αναλογικά.

Τροπολογία: Peter Olajos

Τροπολογία 177
Άρθρο 6, παράγραφος 2 α (νέα)

Στις περιπτώσεις που επιτρέπονται οι 
έμμεσες απορρίψεις, λαμβάνονται υπόψη, 
όπου αυτό είναι εύλογο, οι πηγές διάχυσης 
που επηρεάζουν τα υπόγεια ύδατα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την προστασία των υπογείων υδάτων από τη μόλυνση πρέπει να εφαρμοσθεί η 
συνδυασμένη προσέγγιση (λαμβάνοντας υπόψη τη σημειακή πηγή αλλά και την πηγή διάχυσης) 
όπως ήδη αναφέρεται και στην περίπτωση των επιφανειακών υδάτων στην οδηγία πλαίσιο για 
τα ύδατα (2000/60/ΕΚ).

Τροπολογία: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Τροπολογία 178
Άρθρο 6, παράγραφος 2 β (νέα)

Μια απόρριψη εξαιρείται από τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου όταν, 
λόγω της ποσότητας ή της συγκέντρωσής 
της, δεν αποτελεί τρέχοντα ή μελλοντικό 
κίνδυνο να προκαλέσει υποβάθμιση της 
ποιότητας των εισερχομένων υπογείων 
υδάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα τέταρτη παράγραφος εισάγει διάταξη που απαγορεύει τις εξαιρέσεις εκτός και αν η 
απόρριψη είναι τόσο μικρή που δεν επηρεάζει την ποιότητα των υπογείων υδάτων. 

Τροπολογία: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Τροπολογία 179
Άρθρο 6, παράγραφος 2 β (νέα)

Μια απόρριψη μπορεί να εξαιρεθεί από τις 
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου όταν, 
λόγω της ποσότητας συγκέντρωσής της, 
δεν ενέχει τρέχοντα ή μελλοντικό κίνδυνο 
επιδείνωσης της ποιότητας των υπογείων 
υδάτων στα οποία διοχετεύεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα τέταρτη παράγραφος θεσπίζει διάταξη που απαγορεύει εξαιρέσεις, εκτός κι αν η 
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ποσότητα της απόρριψης είναι τόσο μικρή που δεν επηρεάζει την ποιότητα των υπογείων 
υδάτων.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 180
Άρθρο 6 α (νέο)

Άρθρο 6α
Οι εκ των προτέρων έρευνες που 
μνημονεύονται στο άρθρο 6 περιλαμβάνουν 
την εξέταση των υδρογεωλογικών 
συνθηκών της εν λόγω περιοχής, τις 
πιθανές δυνατότητες καθαρισμού του 
εδάφους και του υπεδάφους και τον 
κίνδυνο μεταβολής της ποιότητας των 
υπογείων υδάτων από την απόρριψη και 
αποφαίνονται σχετικά με το κατά πόσον οι 
απορρίψεις ουσιών στα υπόγεια ύδατα 
αποτελούν ικανοποιητική από 
περιβαλλοντικής σκοπιάς λύση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να υπάρξει συνέπεια με την Οδηγία 80/68/EΟΚ. Η 
διατύπωση είναι σύμφωνη με αυτή της Οδηγίας 80/68/EΟΚ.).

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 181
Άρθρο 6 α (νέο)

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

Or. nl

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 182
Άρθρο 6 α (νέο)

Άρθρο 6α
Έρευνα και διάχυση

Η Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα κράτη 
μέλη, προωθεί τη διάχυση των ήδη 
γνωστών μεθόδων μέτρησης και 
υπολογισμού των παραμέτρων περιγραφής 
και ελέγχου των υδροφόρων οριζόντων και 
προωθεί νέες έρευνες για τη βελτίωση των 
ήδη διαθέσιμων τεχνολογιών 
παρακολούθησης και διαχείρισης των 
συστημάτων υπογείων υδάτων και της 
ποιότητάς τους.

Or. es

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 183
Άρθρο 6 β (νέο)

Άρθρο 6β
Προστασία λουτροπόλεων και πηγών 
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ιαματικών υδάτων
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν κοινή μεθοδολογία 
καθορισμού των προστατευομένων 
περιοχών των υδροφόρων οριζόντων που 
τροφοδοτούν λουτροπόλεις και πηγές 
ιαματικών υδάτων, ώστε οι εν λόγω 
προστατευόμενες περιοχές να γίνονται 
σεβαστές κατά το σχεδιασμό των 
βιομηχανικών και αστικών 
δραστηριοτήτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι λουτροπόλεις και οι πηγές ιαματικών υδάτων δεν συμπεριελήφθησαν στην πρόταση της 
Επιτροπής, παρά το ότι πρόκειται για τα ύδατα με την καλύτερη ποιότητα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Πρέπει να ορισθεί ειδική προστασία για τους υδροφόρους ορίζοντες που τις 
τροφοδοτούν και να εγκριθούν προληπτικά μέτρα στην επιφάνεια.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 184
Άρθρο 8, παράγραφος 1 α (νέα)

Το Συμβούλιο θα καταρτίσει κοινή 
μεθοδολογία για την καταλογογράφηση 
των υδροφόρων οριζόντων εν όψει της 
εφαρμογής του προγράμματος Inspire. 
Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
αρχίσουν να συγκεντρώνουν στοιχεία ήδη 
από τη στιγμή έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 185
Παράρτημα Ι, Μέρος Α (νέο)

Αντικαθιστά την τροπολογία 30 της εισηγήτριας

Α. Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση της 
κατάστασης των απειλουμένων υπόγειων 
υδάτινων όγκων
Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων 
της αξιολόγησης και του χαρακτηρισμού 
των μεμονωμένων σημείων μέτρησης 
βάσει των στόχων του άρθρου 3 
παράγραφοι 1 έως 3 πραγματοποιείται ο 
χαρακτηρισμός του υπόγειου υδάτινου 
όγκου που έχει χαρακτηριστεί ως 
απειλούμενος σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ ή της απειλούμενης 
ομάδας υπογείων υδάτινων όγκων.
Το ποσοστό των σημείων μέτρησης που 
έχουν χαρακτηριστεί ότι τελούν σε καλή 
χημική κατάσταση είναι καθοριστικό για 
τον χαρακτηρισμό του συνολικού υπόγειου 
υδάτινου όγκου ή της ομάδας των 
υπόγειων υδάτινων όγκων εφόσον η 
τήρηση των προτύπων μπορεί να 
επιβεβαιωθεί για τουλάχιστον το 70% της 
επιφάνειας του υπόγειου υδάτινου όγκου ή 
της ομάδας των υπογείων υδάτινων όγκων 
και/ή δεν φέρονται ως ζώνες ρύπανσης 
εντός του υπόγειου υδάτινου όγκου 
περισσότερα από 30 km2, υπό τον όρο ότι 
τα θιγέντα μέρη του υπόγειου υδάτινου 
όγκου ή της ομάδας των υπογείων 
υδάτινων όγκων δεν διακυβεύουν την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του 
συνολικού υπόγειου υδάτινου όγκου ή της 
ομάδας των υπόγειων υδάτινων όγκων, 
και/ή ότι, όπου είναι πρόσφορο πληρούνται 
οι απαιτήσεις του άρθρου 7 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.
Οι αντίστοιχες εξετάσεις 
πραγματοποιούνται στον ανώτερο 
υδροφόρο ορίζοντα.

Or. xm
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Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 186
Παράρτημα Ι, Σημείο Α (νέο)

Α. Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση της 
κατάστασης των απειλουμένων υπόγειων 
υδάτινων όγκων
Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων 
της αξιολόγησης και του χαρακτηρισμού 
των μεμονωμένων σημείων μέτρησης 
βάσει των στόχων του άρθρου 3 
παράγραφοι 1 έως 3 πραγματοποιείται ο 
χαρακτηρισμός του υπόγειου υδάτινου 
όγκου που έχει χαρακτηριστεί ως 
απειλούμενος σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ ή της απειλούμενης 
ομάδας υπογείων υδάτινων όγκων.
Το ποσοστό των σημείων μέτρησης που 
έχουν χαρακτηριστεί ότι τελούν σε καλή 
χημική κατάσταση είναι καθοριστικό για 
τον χαρακτηρισμό του συνολικού υπόγειου 
υδάτινου όγκου ή της ομάδας των 
υπόγειων υδάτινων όγκων εφόσον η 
τήρηση των προτύπων μπορεί να 
επιβεβαιωθεί για τουλάχιστον το 70% της 
επιφάνειας του υπόγειου υδάτινου όγκου ή 
της ομάδας των υπογείων υδάτινων όγκων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα κακό σημείο μέτρησης δεν επαρκεί προκειμένου να καταταγεί ο συνολικός υπόγειος 
υδάτινος όγκος ως ανεπαρκής. Αυτό δεν είναι ορθό εάν το σημείο μέτρησης δεν είναι 
αντιπροσωπευτικό για τον συνολικό ή ένα σημαντικό τμήμα του υπόγειου υδάτινου όγκου. Η 
προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα του σημείου μέτρησης κατά την 
αξιολόγηση της κατάστασης των υπογείων υδάτων. 

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 187
Παράρτημα Ι, πρώτη γραμμή, δεύτερη στήλη - Ποιοτικά πρότυπα
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Ρύπος  Ποιοτικά πρότυπα Ρύπος  Ποιοτικά πρότυπα
Νιτρικά άλατα        50 mg/l Νιτρικά άλατα           0 - 10 mg/l

Or. da

Αιτιολόγηση

Σε ό,τι αφορά τα νιτρικά άλατα:

Το άζωτο είναι παρόν στα υπόγεια ύδατά μας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ακόμη και στο 
παρθένο δάσος μπορούν να καταμετρηθεί η έκλυση αζώτου από την περιοχή της ρίζας σε μια 
κλίμακα μεγέθους 5 kg Ν ανά εκτάριο. Τούτο σημαίνει ότι η παρουσία αζώτου στα υπόγεια 
ύδατα είναι της τάξεως των 10 mg ανά λίτρο. Η τιμή αυτή είναι πολύ χαμηλότερη από την 
οριακή τιμή των 50 mg ανά λίτρο που προτείνει η Επιτροπή. Συνεπώς, όταν καταγράφεται τιμή 
άνω των 10 mg ανά λίτρο στα υπόγεια ύδατα, θα πρέπει να γίνεται παρέμβαση, διότι τούτο θα 
σημαίνει αναγκαστικά την ύπαρξη άσκοπης ρύπανσης.

Ταυτόχρονα, τα υπόγεια ύδατα ενδέχεται να είναι εντελώς απαλλαγμένα από νιτρικά άλατα, και 
σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται παρέμβαση για την αντιμετώπιση μιας αυξανόμενης 
ρύπανσης της κλίμακας των 0 - 10 mg ανά λίτρο.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 188
Παράρτημα Ι, Πίνακας, Στήλη 3

Παρατηρήσεις
Το ποιοτικό πρότυπο αφορά όλους τους 
υπόγειους υδάτινους όγκους, με εξαίρεση 
περιοχών που είναι ευάλωτες στη 
νιτρορύπανση κατά την έννοια της οδηγίας 
91/676/EEC. Για τις περιοχές αυτές ισχύει 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 υπό γ) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Διαγράφεται 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση αυτής της πρότασης θα είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να ληφθούν 
μέτρα για έναν σύμφωνα με την οδηγία των υπογείων υδάτων χαρακτηρισθέντα ως σε "καλή 
κατάσταση" ευρισκόμενο υπόγειο υδάτινο όγκο, ενώ για την ίδια κατάσταση θα έπρεπε να 
ληφθούν ήδη μέτρα σύμφωνα με την οδηγία περί νιτρικών αλάτων. Με τη διαγραφή θα πρέπει, 
κατά συνέπεια, να υπάρξει μια ισότιμη μεταχείριση στην αξιολόγηση και στη μεθόδευση.
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 189
Παράρτημα Ι, 1η σειρά, τρίτη στήλη - Παρατηρήσεις

Το ποιοτικό πρότυπο αφορά όλους τους 
υπόγειους υδάτινους όγκους, με εξαίρεση 
περιοχών που είναι ευάλωτες στη 
νιτρορύπανση κατά την έννοια της οδηγίας 
91/676/EEC. Για τις περιοχές αυτές ισχύει 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 υπό γ) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Αν καταγράφεται τιμή μεγαλύτερη των 10 
mg/l, ή αύξηση κυμαινόμενη μεταξύ 0 και 
10, πρέπει να γίνεται παρέμβαση στη 
γεωργική δραστηριότητα.

Or. da

Αιτιολόγηση

Σε ό,τι αφορά τα νιτρικά άλατα:

Το άζωτο είναι παρόν στα υπόγεια ύδατά μας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ακόμη και στο 
παρθένο δάσος μπορούν να καταμετρηθεί η έκλυση αζώτου από την περιοχή της ρίζας σε μια 
κλίμακα μεγέθους 5 kg Ν ανά εκτάριο. Τούτο σημαίνει ότι η παρουσία αζώτου στα υπόγεια 
ύδατα είναι της τάξεως των 10 mg ανά λίτρο. Η τιμή αυτή είναι πολύ χαμηλότερη από την 
οριακή τιμή των 50 mg ανά λίτρο που προτείνει η Επιτροπή. Συνεπώς, όταν καταγράφεται τιμή 
άνω των 10 mg ανά λίτρο στα υπόγεια ύδατα, θα πρέπει να γίνεται παρέμβαση, διότι τούτο θα 
σημαίνει αναγκαστικά την ύπαρξη άσκοπης ρύπανσης.

Ταυτόχρονα, τα υπόγεια ύδατα ενδέχεται να είναι εντελώς απαλλαγμένα από νιτρικά άλατα, και 
σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται παρέμβαση για την αντιμετώπιση μιας αυξανόμενης 
ρύπανσης της κλίμακας των 0 - 10 mg ανά λίτρο.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 190
Παράρτημα Ι, 2η σειρά, δεύτερη στήλη - Ποιοτικά πρότυπα

Ρύπος Ποιοτικά 
πρότυπα

Ρύπος Ποιοτικά πρότυπα

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

0,1 µg/l Δραστικά συστατικά 
φυτοφαρμάκων 
(συμπεριλαμβάνονται 
αντίστοιχοι μεταβολίτες, 
προϊόντα αποικοδόμησης 
και αντιδράσεων)

Ελάχιστο μετρήσιμο 
επίπεδο
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Or. da

Αιτιολόγηση

Σε ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα:

Όταν γίνονται μετρήσεις για να εντοπισθεί η παρουσία φυτοφαρμάκων στα υπόγεια ύδατα, η 
ενέργεια αυτή θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια δοκιμή σε φυσική κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι, 
εάν το φυτοφάρμακο, μετά την κανονική του χρήση, μπορεί να εντοπισθεί στα υπόγεια ύδατα, 
τούτο αποτελεί απόδειξη ότι πράγματι καταλήγει στα υπόγεια ύδατα. Η συνέπεια αυτής της 
διαπίστωσης πρέπει να είναι η άμεση παύση της χρήσης αυτού του προϊόντος.

Το ελάχιστο μετρήσιμο επίπεδο της ρύπανσης στα υπόγεια ύδατά μας ποικίλλει μεταξύ των 
διαφόρων φυτοφαρμάκων και των προϊόντων διάσπασής τους, ορισμένα εκ των οποίων μπορεί 
να ανιχνευθούν σε επίπεδο κάτω των 0,1 mg/l. Ευτυχώς, οι μέθοδοι μέτρησης βελτιώνονται 
διαρκώς.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 191
Παράρτημα Ι, 2η σειρά, τρίτη στήλη - Παρατηρήσεις (νέο)

Παρατηρήσεις Παρατηρήσεις
Όταν διαπιστώνεται η παρουσία ενεργών 
ουσιών, όπως π.χ. φυτοφαρμάκων, στα 
υπόγεια ύδατα, επιβάλλεται αμέσως 
απαγόρευση της χρήσης αυτών των πηγών 
ρύπανσης.

Or. da

Αιτιολόγηση

Σε ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα:

Όταν γίνονται μετρήσεις για να εντοπισθεί η παρουσία φυτοφαρμάκων στα υπόγεια ύδατα, η 
ενέργεια αυτή θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια δοκιμή σε φυσική κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι, 
εάν το φυτοφάρμακο, μετά την κανονική του χρήση, μπορεί να εντοπισθεί στα υπόγεια ύδατα, 
τούτο αποτελεί απόδειξη ότι πράγματι καταλήγει στα υπόγεια ύδατα. Η συνέπεια αυτής της 
διαπίστωσης πρέπει να είναι η άμεση παύση της χρήσης αυτού του προϊόντος.

Το ελάχιστο μετρήσιμο επίπεδο της ρύπανσης στα υπόγεια ύδατά μας ποικίλλει μεταξύ των 
διαφόρων φυτοφαρμάκων και των προϊόντων διάσπασής τους, ορισμένα εκ των οποίων μπορεί 
να ανιχνευθούν σε επίπεδο κάτω των 0,1 mg/l. Ευτυχώς, οι μέθοδοι μέτρησης βελτιώνονται 
διαρκώς.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 192
Παράρτημα Ι, σειρά 2, στήλη 3 - Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις Παρατηρήσεις
Στις περιπτώσεις που οι προδιαγραφές για 
το πόσιμο ύδωρ όσον αφορά τα 
φυτοφάρμακα ή τους σχετικούς 
μεταβολίτες τους είναι αυστηρότερες του 
0,1 μg/l, ως ποιοτική προδιαγραφή καλής 
κατάστασης εφαρμόζονται οι 
προδιαγραφές του πόσιμου ύδατος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προδιαγραφές για το πόσιμο ύδωρ μπορεί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι αυστηρότερες 
λόγω των πιθανών βλαβερών συνεπειών. Επίσης, ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο συνολικής 
συγκέντρωσης φυτοφαρμάκων πρέπει να εφαρμόζεται το 0,5 μg/l.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 193
Παράρτημα Ι, σειρά 2 α (νέα) - Παρατηρήσεις

Ρύπος                    Ποιοτικά πρότυπα
Συνολικές
συγκεντρώσεις 
φυτοφαρμάκων/μετ
αβολιτών

0,5 µg/l

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προδιαγραφές για το πόσιμο ύδωρ μπορεί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι αυστηρότερες 
λόγω των πιθανών βλαβερών συνεπειών. Επίσης, ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο συνολικής 
συγκέντρωσης φυτοφαρμάκων πρέπει να εφαρμόζεται το 0,5 μg/l.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 194
Παράρτημα Ι, Υποσημείωση 21
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21 Όταν για δεδομένο υπόγειο υδάτινο όγκο, 
κριθεί ότι τα ποιοτικά πρότυπα μπορεί να 
έχουν ως αποτέλεσμα μη επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ για επιφανειακά 
ύδατα που συνδέονται με αυτόν ή 
σημαντική υποβάθμιση της οικολογικής ή 
χημικής ποιότητας τέτοιων υδάτινων 
όγκων ή σημαντική βλάβη χερσαίων 
οικοσυστημάτων άμεσα εξαρτώμενων από 
τον υπόγειο υδάτινο όγκο, καθορίζονται 
αυστηρότερες τιμές κατωφλίου κατά την 
έννοια του άρθρου 4 της παρούσας 
οδηγίας. 

Διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η υποσημείωση εννοεί ότι ελάχιστη τιμή συγκέντρωσης για τα νιτρικά άλατα είναι μεν 50 mg/l, 
αλλά να μειώνεται περαιτέρω όποτε απαιτείται για οικολογικούς λόγους. Πρόκειται για διάταξη 
αυστηρότερη από της οδηγίας περί νιτρικών αλάτων, που όρισε 50 mg/l για λόγους δημόσιας 
υγείας. Δεν πρέπει όμως να ορίζονται διαφορετικοί στόχοι σε οδηγίες που αφορούν το ίδιο 
θέμα.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 195
Παράρτημα Ι, Υποσημείωση 22

22 Η 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. 

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω υποσημείωση είναι υπερβολικά σημαντική για να τίθεται απλώς ως υποσημείωση σ' 
ένα προσάρτημα. Αναφέρεται στην αξιολόγηση των μετρημένων στοιχείων σε σχέση με τις 
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προδιαγραφές σε χωριστό άρθρο ή παράρτημα. Η μέθοδος αξιολόγησης πρέπει επίσης να 
εφαρμόζεται και στους λοιπούς ρύπους. Η υποσημείωση δεν εξηγεί επαρκώς τον τρόπο με τον 
οποίο γίνεται η αξιολόγηση των προδιαγραφών. Πρέπει να προληφθεί η κατάσταση στο πλαίσιο 
της οποίας η εξομάλυνση των δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα το να παραβλέπονται 
αδυναμίες. Για τον λόγο αυτό προστίθεται ως τροπολογία στο άρθρο 3(γ) (νέο).

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 196
Παράρτημα Ι, Υποσημείωση 22

22 Η 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. 

22 Η τήρηση των προτύπων αξιολογούνται 
σύμφωνα με το Τμήμα 2.4.5 του 
Παραρτήματος V της Οδηγίας 
2000/60/EΚ, το άρθρο 4, παράγραφος α, 
της παρούσας Οδηγίας και την κοινοτική 
νομοθεσία από την οποία απορρέουν οι 
προδιαγραφές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποσημείωση της Επιτροπής υποδηλώνει ότι η υπέρβαση μιας ποιοτικής προδιαγραφής σε 
ένα σημείο ενός όγκου υπογείου ύδατος συνεπάγεται τον χαρακτηρισμό ολόκληρου του όγκου 
ως χαμηλής κατάστασης, έστω και αν δεν σημειώνεται υπέρβαση της προδιαγραφής σε άλλο 
σημείο του όγκου. Μια τέτοιου είδους απόλυτη προσέγγιση θα είχε ως αποτέλεσμα πολλοί όγκοι 
υπογείων υδάτων να χαρακτηριστούν ως χαμηλής ποιότητας λόγω πολύ τοπικά 
συγκεντρωμένων υπερβάσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εσφαλμένη εικόνα για τη 
συνολική ποιότητα των υπογείων υδάτων και να υπάρχει ασυνέπεια με την Οδηγία Πλαίσιο για 
τα ύδατα και άλλα κοινοτικά νομοθετήματα (π.χ. Οδηγία για τα νιτρικά άλατα).

Η παρούσα τροπολογία (σε συνδυασμό με την τροπολογία επί του άρθρου 4) εξασφαλίζει ότι η 
ταξινόμηση αντικατοπτρίζει τη συνολική ποιότητα του όγκου των υπογείων υδάτων.  (Η 
εντοπισμένη τοπικά ρύπανση – μπορεί να αντιμετωπιστεί με την αναστροφή των τάσεων και τη 
λήψη μέτρων πρόληψης/αποτροπής της ρύπανσης και, συνεπώς, πρέπει να αφορά μόνο 
καταστάσεις στις οποίες υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να επηρεαστούν οι στόχοι της “καλής 
κατάστασης”.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 197
Παράρτημα Ι, Πίνακας στίχοι 2α έως 2ι (νέο)
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Αντικαθιστά την τροπολογία 33 της εισηγήτριας

Φυτοφάρμακα εν γένει 0,5 µg/l Σύνολο των φυτοφαρμάκων 
(συμπεριλαμβάνονται οι δραστικοί 
μεταβολίτες)

Αμμώνιο 0,5 mg/l

Αρσενικό 10 µg/l

Κάδμιο 1,0 µg/l

Μόλυβδος 10 µg/l

Υδράργυρος 0,2 µg/l

Ελάχιστος κατάλογος των ουσιών ή ιόντων
που συγκεντρώνονται κατά φυσικό τρόπο ή 
συνεπεία των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων

Χλώριο 250 mg/l

Θειϊκό ιόν 240 mg/l

Αλουμίνιο 0,2 mg/l

Ως τιμή δείκτη

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πίνακας αυτός καθίσταται Μέρος Β του παραρτήματος Ι. Όπως έχει ήδη αναφερθεί για το 
άρθρο 3, είναι απαραίτητη η θέσπιση ενιαίων κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καλή 
χημική κατάσταση που πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2015 προκειμένου να αποτραπούν το 
περιβαλλοντικό ντάμπιγκ και οι άνισοι όροι ανταγωνισμού. Προς το σκοπό αυτό 
συμπεριλήφθησαν οι ελάχιστοι παράμετροι από το παράρτημα ΙΙΙ. Οι τιμές συγκέντρωσης έχουν 
ανθρώπινη και οικο-τοξικολογική προέλευση και προσδιορίζουν τον κίνδυνο μιας ρύπανσης 
δηλαδή τη μετάβαση στην κακή κατάσταση.

Λόγω του ότι είναι αδύνατον να μετρηθούν και να εποπτεύονται όλοι οι ρύποι απαιτούνται 
δείκτες, οι οποίοι καταδεικνύουν κατά πόσον υπάρχουν ορισμένοι ρύποι στα υπόγεια ύδατα και 
ενδεχομένως διευκρινίζουν και την προέλευση. Οι σχετικά στο παράρτημα Ι αναφερόμενες τρεις 
ουσίες είναι κατάλληλοι δείκτες.

Συμπεριλήφθησαν επίσης και οι παράμετροι του συνόλου των φυτοφαρμάκων με τις ουσίες 
τους, δεδομένου ότι συχνά η επιβάρυνση δεν οφείλεται αποκλειστικά σε ένα φυτοφάρμακο.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 198
Παράρτημα ΙI

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΡΥΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΡΥΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η διαδικασία αξιολόγησης για έλεγχο της 
καλής χημικής κατάστασης υπόγειων 
υδάτων με κριτήριο ρύπους για τους 
οποίους δεν υπάρχουν κοινοτικά πρότυπα 
ποιότητας αφορά όλους τους υπόγειους 
υδάτινους όγκους που χαρακτηρίζονται 
απειλούμενοι και για καθένα χωριστά από 
τους ρύπους που συντελούν ώστε να 
χαρακτηρίζονται έτσι υπόγειοι υδάτινοι 
όγκοι ή ομάδες υπόγειων υδάτινων όγκων.

1. Οι τιμές κατωφλίου καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την κάτωθι 
διαδικασία:

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες συνιστώσες:
α) Πληροφορίες που συγκεντρώνονται για 
τις ανάγκες χαρακτηρισμού κατά την 
έννοια του άρθρου 5 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και του παραρτήματος ΙΙ 
σημεία 2.1 και 2.2 της ίδιας.

(i) τα χαρακτηριστικά του όγκου ή των 
όγκων των υπογείων υδάτων στα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν οι τιμές κατωφλίου·

β) Περιβαλλοντικοί ποιοτικοί στόχοι και 
άλλα πρότυπα για την προστασία των 
υδάτινων πόρων, που ισχύουν σε εθνικό, 
κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

(ii) οι ιδιότητες των ενεχομένων ρύπων· 
και

γ) Πληροφορίες που αφορούν τον ρύπο ή 
συναφείς ουσίες, από πλευράς 
τοξικολογικής, οικοτοξικολογικής, έμμονου 
χαρακτήρα και βιοσυσσωρευσιμότητας.

(iii)ο τόπος των σημείων παρατήρησης.

δ) Κατ’ εκτίμηση ποσότητες και 
συγκεντρώσεις ρύπων που μεταφέρονται 
από έναν υπόγειο υδάτινο όγκο σε 
επιφανειακά ύδατα συνδεόμενα με αυτόν 
ή/και σε εξαρτώμενα χερσαία 
οικοσυστήματα.

Μια τιμή κατωφλίου αντικατοπτρίζει τη 
συγκέντρωση ενός ρύπου, υπέρβαση του 
οποίου συνεπάγεται κίνδυνο:

ε) Με βάση τις ποσότητες και 
συγκεντρώσεις ρύπων κατά την έννοια του 
σημείου δ), εκτίμηση των επιπτώσεων σε 
επιφανειακά ύδατα ή/και εξαρτώμενα 
χερσαία οικοσυστήματα.

(a) να μην πληρούται μια ή περισσότερες 
προϋποθέσεις από αυτές που ορίζονται 
στον Πίνακα 2.3.2 του Παραρτήματος V 
της Οδηγίας 2000/60/EΚ· ή

στ) Με βάση τα σημεία δ) και ε), εκτιμάται 
κατά πόσον οι συγκεντρώσεις των ρύπων 
στον υπόγειο υδάτινο όγκο είναι τέτοιες 
που να μην επιτρέπουν την επίτευξη των 

(β) δεν προστατεύονται τα αποθέματα 
πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με το άρθρο 7 
της Οδηγίας 2000/60/EΚ.
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περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ για συνδεόμενα 
επιφανειακά ύδατα ή που να οδηγούν σε 
σημαντική υποβάθμιση της οικολογικής ή 
χημικής ποιότητας τέτοιων υδάτινων 
όγκων ή σε σημαντική βλάβη χερσαίων 
οικοσυστημάτων άμεσα εξαρτώμενων από 
τον υπόγειο υδάτινο όγκο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενισχύει και απλοποιεί την προτεινόμενη από την Επιτροπή κοινή διαδικασία
καθορισμού των τιμών κατωφλίου. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στα 
σημαντικά στοιχεία ενός όγκου υπογείων υδάτων, τους κινδύνους από ρύπους και τον τρόπο 
μέτρησης των τιμών κατωφλίου. Συνδέει επίσης τον καθορισμό τιμών κατωφλίου με την έννοια 
της «καλής κατάστασης» της Οδηγίας για τα ύδατα και προσθέτει μια προϋπόθεση προστασίας 
των πηγών πόσιμου ύδατος σύμφωνα με την Οδηγία για τα ύδατα.

Η θέσπιση κοινών προδιαγραφών σημαίνει αγνόηση της ποικιλομορφίας της φυσικής ποιότητας 
των υπογείων υδάτων όχι μόνο μεταξύ αλλά και εντός των υδροφόρων οριζόντων (π.χ. το 
χλώριο μπορεί να ποικίλλει φυσικώς από 20 mg/l έως άνω των 10.000 mg/l εντός αποστάσεως 
10 km). Ποικίλλει επίσης και ο ρόλος των υπογείων υδάτων για τη στήριξη των 
οικοσυστημάτων και άλλων χρήσεων. Η επιβολή κοινών προδιαγραφών μπορεί να 
αντιπαραβληθεί με την τυποποίηση των υποδημάτων σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος και σχέδιο. 
Ορισμένες φορές πρέπει να είναι υπερβολικά αυστηρές και άλλες πολύ χαλαρές.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 199
Παράρτημα ΙI, σημείο στ α) (νέο)

στ α) αξιολόγηση των εν λόγω 
συγκεντρώσεων σε σχέση με τους στόχους 
του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2000/60/EΚ 
σχετικά με τα ύδατα που χρησιμοποιούνται 
για την άντληση πόσιμου ύδατος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην αξιολόγηση πρέπει να περιληφθούν και τα υπόγεια ύδατα ως πηγή τροφοδοσίας πόσιμου 
ύδατος.
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 200
Παράρτημα ΙI, σημείο στ α) (νέο)

στ α) αξιολόγηση των εν λόγω 
συγκεντρώσεων σε σχέση με τους στόχους 
του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2000/60/EΚ 
σχετικά με τα ύδατα που χρησιμοποιούνται 
για την άντληση πόσιμου ύδατος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην αξιολόγηση πρέπει να περιληφθούν και τα υπόγεια ύδατα ως πηγή τροφοδοσίας πόσιμου 
ύδατος.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 201
Παράρτημα ΙI, σημείο στ β) (νέο)

στ α) αξιολόγηση των εν λόγω 
συγκεντρώσεων σε σχέση με τους στόχους 
του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2000/60/EΚ 
σχετικά με τα ύδατα που χρησιμοποιούνται 
για την άντληση πόσιμου ύδατος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην αξιολόγηση πρέπει να περιληφθούν και τα υπόγεια ύδατα ως πηγή τροφοδοσίας πόσιμου 
ύδατος.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 202
Παράρτημα ΙI, σημείο στ β) (νέο)

στ α) αξιολόγηση των εν λόγω 
συγκεντρώσεων σε σχέση με τους στόχους 
του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2000/60/EΚ 
σχετικά με τα ύδατα που χρησιμοποιούνται 
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για την άντληση πόσιμου ύδατος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην αξιολόγηση πρέπει να περιληφθούν και τα υπόγεια ύδατα ως πηγή τροφοδοσίας πόσιμου 
ύδατος.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 203
Παράρτημα ΙI

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βάση επιλογής του κεντρικού καταλόγου των ρύπων δεν διευκρινίζεται και μοιάζει 
αυθαίρετη. Η Οδηγία για τα ύδατα απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξετάζουν κάθε ρύπο που θέτει 
σε κίνδυνο την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Αυτή είναι και η πλέον 
αποτελεσματική από απόψεως κόστους προσέγγιση της περιβαλλοντικής προστασίας. Η 
καθιέρωση κεντρικού καταλόγου ρύπων στην κορυφή της προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο θα 
αυξήσει το κόστος χωρίς να αποδώσει πρόσθετα περιβαλλοντικά οφέλη.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 204
Παράρτημα ΙIΙ, Μέρος Α.1 - Πίνακας, στίχος 4

Ουσία ή ιόν Ουσία ή ιόν 

Χλώριο Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατάταξη του χλωρίου ως ρύπου δεν είναι ορθή λόγω του ότι έως τώρα δεν υπάρχουν 
ανθρωποτοξικολογικές τιμές για χλώρια για το πόσιμο νερό και άλλα δεδομένα επιπτώσεων για 
οικοτοξικολογικά κριτήρια. Έτσι, το χλώριο, π.χ. δεν περιλαμβάνεται στην οδηγία 2003/40/ΕΚ 
της 16ης Μαΐου 2003 και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κρίσιμο συστατικό. 
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Μεταλλικά νερά μπορούν, π.χ., να έχουν περιεκτικότητα σε χλώριο έως 5,1 g/l. 

Περαιτέρω η κατάταξη δεν είναι σκόπιμη και ενώπιον του γεγονότος ότι το χλώριο δεν 
περιλαμβάνεται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα της ΕΕ 2000/60/ΕΚ στο παράρτημα VΙΙΙ 
μεταξύ των αναφερομένων ρύπων και επιπλέον οι εκεί αναφερόμενοι "επικίνδυνοι" ρύποι δεν 
περιελήφθησαν πλήρως στο σχέδιο της οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 205
Παράρτημα ΙIΙ, Μέρος Α.1 - Πίνακας, 4η γραμμή

Ουσία ή ιόν Ουσία ή ιόν 

Χλώριο Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο Πίνακας περιέχει το χλώριο και το θειικό ιόν που, στον τίτλο του Παραρτήματος και σε 
άρθρα της οδηγίας που παραπέμπουν στο παράρτημα, χαρακτηρίζονται ως ρύποι. Πρόκειται για 
αμφισβητήσιμο χαρακτηρισμό (τα ιόντα αυτά δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της 
Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ), και η διατήρηση αυτών των στοιχείων στον πίνακα θα είχε 
ανεπιθύμητες συνέπειες:

α) το άρθρο 4.2 επισημαίνει τη δυνατότητα να προτείνει η Επιτροπή οδηγία για την 
τροποποίηση του Παραρτήματος Ι, δηλ. για τον καθορισμό σταθερών ποιοτικών προτύπων για 
το χλώριο και το θειικό ιόν. Τούτο δεν θα είχε εν γένει νόημα, διότι πρόκειται για ουσίες εκ 
φύσεως ευρισκόμενες μέσα στο νερό σε σημαντικές, υψηλές και πολύ υψηλές τιμές 
συγκέντρωσης σε πολλούς υδροφόρους ορίζοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) τα εν λόγω στοιχεία θα έπρεπε να εξετάζονται στις αναλύσεις τάσεων (βλ. Παράρτημα IV.1.1 
και άρθρο 4.1) με την αντίστοιχη υποχρέωση αναστροφής όποτε η τιμή τους θα ανερχόταν στο 
75% του ποιοτικού προτύπου ή της τιμής κατωφλίου.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 206
Παράρτημα ΙIΙ, Μέρος Α.1 - Πίνακας, 7η γραμμή

Ουσία ή ιόν Ουσία ή ιόν 

Θειικό ιόν Διαγράφεται

Or. es



PE 350.247v01-00 92/106 AM\550205EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Ο Πίνακας περιέχει το χλώριο και το θειικό ιόν που, στον τίτλο του Παραρτήματος και σε 
άρθρα της οδηγίας που παραπέμπουν στο παράρτημα, χαρακτηρίζονται ως ρύποι. Πρόκειται για 
αμφισβητήσιμο χαρακτηρισμό (τα ιόντα αυτά δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της 
Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ), και η διατήρηση αυτών των στοιχείων στον πίνακα θα είχε 
ανεπιθύμητες συνέπειες:

α) το άρθρο 4.2 επισημαίνει τη δυνατότητα να προτείνει η Επιτροπή οδηγία για την 
τροποποίηση του Παραρτήματος Ι, δηλ. για τον καθορισμό σταθερών ποιοτικών προτύπων για 
το χλώριο και το θειικό ιόν. Τούτο δεν θα είχε εν γένει νόημα, διότι πρόκειται για ουσίες εκ 
φύσεως ευρισκόμενες μέσα στο νερό σε σημαντικές, υψηλές και πολύ υψηλές τιμές 
συγκέντρωσης σε πολλούς υδροφόρους ορίζοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) τα εν λόγω στοιχεία θα έπρεπε να εξετάζονται στις αναλύσεις τάσεων (βλ. Παράρτημα IV.1.1 
και άρθρο 4.1) με την αντίστοιχη υποχρέωση αναστροφής όποτε η τιμή τους θα ανερχόταν στο 
75% του ποιοτικού προτύπου ή της τιμής κατωφλίου.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 207
Παράρτημα ΙIΙ, Μέρος Α.1 - Πίνακας, 7η γραμμή

Ουσία ή ιόν Ουσία ή ιόν

Θειικό ιόν Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, η δημιουργία θειικών ιόντων στα υπόγεια ύδατα προκαλείται από 
φυσικά αίτια και όχι λόγω ρύπανσης.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 208
Παράρτημα ΙIΙ, Μέρος Α.1 - Πίνακας, στίχος 7

Ουσία ή ιόν Ουσία ή ιόν

Θειικό ιόν Διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η ουσία "θειικό ιόν" πρέπει να διαγραφεί από τον κατάλογο στο παράρτημα ΙΙΙ, λόγω του ότι το 
θειικό ιόν δεν έχει τοξική δράση και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να καταταγεί ως ρύπος. Πέραν 
αυτού είναι πολύ διαδεδομένη στην Ευρώπη η ύπαρξη φυσικών θειικών ιόντων. Το θειικό ιόν 
είναι επίσης σημαντικό συστατικό φυσικών μεταλλικών νερών (βλ. οδηγία 2003/40/ΕΚ της 
16.05.2003).

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 209
Παράρτημα ΙIΙ, τμήμα Α.1 - Πίνακας, σειρά 7α) (νέα)

Ουσία ή ιόν Ουσία ή ιόν 

Φωσφόρος

Or. da

Αιτιολόγηση

Ο φωσφόρος αποτελεί άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα σοβαρή απειλή για τη χημική ποιότητα 
των υπόγειων υδάτων.

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 210
Παράρτημα ΙIΙ, τμήμα Α.1 - Πίνακας, σειρά 7α) (νέα)

Ουσία ή ιόν Ουσία ή ιόν

Χαλκός

Or. da

Αιτιολόγηση

Οι προστιθέμενες ουσίες αποτελούν εν καιρώ απειλή για τη χημική ποιότητα των υπόγειων 
υδάτων.

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 211
Παράρτημα ΙIΙ, τμήμα Α.1 - Πίνακας, σειρά 7β) (νέα)
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Ουσία ή ιόν Ουσία ή ιόν

Ψευδάργυρος

Or. da

Αιτιολόγηση

Οι προστιθέμενες ουσίες αποτελούν εν καιρώ απειλή για τη χημική ποιότητα των υπόγειων 
υδάτων.

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 212
Παράρτημα ΙIΙ, τμήμα Α.1 - Πίνακας, σειρά 7γ) (νέα)

Ουσία ή ιόν Ουσία ή ιόν

Αλουμίνιο

Or. da

Αιτιολόγηση

Οι προστιθέμενες ουσίες αποτελούν εν καιρώ απειλή για τη χημική ποιότητα των υπόγειων 
υδάτων.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 213
Παράρτημα ΙIΙ, Μέρος Β, παράγραφος 1.2

1.2 Πληροφορίες για καθένα από τους 
υπόγειους υδάτινους όγκους που έχουν 
χαρακτηριστεί απειλούμενοι, και 
συγκεκριμένα για το μέγεθος, τη σχέση με 
συνδεόμενα επιφανειακά ύδατα και 
εξαρτώμενα χερσαία οικοσυστήματα και τα 
επίπεδα υποβάθρου για ουσίες που 
ανευρίσκονται σ' αυτούς εκ φύσεως.

1.2 Πληροφορίες για καθένα από τους 
υπόγειους υδάτινους όγκους που έχουν 
χαρακτηριστεί απειλούμενοι, και 
συγκεκριμένα για το μέγεθος, τη σχέση με 
συνδεόμενα επιφανειακά ύδατα και 
εξαρτώμενα χερσαία οικοσυστήματα, τη 
χρήση των υπογείων υδάτων ως πηγής 
νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, και τα 
επίπεδα υποβάθρου για ουσίες που 
ανευρίσκονται σ' αυτούς εκ φύσεως.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα υπόγεια ύδατα αποτελούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη βασικότερη πηγή 
πόσιμου νερού, οφείλουν τα κράτη μέλη να αναφέρουν εάν ένας απειλούμενος υπόγειος 
υδάτινος όγκος χρησιμοποιείται επίσης ως πηγή πόσιμου νερού, όπως εξάλλου προβλέπει και το 
άρθρο 7, εδάφιο 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 214
Παράρτημα ΙIΙ, τμήμα Β2, παράγραφος 2.2

2.2 Σχέση ανάμεσα στις τιμές κατωφλίου 
και στα παρατηρούμενα επίπεδα υποβάθρου 
για ουσίες που απαντούν εκ φύσεως στα 
υπόγεια ύδατα.

2.2 Σχέση ανάμεσα στις τιμές κατωφλίου 
και στα παρατηρούμενα επίπεδα υποβάθρου 
για ουσίες που απαντούν εκ φύσεως στα 
υπόγεια ύδατα. Αν δεν υπάρχουν γνωστά 
επίπεδα υποβάθρου στα υπόγεια ύδατα για 
ουσίες που απαντούν εκ φύσεως σε αυτά, 
τα επίπεδα υποβάθρου καθορίζονται με 
βάση την καλύτερη εκτίμηση των ειδικών.

Or. da

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν γίνονται γνωστά τα επίπεδα υποβάθρου παρά μόνον ύστερα από 
μακρά παρακολούθηση - για ορισμένες μάλιστα κατηγορίες υπόγειων υδάτων ενδέχεται να είναι 
επίσης δύσκολο να βρεθούν ομάδες τέτοιων υδάτων στα οποία να μπορεί να καταμετρηθεί ένα 
φυσικό επίπεδο υποβάθρου. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, θα χρειαστεί ο ορισμός επιπέδων 
υποβάθρου με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 215
Παράρτημα ΙIΙ, Μέρος Β, παράγραφος 2.3

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

2.3 Το πρόγραμμα μέτρων που θεσπίζουν 
τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν αιτιολόγηση 
του τρόπου με τον οποίο συνεκτιμήθηκε το 
οικονομικό και κοινωνικό κόστος για την 
αξιολόγηση των μέτρων που αποσκοπούν 
στην επίτευξη της καλής κατάστασης.

Or. en



PE 350.247v01-00 96/106 AM\550205EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό 
των τιμών κατωφλίου αλλά πρέπει να προσμετρώνται στην αξιολόγηση των μέτρων που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη καλής κατάστασης.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 216
Παράρτημα ΙIΙ, Μέρος Β, παράγραφος 2.3

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

2.3 Το πρόγραμμα μέτρων που θεσπίζουν 
τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν αιτιολόγηση 
του τρόπου με τον οποίο συνεκτιμήθηκε το 
οικονομικό και κοινωνικό κόστος για την 
αξιολόγηση των μέτρων που αποσκοπούν 
στην επίτευξη της καλής κατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό 
των τιμών κατωφλίου αλλά πρέπει να προσμετρώνται στην αξιολόγηση των μέτρων που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη καλής κατάστασης.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 217
Παράρτημα ΙIΙ α (νέο) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIa
Ουσίες η εισροή των οποίων στα υπόγεια 

ύδατα πρέπει να αποτρέπεται 
1. Ουσίες που πληρούν τα κριτήρια για την 
ταξινόμησή τους ως καρικινογόνων, 
μεταλλαξιογόνων, ή ως τοξικών για την 
αναπαρωγωγική κατηγορία 1 ή 2, 
σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/EΟΚ·
2. Ουσίες που είναι έμμονες, βιοσωρευτικές 
και τοξικές·
3. Ουσίες που είναι πολύ έμμονες και πολύ 
βιοσωρευτικές·
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4. Ουσίες που μπορούν εν δυνάμει να 
διαταράξουν τις ορμονικές λειτουργίες 
υδρόβιων οργανισμών·
5. Ουσίες που προξενούν επίπεδο 
ανησυχίας ίδιο με αυτό που αναφέρεται 
στα σημεία 1 έως 4· ή
6. Ουσίες με προϊόντα διάσπασης που 
έχουν κάποια από τις ανωτέρω ιδιότητες.

Or. en

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 218
Παράρτημα ΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΝΟΔΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΝΟΔΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

1. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΟΔΙΚΩΝ 
ΤΑΣΕΩΝ

1. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΟΔΙΚΩΝ 
ΤΑΣΕΩΝ

οι παράγραφοι: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 
διαγράφονται

Με σκοπό τον εντοπισμό σημαντικών και 
ανατροφοδοτούμενων ανοδικών τάσεων 
στη συγκέντρωση οιουδήποτε ρύπου σε 
υπόγεια ύδατα, τα κράτη μέλη επιλέγουν 
συχνότητες και τόπους παρακολούθησης οι 
οποίοι είναι ικανοί να:
- παράσχουν τις αναγκαίες πληροφορίες 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
ανοδικές τάσεις που απορρέουν από την 
επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας 
θα μπορούν να διακριθούν από τις φυσικές 
μεταβολές με επαρκές επίπεδο αξιοπιστίας 
και ακρίβειας· και
- παρέχουν δυνατότητες έγκαιρου 
εντοπισμού των ανοδικών τάσεων, ούτως 
ώστε να εφαρμόζονται μέτρα αναστροφής 
των τάσεων με σκοπό την πρόληψη, ή 
τουλάχιστον την ελάφρυνση, στο μέτρο του 
εφικτού, των περιβαλλοντικώς επιβλαβών 
μεταβολών της ποιότητας των υπογείων 
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υδάτων.
Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι 
παρακολούθησης και ανάλυσης συνάδουν 
με τις σχετικές διεθνείς ή εθνικές 
προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την 
παροχή στοιχείων ισοδύναμης 
επιστημονικής ποιότητας και 
συγκρισιμότητας.

2. ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

2. ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

Οι παράγραφοι 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7 διαγράφονται.

Ως σημείο εκκίνησης για την αναστροφή 
των τάσεων ορίζεται το σημείο κατά το 
οποίο η συγκέντρωση ενός ρύπου φθάνει το 
75% οιασδήποτε ποιοτικής προδιαγραφής
ή την τιμή κατωφλίου, υπέρβαση του 
οποίου θα έχει σημαντική επιβλαβή 
επίδραση στην ποιότητα των υπογείων 
υδάτων, εκτός:
- αν απαιτείται ο καθορισμός 
προγενέστερου σημείου εκκίνησης 
προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα τα 
μέτρα αναστροφής των τάσεων να 
αποτρέψουν αποτελεσματικά από απόψεως 
κόστους, ή τουλάχιστον να ελαφρύνουν στο 
μέτρο του εφικτού, οιαδήποτε 
περιβαλλοντικώς επιβλαβή μεταβολή της 
ποιότητας των υπογείων υδάτων·
- αν είναι αναγκαίο να οριστεί διαφορετικό 
σημείο εκκίνησης λόγω τεχνικών 
δυσχερειών όσον αφορά τη μέτρηση της 
παρουσίας μιας τάσης στην εν λόγω 
συγκέντρωση· ή
- αν ο ρυθμός αύξησης και η 
αναστρεψιμότητα της τάσης είναι τέτοια 
ώστε και ένα μεταγενέστερο σημείο 
εκκίνησης για τη λήψη μέτρων 
αναστροφής της τάσης θα επέτρεπε στα 
μέτρα αναστροφής των τάσεων να 
αποτρέψουν αποτελεσματικά από απόψεως 
κόστους, ή τουλάχιστον να ελαφρύνουν στο 
μέτρο του εφικτού, οιαδήποτε 
περιβαλλοντικώς επιβλαβή μεταβολή της 
ποιότητας των υπογείων υδάτων.
Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν στα σχέδια 
διαχείρισης ποταμίων λεκανών που ορίζει 
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το άρθρο 13 της Οδηγίας 2000/60/EΚ, 
σύνοψη των λόγων επιλογής των 
προσδιορισμένων σημείων αφετηρίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για συμπερίληψη προκαθορισμένων συχνοτήτων παρακολούθησης 
και καθορισμένων σημείων εκκίνησης αναστροφής τάσεων μπορούν να οδηγήσουν σε 
καθυστερήσεις όσον αφορά τον εντοπισμό περιβαλλοντικώς σημαντικών τάσεων και να 
αποτρέψουν την έγκαιρη αντίδραση για την αναστροφή των τάσεων, επιφέροντας σημαντικές 
περιβαλλοντικές βλάβες. Οι καθορισμένες συχνότητες παρακολούθησης μπορεί επίσης να 
οδηγήσουν σε ακατάλληλα επίπεδα παρακολούθησης για τον χαρακτηρισμό μιας τάσης. Η 
προσέγγιση αυτή δεν είναι αποτελεσματική από απόψεως κόστους ούτε επιστημονικώς έγκυρη.

Η παρούσα τροπολογία απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιλέγουν συχνότητες παρακολούθησης 
και σημεία εκκίνησης αναστροφής τάσεων που να εξασφαλίζουν εγκαίρως τον εντοπισμό και 
την αναστροφή των τάσεων, αποτρέποντας έτσι σοβαρές συνέπειες. Για να εξασφαλιστεί μια 
συνεκτική προσέγγιση, απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθορίσουν συχνότητες και σημεία 
εκκίνησης χρησιμοποιώντας κοινά κριτήρια. Η ορθότητα των συχνοτήτων και των σημείων 
εκκίνησης εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά των όγκων των υπογείων υδάτων και των 
ενεχομένων ρύπων.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 219
Παράρτημα ΙV, παράγραφος 1.2, σημείο (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 των μετρήσεων που 
προέρχονται από το πρόγραμμα 
παρακολούθησης βασίζεται σε ανάλυση 
των τάσεων κάθε μεμονωμένου σημείου 
μετρήσεως υπόγειων υδάτινων όγκων ή 
ομάδων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση των αριθμητικών μέσων όρων μακροπρόθεσμα σημαίνει ότι οι 
συγκεντρώσεις ρύπων μπορεί να αμβλύνονται στα αποτελέσματα.
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Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 220
Παράρτημα ΙV, παράγραφος 1.2, σημείο (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 των μέσων 
τιμών που μετρούνται στα διάφορα σημεία 
παρακολούθησης υπόγειων υδάτινων όγκων 
ή ομάδων αυτών, ανά τρίμηνο, εξάμηνο ή 
ετησίως. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα 
σημεία παρακολούθησης είναι συγκρίσιμα 
μεταξύ τους

Or. es

Αιτιολόγηση

Στη φυσική χημική σύσταση των υπογείων υδάτων υπάρχουν σημαντικές διαφορές, όχι μόνο 
μεταξύ διαφορετικών υδατικών συστημάτων, αλλά και εντός του καθενός από τα συστήματα 
αυτά. Υπάρχουν π.χ. χημικές διαφορές μεταξύ των κοντινών στην επιφάνεια υπογείων υδάτων 
και των ευρισκομένων βαθύτερα. Γι' αυτό, η σωστή αξιολόγηση προϋποθέτει ότι τα σημεία 
παρακολούθησης είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους σε ό,τι αφορά π.χ. τις γεωλογικές συνθήκες.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 221
Παράρτημα ΙV, παράγραφος 1.2, σημείο (γ), Εισαγωγή

(γ) Ο πίνακας που ακολουθεί εμφαίνει τον 
ελάχιστο αριθμό μετρήσεων και την 
ελάχιστη χρονική διάρκεια. Η χρονική 
διάρκεια δεν υπερβαίνει τα 15 έτη.

(γ) Ο πίνακας που ακολουθεί εμφαίνει τον 
ελάχιστο αριθμό μετρήσεων και την 
ελάχιστη χρονική διάρκεια. Η χρονική 
διάρκεια δεν υπερβαίνει τα 6 έτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον ορίζονται ήδη νέα χρονικά διαστήματα, θα πρέπει αυτά να συμπίπτουν με τον χρονικό 
ρυθμό των 6 ετών.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 222
Παράρτημα ΙV, παράγραφος 1.2, σημείο (γ), Πίνακας, στήλη 2, στίχος 1

Συχνότητα 
παρακολούθησης

Ελάχιστος 
αριθμός ετών

Συχνότητα 
παρακολούθησης

Ελάχιστος 
αριθμός ετών

Ετήσια 8 Ετήσια 6

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον ορίζονται ήδη νέα χρονικά διαστήματα, θα πρέπει αυτά να συμπίπτουν με τον χρονικό 
ρυθμό των 6 ετών.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 223
Παράρτημα ΙV, παράγραφος 1.2, σημείο (γ), Πίνακας, στήλη 3

Συχνότητα 
παρακολούθησης

Μέγιστος αριθμός 
ετών

Συχνότητα 
παρακολούθησης

Μέγιστος αριθμός  
ετών

Ετήσια 15 Ετήσια 6

Εξαμηνιαία 15 Εξαμηνιαία 6

Τριμηνιαία 15 Τριμηνιαία 6

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον ορίζονται ήδη νέα χρονικά διαστήματα, θα πρέπει αυτά να συμπίπτουν με τον χρονικό 
ρυθμό των 6 ετών.
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Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 224
Παράρτημα ΙV, παράγραφος 1.6, (νέα)

1.6 α  Σε περίπτωση ποσοτικής 
αξιολόγησης των υπογείων υδατικών 
συστημάτων, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τα αρμόδια όργανα 
περιοχών απορροής, καθορίζουν τα υδρικά 
ισοζύγια και επίπεδα του υδροφόρου 
ορίζοντα μέσω ειδικά καταρτισμένων προς 
το σκοπό αυτό δεικτών που λαμβάνουν 
υπόψη τα ιστορικά στοιχεία και τα δίκτυα 
παρακολούθησης που έχουν αναπτυχθεί 
προς το σκοπό αυτό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη, μέσω των αρμοδίων οργάνων, γνωρίζουν καλύτερα την εξέλιξη των υπογείων 
υδάτων μέσω των δικτύων ελέγχου και παρακολούθησης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα 
υδατικά συστήματα διαφέρουν μεταξύ τους λόγω της μεγάλης γεωλογικής ανομοιογένειας που 
υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 225
Παράρτημα ΙV, παράγραφος 2.3, Εισαγωγή

2.3 Ο ελάχιστος αριθμός μετρήσεων και η 
ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ανάλυση 
της αναστροφής τάσεων με την πάροδο των 
ετών εξαρτάται από τη συχνότητα 
παρακολούθησης που επιλέγεται σύμφωνα 
με το σημείο 1.2 υπό γ) του παρόντος 
παραρτήματος και εμφαίνονται στον πίνακα 
που ακολουθεί. Η χρονική διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τα 30 έτη.

2.3 Ο ελάχιστος αριθμός μετρήσεων και η 
ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ανάλυση 
της αναστροφής τάσεων με την πάροδο των 
ετών εξαρτάται από τη συχνότητα 
παρακολούθησης που επιλέγεται σύμφωνα 
με το σημείο 1.2 υπό γ) του παρόντος 
παραρτήματος και εμφαίνονται στον πίνακα 
που ακολουθεί. Η χρονική διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τα 6 έτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον ορίζονται ήδη νέα χρονικά διαστήματα, θα πρέπει αυτά να συμπίπτουν με τον χρονικό 
ρυθμό των 6 ετών.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 226
Παράρτημα ΙV, παράγραφος 2.3, Πίνακας, στήλη 2, στίχος 1

Συχνότητα 
παρακολούθησης

Ελάχιστος 
αριθμός ετών

Συχνότητα 
παρακολούθησης

Ελάχιστος 
αριθμός ετών

Ετήσια 14 Ετήσια 6

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον ορίζονται ήδη νέα χρονικά διαστήματα, θα πρέπει αυτά να συμπίπτουν με τον χρονικό 
ρυθμό των 6 ετών.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 227
Παράρτημα ΙV, παράγραφος 2.3, Πίνακας, στήλη 3

Συχνότητα 
παρακολούθησης

Μέγιστος αριθμός 
ετών

Συχνότητα 
παρακολούθησης

Μέγιστος αριθμός 
ετών

Ετήσια 30 Ετήσια 6

Εξαμηνιαία 30 Εξαμηνιαία 6

Τριμηνιαία 30 Τριμηνιαία 6

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον ορίζονται ήδη νέα χρονικά διαστήματα, θα πρέπει αυτά να συμπίπτουν με τον χρονικό 
ρυθμό των 6 ετών.


