
AM\631286EL.doc PE 378.727v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

20.2.2007 PE 378.727v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 20-218

Σχέδιο έκθεσης (PE 378-719v01-00)
Anne Laperrouze
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την 
τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Πρόταση οδηγίας (COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 20
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1

(1) Η χημική ρύπανση επιφανειακών υδάτων 
συνιστά απειλή για το υδάτινο περιβάλλον 
με επιπτώσεις όπως η οξεία και η χρόνια 
τοξικότητα για υδρόβιους οργανισμούς, η 
σώρευση στο οικοσύστημα και οι απώλειες 
ενδιαιτημάτων και βιοποικιλότητας, καθώς 
και απειλές για την ανθρώπινη υγεία.

(1) Η χημική ρύπανση επιφανειακών υδάτων 
συνιστά απειλή για το υδάτινο περιβάλλον 
με επιπτώσεις όπως η οξεία και η χρόνια 
τοξικότητα για υδρόβιους οργανισμούς, η 
σώρευση στο οικοσύστημα και οι απώλειες 
ενδιαιτημάτων και βιοποικιλότητας, καθώς 
και απειλές για την ανθρώπινη υγεία. Η 
ρύπανση πρέπει κατά προτεραιότητα να 
εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται στην 
πηγή, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο 
τόσο από οικονομική όσο και από 
περιβαλλοντική άποψη.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Με την παρούσα αιτιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η αιτιολογική σκέψη 11 της οδηγίας πλαισίου 
για τα ύδατα, που αναφέρει ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος πρέπει να αντιμετωπίζεται 
στην πηγή της, με βάση τις αρχές της υπαιτιότητας, της πρόληψης και της μέριμνας.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 21
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2α (νέα)

(2α) τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα 
με το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με στόχο την 
προοδευτική μείωση της ρύπανσης από τις 
ουσίες προτεραιότητας και την παύση ή τη 
σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών, των 
απορρίψεων και των διαρροών 
επικινδύνων ουσιών προτεραιότητας, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η πρόταση αποτελεί θυγατρική οδηγία της ΟΠΥ και επομένως (όπως και στην 
ΟΠΥ) δεν θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα δυσανάλογα 
δαπανηρά ή τεχνικά ανέφικτα, για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 22
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4
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(4) Από το έτος 2000 και μετά έχουν 
εγκριθεί πολυάριθμες κοινοτικές πράξεις οι 
οποίες αποτελούν μέτρα ελέγχου της 
ρύπανσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για επιμέρους 
ουσίες προτεραιότητας. Επιπλέον, 
πολυάριθμα μέτρα περιβαλλοντικής 
προστασίας εμπίπτουν στα πεδία εφαρμογής 
άλλων υφιστάμενων κοινοτικών 
νομοθετημάτων. Συνεπώς πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην εφαρμογή και την 
αναθεώρηση των υφιστάμενων μέσων 
μάλλον παρά στον καθορισμό νέων ελέγχων 
οι οποίοι είναι δυνατόν να αποτελέσουν 
άσκοπη επανάληψη υφιστάμενων.

(4) Από το έτος 2000 και μετά έχουν 
εγκριθεί πολυάριθμες κοινοτικές πράξεις οι 
οποίες αποτελούν μέτρα ελέγχου της 
ρύπανσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για επιμέρους 
ουσίες προτεραιότητας. Επιπλέον, 
πολυάριθμα μέτρα περιβαλλοντικής 
προστασίας εμπίπτουν στα πεδία εφαρμογής 
άλλων υφιστάμενων κοινοτικών 
νομοθετημάτων. Συνεπώς πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην εφαρμογή και την 
αναθεώρηση των υφιστάμενων μέσων 
μάλλον παρά στον καθορισμό νέων ελέγχων 
οι οποίοι είναι δυνατόν να αποτελέσουν 
άσκοπη επανάληψη υφιστάμενων. Αν η 
τήρηση των περιβαλλοντικών 
προδιαγραφών είναι δυνατή μόνο με τον 
περιορισμό ή την απαγόρευση της χρήσης 
ορισμένων ουσιών, τα σχετικά μέτρα 
πρέπει να υλοποιούνται με βάση κοινοτικές 
νομικές πράξεις που υπάρχουν ήδη ή 
πρόκειται να θεσπιστούν, ιδιαίτερα στο 
πλαίσιο της οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για 
την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την 
έγκριση και τον περιορισμό των χημικών 
ουσιών (REACH), τη σύσταση ευρωπαϊκού 
οργανισμού χημικών προϊόντων, την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου, του 
κανονισμού (ΕΚ)αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 
93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Περιορισμοί στη χρήση ή οι απαγορεύσεις χημιών ουσιών που επιβάλλει η οδηγία για τα χημικά 
προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, αλλά, για 
λόγους αρμοδιότητας, μόνο μέσω της κοινοτικής νομοθεσίας. Η τήρηση των των προδιαγραφών 
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ποιότητας του περιβάλλοντος στον τομέα της διοχέτευσης ρύπων στα ύδατα δεν διασφαλίζεται 
με περιοριστικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 23
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

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

(2) Από το έτος 2000 και μετά έχουν 
εγκριθεί πολυάριθμες κοινοτικές πράξεις οι 
οποίες αποτελούν μέτρα ελέγχου της 
ρύπανσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για επιμέρους 
ουσίες προτεραιότητας. Επιπλέον, 
πολυάριθμα μέτρα περιβαλλοντικής 
προστασίας εμπίπτουν στα πεδία εφαρμογής 
άλλων υφιστάμενων κοινοτικών 
νομοθετημάτων. Συνεπώς πρέπει 
βραχυπρόθεσμα να δοθεί προτεραιότητα 
στην εφαρμογή και την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων μέσων μάλλον παρά στον 
καθορισμό νέων ελέγχων οι οποίοι είναι 
δυνατόν να αποτελέσουν άσκοπη 
επανάληψη υφιστάμενων. Ωστόσο, μετά τη 
διαβίβαση των σχεδίων διαχείρισης 
λεκανών απορροής ποταμών από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του 
προγράμματος μέτρων που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 11 της ίδιας 
οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογεί αν η υλοποίηση και η 
αναθεώρηση των υφισταμένων μέσων έχει 
οδηγήσει στην πλήρη επίτευξη των στόχων 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ή αν χρειάζεται 
περαιτέρω δράση σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή αποφάσισε να μην τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα, η οποία προβλέπει την υποβολή προτάσεων για μέτρα ελέγχου των 
εκπομπών έως το τέλος του 2003. Μολονότι ο ίδιος στόχος θα μπορούσε όντως να επιτευχθεί 
με άλλα κοινοτικά μέσα, χρειάζεται να αξιολογηθεί, με βάση το πρόγραμμα μέτρων που θα 
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υποβάλουν τα κράτη μέλη, αν τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο άλλων νομικών μέσων 
επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

Τροπολογία: Jan Mulder και Jules Maaten

Τροπολογία 24
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4α (νέα)

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 25
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Όσον αφορά τους ελέγχους εκπομπών 
ουσιών προτεραιότητας από σημειακές και 
διάχυτες πηγές όπως αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 6 και παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, φαίνεται για τα κράτη 
μέλη οικονομικότερο και αναλογικότερο να 
περιληφθούν, στις περιπτώσεις που αυτό 

(5) Όσον αφορά τους ελέγχους εκπομπών 
ουσιών προτεραιότητας από σημειακές και 
διάχυτες πηγές όπως αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 6 και παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να περιλάβουν, στις περιπτώσεις που 
αυτό είναι αναγκαίο, επιπροσθέτως προς την 



PE 378.727v01-00 6/150 AM\631286EL.doc

EL

είναι αναγκαίο, επιπροσθέτως προς την 
εφαρμογή της υπόλοιπης υφιστάμενης 
κοινοτικής νομοθεσίας, τα ενδεδειγμένα 
μέτρα ελέγχου στο πρόγραμμα μέτρων που 
πρόκειται να αναπτυχθούν για κάθε λεκάνη 
απορροής ποταμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

εφαρμογή της υπόλοιπης υφιστάμενης 
κοινοτικής νομοθεσίας, τα ενδεδειγμένα 
μέτρα ελέγχου στο πρόγραμμα μέτρων που 
πρόκειται να αναπτυχθούν για κάθε λεκάνη 
απορροής ποταμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ. Για τη διατήρηση ίσων όρων 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, πρέπει ο 
καθορισμός μέτρων οριοθέτησης 
σημειακών πηγών ουσιών προτεραιότητας 
να διέπεται πάντα από την αρχή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, που 
παγιώνεται στην οδηγία 96/61/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα των κρατών μελών για τις σημειακές πηγές έχουν επίπτωση στην τοπική 
ανταγωνιστικότητα και πρέπει επομένως να προσανατολίζονται σε πρότυπα ευρωπαϊκής 
εμβέλειας. Η οδηγία 96/91/ΕΚ καθιερώνει ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο για τις βιομηχανικές 
περιοχές, με τις "βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές". Παράλληλα, προβλέπεται στο άρθρο 16 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ συνδυασμένη εφαρμογή κοινοτικών μέτρων για τον περιορισμό των 
εκπομπών. Η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών μπορεί να διασφαλίσει την 
επίτευξη ενιαίου ελάχιστου προτύπου για τη διοχέτευση ουσιών σε υδάτινα σώματα, το οποίο να 
συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών από σημειακές πηγές.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 26
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

6. Όσον αφορά τους ελέγχους εκπομπών 
ουσιών προτεραιότητας από σημειακές και 
διάχυτες πηγές όπως αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 6 και παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, φαίνεται για τα κράτη 
μέλη οικονομικότερο και αναλογικότερο να 
περιληφθούν, στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι αναγκαίο, επιπροσθέτως προς την 
εφαρμογή της υπόλοιπης υφιστάμενης 
κοινοτικής νομοθεσίας, τα ενδεδειγμένα 
μέτρα ελέγχου στο πρόγραμμα μέτρων που 
πρόκειται να αναπτυχθούν για κάθε λεκάνη 
απορροής ποταμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 της οδηγίας 

6. Όσον αφορά τους ελέγχους εκπομπών 
ουσιών προτεραιότητας από σημειακές και 
διάχυτες πηγές όπως αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 6 και παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, φαίνεται για τα κράτη 
μέλη οικονομικότερο και αναλογικότερο να 
περιληφθούν, στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι αναγκαίο, επιπροσθέτως προς την 
εφαρμογή της υπόλοιπης υφιστάμενης 
κοινοτικής νομοθεσίας, τα ενδεδειγμένα 
μέτρα ελέγχου στο πρόγραμμα μέτρων που 
πρόκειται να αναπτυχθούν για κάθε λεκάνη 
απορροής ποταμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 της οδηγίας 
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2000/60/ΕΚ. 2000/60/ΕΚ, ενδεχομένως με την εφαρμογή 
του άρθρου 10 της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, 
σχετικά με ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης1.

___________________________________
1 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σελ. 26.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ικανοποιούν την απαίτηση 
που περιλαμβάνεται στο άρθρο 10 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, η οποία επιβάλλει 
αυστηρότερους ελέγχους εκπομπών πέρα από τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές αν τούτο είναι 
αναγκαίο για τη συμμόρφωση προς τα περιβαλλοντικά ποιοτικά πρότυπα.

Τροπολογία: Christa Klaß

Amendment 27
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Όσον αφορά τους ελέγχους εκπομπών 
ουσιών προτεραιότητας από σημειακές και 
διάχυτες πηγές όπως αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 6 και παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, φαίνεται για τα κράτη 
μέλη οικονομικότερο και αναλογικότερο να 
περιληφθούν, στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι αναγκαίο, επιπροσθέτως προς την 
εφαρμογή της υπόλοιπης υφιστάμενης 
κοινοτικής νομοθεσίας, τα ενδεδειγμένα 
μέτρα ελέγχου στο πρόγραμμα μέτρων που 
πρόκειται να αναπτυχθούν για κάθε λεκάνη 
απορροής ποταμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

(5) Όσον αφορά τους ελέγχους εκπομπών 
ουσιών προτεραιότητας από σημειακές και 
διάχυτες πηγές όπως αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 6 και παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, φαίνεται για τα κράτη 
μέλη οικονομικότερο και αναλογικότερο να 
περιληφθούν, στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι αναγκαίο, επιπροσθέτως προς την 
εφαρμογή της υπόλοιπης υφιστάμενης 
κοινοτικής νομοθεσίας, τα ενδεδειγμένα 
μέτρα ελέγχου στο πρόγραμμα μέτρων που 
πρόκειται να αναπτυχθούν για κάθε λεκάνη 
απορροής ποταμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
προς τούτο το άρθρο 10 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει την εφαρμογή της λεγόμενης συνδυασμένης εφαρμογής 
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(κριτήρια εκπομπής και ρύπανσης) ως κεντρικό στοιχείο της οδηγίας πλαισίου της ΕΕ για τα 
ύδατα.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 28
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

6. Όσον αφορά τους ελέγχους εκπομπών 
ουσιών προτεραιότητας από σημειακές και 
διάχυτες πηγές όπως αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 6 και παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, φαίνεται για τα κράτη 
μέλη οικονομικότερο και αναλογικότερο να 
περιληφθούν, στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι αναγκαίο, επιπροσθέτως προς την 
εφαρμογή της υπόλοιπης υφιστάμενης 
κοινοτικής νομοθεσίας, τα ενδεδειγμένα 
μέτρα ελέγχου στο πρόγραμμα μέτρων που 
πρόκειται να αναπτυχθούν για κάθε λεκάνη 
απορροής ποταμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

6. Όσον αφορά τους ελέγχους εκπομπών 
ουσιών προτεραιότητας από σημειακές και 
διάχυτες πηγές όπως αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 6 και παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, φαίνεται για τα κράτη 
μέλη οικονομικότερο και αναλογικότερο να 
περιληφθούν, στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι αναγκαίο, επιπροσθέτως προς την 
εφαρμογή της υπόλοιπης υφιστάμενης 
κοινοτικής νομοθεσίας, τα ενδεδειγμένα 
μέτρα ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 10 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, στο πρόγραμμα 
μέτρων που πρόκειται να αναπτυχθούν για 
κάθε λεκάνη απορροής ποταμού σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 11 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 29
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

7. Η απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20 Νοεμβρίου 2001, για τη 
θέσπιση του καταλόγου ουσιών 
προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων και τροποποίησης της οδηγίας 

(6) Η απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20 Νοεμβρίου 2001, για τη 
θέσπιση του καταλόγου ουσιών 
προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων και τροποποίησης της οδηγίας 
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2000/60/ΕΚ, ορίζει τον πρώτο κατάλογο 33 
ουσιών ή ομάδων ουσιών στις οποίες έχει 
δοθεί προτεραιότητα για δράση σε κοινοτικό 
επίπεδο. Μεταξύ αυτών των ουσιών 
προτεραιότητας ορισμένες έχουν 
χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας οι οποίες υπόκεινται σε 
σταδιακή εξάλειψη ή παύση εκπομπών, 
απορρίψεων και διαρροών. Ορισμένες 
ουσίες επανεξετάζονταν και θα έπρεπε να 
ταξινομηθούν.

2000/60/ΕΚ, ορίζει τον πρώτο κατάλογο 33 
ουσιών ή ομάδων ουσιών στις οποίες έχει 
δοθεί προτεραιότητα για δράση σε κοινοτικό 
επίπεδο. Μεταξύ αυτών των ουσιών 
προτεραιότητας ορισμένες έχουν 
χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας οι οποίες υπόκεινται σε 
σταδιακή εξάλειψη ή παύση εκπομπών, 
απορρίψεων και διαρροών. Για ουσίες που 
απαντώνται στη φύση ή παράγονται από 
φυσικές διεργασίες, ωστόσο, είναι αδύνατη 
η ολοκληρωμένη σταδιακή εξάλειψη των 
εκπομπών, της διοχέτευσης και των 
διαρροών από όλες τις δυνητικές πηγές.
Ορισμένες ουσίες επανεξετάζονταν και θα 
έπρεπε να ταξινομηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην αναλαμβάνονται δεσμεύσεις που είναι αδύνατον να τηρηθούν. Για 
ορισμένες ουσίες που απαντώνται στη φύση είναι αδύνατη η πλήρης κατάργηση. 

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 30
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Η απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20 Νοεμβρίου 2001, για τη 
θέσπιση του καταλόγου ουσιών 
προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων και τροποποίησης της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, ορίζει τον πρώτο κατάλογο 33 
ουσιών ή ομάδων ουσιών στις οποίες έχει 
δοθεί προτεραιότητα για δράση σε κοινοτικό 
επίπεδο. Μεταξύ αυτών των ουσιών 
προτεραιότητας ορισμένες έχουν 
χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας οι οποίες υπόκεινται σε 
σταδιακή εξάλειψη ή παύση εκπομπών, 
απορρίψεων και διαρροών. Ορισμένες 
ουσίες επανεξετάζονταν και θα έπρεπε να 
ταξινομηθούν.

(6) Η απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20 Νοεμβρίου 2001, για τη 
θέσπιση του καταλόγου ουσιών 
προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων και τροποποίησης της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, ορίζει τον πρώτο κατάλογο 33 
ουσιών ή ομάδων ουσιών στις οποίες έχει 
δοθεί προτεραιότητα για δράση σε κοινοτικό 
επίπεδο. Μεταξύ αυτών των ουσιών 
προτεραιότητας ορισμένες έχουν 
χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας οι οποίες υπόκεινται σε 
σταδιακή εξάλειψη ή παύση εκπομπών, 
απορρίψεων και διαρροών. Ορισμένες 
ουσίες επανεξετάζονταν και θα έπρεπε να 
ταξινομηθούν. Στον κατάλογο ουσιών 
προτεραιότητας θα πρέπει να προστεθούν 
περαιτέρω ουσίες, προκειμένου να 
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επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την ίδια τη διατύπωση του άρθρου 16(8) της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, που 
αναφέρεται σε έναν «πρώτο» κατάλογο ουσιών προτεραιότητας, και από την απόφαση 
2455/2001/ΕΚ, που προβλέπει τη σταδιακή προσθήκη ουσιών στον κατάλογο, είναι σαφές ότι ο 
«πρώτος» κατάλογος ήταν μόνο η αρχή και θα πρέπει να προστεθούν περαιτέρω ουσίες 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 31
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6α (νέα)

(6α) Για ουσίες που απαντώνται στη φύση 
ή παράγονται από φυσικές διεργασίες, 
όπως το κάδμιο, ο υδράργυρος και οι 
αρωματικοί πολυκυκλικοί 
υδρογονάνθρακες, είναι αδύνατη η 
ολοκληρωμένη σταδιακή εξάλειψη των 
εκπομπών, της διοχέτευσης και των 
διαρροών από όλες τις δυνητικές πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση 2445/2001/ΕΚ, με την οποία καθιερώθηκε ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας, 
περιλάμβανε σημαντικές αιτιολογικές σκέψεις που δεν μεταφέρθηκαν στην οδηγία πλαίσιο για 
τα ύδατα όταν ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας προστέθηκε ως παράρτημα Χ.  Η πρόσθετη 
αιτιολογική σκέψη που προτείνεται μεταφέρει το σκοπό της αιτιολογικής σκέψης 4 της οδηγίας, 
που αποτελεί τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και υλοποιεί την πρόθεση αυτή.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 32
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Το υδάτινο περιβάλλον είναι δυνατό να 
επιβαρύνεται από χημική ρύπανση τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, 

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

οπότε ως βάση για τον καθορισμό των ΠΠΠ 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δεδομένα 
τόσο για οξείες όσο και για χρόνιες 
επιπτώσεις. Πρόκειται επίσης για τόπο 
στον οποίο εναποτίθενται κατά περιόδους 
απόβλητα. Για να διασφαλιστεί η επαρκής 
προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και 
της ανθρώπινης υγείας, πρέπει να 
καθοριστούν ετήσια μέσα πρότυπα 
ποιότητας σε επίπεδο που να παρέχει 
προστασία κατά της μακροπρόθεσμης 
έκθεσης καθώς και μέγιστες επιτρεπόμενες 
συγκεντρώσεις για την προστασία έναντι 
βραχυπρόθεσμης έκθεσης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (2005/0281(COD)) προσδιορίζει στο Παράρτημα I (D4, D6, 
D7, D11) ότι πράξεις διάθεσης αποβλήτων εκτελούνται και στο υδάτινο περιβάλλον.  Αυτού του 
είδους οι πράξεις δεν είναι πάντα ανώδυνες για την κατάσταση του περιβάλλοντος και της 
υγείας του ανθρώπου.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 33
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

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

(10) Για τη διασφάλιση συνολικής 
προστασίας και αποτελεσματικού ελέγχου 
της ρύπανσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι η σύσταση των 
επιφανειακών υδάτων, των ιζημάτων και 
των ζώντων οργανισμών τους 
συμμορφώνονται στις ΠΠΠ όπως 
καθορίζονται στα μέρη Α και Β του 
παραρτήματος Ι. Για να παρέχεται, 
ωστόσο, στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία, η 
παρακολούθηση των ουσιών του 
παραρτήματος Ι μπορεί να γίνει σε ιζήματα 
ή σε ζώντες οργανισμούς αντί σε ύδατα, αν 
τα κράτη μέλη το κρίνουν αναγκαίο και 
ενδεδειγμένο προς συμπλήρωση των ΠΠΠ 
που έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο. 
Ακόμη, καθώς τα ιζήματα και οι ζώντες 



PE 378.727v01-00 12/150 AM\631286EL.doc

EL

ΠΠΠ για τα επιφανειακά ύδατα σε 
κοινοτικό επίπεδο. Έτσι, στις εν λόγω 
περιπτώσεις επιβάλλεται να καθοριστούν 
ΠΠΠ για ζώντες οργανισμούς. Για να 
παρέχεται στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία 
ανάλογα με τη στρατηγική τους για την 
παρακολούθηση, θα πρέπει να τους δοθεί η 
δυνατότητα είτε να παρακολουθούν τα 
ΠΠΠ αυτά και να ελέγχουν τη 
συμμόρφωση προς αυτά όσον αφορά τους 
ζώντες οργανισμούς ή να τα μετατρέπουν 
προς ΠΠΠ για τα επιφανειακά ύδατα. 
Επιπλέον, εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
καθορίζουν ΠΠΠ για ιζήματα ή για ζώντες 
οργανισμούς στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι αναγκαίο και ενδεδειγμένο προς 
συμπλήρωση των ΠΠΠ που έχουν 
καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο. Ακόμη, 
καθώς τα ιζήματα και οι ζώντες οργανισμοί 
παραμένουν σημαντικά υποστρώματα για 
την παρακολούθηση ορισμένων ουσιών εκ 
μέρους των κρατών μελών και την εκτίμηση 
των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και τάσεων, 
τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν 
ότι δεν θα αυξηθούν τα υφιστάμενα επίπεδα 
μόλυνσης σε ζώντες οργανισμούς και 
ιζήματα.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι θα πρέπει να καθοριστούν τιμές ΠΠΠ για το 
υπόστρωμα στο οποίο ζουν οι πιο ευαίθητοι οργανισμοί: για το νερό, αν πιο ευαίσθητοι είναι οι 
υδρόβιοι οργανισμοί, για τα ιζήματα, αν πιο ευαίσθητοι είναι οι οργανισμοί που ζουν εκεί, και 
για τους ζώντες οργανισμούς, αν μεγαλύτερη ευαισθησία έχουν τα αυγά, τα θηλαστικά και οι 
άνθρωποι, μέσω δευτερογενούς δηλητηρίασης. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 34
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Σε περίπτωση απουσίας εκτεταμένων 
και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με 

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

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

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη γενετικών τύπων εναποθέσεων που έχουν βρεθεί σε διάφορα ιζηματώδη 
περιβάλλοντα δείχνει την πολυπλοκότητα, τη διαφορετική φύση, πορεία και δυναμική της 
συσσώρευσης εναποθέσεων και τις τοξικές ουσίες που περιέχονται σε αυτές περιλαμβανομένων 
των ουσιών προτεραιότητας.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 35
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

11. Σε περίπτωση απουσίας εκτεταμένων και 
αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με 
συγκεντρώσεις για ουσίες προτεραιότητας 
σε ζώντες οργανισμούς και ιζήματα σε 
κοινοτικό επίπεδο και επειδή οι 
πληροφορίες σχετικά με τα επιφανειακά 
ύδατα φαίνεται ότι παρέχουν επαρκή βάση 
για τη διασφάλιση συνολικής προστασίας 
και αποτελεσματικού ελέγχου της ρύπανσης, 
ο καθορισμός τιμών για τα ΠΠΠ θα πρέπει, 
κατά την παρούσα φάση, να περιορίζεται 
μόνο στα επιφανειακά ύδατα. Όσον αφορά 
όμως το εξαχλωλοβενζόλιο, το 
εξαχλωροβουταδιένιο και τον υδράργυρο, 
δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της 
προστασίας έναντι έμμεσων επιδράσεων και 
δευτερογενούς δηλητηρίασης απλώς με 
ΠΠΠ για τα επιφανειακά ύδατα σε 
κοινοτικό επίπεδο. Έτσι, στις εν λόγω 
περιπτώσεις επιβάλλεται να καθοριστούν 
ΠΠΠ για ζώντες οργανισμούς. Για να 
παρέχεται στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία 
ανάλογα με τη στρατηγική τους για την 
παρακολούθηση, θα πρέπει να τους δοθεί η 
δυνατότητα είτε να παρακολουθούν τα ΠΠΠ 
αυτά και να ελέγχουν τη συμμόρφωση προς 
αυτά όσον αφορά τους ζώντες οργανισμούς 
ή να τα μετατρέπουν προς ΠΠΠ για τα 
επιφανειακά ύδατα. Επιπλέον, εναπόκειται 
στα κράτη μέλη να καθορίζουν ΠΠΠ για 
ιζήματα ή για ζώντες οργανισμούς στις 
περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο και 
ενδεδειγμένο προς συμπλήρωση των ΠΠΠ 

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

που έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο. 
Ακόμη, καθώς τα ιζήματα και οι ζώντες 
οργανισμοί παραμένουν σημαντικά 
υποστρώματα για την παρακολούθηση 
ορισμένων ουσιών εκ μέρους των κρατών 
μελών και την εκτίμηση των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και τάσεων, 
τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν 
ότι δεν θα αυξηθούν τα υφιστάμενα επίπεδα 
μόλυνσης σε ζώντες οργανισμούς και 
ιζήματα. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τις 
ουσίες προτεραιότητας στους ζώντες 
οργανισμούς και τα ιζήματα και να 
κοινοποιούν τις παρατηρήσεις τους στην 
Επιτροπή. Η Επιτροπή θα προτείνει ΠΠΠ 
για τους ζώντες οργανισμούς και τα 
ιζήματα σύμφωνα με το άρθρο 16(7) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ με βάση τις 
πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν τη μη αύξηση των επιπέδων στους ζώντες 
οργανισμούς και τα ιζήματα καθίσταται κενό γράμμα αν δεν υπάρχουν σαφείς υποχρεώσεις 
παρακολούθησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τους ζώντες οργανισμούς και τα 
ιζήματα, η δε παρατήρηση αυτή θα αποτελεί τη βάση της κοινοτικής δράσης για τον καθορισμό 
προτύπων ποιότητας, όπως προβλέπεται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 36
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Σε περίπτωση απουσίας εκτεταμένων 
και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με 
συγκεντρώσεις για ουσίες προτεραιότητας 
σε ζώντες οργανισμούς και ιζήματα σε 
κοινοτικό επίπεδο και επειδή οι 
πληροφορίες σχετικά με τα επιφανειακά 
ύδατα φαίνεται ότι παρέχουν επαρκή βάση 
για τη διασφάλιση συνολικής προστασίας 
και αποτελεσματικού ελέγχου της ρύπανσης, 
ο καθορισμός τιμών για τα ΠΠΠ θα πρέπει, 
κατά την παρούσα φάση, να περιορίζεται 

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

μόνο στα επιφανειακά ύδατα. Όσον αφορά 
όμως το εξαχλωλοβενζόλιο, το 
εξαχλωροβουταδιένιο και τον υδράργυρο, 
δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της 
προστασίας έναντι έμμεσων επιδράσεων και 
δευτερογενούς δηλητηρίασης απλώς με 
ΠΠΠ για τα επιφανειακά ύδατα σε 
κοινοτικό επίπεδο. Έτσι, στις εν λόγω 
περιπτώσεις επιβάλλεται να καθοριστούν 
ΠΠΠ για ζώντες οργανισμούς. Για να 
παρέχεται στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία 
ανάλογα με τη στρατηγική τους για την 
παρακολούθηση, θα πρέπει να τους δοθεί η 
δυνατότητα είτε να παρακολουθούν τα ΠΠΠ 
αυτά και να ελέγχουν τη συμμόρφωση προς 
αυτά όσον αφορά τους ζώντες οργανισμούς 
ή να τα μετατρέπουν προς ΠΠΠ για τα 
επιφανειακά ύδατα. Επιπλέον, εναπόκειται 
στα κράτη μέλη να καθορίζουν ΠΠΠ για 
ιζήματα ή για ζώντες οργανισμούς στις 
περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο και 
ενδεδειγμένο προς συμπλήρωση των ΠΠΠ 
που έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο. 
Ακόμη, τα ιζήματα και οι ζώντες οργανισμοί 
παραμένουν σημαντικά υποστρώματα για 
την παρακολούθηση ουσιών με σημαντικό 
δυναμικό συσσώρευσης, από τα έμμεσα 
αποτελέσματα των οποίων δεν προσφέρουν 
αυτή τη στιγμή προστασία οι ΠΠΠ για τα 
επιφανειακά ύδατα.  Η παρακολούθηση 
αυτή θα πρέπει να διεξάγεται με σκοπό την 
πρόοδο του τεχνικού και επιστημονικού 
διαλόγου και τη δημιουργία των βάσεων 
για το μελλοντικό έργο σε σχέση με τις 
ΠΠΠ για τους ζώντες οργανισμούς και τα 
ιζήματα  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη (10) σ. 6 και το άρθρο 2 παρ. 2 της πρότασης της Επιτροπής δεν 
συμβιβάζονται με τη διαπίστωση που αναφέρεται ρητώς στην αιτιολογική σκέψη (10) σ. 1, ότι 
δεν υπάρχουν σε κοινοτικό επίπεδο ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τις ουσίες 
προτεραιότητας στους ζώντες οργανισμούς και τα ιζήματα: Αφενός δεν καθορίζονται πρότυπα 
ποιότητας για ζώντες οργανισμούς και ιζήματα, λόγω έλλειψης στοιχείων, και αφετέρου τα 
πρότυπα ποιότητας για τα επιφανειακά ύδατα μεταφέρονται στην πράξη αυτούσια στους ζώντες 
οργανισμούς και τα ιζήματα. 
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Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 37
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

12. Στην περίπτωση του μολύβδου, του 
νικελίου και των ενώσεών τους δεν έχουν 
ακόμα ολοκληρωθεί οι συζητήσεις σχετικά 
με τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Χημικών Ουσιών/Κοινό Κέντρο Ερευνών, 
οπότε δεν είναι δυνατός ο καθορισμός 
οριστικών προτύπων ποιότητας για τα 
στοιχεία αυτά. Κατόπιν τούτου είναι 
ενδεδειγμένο να αναφέρεται σαφώς ο 
προσωρινός χαρακτήρας των προτύπων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για πρότυπα ποιότητας έρχεται με τριετή καθυστέρηση. Είναι 
απαράδεκτο να αναβάλλεται και πάλι ο καθορισμός προτύπων ποιότητας, όταν μάλιστα η 
Επιτροπή έχει ήδη προτείνει τιμές στα σχέδια της πρότασης. 

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 38
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

14. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η 
τήρηση των ΠΠΠ στην περικείμενη 
περιοχή απορρίψεων από σημειακές πηγές, 
διότι οι συγκεντρώσεις ρύπων σε 
απορρίψεις είναι γενικώς υψηλότερες σε 
σχέση με τις συγκεντρώσεις περιβάλλοντος 
σε ύδατα. Συνεπώς τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν 
υπόψη τους το γεγονός αυτό κατά τον 
έλεγχο της συμμόρφωσης προς τα ΠΠΠ, 
με τον προσδιορισμό μεταβατικού χώρου 
υπέρβασης για κάθε σχετική απόρριψη. 
Για να διασφαλίζεται ότι οι περιοχές αυτές 
είναι οροθετημένες, κατά τον 

διαγράφεται
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προσδιορισμό τους επιβάλλεται να 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και άλλες σχετικές 
διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας. 
Επειδή οι εξελίξεις στις τεχνικές 
επεξεργασίας και στις τεχνολογικές 
καινοτομίες, όπως οι βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, μπορεί να καταστήσουν δυνατή 
τη μείωση της συγκέντρωσης ρύπων στην 
περικείμενη περιοχή σημείων απόρριψης 
μελλοντικώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν αντιστοίχως τη μείωση της 
υπέρβασης στους μεταβατικούς χώρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταβατικοί χώροι υπέρβασης δεν ορίζονται κι ως εκ τούτου αποτελούν "παράθυρο" για την 
απόρριψη, την εκπομπή και την απώλεια ουσιών προτεραιότητας. Η υπέρβαση των οριακών 
τιμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε απαράδεκτη μόλυνση των ψαριών, με κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και κατά συνέπεια για τον αντίστοιχο αλιευτικό τομέα.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 39
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14 Α (νέα)

(14α) Στην οδηγία 2000/60/ΕΚ θα πρέπει 
να προστεθεί αναφορά σε νέα υποχρέωση 
για την κατάρτιση καταλόγου μέτρων για 
την καταπολέμηση της ρύπανσης από 
ουσίες προτεραιότητας, ως μέρος του 
προγράμματος μέτρων που προβλέπονται 
από το άρθρο 11 της εν λόγω οδηγίας. Η 
υποχρέωση της Επιτροπής για υποβολή 
έκθεσης σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της 
ρύπανσης, που προβλέπεται στην οδηγία 
2000/60/ΕΚ, θα πρέπει να τροποποιηθεί 
ώστε να περιλαμβάνει και αξιολόγηση του 
αν άλλα σχετικά κοινοτικά μέσα 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 16 της εν λόγω 
οδηγίας. Η οδηγία 2000/60/ΕΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να δημιουργηθεί 
μηχανισμός για την ανάληψη κοινοτικής 
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δράσης σε περίπτωση που στην έκθεση της 
Επιτροπής διαπιστώνεται ανεπαρκής 
εφαρμογή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία του ίδιου συντάκτη στο άρθρο 5.

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 40
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16

(16) Για να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι 
ανάγκες τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλη 
περίοδο αναφοράς ενός έτους για τη 
μέτρηση των βασικών καταχωρίσεων στον 
κατάλογο. Πάντως, πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι οι διαρροές λόγω της 
χρησιμοποίησης φυτοφαρμάκων είναι 
δυνατό να διαφέρουν σημαντικά από έτος σε 
έτος λόγω των διαφορετικών ρυθμών 
χρησιμοποίησης, π.χ. εξ αιτίας διαφορετικών 
κλιματικών συνθηκών. Κατά συνέπεια, στην 
περίπτωση ορισμένων ουσιών 
καλυπτόμενων από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων[15], τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέγουν τριετή περίοδο 
αναφοράς σχετικά με τις ουσίες αυτές.

(16) Για να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι 
ανάγκες τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλη 
περίοδο αναφοράς ενός έτους για τη 
μέτρηση των βασικών καταχωρίσεων στον 
κατάλογο. Μολονότι οι διαρροές λόγω της 
χρησιμοποίησης φυτοφαρμάκων είναι 
δυνατό να διαφέρουν σημαντικά από έτος σε 
έτος λόγω των διαφορετικών ρυθμών 
χρησιμοποίησης, π.χ. εξ αιτίας διαφορετικών 
κλιματικών συνθηκών ή εναλλαγής 
καλλιεργειών, η ρύπανση κατά τη διάρκεια 
μιας περιόδου καλλιέργειας μπορεί ήδη να 
βλάψει του υδρόβιους οργανισμούς και να 
εμποδίσει άλλες χρήσεις, όπως π.χ. την 
εξαγωγή πόσιμου ύδατος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η ρύπανση κατά την 
περίοδο χρήσης αντικατοπτρίζεται σωτά 
στην περίπτωση ορισμένων ουσιών 
καλυπτόμενων από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων[15], τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
την περίοδο χρήσης των συγκεκριμένων 
ουσιών ως περίοδο αναφοράς σχετικά με 
τις ουσίες αυτές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διεξάγουν μετρήσεις για τα 
χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα και να μην χρησιμοποιούν τις χαμηλές, χειμωνιάτικες τιμές 
για να συγκαλύπτουν τις καλοκαιρινές υπερβάσεις.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 41
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18Α (νέα)

(18α) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
προβλέπει την πραγματοποίηση 
αναθεώρησης για την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των κριτηρίων 
προσδιορισμού των ανθεκτικών, 
βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών ουσιών. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να τροποποιήσει 
κατάλληλα το παράρτημα Χ της οδηγίας 
2000/6/ΕΚ, μόλις τροποποιηθούν τα 
κριτήρια που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 42
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 22α (νέα)

(22α) Σύμφωνα με το άρθρο 174 της 
Συνθήκης, όπως επαναλαμβάνεται στην 
οδηγία 2000/60/ΕΚ, η κοινοτική πολιτική 
για το περιβάλλον πρέπει να βασίζεται στις 
αρχές της προφύλαξης και της 
προληπτικής δράσης, καθώς και στην 
αρχή « ο ρυπαίνων πληρώνει».
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφέρεται καθαρά ότι έχει εφαρμογή η αρχή της πρόληψης, ότι θα πρέπει να 
λαμβάνονται προληπτικά μέτρα και ότι η ρύπανση θα πρέπει κατά προτεραιότητα να 
καταπολεμάται στην πηγή της, ο δε ρυπαίνων πρέπει να πληρώνει.

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 43
ΑΡΘΡΟ 1

Η παρούσα οδηγία καθορίζει πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος για ουσίες 
προτεραιότητας και ορισμένους άλλους 
ρύπους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, η παρούσα οδηγία καθορίζει 
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για 
ουσίες προτεραιότητας και ορισμένους 
άλλους ρύπους, με στόχο

(α) τη μείωση των απορρίψεων, των 
εκπομπών και των διαρροών ουσιών 
προτεραιότητας· και
(β) στο μέτρο του πρακτικά δυνατού, τον 
τερματισμό των απορρίψεων, των 
εκπομπών και των διαρροών επικίνδυνων 
ουσιών,
σύμφωνα με τα άρθρα 1, 4 και 16 της 

οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για την επίτευξη 
καλής χημικής κατάστασης για όλα τα 
επιφανειακά ύδατα έως το 2015 και την 
πρόληψη περαιτέρω υποβάθμισης της 
ποιότητας των υδάτων.  Έως το 2020 η 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 21(2) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
έκθεση σχετικά με την επιτυχία στην 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας όσον 
αφορά την επίτευξη, στο μέτρο του 
δυνατού, συγκεντρώσεων που να 
πλησιάζουν τα φυσικά επίπεδα 
συγκεντρώσεων για όλες τις ουσίες που
απαντώνται στη φύση και πρακτικά 
μηδενικές συγκεντρώσεις για όλες τις 
περιλαμβανόμενες συνθετικές ουσίες. Οι 
στόχοι που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία πρέπει να θεωρούνται στόχοι στο 
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πλαίσιο του άρθρου 4 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο συνδέεται με τον απώτερο στόχο της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα και δείχνει ότι 
στόχος δεν είναι μόνο η προστασία του περιβάλλοντος και την δημόσιας υγείας αλλά και 
επίτευξη της προστασίας αυτής στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα, όπως ορίζεται στο άρθρο 16.  Είναι ουσιαστικό, η Επιτροπή να προβεί σε αναθεώρηση 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων 
της.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 44
ΑΡΘΡΟ 1

Η παρούσα οδηγία καθορίζει πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος για ουσίες 
προτεραιότητας και ορισμένους άλλους 
ρύπους. 

Η παρούσα οδηγία καθορίζει μέτρα για τον 
περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων και 
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για 
ουσίες προτεραιότητας και ορισμένους 
άλλους ρύπους, με στόχο 
(α) τη μείωση των απορρίψεων, των 
εκπομπών και των διαρροών ουσιών 
προτεραιότητας έως το 2015, και
(β) τον τερματισμό των απορρίψεων, 
εκπομπών και διαρροών επικίνδυνων 
ουσιών προτεραιότητας, σύμφωνα με τα 
άρθρα 1, 4 και 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
για την επίτευξη καλής χημικής 
κατάστασης για όλα τα επιφανειακά 
ύδατα. Στόχος είναι επίσης η πρόληψη της 
περαιτέρω υποβάθμισης της ποιότητας 
των υδάτων, η επίτευξη, έως το 2020, 
συγκεντρώσεων που να πλησιάζουν τα 
φυσικά επίπεδα συγκεντρώσεων για όλες 
τις ουσίες που απαντώνται στη φύση, και 
πρακτικά μηδενικές συγκεντρώσεις για 
όλες τις περιλαμβανόμενες ανθρωπογενείς 
συνθετικές ουσίες, σύμφωνα με τις διεθνείς 
συμφωνίες για την προστασία της 
θάλασσας. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση και τον 
τερματισμό της ρύπανσης.

Τροπολογία: Jan Mulder και Jules Maaten

Τροπολογία 45
ΑΡΘΡΟ 1

Η παρούσα οδηγία καθορίζει πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος για ουσίες 
προτεραιότητας και ορισμένους άλλους 
ρύπους.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000 και χάριν της 
αξιολόγησης της καλής χημικής 
κατάστασης επιφανειακών υδάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής της 
οδηγίας, η παρούσα οδηγία καθορίζει 
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για τις 
ουσίες προτεραιότητας και για ορισμένους 
άλλους ρύπους που εμφαίνονται στο άρθρο 
16, παράγραφοι 7 και 10 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρώτα απ' όλα αυτή η τροπολογία καθιστά σαφές ότι η εφαρμογή όλων των διατάξεων της
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (2006/60/ΕΚ) παραμένει άθικτη διασφαλίζοντας με τον τρόπο 
αυτό την ασφάλεια δικαίου. Δεύτερον εξασφαλίζει τη συνέπεια της παρούσας οδηγίας με τους 
ορισμούς, τους στόχους και τις διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα αποφεύγοντας με τον 
τρόπο αυτό τις διαφορές ερμηνείας.  

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 46
ΑΡΘΡΟ 1

Η παρούσα οδηγία καθορίζει πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος για ουσίες 
προτεραιότητας και ορισμένους άλλους 
ρύπους.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, η παρούσα οδηγία καθορίζει 
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για 
ουσίες προτεραιότητας και για επικίνδυνες 
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ουσίες προτεραιότητας που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της χημικής 
κατάστασης των επιφανειακών υδάτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι όροι "ορισμένους άλλους ρύπους" θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση με το Παράρτημα V 
της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, μολονότι δεν υπάρχουν λόγοι για διαφοροποίηση μεταξύ 
ουσιών προτεραιότητας και άλλων ρύπων. 

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι 8 ρύποι που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο I της οδηγίας 76/464 συγκαταλέγονται μεταξύ των "επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας" που απαριθμούνται στο Παράρτημα I του ανά χείρας κειμένου καθώς και 
προστίθενται στο Παράρτημα Χ της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, όπως προτείνεται στις 
τροπολογίες 16, 17 και 19 του εισηγητή. Η έγκριση αυτής της τροπολογίας θα συνεπάγεται τη 
διόρθωση του κειμένου όλων των άρθρων που αναφέρονται στα μέρη Α και Β του 
Παραρτήματος Ι.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 47
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ (νέο)

Οι στόχοι που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία αντιμετωπίζονται ως στόχοι υπό 
την έννοια του άρθρου 4(1)(α) της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και υπόκεινται στις διατάξεις 
των παραγράφων 4, 5, 6, 7 και 8 του ίδιου 
άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αξιοποιούν τους πόρους τους αποτελεσματικά, 
προκειμένου να αποκομίζεται το μέγιστο δυνατό όφελος για το περιβάλλον, και όχι να 
δεσμεύουν πληθώρα πόρων σε μέτρα με σχετικά χαμηλό περιβαλλοντικό όφελος.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 48
ΑΡΘΡΟ 2, ΤΙΤΛΟΣ

Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος Αξιολόγηση της συμμόρφωσης πρότυπα 
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ποιότητας περιβάλλοντος

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αξιοποιούν τους πόρους τους αποτελεσματικά, 
προκειμένου να αποκομίζεται το μέγιστο δυνατό όφελος για το περιβάλλον, και όχι να 
δεσμεύουν δυσανάλογα υψηλό επίπεδο πόρων για μέτρα με σχετικά χαμηλό περιβαλλοντικό 
όφελος.

Η παρούσα τροπολογία καταργεί την αναφορά σε «μέγιστες επιτρεπτές συγκεντρώσεις». Τέτοια 
πρότυπα μπορεί να αδικήσουν τα πιο επιμελή κράτη μέλη και να ενθαρρύνουν τη χρήση των 
ελάχιστων συχνοτήτων δειγματοληψίας (διότι όσο περισσότερα δείγματα λαμβάνονται τόσο 
μεγαλώνει ο κίνδυνος ένα από αυτά να μην ανταποκρίνεται σε μία ΜΕΣ με αποτέλεσμα το 
υδάτινο σώμα να μην ικανοποιεί τα κριτήρια της καλής κατάστασης).

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 49
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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

1. Για την επίτευξη καλής χημικής 
κατάστασης των επιφανειακών υδάτων σε 
επιφανειακά υδάτινα σώματα σύμφωνα με 
το άρθρο 4(1)(α) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
οι μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις ρύπων που 
αναφέρονται στα μέρη Α και Β του 
παραρτήματος Ι δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος που καθορίζονται στο 
παράρτημα αυτό, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3 του μέρους Γ του 
παραρτήματος Ι.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση προς τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο μέρος Γ του 
Παραρτήματος I. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αξιοποιούν τους πόρους τους αποτελεσματικά, 
προκειμένου να αποκομίζεται το μέγιστο δυνατό όφελος για το περιβάλλον, και όχι να 
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δεσμεύουν δυσανάλογα υψηλό επίπεδο πόρων για μέτρα με σχετικά χαμηλό περιβαλλοντικό 
όφελος.

Η παρούσα τροπολογία καταργεί την αναφορά σε «μέγιστες επιτρεπτές συγκεντρώσεις». Τέτοια 
πρότυπα μπορεί να αδικήσουν τα πιο επιμελή κράτη μέλη και να ενθαρρύνουν τη χρήση των 
ελάχιστων συχνοτήτων δειγματοληψίας (διότι όσο περισσότερα δείγματα λαμβάνονται τόσο 
μεγαλώνει ο κίνδυνος ένα από αυτά να μην ανταποκρίνεται σε μία ΜΕΣ με αποτέλεσμα το 
υδάτινο σώμα να μην ικανοποιεί τα κριτήρια της καλής κατάστασης). 

Τροπολογία: Jan Mulder και Jules Maaten

Τροπολογία 50
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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

1. Τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για 
τις ουσίες προτεραιότητας, εκφραζόμενα ως 
ετήσιος μέσος όρος, περιλαμβανομένων 
των ρύπων που εμφαίνονται στην οδηγία 
91/414/ΕΟΚ και στην οδηγία 2003/53/ΕΚ1, 
και ως μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση, 
περιλαμβάνονται στο Μέρος Α του 
Παραρτήματος I και για ορισμένους άλλους 
ρύπους στο Μέρος Β του Παραρτήματος I. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση προς τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο μέρος Γ του 
Παραρτήματος I.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις 
διατάξεις του μέρους Γ του Παραρτήματος 
I κατά την αξιολόγηση της καλής 
κατάστασης των επιφανειακών υδάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.  
_____________________
1 Οδηγία αριθ. 2003/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 
2003 για την τροποποίηση για 26η φορά της 
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης 
μερικών επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων (εννεϋλοφαινόλη, 
αιθοξυλιωμένη εννεϋλοφαινόλη και κονία) (ΕΕ L 
178 της 17.7.2003, σελ. 24).

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία εξασφαλίζει τη συνέπεια της παρούσας οδηγίας με τους ορισμούς, τους 
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στόχους και τις διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τις 
διαφορές ερμηνείας.  

Πρέπει, επιπλέον, να δηλώνεται ρητώς ότι και στην περίπτωση των ρύπων που καλύπτονται 
από τις οδηγίες 91/414/ΕΟΚ και 2003/53/ΕΚ, τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για 
τις ουσίες προτεραιότητας πρέπει να εκφράζονται ως ετήσιος μέρος όρος. Το να εκφράζονται 
αυτοί οι ρύποι ως μέσος όρος κατά την περίοδο χρήσης είναι πρακτικά αδύνατον καθώς τούτο 
θα απαιτούσε τεράστιες ποσότητες δεδομένων σχετικά με τη χρήση αυτών των ουσιών, που 
διαφέρουν μεταξύ άλλων ανά ουσία, ανά περιοχή και ανά έτος. Η μέγιστη επιτρεπόμενη 
συγκέντρωση προβλέπει ήδη όρια για τις συγκεντρώσεις αυτών των ουσιών κατά την περίοδο 
χρήσης.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 51
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
σύνθεση των επιφανειακών υδάτων τους 
ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος για τις ουσίες 
προτεραιότητας στα ύδατα, τα ιζήματα και 
τους ζώντες οργανισμούς, εκφραζόμενα ως 
ετήσιος μέσος όρος ή ως μέσος όρος για 
την περιοδο εφαρμογής στην περίπτωση 
των ρύπων που καλύπτονται από την 
οδηγία 91/414/ΕΟΚ, και ως μέγιστη 
επιτρεπόμενη συγκέντρωση, όπως ορίζεται 
στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι, και στα 
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για 
ρύπους που παρατίθενται στο Μέρος Β του 
παραρτήματος Ι. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση προς τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο μέρος Γ του 
Παραρτήματος I. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση προς τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο μέρος Γ του 
Παραρτήματος I. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση και τον 
τερματισμό της ρύπανσης.
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Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 52
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
σύνθεση των επιφανειακών υδάτων τους 
ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος για τις ουσίες 
προτεραιότητας, εκφραζόμενα ως ετήσιος 
μέσος όρος ή ως μέσος όρος για την 
περιοδο εφαρμογής στην περίπτωση των 
ρύπων που καλύπτονται από την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ, και ως μέγιστη επιτρεπόμενη 
συγκέντρωση, όπως ορίζεται στο Μέρος Α 
του Παραρτήματος Ι, και στα πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος για ρύπους που 
παρατίθενται στο Μέρος Β του 
παραρτήματος Ι. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση προς τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο μέρος Γ του 
Παραρτήματος I.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση προς τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο μέρος Γ του 
Παραρτήματος I.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 40: Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να διεξάγουν μετρήσεις για τα χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα και να μην 
χρησιμοποιούν τις χαμηλές, χειμωνιάτικες τιμές για να συγκαλύπτουν τις καλοκαιρινές 
υπερβάσεις.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 53
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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

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

συγκέντρωση, όπως ορίζεται στο Μέρος Α 
του Παραρτήματος Ι, και στα πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος για ρύπους που 
παρατίθενται στο Μέρος Β του 
Παραρτήματος Ι.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση προς τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο μέρος Γ του 
Παραρτήματος I.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση προς τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο μέρος Γ του 
Παραρτήματος I.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει εκείνο που αναφέρεται ήδη σαφώς στο άρθρο 16.7 της 
οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, δηλ. ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις ΠΠΠ για 
τα επιφανειακά ύδατα, τα ιζήματα και τους ζώντες οργανισμούς. Συνδέεται με την τροπολογία 1 
στην αιτιολογική σκέψη 10 και την τροπολογία 4 στο άρθρο 2 παρ. 3, του ίδιου συντάκτη. 

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 54
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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

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

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν πάντα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου οι 
επιχειρήσεις που διοχετεύουν σε υδάτινα 
σώματα λύματα τα οποία περιέχουν ουσίες 
προτεραιότητας να χρησιμοποιούν τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στην 
παραγωγή και στην επεξεργασία των 
λυμάτων. Για τούτο πρέπει να βασίζονται 
στα αποτελέσματα της ανταλλαγής 
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πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 16 
παρ. 2 της οδηγίας 96/61/ΕΚ.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση προς τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο μέρος Γ του 
Παραρτήματος I.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση προς τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο μέρος Γ του 
Παραρτήματος I.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την απαίτηση για εφαρμογή της αρχής των "βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών" που 
παγιώνεται στην οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης 
(96/61/ΕΚ)τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να μειώσουν τις εκπομπές ουσιών προτεραιότητας από 
σημειακές πηγές αποτελεσματικά, χωρίς επίπτωση στον ανταγωνισμό και σύμφωνα με την αρχή 
της υπαιτιότητας.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 55
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1α. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι τα υδάτινα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου 
ύδατος τηρούν την οδηγία του Συμβουλίου 
98/83/ΕΚ της 3ης Νοεμβρίου 1998. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να κατοχυρώνεται η συνέπεια προς την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 56
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συντονιστεί η παρακολούθηση των υδάτινων ρευμάτων που διέρχονται από 
διάφορα κράτη μέλη, προκειμένου η ρύπανση να αντιμετωπίζεται στην πηγή.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 57
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

2. Στις περιπτώσεις όπου ρύποι οι οποίοι 
παρατίθενται στο μέρος Α ή το μέρος Β 
του παραρτήματος Ι ενδέχεται να 
συσσωρευτούν σε ιζήματα ή ζώντες 
οργανισμούς σε υδάτινο σώμα, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν την απαιτούμενη 
παρακολούθηση σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
προκειμένου να εκτιμηθεί:
(α) ο κίνδυνος που οι εν λόγω ρύποι θέτουν 
στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 4 
της παρούσας οδηγίας· και
(β) η αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 της 
παρούσας οδηγίας για την αντιμετώπιση 
κινδύνων που οι εν λόγω ρύποι θέτουν στην 
επίτευξη των στόχων του άρθρου 4 της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην επίτευξη των προτεινόμενων ΠΠΠ, 
που έχουν καθοριστεί στο απαιτούμενο επίπεδο για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών.
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 58
ΑΡΘΡΟ 2; ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

2. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τις 
συγκεντρώσεις ουσιών που αναφέρονται 
στα μέρη Α και Β του παραρτήματος Ι σε 
ιζήματα και σε ζώντες οργανισμούς, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη (10) σ. 6 και το άρθρο 2 παρ. 2 της πρότασης της Επιτροπής δεν 
συμβιβάζονται με τη διαπίστωση που αναφέρεται ρητώς στην αιτιολογική σκέψη (10) σ. 1, ότι 
δεν υπάρχουν σε κοινοτικό επίπεδο ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τις ουσίες 
προτεραιότητας στους ζώντες οργανισμούς και τα ιζήματα: Αφενός δεν καθορίζονται πρότυπα 
ποιότητας για ζώντες οργανισμούς και ιζήματα, λόγω έλλειψης στοιχείων, και αφετέρου τα 
πρότυπα ποιότητας για τα επιφανειακά ύδατα μεταφέρονται στην πράξη αυτούσια στους ζώντες 
οργανισμούς και τα ιζήματα. 

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 59
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση και τον 
τερματισμό της ρύπανσης.



AM\631286EL.doc 33/150 PE 378.727v01-00

EL

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 60
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
σημειώνεται υπέρβαση των ακόλουθων 
συγκεντρώσεων εξαχλωλοβενζολίου, 
εξαχλωροβουταδιενίου και υδραργύρου
στους ιστούς (υγρό βάρος) θηρευόμενων 
ιχθύων, μαλακίων, οστρακόδερμων και 
άλλων ζώντων οργανισμών:

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
σημειώνεται υπέρβαση των ακόλουθων 
συγκεντρώσεων των ουσιών που 
αναφέρνται κατωτέρω στους ιστούς (υγρό 
βάρος) θηρευόμενων ιχθύων, μαλακίων, 
οστρακόδερμων και άλλων ζώντων 
οργανισμών και στα ιζήματα (ζηρό βάρος):

Or. en

Αιτιολόγηση

Διάφορες από τις ουσίες που προτείνει η Επιτροπή στο παράρτημα Α είναι σαφώς λιπόφιλες 
και/ή χαμηλής υδατοδιαλυτότητας, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται κυρίως στα ιζήματα και 
τους ζώντες οργανισμούς και να μην διαλύονται στην υδάτινη στήλη. Η ανάλυση των ουσιών 
αυτών στα ύδατα είναι συχνά δύσκολη και χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα, με 
αποτέλεσμα να μην εντοπίζονται πάντα ουσίες προτεραιότητας που προκαλούν σοβαρά 
περιβαλλοντικά προβλήματα και είναι τοξικές για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Οι προστιθέμενες ουσίες έχουν όλες χαμηλή υδατοδιαλυτότητα, από δε τα σχετικά δελτία 
δεδομένων (που καταρτίζονται και συζητούνται στο πλαίσιο διαβούλευσης με το Συμβουλευτικό 
Φόρουμ Ειδικών για τις ουσίες προτεραιότητας και την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα 
πρότυπα ποιότητας, αναθεωρούνται δε από την ΕΕΤΟΠ) και την αξιολόγηση αντικτύπου της 
Επιτροπής, SEC (2006) 947, προκύπτει σαφώς ότι συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα και/τα 
ιζήματα.
Συνδέεται με την τροπολογία 33 στην αιτιολογική σκέψη 10 και την τροπολογία 53 στο άρθρο 2 
παρ. 1, του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 61
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ A (νέο)

γα) 247 µg/kg υγρού βάρους για τον 
πενταβρωμοδιφενυλαιθέρα,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο πενταβρωμοδιφενυλαιθέρας συσσωρεύεται στην τροφική αλυσία (βλ. αξιολόγηση αντικτύπου 
της Επιτροπής SEC (2006) 947) και θα πρέπει επομένως να αποτελεί αντικείμενο μετρήσεων 
στους ζώντες οργανισμούς.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 62
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ B (νέο)

γβ) 16.6 mg/kg υγρού βάρους για τα C10-
13-χλωροαλκάνια,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα C10-13-χλωροαλκάνια συσσωρεύονται στην τροφική αλυσία (βλ. αξιολόγηση αντικτύπου 
της Επιτροπής SEC (2006) 947) και θα πρέπει επομένως να αποτελούν αντικείμενο μετρήσεων 
στους ζώντες οργανισμούς.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 63
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ Γ (νέο)

γγ) 2.9 mg/kg υγρού βάρους για το φθαλικό 
δι(2-αιθυλεξυλιο) (ΦΔΑΕ - DEHP) |

Or. en

Αιτιολόγηση

Το φθαλικό δι(2-αιθυλεξυλιο) (ΦΔΑΕ - DEHP) συσσωρεύεται στην τροφική αλυσία (βλ. 
αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής SEC (2006) 947) και θα πρέπει επομένως να αποτελεί 
αντικείμενο μετρήσεων στους ζώντες οργανισμούς.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 64
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ Δ (νέο)
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γδ) 367 µg/kg υγρού βάρους για το 
πενταχλωροβενζόλιο, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πενταχλωροβενζόλιο συσσωρεύεται στην τροφική αλυσία (βλ. αξιολόγηση αντικτύπου της 
Επιτροπής SEC (2006) 947) και θα πρέπει επομένως να αποτελεί αντικείμενο μετρήσεων στους 
ζώντες οργανισμούς.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 65
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ Ε (νέο)

γε) 129 µg/kg ξηρού βάρους για το 
φθορανθένιο (σε ίζημα).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το φθορανθένιο συσσωρεύεται στα ιζήματα (βλ. αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής SEC 
(2006) 947) και θα πρέπει επομένως να αποτελεί αντικείμενο μετρήσεων στο συγκεκριμένο 
υπόστρωμα.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 66
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΔΑΦΙΟ 2

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

Η  παρακολούθηση άλλων ουσιών του 
παραρτήματος Ι μπορεί να γίνει επίσης σε 
ιζήματα ή σε ζώντες οργανισμούς αντί σε 
ύδατα, αν τα κράτη μέλη το κρίνουν 
περισσότερο ενδεδειγμένο και οικονομικά 
αποδοτικότερο. Αν εντοπιστούν 
σημαντικές συγκεντρώσεις ουσιών και τα 
κράτη μέλη θεωρήσουν ότι υπάρχει 
κίνδυνος να μην τηρούνται τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας για τα 
ύδατα, απαιτείται παρακολούθηση στα 
ύδατα προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση προς τα περιβαλλοντικά 
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πρότυπα ποιότητας για τα ύδατα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί, στο μέτρο του δυνατού, ο εντοπισμός των προβλημάτων σε σχέση με 
ουσίες προτεραιότητας στο υδάτινο περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ευελιξία 
ώστε η παρακολούθηση ουσιών του παραρτήματος Ι μπορεί να γίνει επίσης σε ιζήματα ή σε 
ζώντες οργανισμούς αντί σε ύδατα, αν το κρίνουν περισσότερο ενδεδειγμένο και οικονομικά 
αποδοτικότερο. Αν, ωστόσο, εντοπιστούν σημαντικές συγκεντρώσεις ουσιών, πρέπει να 
πραγματοποιείται πρόσθετη παρακολούθηση των υδάτων.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 67
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΔΑΦΙΟ 2

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περιβαλλοντικά ποιοτικά πρότυπα θα πρέπει να είναι αρκετά αυστηρά ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα ύδατα όσο και οι ζώντες οργανισμοί. Η θέπιση πρόσθετων προτύπων 
για τουτς ζώντες οργανισμούς θα περιπλέξουν την παρακολούθηση.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 68
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

3α. Το αργότερο 12 μήνες μετά την 
υποβολή των καταλόγων από τα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για 
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πρότυπα ποιότητας που αφορούν τις 
συγκεντρώσεις των ουσιών 
προτεραιότητας στα ιζήματα και τους 
ζώντες οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν τη μη αύξηση των επιπέδων στους ζώντες 
οργανισμούς και τα ιζήματα προϋποθέτει την ανάληψη δράσης εκ μέρους της Επιτροπής σε 
σχέση με τα πρότυπα ποιότητας, όπως επιβάλλει το άρθρο 16(7) της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα. Κατάλληλος χρόνος για τούτο θα ήταν ένα έτος μετά την υποβολή των συμπερασμάτων 
των κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες προτεραιότητας στα ιζήματα και τους ζώντες 
οργανισμούς. 

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 69
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

3α. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
συμμορφωθούν με την οδηγία 98/ 83/ΕΚ 
και να διαχειρίζονται τα χρησιμοποιούμενα 
επιφανειακά ύδατα που χρησιμοποιούνται 
για τη συλλογή ποσίμου ύδατος σύμφωνα 
με το άρθρο 7 της οδηγίας 2000 / 60 /ΕΚ. 
Κατόπιν τούτου η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εν λόγω 
απαιτήσεων, λόγω των οποίων ενδέχεται 
να απαιτούνται αυστηρότερα πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 12 θα έπρεπε να είναι άρθρο. Το άρθρο 16 της ΟΠΥ περιλαμβάνει ρητή 
αναφορά στην προστασία του συλλεγόμενου πόσιμου ύδατος. Για το πόσιμο νερό απαιτούνται 
πρότυπα αυστηρότερα από τις ΠΠΠ που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 70
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

3α. Τα κράτη μέλη τηρούν την οδηγία 
98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης 
Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και 
διαχειρίζονται τις επιφανειακές υδάτινες 
μάζες που χρησιμοποιούνται για την 
άντληση πόσιμου ύδατος σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.  Κατόπιν 
τούτου η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη αυτών των διατάξεων, λόγω 
των οποίων ενδέχεται να απαιτούνται 
αυστηρότερα πρότυπα. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 16, παράγραφος 1 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα αναφέρεται ειδικά στην 
προστασία του πόσιμου ύδατος. Αυτή η οδηγία έχει σχέση με την προστασία των υδάτινων 
συστημάτων εν γένει. Τα υδάτινα συστήματα που προορίζονται για την άντληση πόσιμου ύδατος 
απαιτούν πιο ειδικά μέτρα και πρότυπα για να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 7, 
παράγραφος 3 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (περιορισμός του καθαρισμού των υδάτων).

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 71
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Β (νέο)

3β. Οι περιπτώσεις στις οποίες η τήρηση 
των προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος 
δεν είναι τεχνικώς εφικτή ή οδηγεί σε 
δυσανάλογο κοινωνικό ή οικονομικό 
κόστος εξετάζονται δυνάμει των άρθρων 4, 
παράγραφοι 4, 5 και 6 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, με σκοπό να καθορισθεί η 
πλέον αποδοτική ως προς το κόστος και 
αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη 
προσέγγιση για την υλοποίηση του στόχου 
που ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, 
στοιχείο (α) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να διασφαλισθεί ότι εφαρμόζεται το άρθρο 4 της οδηγίας για τα ύδατα δεδομένης 
της εγγενούς αβεβαιότητας των τιμών των προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος. Αυτή η 
αβεβαιότητα οφείλεται στην έλλειψη έρευνας όσον αφορά τις επιπτώσεις, την παρακολούθηση 
και τον υπολογισμό του υπό εξέταση ρύπου. Για να τηρείται η οδηγία και για να αποφεύγεται το 
δυσανάλογο κόστος (όπως το κόστος για επιπρόσθετες τεχνικές επεξεργασίας που μπορεί να 
μην είναι απαραίτητες) χρειάζεται ελαστικότητα. Το κόστος του αντικτύπου στο περιβάλλον 
μπορεί να μειωθεί ή ακόμη και να αποφευχθεί επιτρέποντας περιορισμένη καθυστέρηση οπότε 
παρέχεται χρόνος για να καρποφορήσουν τα τρέχοντα μέτρα. 

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 72
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Η Επιτροπή εξετάζει την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, καθώς και τα 
συμπεράσματα εκτιμήσεων επικινδυνότητας 
όπως αναφέρεται στα στοιχεία α και β του 
άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, και, εφόσον είναι αναγκαίο,
προτείνει την αναθεώρηση των προτύπων 
ποιότητας περιβάλλοντος που περιέχονται 
στα Μέρη Α και Β του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας οδηγίας.

4. Η Επιτροπή εξετάζει την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, καθώς και τα 
συμπεράσματα εκτιμήσεων επικινδυνότητας 
όπως αναφέρεται στα στοιχεία α και β του 
άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, και προτείνει, τουλάχιστον ανά 
τετραετία, την αναθεώρηση των προτύπων 
ποιότητας περιβάλλοντος που περιέχονται 
στα Μέρη Α και Β του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει την υποχρέωση της Επιτροπής που απορρέει από το 
άρθρο 16(4) για την αναθεώρηση της πρότασής της τουλάχιστον ανά τετραετία.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 73
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Η Επιτροπή εξετάζει την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, καθώς και τα 
συμπεράσματα εκτιμήσεων επικινδυνότητας 
όπως αναφέρεται στα στοιχεία α και β του 
άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, και, εφόσον είναι αναγκαίο,

4. Η Επιτροπή εξετάζει την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, χρησιμοποιώντας 
συστηματικά τη βάση δεδομένων που έχει 
δημιουργηθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
1907/2006 για τον εντοπισμό ουσιών 
επιβλαβών για τους υδρόβιους 
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προτείνει την αναθεώρηση των προτύπων 
ποιότητας περιβάλλοντος που περιέχονται 
στα Μέρη Α και Β του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας οδηγίας.

οργανισμούς, συσσωρεύσιων ή 
ανθεκτικών, καθώς και τα συμπεράσματα 
εκτιμήσεων επικινδυνότητας όπως 
αναφέρεται στα στοιχεία α και β του άρθρου 
16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
και προτείνει, τουλάχιστον ανά τετραετία,
την αναθεώρηση των προτύπων ποιότητας 
περιβάλλοντος που περιέχονται στα Μέρη Α 
και Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι η Επιτροπή θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα που 
καθίστανται διαθέσιμα μέσω του REACH για τον περαιτέρω εντοπισμό ουσιών προτεραιότητας 
και αποσαφηνίζει ότι διατηρείται η υποχρέωση της Επιτροπής που απορρέει από το άρθρο 
16(4) να αναθεωρεί την πρότασή της τουλάχιστον ανά τετραετία.

Τροπολογία: Henrik Lax

Τροπολογία 74
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Η Επιτροπή εξετάζει την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, καθώς και τα 
συμπεράσματα εκτιμήσεων επικινδυνότητας 
όπως αναφέρεται στα στοιχεία α και β του 
άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, και, εφόσον είναι αναγκαίο,
προτείνει την αναθεώρηση των προτύπων 
ποιότητας περιβάλλοντος που περιέχονται 
στα Μέρη Α και Β του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας οδηγίας.

4. Η Επιτροπή εξετάζει την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, καθώς και τα 
συμπεράσματα εκτιμήσεων επικινδυνότητας 
όπως αναφέρεται στα στοιχεία α και β του 
άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, και προτείνει, τουλάχιστον ανά 
τετραετία, την αναθεώρηση των προτύπων 
ποιότητας περιβάλλοντος που περιέχονται 
στα Μέρη Α και Β του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει την υποχρέωση της Επιτροπής που απορρέει από το 
άρθρο 16(4) για την αναθεώρηση της πρότασής της τουλάχιστον ανά τετραετία.

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 75
Άρθρο 2, παράγραφος 4, εδάφιο 1 α (νέο) 
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Η Επιτροπή εξετάζει τις πλέον πρόσφατες 
επιστημονικές πληροφορίες και την 
τεχνική πρόοδο όσον αφορά τις ουσίες που 
συσσωρεύονται σε ιζήματα και ζώντες 
οργανισμούς και καταρτίζει πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος σε σχέση με 
αυτές. 

Or. fi

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκοπιμότερο να καταγράφονται οι συσσωρευτικές ουσίες από ιζήματα και ζώντες 
οργανισμούς παρά από το νερό. 

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 76
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα)

4α. Τα ποιοτικά πρότυπα που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 έως 3 εφαρμόζονται, 
με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της 
οδηγίας 98/83/ΕΚ, και για τη διαχείριση 
των επιφανειακών υδάτων που 
χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πόσιμου 
ύδατος, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ που μπορεί να 
επιβάλλει αυστηρότερα πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 77
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα)

4α. Το αργότερο ένα έτος μετά την 
υποβολή των καταλόγων από τα κράτη 
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μέλη, η Επιτροπή αναθεωρεί τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στα μέρη Α και Β του 
παραρτήματος Ι και υποβάλλει πρόταση 
για πρότυπα ποιότητας των 
συγκεντρώσεων των ουσιών αυτών στα 
ιζήματα και τους ζώντες οργανισμούς.
Οι τιμές ΠΠΠ για τους ζώντες 
οργανισμούς και τα ιζήματα 
καταχωρούνται στις στήλες 8 και 9 των 
μερών Α και Β του παραρτήματος Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 16.7 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα αναφέρεται ρητά  ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλει προτάσεις ΠΠΠ για τα επιφανειακά ύδατα, τα ιζήματα και τους ζώντες 
οργανισμούς. Επιπλέον, ακόμη και στα δελτία δεδομένων της Επιτροπής αναφέρεται ρητά ότι 
διάφορες από τις ουσίες προτεραιότητας συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα και/ή στα 
ιζήματα. Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι η Επιτροπή θα εκπληρώσει τη νομική της 
υποχρέωση βάσει της ΟΠΥ.

Τροπολογία: Henrik Lax

Τροπολογία 78
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 Α (νέα)

5α. Η Επιτροπή πρέπει έως τις …* και 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ να υποβάλει προτάσεις σχετικά 
με τις συγκεντρώσεις των ουσιών 
προτεραιότητας στα ιζήματα και τους 
ζώντες οργανισμούς. 

* Ένα έτος μετά τη θέσπιση της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι με την τρέχουσα πρόταση, η οποία δεν θεσπίζει 
πρότυπα για τα ιζήματα και τους ζώντες οργανισμούς, η Επιτροπή δεν έχει εκπληρώσει τη 
νομική υποχρέωσή της βάσει του άρθρου 16.7 της ΟΠΥ. Δεδομένου ότι πολλές από τις 
βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες μετρώνται καλύτερα σε είδη που βρίσκονται στο ανώτερο τμήμα της 
τροφικής αλυσίδας, είναι πολύ σημαντικό η παράλειψη αυτή να διορθωθεί όσο το δυνατόν 
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συντομότερα. 

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 79
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 Α (νέα)

5α. Το αργότερο ένα έτος μετά την 
υποβολή των καταλόγων από τα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για 
πρότυπα ποιότητας που αφορούν τις
συγκεντρώσεις των ουσιών 
προτεραιότητας στα ιζήματα και τους 
ζώντες οργανισμούς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν έχει εκπληρώσει ακόμη τη νομική υποχρέωσή της βάσει του άρθρου 16.7 της 
ΟΠΥ δεδομένου ότι δεν πρότεινε πρότυπα για τα ιζήματα και τους ζώντες οργανισμούς. 
Δεδομένου ότι πολλές από τις βιοσυσσωρεύσιμεςή ανθεκτικές ουσίες μετρώνται καλύτερα σε 
είδη που βρίσκονται στο ανώτερο τμήμα της τροφικής αλυσίδας, είναι πολύ σημαντικό η 
παράλειψη αυτή να διορθωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα. 

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 80
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 Α (νέα)

(5α) Αν για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών προτύπων ποιότητας 
απαιτείται η απαγόρευση ουσιών, η 
Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
για την τροποποίηση των ισχυουσών 
νομικών πράξεων ή τη θέσπιση νέων 
νομικών πράξεων σε κοινοτικό επίπεδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή καλείται να αντιδράσει σε ελλείψεις σε σχέση με τα ύδατα, οι οποίες είναι δυνατόν 
να αρθούν αποτελεσματικά με περιορισμούς στην παραγωγή και τη χρήση ορισμένων ουσιών, 
με νομικές πράξεις δεσμευτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εξίσου υποχρεωτικές για όλα τα 
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κράτη μέλη,  ιδιαίτερα στο πλαίσιο της οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώρηση, την 
αξιολόγηση, την έγκριση και τον περιορισμό των χημικών ουσιών (REACH).

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 81
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5Β (νέα)

(5β) Αν για ορισμένες εγκαταστάσεις, 
ουσίες ή σημειακές πηγές απαιτούνται 
οριακές τιμές εκπομπών σε κοινοτικό 
επίπεδο, στο πλαίσιο της αρχής "ο 
ρυπαίνων πληρώνει" και της αρχής της 
πρόληψης και για λόγους ενιαίας 
εφαρμογής από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
υποβάλλει σχετικές προτάσεις σύμφωνα με 
το άρθρο 18 της οδηγίας 96/61/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος προβλέπει το μέσο των 
κοινοτικών οριακών τιμών για την περίπτωση που διαπιστωθεί από την ανταλλαγή 
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 96/61/ΕΚ ανάγκη δράσης εκ μέρους της 
Κοινότητας. Η θέσπιση οριακών τιμών εκπομπών επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση στην οποία η 
επί πολλά έτη ριζικά διαφορετική εφαρμογή εκ μέρους κράτους μέλους προκαλεί την παραβίαση 
βασικών αρχών της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και ειδικότερα της αρχής της 
πρόληψης και της αρχής της υπαιτιότητας, και αποφεύξιμη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και 
εφόσον η κατάσταση αυτή συνεπάγεται σημαντική νόθευση του ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά (περιβαλλοντικό ντάμπιγκ).

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 82
ΑΡΘΡΟ 2 A (νέο)

Άρθρο 2α 
Προς επίτευξη του στόχου που τίθεται στο 
άρθρο 2, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν αυστηρότερους περιορισμούς 
για τη χρήση ή τη διάθεση ουσιών σε 
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σχέση με εκείνους που ορίζονται στην 
οδηγία 91/414/ΕΟΚ και στην οδηγία 
XX/XXXX/EΚ που την αντικαθιστά ή σε 
άλλες πράξεις της κοινοτικής νομοθεσίας. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αυτή η οδηγία δεν προβλέπει κανένα συμπληρωματικό μέτρο για τη διαχείριση των εκπομπών. 
Κατά συνέπεια τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τα ίδια τέτοια μέτρα 
οσάκις χρειάζεται. 

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 83
ΑΡΘΡΟ 2 A (νέο)

Άρθρο 2α
Ορισμός

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ισχύει ο ακόλουθος ορισμός:
1. "Περίοδος χρήσης" είναι το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν φυτοφάρμακα που 
περιέχουν την μετρούμενη ουσία 
προτεραιότητας ή τον μετρούμενο ρύπο, με 
βάση ρεαλιστικές εκτιμήσεις των 
αρμόδιων φορέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες 40, 52, 108, 109 και 130: Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει 
ότι τα φυτοφάρμακα πρέπει να υποβάλλονται σε μετρήσεις κατά το διάσημα της χρήσης τους. 
Με τον τρόπο αυτό δεν θα είναι δυνατή η μείωση του μέσου όρου με τις χαμηλότερες, χειμερινές 
τιμές, έτσι ώστε να μην συγκαλύπτονται παρατεταμένες περίοδοι υψηλων τιμών το καλοκαίρι.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 84
ΑΡΘΡΟ 3
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Μεταβατικός χώρος υπέρβασης διαγράφεται
(1) Τα κράτη μέλη καθορίζουν 
μεταβατικούς χώρους υπέρβασης, όπου οι 
συγκεντρώσεις ενός ή περισσότερων 
ρύπων είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα 
σχετικά πρότυπα ποιότητας
περιβάλλοντος, στο βαθμό που δεν 
επηρεάζεται η συμμόρφωση της υπόλοιπης 
επιφάνειας της υδάτινης μάζας προς τα 
υπόψη πρότυπα.
(2) Σε καθεμία περίπτωση τα κράτη μέλη 
οριοθετούν την έκταση των μερών των 
επιφανειακών υδάτινων μαζών των 
περικείμενων σε σημεία απόρριψης, τα 
οποία πρόκειται να καταταχθούν στους 
μεταβατικούς χώρους υπέρβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας. 
Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν περιγραφή 
κάθε οριοθέτησης στα σχέδιά τους για τη 
διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 13 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ. 
(3) Τα κράτη μέλη εκτελούν την 
επανεξέταση των αδειών που αναφέρονται 
στην οδηγία 96/61/ΕΚ ή στις 
προγενέστερες ρυθμίσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ζ της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με σκοπό τη 
σταδιακή μείωση της έκτασης κάθε 
μεταβατικού χώρου υπέρβασης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο οποίος 
προσδιορίζεται σε ύδατα όπου 
απορρίπτονται ουσίες προτεραιότητας.
(4) Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, να 
καθορίζει τη μέθοδο που πρέπει να 
χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για τον 
προσδιορισμό του μεταβατικού χώρου 
υπέρβασης. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η έννοια των μεταβατικών χώρων υπέρβασης, στους οποίους επιτρέπεται η παραβίαση των 
ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας του περιβάλλοντος και οι οποίοι πρέπει να εποπτεύονται από 
τα κράτη μέλη με υψηλό τεχνικό και γραφειοκρατικό κόστος, απορρίπτεται συνολικά.

Η τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων εποπτεύεται, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα και το μέρος Γ του παραρτήματος Ι της πρότασης οδηγίας, σε 
αντιπροσωπευτικά σημεία μέτρησης. Με τον τρόπο αυτό περιττεύει ο καθορισμός μεταβατικών 
χώρων υπέρβασης για κάθε επιμέρους σημείο απόρριψης.

Ο καθορισμός μεταβατικών χώρων υπέρβασης στα μέρη του υδάτινου σώματος που 
συνορεύουν με σημεία απόρριψης θα οδηγούσε, λόγω του πλήθους των μεμονωμένων 
περιπτώσεων προς εποπτεία, σε τεράστια πρόσθετη επιβάρυνση για την εφαρμογή και την 
υποβολή εκθέσεων. Η πρόσθετη επιβάρυνση -συγκρινόμενη με την εποπτεία σε 
αντιπροσωπευτικές θέσεις μέτρησης- θα ήταν εντελώς δυσανάλογη με το αναμενόμενο όφελος.

Επιπλέον, η ιδιαίτερη εποπτεία των «μεταβατικών χώρων υπέρβασης» δεν θα έχει νόημα αν 
θεσπιστούν και εφαρμοστούν απαιτήσεις περαιτέρω μείωσης των εκπομπών (πρότυπο 
εκπομπών: «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές») -πρβλ. τροπολογία στο άρθρο 2 παρ. 1.

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 85
ΑΡΘΡΟ 3

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

Or. en

Αιτιολόγηση

1.Η τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων εποπτεύεται, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα και το μέρος Γ του παραρτήματος Ι της πρότασης οδηγίας, σε 
αντιπροσωπευτικά σημεία μέτρησης. Με τον τρόπο αυτό περιττεύει ο καθορισμός μεταβατικών 
χώρων υπέρβασης για κάθε επιμέρους σημείο απόρριψης. Εξ άλλου, ο καθορισμός 
μεταβατικών χώρων υπέρβασης στα μέρη του υδάτινου σώματος που συνορεύουν με σημεία 
απόρριψης θα οδηγούσε, λόγω του πλήθους των μεμονωμένων περιπτώσεων προς εποπτεία, σε 
τεράστια πρόσθετη επιβάρυνση για την εφαρμογή και την υποβολή εκθέσεων. Η πρόσθετη 
επιβάρυνση -συγκρινόμενη με την εποπτεία σε αντιπροσωπευτικές θέσεις μέτρησης- θα ήταν 
εντελώς δυσανάλογη με το αναμενόμενο όφελος.

Τροπολογία: Henrik Lax

Τροπολογία 86
ΑΡΘΡΟ 3

Μεταβατικός χώρος υπέρβασης διαγράφεται
1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 
μεταβατικούς χώρους υπέρβασης, όπου οι 
συγκεντρώσεις ενός ή περισσότερων 



AM\631286EL.doc 49/150 PE 378.727v01-00

EL

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση "μεταβατικών χώρων υπέρβασης" δημιουργεί νομική ασάφεια δεδομένου ότι δεν 
μπορεί να δοθεί ορισμός. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας ΟΠΕΡ (96/61/ΕΚ), τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας πρέπει να πληρούνται στις σημειακές πηγές. Η χορήγηση 
εξαιρέσεων οδηγεί σε απαράδεκτη μόλυνση των ιχθύων που εισέρχονται στη μολυσμένη 
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περιοχή (χέλια, κ.λπ.). Η Επιτροπή δεν τεκμηριώνει με επαρκή επιχειρήματα την πρόταση για το 
συγκεκριμένο άρθρο. Όπως έχουν τα πράγματα, υπάρχει ορατός κίνδυνος η πρόταση αυτή να 
αμβλύνει την ισχύουσα νομοθεσία και τους στόχους της οδηγίας πλαισίου.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 87
ΑΡΘΡΟ 3

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση "μεταβατικών χώρων υπέρβασης" δημιουργεί νομική ασάφεια δεδομένου ότι δεν 
μπορεί να δοθεί ορισμός. Η απαλοιφή του "παράθυρου" αυτού βελτιώνει τη συνέπεια προς τη 
"συνδυασμένη προσέγγιση" που καθορίζεται στο άρθρο 10 της οδηγίας ΟΠΕΡ (96/61/ΕΚ) και 
στο άρθρο 10 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ, όπου οι σημειακές πηγές πρέπει 
να ικανοποιούν τα περιβαλλοντικά ποιοτικά πρότυπα. Η χορήγηση εξαιρέσεων θα οδηγούσε σε 
απαράδεκτη μόλυνση των ιχθύων που εισέρχονται στη μολυσμένη περιοχή (χέλια, κ.λπ.) και σε 
έμμεση έκθεση του ανθρώπου.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 88
ΑΡΘΡΟ 3

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταβατικοί χώροι υπέρβασης δεν ορίζονται κι ως εκ τούτου αποτελούν "παράθυρο" για την 
απόρριψη, την εκπομπή και την απώλεια ουσιών προτεραιότητας. Η υπέρβαση των οριακών 
τιμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε απαράδεκτη μόλυνση των ψαριών, με κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και κατά συνέπεια για τον αντίστοιχο αλιευτικό τομέα.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 89
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν μεταβατικούς 
χώρους υπέρβασης, όπου οι συγκεντρώσεις 
ενός ή περισσότερων ρύπων είναι δυνατό να 
υπερβαίνουν τα σχετικά πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος, στο βαθμό που δεν 
επηρεάζεται η συμμόρφωση της υπόλοιπης 
επιφάνειας της υδάτινης μάζας προς τα 
υπόψη πρότυπα.

1. Εάν δεν υπάρχουν τεχνικώς εφικτά μέσα 
για τον επαρκή καθαρισμό λυμάτων από 
μία ή περισσότερες σημειακές πηγές, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
μεταβατικούς χώρους υπέρβασης, όπου οι 
συγκεντρώσεις ενός ή περισσότερων ρύπων 
είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα σχετικά 
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, στο 
βαθμό που δεν επηρεάζεται η συμμόρφωση 
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της υπόλοιπης επιφάνειας της υδάτινης 
μάζας προς τα υπόψη πρότυπα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η υπέρβαση των προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος δικαιολογείται μόνον εάν δεν είναι 
τεχνικώς δυνατόν να καθαρισθούν επαρκώς τα λύματα. 

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 90
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν μεταβατικούς 
χώρους υπέρβασης, όπου οι συγκεντρώσεις 
ενός ή περισσότερων ρύπων είναι δυνατό να 
υπερβαίνουν τα σχετικά πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος, στο βαθμό που δεν 
επηρεάζεται η συμμόρφωση της υπόλοιπης 
επιφάνειας της υδάτινης μάζας προς τα 
υπόψη πρότυπα.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
σε εποχιακλη βάση μεταβατικούς χώρους 
υπέρβασης, όπου οι συγκεντρώσεις ενός ή 
περισσότερων ρύπων είναι δυνατό να 
υπερβαίνουν τα σχετικά πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος, στο βαθμό που δεν 
επηρεάζεται η συμμόρφωση της υπόλοιπης 
επιφάνειας της υδάτινης μάζας προς τα 
υπόψη πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταβατικοί χώροι υπέρβασης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για τη μη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, κατά τις περιόδους ξηρασίας τους θερινούς μήνες, ή 
σε άλλες περιόδους κατά τις οποίες τα υδάτινα σώματα επηρεάζονται από εξαιρετικές εποχιακές 
συνθήκες, θα πρέπει να επιτρέπεται η χορήγηση εξαιρέσεων.

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 91
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν μεταβατικούς 
χώρους υπέρβασης, όπου οι συγκεντρώσεις 
ενός ή περισσότερων ρύπων είναι δυνατό να 
υπερβαίνουν τα σχετικά πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος, στο βαθμό που δεν 
επηρεάζεται η συμμόρφωση της υπόλοιπης 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
μεταβατικούς χώρους υπέρβασης, όπου οι 
συγκεντρώσεις ενός ή περισσότερων ρύπων 
είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα σχετικά 
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, στο 
βαθμό που δεν επηρεάζεται η συμμόρφωση 
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επιφάνειας της υδάτινης μάζας προς τα 
υπόψη πρότυπα.

της υπόλοιπης επιφάνειας της υδάτινης 
μάζας προς τα υπόψη πρότυπα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει ότι η εισαγωγή μεταβατικών χώρων 
υπέρβασης πρέπει να παραμείνει προαιρετική και όχι συστηματική και ότι οι σημειακές 
απορρίψεις που δεν συμμορφώνονται προς τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος πρέπει να 
διενεργούνται κατ' εξαίρεση και υπό έλεγχο.

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 92
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν σχέδιο 
δράσης που αποσκοπεί στη μείωση της 
έκτασης και της διάρκειας κάθε 
μεταβατικού χώρου υπέρβασης στα σχέδια 
διαχείρισης της ποτάμιας λεκάνης, τα 
οποία αναφέρονται στο άρθρο 13 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, προκειμένου να 
επιτευχθούν τα σχετικά περιβαλλοντικά 
πρότυπα ποιότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπογραμμίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι της οδηγίας, με τη δήλωση ότι οι μεταβατικοί 
χώροι υπέρβασης θα πρέπει να αποτελούν προσωρινό μέτρο και όχι μέσο για την αποφυγή της 
ικανοποίησης των απαιτήσεων της οδηγίας.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 93
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2α. Στην περίπτωση διασυνοριακών πηγών 
ύδατος χρειάζεται η συναίνεση και των 
άλλων θιγομένων κρατών μελών για τον 
καθορισμό του μεταβατικού χώρου 
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υπέρβασης.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση διασυνοριακών πηγών η ποσότητα μιας ουσίας προτεραιότητας που υπερβαίνει 
τις επιτρεπόμενες οριακές τιμές που απορρίπτονται στο νερό σύμφωνα με άδεια εκδοθείσα από 
ένα κράτος μέλος δεν μειώνεται πάντοτε στο επίπεδο που προβλέπει η οδηγία για τη στιγμή που 
διασχίζει τα σύνορα. Πάντως, η τήρηση της οδηγίας μπορεί να ζητείται μόνον από τα κράτη 
μέλη που βρίσκονται στις εκβολές των υδάτων εάν τα ήδη μολυσμένα ύδατα εισέρχονται στη 
χώρα τους με τη συγκατάθεσή τους.  

Τροπολογία: Jan Mulder και Jules Maaten

Τροπολογία 94
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Τα κράτη μέλη εκτελούν την 
επανεξέταση των αδειών που αναφέρονται 
στην οδηγία 96/61/ΕΚ ή στις 
προγενέστερες ρυθμίσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ζ της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με σκοπό τη 
σταδιακή μείωση της έκτασης κάθε 
μεταβατικού χώρου υπέρβασης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο οποίος 
προσδιορίζεται σε ύδατα όπου 
απορρίπτονται ουσίες προτεραιότητας.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός μεταβατικού χώρου πρέπει να είναι προαιρετικός. Η τακτική επανεξέταση των 
αδειών και η προσαρμογή τους στην κατάσταση της τεχνολογίας ρυθμίζονται ήδη στο άρθρο 13 
της οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) και στο άρθρο 11 
της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Ο περιορισμός του μεταβατικού χώρου μέσω της εφαρμογής 
των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών θα οδηγήσει τις εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης πρόληψης 
και ελέγχου της ρύπανσης να προτιμούν τα "μέτρα για τα ύδατα" έναντι των μέτρων για την 
προστασία άλλων περιβαλλοντικών μέσων. Τούτο δεν συμβαδίζει με την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στο άρθρο 7 της οδηγίας IPPC.  
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Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 95
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 

3. Τα κράτη μέλη εκτελούν την επανεξέταση 
των αδειών που αναφέρονται στην οδηγία 
96/61/ΕΚ ή στις προγενέστερες ρυθμίσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 
3 στοιχείο ζ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με 
σκοπό τη σταδιακή μείωση της έκτασης 
κάθε μεταβατικού χώρου υπέρβασης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο οποίος 
προσδιορίζεται σε ύδατα όπου 
απορρίπτονται ουσίες προτεραιότητας. 

3. Τα κράτη μέλη εκτελούν την επανεξέταση 
των αδειών που αναφέρονται στην οδηγία 
96/61/ΕΚ ή στις προγενέστερες ρυθμίσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 
3 στοιχείο ζ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ έως το 
2011 και στη συνέχεια ανά εξαετία, με 
σκοπό τη σταδιακή μείωση της έκτασης 
κάθε μεταβατικού χώρου υπέρβασης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο οποίος 
προσδιορίζεται σε ύδατα όπου 
απορρίπτονται ουσίες προτεραιότητας. Κατά 
την επανεξέταση υποβάλλεται σχέδιο 
περιορισμού στην αρμόδια αρχή το οποίο 
καθορίζει τα μέτρα που λαμβάνονται για
τον περιορισμό των ουσιών 
προτεραιότητας και απαριθμεί τις άλλες 
ουσίες που μπορούν να υποκατασταθούν 
για την υπό εξέταση ουσία και δεν 
καλύπτονται από το πεδίο αυτής της 
οδηγίας.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση των αδειών πρέπει να προσαρμόζεται στη σχετική νομοθεσία (οδηγία IPPC και 
οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα). Η πρόβλεψη σχεδίου περιορισμού είναι απαραίτητο για τις 
εγκαταστάσεις που εμφαίνονται στην οδηγία 96/61/ΕΚ ούτως ώστε η απόρριψη στο νερό 
ουσιών προτεραιότητας που απαριθμούνται στο Παράρτημα της παρούσας οδηγίας να μπορεί 
να μειωθεί σταδιακά και να εξαλειφθεί πλήρως σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Η δημιουργία διαδικασίας θα βοηθήσει τις εγκαταστάσεις να εκτελέσουν αυτήν την μείωση στην 
πράξη και ταυτόχρονα θα δώσει την ευκαιρία στις αρχές να διενεργούν ελέγχους. Η 
απαρίθμηση των υποκατάστατων ουσιών στο υποβαλλόμενο σχέδιο θα καταστήσει σαφείς τις 
εφικτές εναλλακτικές δυνατότητες.  

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 96
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Τα κράτη μέλη εκτελούν την επανεξέταση 3. Τα κράτη μέλη εκτελούν την επανεξέταση 
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των αδειών που αναφέρονται στην οδηγία 
96/61/ΕΚ ή στις προγενέστερες ρυθμίσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 
3 στοιχείο ζ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με 
σκοπό τη σταδιακή μείωση της έκτασης 
κάθε μεταβατικού χώρου υπέρβασης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο οποίος 
προσδιορίζεται σε ύδατα όπου 
απορρίπτονται ουσίες προτεραιότητας.

των αδειών που αναφέρονται στην οδηγία 
96/61/ΕΚ ή στις προγενέστερες ρυθμίσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 
3 στοιχείο ζ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με 
σκοπό τη σταδιακή μείωση της έκτασης 
κάθε μεταβατικού χώρου υπέρβασης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο οποίος 
προσδιορίζεται σε ύδατα όπου
απορρίπτονται ουσίες προτεραιότητας. Η 
προοδευτική μείωση πρέπει να γίνεται 
μόνο προκειμένου να εκφραστεί η 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων που 
έχει επιτευχθεί με μέτρα των κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκταση κάθε μεταβατικού χώρου θα πρέπει να μειώνεται σταδιακά μόνο εφόσον οι 
μηχανισμοί ελέγχου της πηγής (μέσα και μέτρα) αποδειχθούν αποτελεσματικοί. 

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 97
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 

4. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, να 
καθορίζει τη μέθοδο που πρέπει να 
χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για τον 
προσδιορισμό του μεταβατικού χώρου 
υπέρβασης.

4. Η Επιτροπή προσδιορίζει σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ τη μέθοδο που πρέπει 
να χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για 
τον προσδιορισμό του μεταβατικού χώρου 
υπέρβασης ως εξής.

α) το μέγεθος του μεταβατικού χώρου ως 
ποσοστό του υπό εξέταση υδάτινου 
συστήματος και της συνολικής επιφάνειας 
των υδάτων του κράτους μέλους, 
β) το μέγιστο επίπεδο της υπέρβασης. 

Or. hu

Αιτιολόγηση

Για τη λειτουργία των μονάδων που εμφαίνονται στην οδηγία 96/61/ΕΚ είναι απαραίτητη μια 
μεταβατική περίοδος για να καθορισθεί χώρος στον οποίο μπορεί να σημειωθεί υπέρβαση για 
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τις υπό εξέταση ουσίες της μέγιστης συγκέντρωσης που καθορίζεται στην οδηγία. Ταυτόχρονα 
επειδή εν προκειμένω εξετάζουμε ουσίες που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον και την υγεία 
του ανθρώπου πρέπει να τεθούν όρια στην υπέρβαση αυτή. Για να μην χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη αυτό το άρθρο με σκοπό να αποφεύγουν τη συμμόρφωση προς την οδηγία, είναι 
απαραίτητο να ρυθμισθεί επακριβώς η έκταση του πεδίου του άρθρου. Τούτο είναι επίσης 
σημαντικό διότι μόνον κατά τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί ότι η απόρριψη στο 
νερό των ουσιών που προσδιορίζονται στο Παράρτημα μπορεί να παραμείνει εξ ολοκλήρου 
κάτω των οριακών τιμών εντός λογικού χρονικού διαστήματος για όλο το υδάτινο σύστημα.  

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 98
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα) 

4α. Στις περιπτώσεις εκβολών ποταμού και 
παράκτιων ζωνών, η Επιτροπή πρέπει να 
καθορίζει τις μεθόδους που πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για την 
αξιολόγηση των ΠΠΠ μέσω ετήσιου μέσου 
όρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα των εκβολών ποταμών και των παράκτιων ζωνών πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
γνώμονα την ιδιαίτερη κατάστασή τους. 

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 99
ΑΡΘΡΟ 3 A (νέο) 

Άρθρο 3α
Μέθοδοι ελέγχου των εκπομπών σε εθνικό 

επίπεδο
1. Για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 1, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
ολοκληρωμένα σχέδια ελέγχου των 
εκπομπών και θεσπίζουν μέτρα σταδιακής 
εξάλειψης των ουσιών προτεραιότητας στο 
πλαίσιο του προγράμματος μέτρων που 
προβλέπεται από το άρθρο 11 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ. Τα σχέδια περιλαμβάνουν 



AM\631286EL.doc 59/150 PE 378.727v01-00

EL

κατ' ελάχιστο:
α) τα αποτελέσματα των ερευνών σύμφωνα 
με το άρθρο 4·
β) στόχους για τις ουσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ισοζυγίων 
όγκου και μάζας· 
γ) τομεακές στρατηγικές για τις κύριες 
πηγές ρύπανσης (ιδιαίτερα για τη 
βιομηχανία, τη γεωργία, τη δασοκομία, τα 
νοικοκυριά, το σύστημα υγείας, τις 
μεταφορές)·
δ) μέτρα για τη μείωση της διάχυτης 
ρύπανσης λόγω διαρροής ουσιών από 
προϊόντα· 
ε) μέτρα για την υποκατάσταση των 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας·
στ) μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
οικονομικών μέτρων, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·
ζ) πρότυπα εκπομπών επιπλέον των 
υφυσταμένων κοινοτικών κανονισμών· 
η) μέτρα πληροφόρησης, παροχής 
συμβουλών και εκπαίδευσης· 
2. Τα σχέδια θα πρέπει να εκπονηθούν με 
διαφανή κριτήρια και να αναθεωρούνται 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
προγραμμάτων ή μέτρων. Τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν ανά τριετία έκθεση στην 
Επιτροπή και την κοινή γνώμη, σχετικά με 
την πρόοδο στην εφαρμογή των σχεδίων 
και τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα έχουν 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασφαλίζει τη συμμόρφωση στα άρθρα 10 και 16 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.
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Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 100
ΑΡΘΡΟ 3 Β (νέο) 

Άρθρο 3β
Εναρμονισμένες μέθοδοι ελέγχου των 

εκπομπών
1. Για τη διασφάλιση συμμόρφωσης προς 
την παρούσα οδηγία και την οδηγία 
2000/60/ΕΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναθεωρεί τις αποφάσεις της σχετικά με 
τη ρύθμιση, τη χρήση ή την εκπομπή 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας, μέσα 
σε ένα έτος από την περίληψή τους στο 
παράρτημα Χ. Τούτο αφορά, ιδιαίτερα:
α) ουσίες προτεραιότητας ή ρύπους που 
καλύπτονται από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ 
και την απόφαση για την περίληψή τους 
στο παράρτημα Ι της οδηγίας αυτής·
β) ουσίες προτεραιότητας ή ρύπους που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
1907/2006 και την απόφαση σχετικά με την 
περίληψή τους στα αντίστοιχα 
παραρτήματα XIV ή XVII και στον 
κατάλογο υποψήφιων ουσιών (άρθρο 59(1) 
του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006), καθώς 
και τις αποφάσεις για τη χορήγηση 
έγκρισης (άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΚ) 
1907/2006) ή την υποβολή προτάσεων για 
ανάληψη δράσης αν καθίσταται σαφής η 
υπέρβαση της PNEC. 
2. Για σημειακές πηγές που καλύπτονται 
από την οδηγία 96/61/ΕΚ, η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι τεχνικές που οδηγούν στην 
εκπομπή ή τη διαρροή επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας μπορεί να μην θεωρούνται 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) 
σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην 
παρούσα οδηγία και ότι στην περίπτωση 
αυτή τα έγγραφα στα οποία καθορίζονται 
οι ΒΔΤ θα διορθώνονται. Σύμφωνα με το 
άρθρο 18 της οδηγίας 96/61/ΕΚ, η 
Επιτροπή προτείνει δεσμευτικές οριακές 
τιμές εκπομπών για όλες τις ουσίες 
προτεραιότητας ή τους ρύπους που 
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εκπέμπονται από μονάδες ΟΠΕΡ.
3. Για την υποστήριξη της κατάρτισης των 
σχεδίων που περιγράφονται στο άρθρο 3, η 
Επιτροπή χαράσσει στρατηγική ελέγχου 
των εκπομπών για σημειακές και 
διάχυστες πηγές έως το τέλος του 2008.
4. Σε περίπτωση που διαφαίνεται ότι δεν 
θα επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή θεσπίζει περαιτέρω 
διατάξεις σε επίπεδο ΕΕ σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 
ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασφάλιση συνοχής μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών νομοθετημάτων.

Τροπολογία: Jan Mulder και Jules Maaten

Τροπολογία 101
ΑΡΘΡΟ 4 

Άρθρο 4
Κατάλογος εκπομπών, απορρίψεων και 

διαρροών

διαγράφεται

1. Με βάση της πληροφορίες που 
συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 5 και 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006, τα 
κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο 
εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών για 
όλες τις ουσίες προτεραιότητας και όλους 
τους ρύπους που αναφέρονται στα Μέρη Α 
και Β του Παραρτήματος Ι όσον αφορά 
κάθε λεκάνη απορροής ποταμού ή μέρος 
της εντός του εδάφους τους.
2. Η περίοδος αναφοράς για τη μέτρηση 
τιμών ρύπων προς καταχώριση στους 
καταλόγους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 είναι ένα έτος μεταξύ των 
ετών 2007 και 2009.
Όμως, για ουσίες προτεραιότητας ή 
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ρύπους που καλύπτονται από την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ, οι καταχωρήσεις είναι δυνατό 
να υπολογίζονται ως η μέση τιμή των ετών 
2007, 2008 και 2009.
3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους καταλόγους που έχουν 
εκπονηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τις 
αντίστοιχες περιόδους αναφοράς, και τα 
σχέδια διαχείρισης της λεκάνης απορροής 
ποταμού μαζί με έκθεση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
4. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τους 
καταλόγους τους κατά την επανεξέταση 
των αναλύσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Η περίοδος αναφοράς για τον καθορισμό 
τιμών στους επικαιροποιημένους 
καταλόγους είναι το έτος που προηγείται 
εκείνου κατά το οποίο πρέπει να 
ολοκληρωθεί η εν λόγω ανάλυση. Για 
ουσίες προτεραιότητας ή ρύπους 
καλυπτόμενους από την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ, οι καταχωρίσεις είναι δυνατό 
να υπολογίζονται ως η μέση τιμή των 
τριών ετών που προηγούνται της 
ολοκλήρωσης της εν λόγω ανάλυσης.
Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τους 
επικαιροποιημένους καταλόγους στα 
επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισής τους 
για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού όπως 
ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
5. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι, με ορίζοντα 
το έτος 2025, οι εν λόγω εκπομπές,
απορρίψεις και διαρροές, όπως 
αντικατοπτρίζονται στον κατάλογο, 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά 
με τη μείωση ή την παύση που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α 
σημείο (iv) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
6. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 
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2000/60/ΕΚ, να καθορίζει τη μέθοδο που 
πρέπει να χρησιμοποιείται από τα κράτη 
μέλη για την εκπόνηση των καταλόγων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση των καταλόγων που προτείνονται στο άρθρο 4 απαιτείται ήδη σύμφωνα με την 
οδηγία E-PRTR και το άρθρο 5 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Αυτή η τροπολογία 
εξασφαλίζει τη συνέπεια της παρούσας οδηγίας με τους ορισμούς, τους στόχους και τις 
διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τις διαφορές 
ερμηνείας.  

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 102
ΑΡΘΡΟ 4

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σύμφωνα 
με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 15 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, παρέχονται 
λεπτομερή στοιχεία για τις εκπομπές 
προκειμένου να επιδεικνύεται η σταδιακή 
μείωση των ουσιών προτεραιότητας και η 
εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας που παρατίθενται στο 
Μέρος Α του Παραρτήματος Ι όσον αφορά 
κάθε λεκάνη απορροής ποταμού ή μέρος της 
εντός του εδάφους τους,

2. Η περίοδος αναφοράς για τη μέτρηση 
τιμών ρύπων προς καταχώριση στους 
καταλόγους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 είναι ένα έτος μεταξύ των 
ετών 2007 και 2009.
Όμως, για ουσίες προτεραιότητας ή 
ρύπους που καλύπτονται από την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ, οι καταχωρήσεις είναι δυνατό 
να υπολογίζονται ως η μέση τιμή των ετών 
2007, 2008 και 2009.
3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους καταλόγους που έχουν 
εκπονηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τις 
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αντίστοιχες περιόδους αναφοράς, και τα 
σχέδια διαχείρισης της λεκάνης απορροής 
ποταμού μαζί με έκθεση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
4. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τους 
καταλόγους τους κατά την επανεξέταση 
των αναλύσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Η περίοδος αναφοράς για τον καθορισμό 
τιμών στους επικαιροποιημένους 
καταλόγους είναι το έτος που προηγείται 
εκείνου κατά το οποίο πρέπει να 
ολοκληρωθεί η εν λόγω ανάλυση. Για 
ουσίες προτεραιότητας ή ρύπους 
καλυπτόμενους από την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ, οι καταχωρίσεις είναι δυνατό 
να υπολογίζονται ως η μέση τιμή των 
τριών ετών που προηγούνται της 
ολοκλήρωσης της εν λόγω ανάλυσης.
Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τους 
επικαιροποιημένους καταλόγους στα 
επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισής τους 
για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού όπως 
ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
5. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι, με ορίζονται 
το έτος 2025, οι εν λόγω εκπομπές, 
απορρίψεις και διαρροές, όπως 
αντικατοπτρίζονται στον κατάλογο, 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά 
με τη μείωση ή την παύση που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α 
σημείο (iv) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
6. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, να καθορίζει τη μέθοδο που 
πρέπει να χρησιμοποιείται από τα κράτη 
μέλη για την εκπόνηση των καταλόγων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με το αναθεωρημένο κείμενο επιτυγχάνεται συνέπεια προς την ΟΠΥ ενώ αποφεύγονται 
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περιττές και δαπανηρές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Οι ισχύουσες απαιτήσεις του άρθρου 
15 της ΟΠΥ σχετικά με την παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων αρκούν.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 103
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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

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

Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στον 
κατάλογο όλα τα μέτρα ελέγχου εκπομπών 
που λαμβάνουν για ουσίες προτεραιότητας 
και ρύπους που παρατίθενται στα μέρη Α 
και Β του παραρτήματος Ι στον κατάλογο.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Δεδομένων των υποχρεώσεών τους για μείωση ή εξάλειψη των εκπομπών, απορρίψεων και 
διαρροών, τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στον κατάλογο πληροφορίες σχετικά με 
τέτοια μέτρα.



PE 378.727v01-00 66/150 AM\631286EL.doc

EL

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 104
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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

1. Με βάση της πληροφορίες που 
συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 5 και 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ ή 
άλλα διαθέσιμα δεδομένα, και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν κατάλογο εκπομπών, 
απορρίψεων και διαρροών από τις αρχικές 
πηγές ουσιών προτεραιότητας (σημειακές 
και διάχυτες πηγές ρύπανσης) που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι όσον 
αφορά κάθε λεκάνη απορροής ποταμού ή 
μέρος της εντός του εδάφους τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το πρώτο μέρος της τροπολογίας επιδιώκει την προσθήκη και άλλων βάσεων πληροφοριών για 
την κατάρτιση του καταλόγου διότι τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τις εξετάσεις που 
ολοκληρώθηκα το 2004 χρονολογούνται από το 2002, και έκτοτε εφαρμόσθηκαν προγράμματα 
συγκέντρωσης πληροφοριών για τη βελτίωση των γνώσεων.
Το δεύτερο μέρος της τροπολογίας επιδιώκει να υποστηρίξει την αρχή της πρόληψης σύμφωνα 
με την οποία η ρύπανση πρέπει να αντιμετωπίζεται στην πηγή αλλά περιορίζει την αναζήτηση 
όλων των αρχικών πηγών με σκοπό να ενθαρρύνει την αναζήτηση τουλάχιστον των κυριότερων 
αρχικών πηγών.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 105
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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

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

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα ιζήματα περιέχουν "παλιές" ουσίες προτεραιότητας που έχουν απορριφθεί κατά το παρελθόν 
και έχουν καθιζάνει. Λόγω αναταραχής που δημιουργείται πρώτον από τα πλοία, δεύτερον από 
βυθοκόρηση και τρίτων από φυσικά φαινόμενα (όπως καταιγίδες και παλίρροιες) αυτές οι 
παλιές ουσίες μπορεί να ελευθερωθούν και να αναμιχθούν με τα ύδατα της επιφάνειας. Αυτή η 
τροπολογία αποσκοπεί στο να αποκλείσει τις ουσίες αυτές από τον όρο "διαρροές" επειδή αυτό 
που συμβαίνει εν προκειμένω είναι κυρίως ανακατανομή αυτών των ουσιών παρά νέες 
διαρροές. 

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 106
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες για την προσθήκη ουσιών στον κατάλογο, που δεν έχουν 
αξιολογηθεί ακόμη από την Επιτροπή -στη λογική του κειμένου που εγκρίθηκε το 2001. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν τις ουσίες αυτές στους καταλόγους τους.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 107
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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

1. Με βάση της πληροφορίες που 
συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 5 και 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006, τα 
κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο 
εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών για 
όλες τις ουσίες προτεραιότητας και όλους 
τους ρύπους που αναφέρονται στα Μέρη Α 
και Β του Παραρτήματος Ι όσον αφορά κάθε 
λεκάνη απορροής ποταμού ή μέρος της 
εντός του εδάφους τους. Ουσίες που 
συμμορφώνονται στις διατάξεις του 
άρθρου 2(1) εξαιρούνται από τον 
κατάλογο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για ουσίες για τις οποίες μπορεί να αποδειχτεί η συμμόρφωση προς το άρθρο 2.1 ο κατάλογος 
περιττεύει. 

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 108
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Η περίοδος αναφοράς για τη μέτρηση 
τιμών ρύπων προς καταχώριση στους 
καταλόγους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 είναι ένα έτος μεταξύ των 
ετών 2007 και 2009.

2. Η περίοδος αναφοράς για τη μέτρηση 
τιμών ρύπων προς καταχώριση στους 
καταλόγους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 είναι ένα έτος μεταξύ των 
ετών 2007 και 2009. 

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

Όμως, για ουσίες προτεραιότητας ή ρύπους 
που καλύπτονται από την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ, οι καταχωρήσεις πρέπει να 
υπολογίζονται ως η μέση τιμή για τη 
διάρκεια της χρήσης.

Or. en



AM\631286EL.doc 69/150 PE 378.727v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες 40 και 52: Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι τα 
φυτοφάρμακα πρέπει να υποβάλλονται σε μετρήσεις κατά το διάσημα της χρήσης τους. Με τον 
τρόπο αυτό δεν θα είναι δυνατή η μείωση του μέσου όρου με τις χαμηλότερες, χειμερινές τιμές, 
έτσι ώστε να μην συγκαλύπτονται παρατεταμένες περίοδοι υψηλων τιμών το καλοκαίρι.

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 109
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τους 
καταλόγους τους κατά την επανεξέταση των 
αναλύσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

4. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τους 
καταλόγους τους κατά την επανεξέταση των 
αναλύσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

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

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

Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τους 
επικαιροποιημένους καταλόγους στα 
επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισής τους 
για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού όπως 
ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τους 
επικαιροποιημένους καταλόγους στα 
επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισής τους 
για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού όπως 
ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες 40, 52 και 108: Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι τα 
φυτοφάρμακα πρέπει να υποβάλλονται σε μετρήσεις κατά το διάσημα της χρήσης τους. Με τον 
τρόπο αυτό δεν θα είναι δυνατή η μείωση του μέσου όρου με τις χαμηλότερες, χειμερινές τιμές, 
έτσι ώστε να μην συγκαλύπτονται παρατεταμένες περίοδοι υψηλων τιμών το καλοκαίρι.
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Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 110
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

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

5. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι, με ορίζοντα 
το έτος 2012, οι εν λόγω εκπομπές, 
απορρίψεις και διαρροές, όπως 
αντικατοπτρίζονται στον κατάλογο, μπορεί 
να αναμένεται ότι θα ανταποκρίνονται έως 
το 2015 στις απαιτήσεις σχετικά με τη 
μείωση και την παύση που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο 
(iv) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εν λόγω 
επαλήθευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο. Αν από την έκθεση 
προκύπτει ότι δεν αναμένεται 
συμμόρφωση, η Επιτροπή προτείνει τα 
αναγκαία κοινοτικά μέτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ έως το 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4(1) της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα 
αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 8, με στόχο την προοδευτική
μείωση ή παύση της ρύπανσης. Είναι, επομένως, απαράδεκτη η εξάντληση όλων των χρονικών 
περιθωρίων -2025- για την επαλήθευση της συμμόρφωσης. Μια τέτοια επαλήθευση θα πρέπει 
να γίνει τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, και κοινοτική δράση θα πρέπει να αναληφθεί αν από την 
επαλήθευση προκύψει ότι δεν αναμένεται συμμόρφωση.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 111
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

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

5. Η Επιτροπή θα επαληθεύσει το 2012 αν 
οι εκπομπές, απορρίψεις και διαρροές, όπως 
αντικατοπτρίζονται στον κατάλογο 
αναμένεται να ανταποκρίνονται έως το 
2015 στις απαιτήσεις σχετικά με τη μείωση 
και την παύση που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο (iv) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ και θα υποβάλει 
έκθεση με τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματά της στα κράτη μέλη και το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείνοντας τα 
αναγκαία μέτρα για την επίτευξη 
συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, 2000/60/ΕΚ, οι 
υποχρεώσεις μείωσης πρέπει να έχουν εκπληρωθεί έως το 2015 και δεν υπάρχει ανάγκη 
δεκαετούς αναμονής για την αξιολόγηση.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 112
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

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

5. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι, με ορίζονται 
το έτος 2015, οι εν λόγω εκπομπές, 
απορρίψεις και διαρροές, όπως 
αντικατοπτρίζονται στον κατάλογο, 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με 
τη μείωση και την παύση που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο 
(iv) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, 2000/60/ΕΚ, οι 
υποχρεώσεις μείωσης πρέπει να έχουν εκπληρωθεί έως το 2015 και δεν υπάρχει ανάγκη 
δεκαετούς αναμονής για την αξιολόγηση.

Τροπολογία: Henrik Lax

Τροπολογία 113
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι, με ορίζονται 
το έτος 2025, οι εν λόγω εκπομπές, 
απορρίψεις και διαρροές, όπως 
αντικατοπτρίζονται στον κατάλογο, 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με 
τη μείωση ή την παύση που ορίζονται στο 

5. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι, με ορίζονται 
το έτος 2015, οι εν λόγω εκπομπές, 
απορρίψεις και διαρροές, όπως 
αντικατοπτρίζονται στον κατάλογο, 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με 
τη μείωση και την παύση που ορίζονται στο 
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άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο 
(iv) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο 
(iv) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, 2000/60/ΕΚ, οι 
υποχρεώσεις μείωσης πρέπει να έχουν εκπληρωθεί έως το 2015 και δεν υπάρχει ανάγκη 
δεκαετούς αναμονής για την αξιολόγηση. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει την απαιτούμενη 
μέθοδο κατάρτισης των καταλόγων.

Τροπολογία: Henrik Lax

Τροπολογία 114
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 Α (νέα)

6α. Η Επιτροπή άναπτύσσει, έως το …*, 
μεθόδους ελέγχου των εκπομπών για όλες 
τις σημειακές πηγές, με βάση τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, τις οποίες πρέπει να 
χρησιμοποιούν κατ' ελάχιστο τα κράτη 
μέλη. 
* Ένα έτος μετά τη θέσπιση της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 16(8) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει προτείνει 
μεθόδους ελέγχου των εκπομπών από σημειακές πηγές έως το 2006. Η Επιτροπή δεν υπέβαλε 
πρόταση, και επομένως πρέπει να ικανοποιήσει τη συγκεκριμένη απάιτηση μέσα στο προσεχές 
έτος.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 115
ΑΡΘΡΟ 4 A (νέο)

Άρθρο 4α
Μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης από 
ουσίες προτεραιότητας και επικίνδυνες 

ουσίες προτεραιότητας
1. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
για μείωση της ρύπανσης από ουσίες 
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προτεραιότητας και επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας που θεσπίζονται με το 
άρθρο 4(1)(α)(ν) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
το πρόγραμμα μέτρων που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 11 της 
συγκεκριμένης οδηγίας λαμβάνει επίσης 
υπόψη τα μέτρα ελέγχου για σημειακές και 
διάχυτες πηγές ρύπανσης, καθώς και τα 
πρότυπα ποιότητας του περιβάλλοντος που 
καθορίζονται στην οδηγία.
2. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν αν υπάρχει 
ανάγκη για αναθεώρηση της εφαρμογής 
των υφισταμένων μέτρων ή θέσπιση νέων 
μέτρων για τη μείωση και τον έλεγχο της 
ρύπανσης από ουσίες προτεραιότητας και 
επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας με 
βάση το άρθρο 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και γνώμονα την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται σε αυτό. 
Η Επιτροπή υποβάλλει στη συνέχεια τα 
κατάλληλα μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο.
3. Σε περίπτωση που ουσία 
προτεραιότητας ή επικίνδυνη ουσία 
προτεραιότητας καλύπτεται από άλλο 
κοινοτικό νομοθετικό μέτρο για τους 
ρύπους (οδηγία 91/414/ΕΟΚ, οδηγία (ΕΚ) 
1907/2006 ή οδηγία 96/61/ΕΚ), οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας υπερισχύουν για 
οτιδήποτε αφορά ρύπους στα ύδατα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την κατάρτιση του προγράμματος των μέτρων πρέπει να ληφθούν υπόψη και μέτρα 
ελέγχου. Ο απλός καθορισμός ΠΠΠ θα ισοδυναμούσε με τη ρύθμιση λεπτομερειών των 
συστημάτων καθαρισμού χωρίς βελτίωση της προστασίας των επιφανειακών υδάτων. Οι 
έλεγχοι στην πηγή έχουν σημαντική επίπτωση στη μείωση της ελευθέρωσης, ενώ η αειφορική 
αυτή προσέγγιση επιτρέπει επίσης την επτίτευξη των στόχων της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

Οι επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας 
ως ρύποι των υδάτων πρέπει να υπόκεινται σε ελέγχους και μέτρα για να μην ρυπαίνουν πλέον 
τα υδάτινα σώματα, ακόμη κι αν η χρήση τους επιτρέπεται από άλλη νομοθεσία.
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Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 116
ΑΡΘΡΟ 4 A (νέο)

Άρθρο 4α
Μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης από 

ουσίες προτεραιότητας
1. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
για μείωση της ρύπανσης από ουσίες 
προτεραιότητας που θεσπίζονται με το 
άρθρο 4(1)(α)(ν) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
το πρόγραμμα μέτρων που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 11 της 
συγκεκριμένης οδηγίας λαμβάνει επίσης 
υπόψη τα μέτρα ελέγχου για σημειακές και 
διάχυτες πηγές ρύπανσης, καθώς και τα 
πρότυπα ποιότητας του περιβάλλοντος που 
καθορίζονται στην οδηγία αυτή.
Τα μέτρα αυτά πρέπει να λαμβάνουν 
επίσης υπόψη το γεγονός ότι στην 
περίπτωση ουσιών οι οποίες συναντώνται 
στη φύση ή προκύπτουν μέσω φυσικών 
διεργασιών είναι αδύνατη η πλήρης παύση 
ή σταδιακή εξάλειψη απ’ όλες τις 
δυνητικές πηγές.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα
μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
είναι οικονομικώς σκόπιμα και τεχνικώς 
εφικτά, όπως αναφέρεται στο άρθρο (4)(4) 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, πρωτίστως, 
υπόψη τα ισχύοντα μέτρα βάσει της 
σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.
4. Αν τούτο είναι αναγκαίο με βάση το 
άρθρο 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
γνώμονα την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται σε αυτό, τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν σχετικά με την ανάγκη για 
αναθεώρηση της εφαρμογής των 
υφισταμένων μέτρων ή θέσπιση νέων 
μέτρων για τη μείωση και τον έλεγχο της 
ρύπανσης από ουσίες προτεραιότητας. Αν 
χρειαστεί, η Επιτροπή υποβάλλει τα 
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κατάλληλα μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται η σημασία της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, με αναφορά στις διατάξεις της, 
και διαλύεται οποιαδήποτε σύγχυση όσον αφορά την έννοια του οικονομικώς σκόπιμου και 
τεχνικώς εφικτού.

Τροπολογία: Jan Mulder και Jules Maaten

Τροπολογία 117
ΑΡΘΡΟ 4 A (νέο)

Άρθρο 4α
Έλεγχος της εφαρμογής

Σε περίπτωση συχνών υπερβάσεων των 
τιμών που ορίζονται από τα ΠΠΠ, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εντοπίζουν την πηγή 
και να λαμβάνουν αποτελεσματικά, 
ανάλογα των υπερβάσεων και προτρεπτικά 
μέτρα βάσει διαφόρων νομοθετικών 
πράξεων όπως προβλέπεται στην οδηγία 
2000/60/ΕΚ όπως τα "συμπληρωματικά" 
μέτρα όπως περιγράφονται στο άρθρο 11, 
παράγραφος 4 και Μέρος Β του 
Παραρτήματος VI της οδηγίας αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση κατά την οποία σημειώνεται συχνή υπέρβαση των τιμών που ορίζονται στα 
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, πρέπει να λαμβάνονται αποτελεσματικά, ανάλογα των 
υπερβάσεων και προτρεπτικά μέτρα. Εκτός από τα διαθέσιμα νομικά μέσα πρέπει να 
μνημονεύονται και τα "συμπληρωματικά" μέτρα ως πιθανές λύσεις, με το σκεπτικό ότι τα 
εθελοντικά και προτρεπτικά μέτρα είναι συχνά πιο αποτελεσματικά από ό,τι μια αυστηρά νομική 
προσέγγιση Τούτο θα επιτρέψει να αυξηθεί η κοινή βάση για την οδηγία αυτή καθαυτή και για 
την περιβαλλοντική νομοθεσία εν γένει. 
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Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 118
ΑΡΘΡΟ 4 A (νέο)

Άρθρο 4α

Έκθεση της Επιτροπής
Στην έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των 
διατάξεων του άρθρου 18, παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η Επιτροπή 
διενεργεί επίσημη αξιολόγηση της συνοχής 
και της αποτελεσματικότητας όλων των 
κοινοτικών νομοθετικών πράξεων με 
άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο στην καλή 
ποιότητα των υδάτων. Αυτή η αξιολόγηση 
θα καταστήσει δυνατή την προσαρμογή ή
εκτέλεση των κοινοτικών μέτρων όπου 
χρειάζεται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση οδηγίας η Επιτροπή δεν προσδιορίζει κανένα νέο μέτρο ελέγχου των εκπομπών 
με το επιχείρημα ότι τα μέτρα αυτά θα ήταν περιττά με γνώμονα την υφισταμένη νομοθεσία ή τις 
προτάσεις που εκκρεμούν επί του παρόντος ενώπιον του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Αυτή η κατάσταση μπορεί πάντως να αλλάξει. Η Επιτροπή πρέπει επομένως εκτός από την 
υποχρέωσή της να υποβάλει έκθεση βάσει του άρθρου 18 της οδηγίας πλαίσιο, να τεκμηριώνει 
κάθε απόφαση που λαμβάνει να προτείνει, να εγκρίνει ή να μην προτείνει νομοθεσία.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 119
ΑΡΘΡΟ 4 A (νέο)

Άρθρο 4α
Διασυνοριακά προβλήματα

Αν κράτος μέλος κρίνει ότι, μια πηγή 
ουσίας προτεραιότητας συμβάλλει 
σημαντικά στη δημιουργία προβλήματος 
ρύπανσης, τα εθνικά μέτρα δεν αρκούν, και 
το πρόβλημα της ρύπανσης 
αντιμετωπίζεται πιο αποτελεσματικά σε 
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ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 12 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, να 
ενημερώσει ςσχετικά την Επιτροπή. 
Αποκρινόμενη σε τέτοια αιτήματα, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει, μέσα σε ένα 
έτος από την κοινοποίηση, να προτείνει 
κατάλληλα μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο, ει 
δυνατόν βασιζόμενα σε υπάρχον 
νομοθετικό μέσο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσίες προτεραιότητας που μεταφέρονται μέσω της ατμόσφαιρας ή των ποταμών μπορούν να 
προκαλέσουν μείζονα προβλήματα όσον αφορά την υπέρβαση των ΠΠΠ σε κράτη μέλη. Τα 
εθνικά μέτρα δεν οδηγούν πάντα σε επαρκή μείωση των συγκεντρώσεων στο περιβάλλον, 
δεδομένου ότι οι μείζονες εκπομπές εντοπίζονται σε μ΄ια ή περισσότερες άλλες χώρες. Στις 
περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν την 
Επιτροπή (σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 2006/60/ΕΚ). Θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη 
της Επιτροπής η διεξαγωγή έρευνας, και να προτείνονται κοινοτικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 120
ΑΡΘΡΟ 4 A (νέο)

Άρθρο 11 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Άρθρο 4α
Η οδηγία 2000/60/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
1. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 
"Άρθρο 11
Κάθε κράτος μέλος μεριμνά για τη 
θέσπιση, για κάθε περιοχή λεκάνης 
απορροής ποταμού ή για το τμήμα 
διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής 
ποταμού που ευρίσκεται εντός της 
επικράτειάς του, προγράμματος μέτρων, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων που απαιτούνται δυνάμει του 
άρθρου 5, και τους καταλόγους που 
καταρτίζονται βάσει του άρθρου 4 της 
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οδηγίας χχ/2000/ΕΚ, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται 
δυνάμει του άρθρου 4. Τα εν λόγω 
προγράμματα μέτρων μπορούν να 
αναφέρονται σε μέτρα που προκύπτουν 
από νομοθεσία, η οποία έχει θεσπισθεί σε 
εθνικό επίπεδο, και καλύπτουν το σύνολο 
της επικράτειας κράτους μέλους. Κατά 
περίπτωση, ένα κράτος μέλος μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα που ισχύουν για όλες τις 
περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού ή/και 
τα τμήματα διεθνών περιοχών λεκάνης 
απορροής ποταμού που ευρίσκονται στην 
επικράτειά του.
______________________

* Παραπομπή στην παρούσα οδηγία."

2. Το άρθρο 18(2)(ε) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο: 
ε) περίληψη κάθε πρότασης, ελεγκτικού 
μέτρου και στρατηγικής που αναπτύσσεται 
σύμφωνα με το άρθρο 16 ή άλλα σχετικά 
κοινοτικά μέτρα ελέγχου της ρύπανσης·
3. Στο άρθρο 18 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6:
"6. Αν από την έκθεση της Επιτροπής 
προκύπτει ότι η οδηγία δεν έχει εφαρμοστεί 
στο σύνολό της ή ως προς ορισμένες 
διαταξεις της, ιδιαίτερα όσον αφορά μέτρα
ελέγχου βάσει του άρθρου 16, η Επιτροπή 
προτείνει κοινοτικά μέτρα, το αργότερο **
_______________________
** 18 μήνες από τη δημοσίευση της 
έκθεσης."

Το παράρτημα X της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
αντικαθίσταται από το κείμενο του 
παραρτήματος II της παρούσας οδηγίας.

4. Το παράρτημα X της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
αντικαθίσταται από το κείμενο του 
παραρτήματος II της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να προστεθεί στην οδηγία 2000/60/ΕΚ παραπομπή στη νέα υποχρέωση για την 
κατάρτιση καταλόγου μέτρων για την καταπολέμηση της ρύπανσης από ουσίες προτεραιότητας, 
ως μέρος του προγράμματος μέτρων που προβλέπονται από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. 
Δεδομένης, επιπλέον, της απουσίας κοινοτικών μέτρων για τον έλεγχο της ρύπανσης σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία, η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να εξιολογεί επίσης αν άλλα σχετικά 
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κοινοτικά μέσα έχουν επιτύχει τα μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 16. Τέλος, χρειάζεται 
μηχανισμός για την ανάληψη κοινοτικής δράσης σε περίπτωση που στην έκθεση της Επιτροπής 
διαπιστώνεται ανεπαρκής εφαρμογή.
.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 121
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 (A) (νέο)

Το αργότερο στις …*, η Επιτροπή θα 
επανεξετάσει το κατά πόσο ουσίες
προτεραιότητας που παρατίθενται στο 
παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ θα 
πρέπει να χαρακτηρίζονται επικίνδυνες 
ουσίες προτεραιότητας και θα υποβάλει αν 
χρειαστεί σχετική νομοθετική πρόταση.
* 12 μήνες μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση του 
παραρτήματος ΧΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 122
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις τις αναγκαίες για τη συμμόρφωση 
προς την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι 
[18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] το βραδύτερο. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις τις αναγκαίες για τη συμμόρφωση 
προς την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι 
[18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] το βραδύτερο. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
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κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

κείμενο των εν λόγω διατάξεων, και 
υποβάλλουν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ 
αυτών και των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 123
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α, ΠΙΝΑΚΑΣ, ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗΛΩΝ 7Α ΚΑΙ 7Β (νέοι)

(7α) (7β)

ΠΠΠ για ζώντες 
οργανισμούς

ΠΠΠ για ιζήματα

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 16.7 της ΟΠΥ, που αναφέρει ότι η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις ΠΠΠ 
για τα επιφανειακά ύδατα, τα ιζήματα και τους ζώντες οργανισμούς, τις τροπολογίες 4-9 στο 
άρθρο 2.3, και την τροπολογία 11 στο άρθρο 2.4, εδάφιο Α (νέο)του ίδιου συντάκτη, το 
παράρτημα Ι πρέπει να τροποποιηθεί με την προσθήκη δύο νέων στηλών με τις τιμές των ΠΠΠ 
στους ζώντες οργανισμούς και τα ιζήματα. 

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 124
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α, ΠΙΝΑΚΑΣ, ΓΡΑΜΜΗ 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Αρ. Όνομα ουσίας Αριθ. CAS: ΕΜΤ - ΠΠΠ 

Επιφανειακά 
ύδατα ενδοχώρας

ΕΜΤ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

ΜΕΣ - ΠΠΠ 

Επιφανειακά 
ύδατα 
ενδοχώρας

ΜΕΣ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

(16) Εξαχλωροβενζόλιο 118-74-1 0.01 0.01 0.05 0.05

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
_________________________________
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Αρ. Όνομα ουσίας Αριθ. CAS: ΕΜΤ - ΠΠΠ 

Επιφανειακά 
ύδατα ενδοχώρας

ΕΜΤ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

ΜΕΣ - ΠΠΠ 

Επιφανειακά 
ύδατα 
ενδοχώρας

ΜΕΣ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

(16) Εξαχλωροβενζόλιο 118-74-1 0.0002 0.0002 0.002 0.002

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά των τιμών που είχε προτείνει η ΓΔ Περιβάλλοντος για τις διαβουλεύσεις μεταξύ 
υπηρεσιών.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 125
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α, ΠΙΝΑΚΑΣ, ΓΡΑΜΜΗ 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Αρ. Όνομα ουσίας Αριθ. CAS: ΕΜΤ - ΠΠΠ 

Επιφανειακά 
ύδατα ενδοχώρας

ΕΜΤ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

ΜΕΣ - ΠΠΠ 

Επιφανειακά 
ύδατα 
ενδοχώρας

ΜΕΣ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

(17) Εξαχλωροβουταδιένιο 87-68-3 0.1 0.1 0.6 0.6

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Αρ. Όνομα ουσίας Αριθ. CAS: ΕΜΤ - ΠΠΠ 

Επιφανειακά 
ύδατα ενδοχώρας

ΕΜΤ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

ΜΕΣ - ΠΠΠ

Επιφανειακά 
ύδατα 
ενδοχώρας

ΜΕΣ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

(17) Εξαχλωροβουταδιένιο 87-68-3 0.03 0.03 0.04 0.04
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Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά των τιμών που είχε προτείνει η ΓΔ Περιβάλλοντος για τις διαβουλεύσεις μεταξύ 
υπηρεσιών.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 126
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α, ΠΙΝΑΚΑΣ, ΓΡΑΜΜΗ 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Αρ. Όνομα ουσίας Αριθ. CAS: ΕΜΤ - ΠΠΠ 

Επιφανειακά 
ύδατα ενδοχώρας

ΕΜΤ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

ΜΕΣ - ΠΠΠ 

Επιφανειακά 
ύδατα 
ενδοχώρας

ΜΕΣ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

(20) Μόλυβδος και ενώσεις του. 7439-92-1 7.2 7.2 Δεν 
εφαρμόζετα
ι

Δεν 
εφαρμόζεται

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Αρ. Όνομα ουσίας Αριθ. CAS: ΕΜΤ - ΠΠΠ 

Επιφανειακά 
ύδατα ενδοχώρας

ΕΜΤ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

ΜΕΣ - ΠΠΠ 

Επιφανειακά 
ύδατα 
ενδοχώρας

ΜΕΣ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

(20) Μόλυβδος και ενώσεις του. 7439-92-1 2.1 2.1 2.8 2.8

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά των τιμών που είχε προτείνει η ΓΔ Περιβάλλοντος για τις διαβουλεύσεις μεταξύ 
υπηρεσιών.
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Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 127
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α, ΠΙΝΑΚΑΣ, ΓΡΑΜΜΗ 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Αρ. Όνομα ουσίας Αριθ. CAS: ΕΜΤ - ΠΠΠ 

Επιφανειακά 
ύδατα ενδοχώρας

ΕΜΤ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

ΜΕΣ - ΠΠΠ 

Επιφανειακά 
ύδατα 
ενδοχώρας

ΜΕΣ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

(23) Νικέλιο και ενώσεις του. 7440-02-0 20 20 Δεν 
εφαρμόζετα
ι

Δεν 
εφαρμόζετα
ι

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Αρ. Όνομα ουσίας Αριθ. CAS: ΕΜΤ - ΠΠΠ

Επιφανειακά 
ύδατα ενδοχώρας

ΕΜΤ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

ΜΕΣ - ΠΠΠ

Επιφανειακά 
ύδατα 
ενδοχώρας

ΜΕΣ - ΠΠΠ

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

(23) Νικέλιο και ενώσεις του. 7440-02-0 3.8 3.8 13. 6 13.6

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά των τιμών που είχε προτείνει η ΓΔ Περιβάλλοντος για τις διαβουλεύσεις μεταξύ 
υπηρεσιών.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 128
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α, ΠΙΝΑΚΑΣ, ΓΡΑΜΜΗ 33 Α (νέα)
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Αρ. Όνομα ουσίας Αριθ. CAS: ΕΜΤ -

ΠΠΠ
ΕΜΤ -
ΠΠΠ

ΜΕΣ -
ΠΠΠ

ΜΕΣ -
ΠΠΠ

(33α) Ελεύθερες 
κυανιούχες 
ενώσεις 

57-12-5 50 50 100 100

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 193. Τα προτεινόμενα πρότυπα εκφράζουν τοξικολογικά δεδομένα 
για τους ιχθύες και η οριακή τιμή για όλες τις κυανιούχες ενώσεις στο πόσιμο νερό στην ΕΕ 
(οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα των 
υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση).

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 129
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α, ΠΙΝΑΚΑΣ, ΓΡΑΜΜΗ 33 Β (νέα)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Αρ. Όνομα ουσίας Αρ. CAS1 ΕΜΤ -

ΠΠΠ
ΕΜΤ -
ΠΠΠ

ΜΕΣ -
ΠΠΠ

ΜΕΣ -
ΠΠΠ

Υπερφθοριωμένες ενώσεις (PFC)

Υπερφθοριωμένο σουλφονικό οξύ 
(PFOS)

1763-23-1

Άλατα καλίου 2795-39-3

Άλατα αμμωνίου 29081-56-9

Άλατα λιθίου 29457-72-5

Διαιθαλοαμινικά άλατα 
(DEA) 

70225-39-5

(33
β)

Υπερφθοριωμένο οκτανοϊκό οξύ 
(PFOS)

335-67-1

- - ∑=0.3 ∑=0.3
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Υπερφθοριωμένο 
οκτανοϊκό αμμώνιο 
(APFO)

3825-26-1

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 210. Μολονότι οι εκπομπές και η διαρροή PFC στα ύδατα θα 
πάψουν μακροπρόθεσμα, το προτεινόμενο πρότυπο ποιότητας περιβάλλοντος διασφαλίζει ότι 
έως το 2015 η απλή επεξεργασία, όπως διήθηση στις όχθες, επαρκεί για την παραγωγή πόσιμου 
νερού από ευρωπαϊκά επιφανειακά ύδατα, οι πλημμύρες δεν θα μολύνουν τις γεωργικές 
εκτάσεις και τα ψάρια θα είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 130
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α, ΠΙΝΑΚΑΣ, ΤΙΤΛΟΣ 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Αρ. Όνομα ουσίας Αρ. CAS1 ΕΜΤ -

ΠΠΠ21

ΕΜΤ -
ΠΠΠ21

ΜΕΣ -
ΠΠΠ 

ΜΕΣ -
ΠΠΠ 

21 Η παράμετρος αυτή είναι το Πρότυπο Ποιότητας Περιβάλλοντος εκφραζόμενο ως Ετήσια 
Μέση Τιμή (ΠΠΠ-ΕΜΤ). 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Αρ. Όνομα ουσίας Αρ. CAS1 ΕΜΤ -

ΠΠΠ21

ΕΜΤ -
ΠΠΠ21

ΜΕΣ -
ΠΠΠ 

ΜΕΣ -
ΠΠΠ 

21 Η παράμετρος αυτή είναι το Πρότυπο Ποιότητας Περιβάλλοντος εκφραζόμενο ως Ετήσια 
Μέση Τιμή (ΠΠΠ-ΕΜΤ). Για ουσίες προτεραιότητας ή ρύπους που προέρχονται από 
χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, η δειγματοληψία 
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες 40, 52, 108 και 109 και αποσκοπεί στην αποφυγή της περιττής 
δειγματοληψίας κατά τους θερινούς μήνες, που δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα.
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Τροπολογία: Jan Mulder και Jules Maaten

Τροπολογία 131
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΜΕΡΟΣ Γ, ΣΗΜΕΙΟ 1

1. Στήλες 4 και 5: Για κάθε δεδομένη 
επιφάνεια υδάτινης μάζας, η συμμόρφωση 
προς το ΠΠΠ-ΕΜΤ απαιτεί ότι, για 
οποιοδήποτε αντιπροσωπευτικό σημείο 
παρακολούθησης εντός της υδάτινης 
μάζας, ο αριθμητικός μέσος των 
μετρούμενων συγκεντρώσεων σε 
διάφορους χρόνους κατά τη διάρκεια του 
έτους είναι μικρότερος απ’ ό,τι στο 
πρότυπο.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αυτή η παράγραφος επαναλαμβάνει αυτά που ορίζονται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Τα 
άρθρα 2 και 4 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα καθορίζουν ήδη το ρόλο που διαδραματίζουν 
τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στο πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων. 
Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα δηλώνει επίσης πώς πρέπει να παρακολουθείται η κατάσταση 
των υδάτων. Και πάλι το μέρος Α του Παραρτήματος I προσδιορίζει επίσης ότι τα πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος εκφράζονται ως ετήσια μέση τιμή ή ως τιμή μέγιστης επιτρεπόμενης 
συγκέντρωσης.  Το Παράρτημα I, μέρος Γ, παράγραφοι 1 και 2 είναι επομένως περιττά και 
μπορούν να διαγραφούν. 

Τροπολογία: Jan Mulder και Jules Maaten

Τροπολογία 132
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΜΕΡΟΣ Γ, ΣΗΜΕΙΟ 2

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

διαγράφεται
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Αυτή η παράγραφος επαναλαμβάνει αυτά που ορίζονται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Τα 
άρθρα 2 και 4 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα καθορίζουν ήδη το ρόλο που διαδραματίζουν 
τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στο πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων. 
Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα δηλώνει επίσης πώς πρέπει να παρακολουθείται η κατάσταση 
των υδάτων. Και πάλι το μέρος Α του Παραρτήματος I προσδιορίζει επίσης ότι τα πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος εκφράζονται ως ετήσια μέση τιμή ή ως τιμή μέγιστης επιτρεπόμενης 
συγκέντρωσης.  Το Παράρτημα I, μέρος Γ, παράγραφοι 1 και 2 είναι επομένως περιττά και 
μπορούν να διαγραφούν.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 133
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Γ, ΣΗΜΕΙΟ 2 Α (νέο)

2α. Στήλη 7α: Για κάθε επιφάνεια υδάτινης 
μάζας, συμμόρφωση προς τις ΠΠΠ στους 
ζώντες οργανισμούς σημαίνει ότι οι 
μετρηθείσες συγκεντρώσεις στους ζωικούς 
ιστούς (υγρό βάρος) δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν το πρότυπο. Η 
παρακολούθηση πραγματοποιείται 
τουλάχιστον μία φορά το έτος, εκτός εάν 
δικαιολογείται άλλη συχνότητα με βάση τις 
τεχνικές γνώσεις και την κρίση των 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις παρακολούθησης που προβλέπονται από την ΟΠΥ περιλαμβάνουν δειγματοληψία 
ουσιών προτεραιότητας μία φορά το μήνα εκτός αν δικαιολογείται μικρότερη συχνότητα με 
βάση τις επιστημονικές γνώσεις και την κρίση των ειδικών. Δεδομένου ότι ιζήματα και ζώντες 
οργανισμοί αποτελούν σωρευτικά υποστρώματα, δεν υπάρχει ανάγκη τόσο συχνής 
δειγματοληψίας όσο στα ύδατα.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 134
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Γ, ΣΗΜΕΙΟ 2 B (νέο)
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2β. Στήλη 7β: Για κάθε επιφάνεια υδάτινης 
μάζας, συμμόρφωση προς τις ΠΠΠ στα 
ιζήματα σημαίνει ότι οι μετρηθείσες 
συγκεντρώσεις στα επιφανειακά ιζήματα 
(ξηρό βάρος) δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν το πρότυπο. Η 
παρακολούθηση πραγματοποιείται μία 
φορά την τριετία, εκτός εάν δικαιολογείται 
άλλη συχνότητα με βάση τις τεχνικές 
γνώσεις και την κρίση των 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις παρακολούθησης που προβλέπονται από την ΟΠΥ περιλαμβάνουν δειγματοληψία 
ουσιών προτεραιότητας μία φορά το μήνα εκτός αν δικαιολογείται μικρότερη συχνότητα με 
βάση τις επιστημονικές γνώσεις και την κρίση των ειδικών. Δεδομένου ότι ιζήματα και ζώντες 
οργανισμοί αποτελούν σωρευτικά υποστρώματα, δεν υπάρχει ανάγκη τόσο συχνής 
δειγματοληψίας όσο στα ύδατα.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 135
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Γ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΗΜΕΙΟ 1

3. Με εξαίρεση το κάδμιο, το μόλυβδο, τον 
υδράργυρο και το νικέλιο (αποκαλούμενα 
εφ’ εξής «μέταλλα») τα Πρότυπα Ποιότητας 
Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) που ορίζονται στο 
παρόν παράρτημα εκφράζονται ως ολικές 
συγκεντρώσεις στο συνολικό δείγμα ύδατος. 
Στην περίπτωση μετάλλων, το ΠΠΠ 
αναφέρεται στην εν διαλύσει συγκέντρωση, 
δηλαδή την εν διαλύσει φάση δείγματος 
ύδατος που λαμβάνεται με διήθηση μέσω 
ηθμού 0,45μm ή κάθε ισοδύναμη 
προεπεξεργασία.

3. Τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος 
(ΠΠΠ) που ορίζονται στο παρόν παράρτημα 
εκφράζονται ως ολικές συγκεντρώσεις στο 
συνολικό δείγμα ύδατος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιολογική διαθεσιμότητα των μετάλλων δεν είναι στατική αλλά ποικίλλει χρονικά ανάλογα με 
τις συνθήκες. Τα ψάρια μπορούν να συσσωρεύσουν μεγάλες ποσότητες μετάλλων, με δυσμενή 
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επίπτωση στη γονιμότητα και την ανάπτυξη του γόνου. Τα μέταλλα πρέπει επομένως να 
εκφράζονται ως συνολική συγκέντρωση για τις ΠΠΠ.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 136
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Γ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΗΜΕΙΟ 1

3. Με εξαίρεση το κάδμιο, το μόλυβδο, τον 
υδράργυρο και το νικέλιο (αποκαλούμενα 
εφ’ εξής «μέταλλα») τα Πρότυπα Ποιότητας 
Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) που ορίζονται στο 
παρόν παράρτημα εκφράζονται ως ολικές 
συγκεντρώσεις στο συνολικό δείγμα ύδατος. 
Στην περίπτωση μετάλλων, το ΠΠΠ 
αναφέρεται στην εν διαλύσει συγκέντρωση, 
δηλαδή την εν διαλύσει φάση δείγματος 
ύδατος που λαμβάνεται με διήθηση μέσω 
ηθμού 0,45μm ή κάθε ισοδύναμη 
προεπεξεργασία.

3. Τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος 
(ΠΠΠ) που ορίζονται στο παρόν παράρτημα 
εκφράζονται ως ολικές συγκεντρώσεις στο 
συνολικό δείγμα ύδατος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν τα μέταλλα μετρούνται μόνο με βάση τη συγκέντρωσή τους σε διαλύματα, τούτο μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντική υποτίμηση της περιεκτικότητάς τους στο δείγμα υδάτων, πολύ δε 
περισσότερο όταν το αιωρούμενο μεταλλικό κλάσμα μπορεί να καταστεί βιολογικά διαθέσιμο αν 
μεταβληθούν οι συνθήκες στην επιφάνεια των υδάτων. Για τα ΠΠΠ πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη ολόκληρο το δείγμα υδάτων.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 137
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Γ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΗΜΕΙΟ 2

Σε περίπτωση που οι φυσικές 
διαμορφωμένες συνήθεις συγκεντρώσεις για 
μέταλλα υπερβαίνουν την τιμή του ΠΠΠ, ή 
εφόσον η σκληρότητα, η pH ή άλλες 
παράμετροι ποιότητας ύδατος επηρεάζουν
τη βιοδιαθεσιμότητα μετάλλων, τα κράτη 
μέλη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
το γεγονός αυτό υπόψη κατά την εκτίμηση 
των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης 
σε σχέση με ΠΠΠ. Εφόσον επιλέξουν την 

Για τα μέταλλα, οι φυσικές διαμορφωμένες 
συνήθεις συγκεντρώσεις και οι σχετικές 
παράμετροι ποιότητας των υδάτων 
(σκληρότητα, pH, DOC (διαλυμένος 
οργανικός άνθρακας)) που επηρεάζουν τη 
βιοδιαθεσιμότητα μετάλλων, λαμβάνονται 
υπόψη κατά την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης σε 
σχέση με ΠΠΠ. Εφόσον υπάρξει υπέρβαση 
της τιμής ΠΠΠ, είναι υποχρεωτική η 
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προσέγγιση αυτή, είναι υποχρεωτική η 
χρησιμοποίηση των μεθόδων υπολογισμού 
που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 παράγραφος 5.

χρησιμοποίηση των μεθόδων υπολογισμού 
που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 παράγραφος 5. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής δεν ωφελεί στις περιπτώσεις όπου 
οι φυσικές συγκεντρώσεις υπολείπονται ελάχιστα του προτύπου ποιότητας. στις περιπτώσεις 
αυτές θα ήταν σκόπιμο, η επιρροή της φυσικής συγκέντρωσης να μην λαμβάνεται καθόλου 
υπόψη, αλλά να λαμβάνεται πλήρως υπόψη όταν η φυσική συγκέντρωση είναι λίγο ψηλότερη 
και υπερβαίνει το σχετικό πρότυπο ποιότητας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιλεγεί 
γενικότερη διατύπωση. 

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 138
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Γ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΗΜΕΙΟ 2

Σε περίπτωση που οι φυσικές 
διαμορφωμένες συνήθεις συγκεντρώσεις για 
μέταλλα υπερβαίνουν την τιμή του ΠΠΠ, ή 
εφόσον η σκληρότητα, η pH ή άλλες 
παράμετροι ποιότητας ύδατος επηρεάζουν 
τη βιοδιαθεσιμότητα μετάλλων, τα κράτη 
μέλη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν το 
γεγονός αυτό υπόψη κατά την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης σε 
σχέση με ΠΠΠ. Εφόσον επιλέξουν την 
προσέγγιση αυτή, είναι υποχρεωτική η 
χρησιμοποίηση των μεθόδων υπολογισμού 
που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 παράγραφος 5.

Σε περίπτωση που οι φυσικές 
διαμορφωμένες συνήθεις συγκεντρώσεις για 
μέταλλα στα ύδατα, τους ζώντες 
οργανισμούς ή τα ιζήματα υπερβαίνουν την 
τιμή του ΠΠΠ, ή εφόσον η σκληρότητα, η 
pH ή άλλες παράμετροι ποιότητας ύδατος 
επηρεάζουν τη βιοδιαθεσιμότητα μετάλλων, 
τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν το γεγονός αυτό υπόψη κατά την 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης σε σχέση με ΠΠΠ. 
Εφόσον επιλέξουν την προσέγγιση αυτή, 
είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση των 
μεθόδων υπολογισμού που ορίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 
παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι θα πρέπει να καθοριστούν τιμές ΠΠΠ για το 
υπόστρωμα στο οποίο ζουν οι πιο ευαίθητοι οργανισμοί: για το νερό, αν πιο ευαίσθητοι είναι οι 
υδρόβιοι οργανισμοί, για τα ιζήματα, αν πιο ευαίσθητοι είναι οι οργανισμοί που ζουν εκεί, και 
για τους ζώντες οργανισμούς, αν μεγαλύτερη ευαισθησία έχουν τα αυγά, τα θηλαστικά και οι 
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άνθρωποι, μέσω δευτερογενούς δηλητηρίασης. 

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 139
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Γ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΗΜΕΙΟ 2

Σε περίπτωση που οι φυσικές 
διαμορφωμένες συνήθεις συγκεντρώσεις για 
μέταλλα υπερβαίνουν την τιμή του ΠΠΠ, ή 
εφόσον η σκληρότητα, η pH ή άλλες 
παράμετροι ποιότητας ύδατος επηρεάζουν 
τη βιοδιαθεσιμότητα μετάλλων, τα κράτη
μέλη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν το 
γεγονός αυτό υπόψη κατά την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης σε 
σχέση με ΠΠΠ. Εφόσον επιλέξουν την 
προσέγγιση αυτή, είναι υποχρεωτική η 
χρησιμοποίηση των μεθόδων υπολογισμού 
που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 παράγραφος 5.

Οι φυσικές διαμορφωμένες συνήθεις 
συγκεντρώσεις για μέταλλα προστίθενται 
στην τιμή του ΠΠΠ. Επιπροσθέτως εάν η 
σκληρότητα, το pH ή άλλες παράμετροι 
ποιότητας ύδατος επηρεάζουν τη 
βιοδιαθεσιμότητα μετάλλων, τα κράτη μέλη 
έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν το 
γεγονός αυτό υπόψη κατά την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης σε 
σχέση με ΠΠΠ. Εφόσον επιλέξουν την 
προσέγγιση αυτή, είναι υποχρεωτική η 
χρησιμοποίηση των μεθόδων υπολογισμού 
που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 παράγραφος 5. Οι φυσικές 
διαμορφωμένες συνήθεις συγκεντρώσεις 
για μέταλλα στα εσωτερικά επιφανειακά 
ύδατα και στα παράκτια ύδατα 
καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη 
ιδιαιτέρως το έδαφος και την φυσική 
απόπλυση στις λεκάνες απορροής ποταμού. 
Τα κράτη μέλη στα σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού υποβάλλουν 
αναφορά σχετικά με τις φυσικές 
διαμορφωμένες συνήθεις συγκεντρώσεις 
για μέταλλα και σχετικά με το πώς αυτές οι 
συγκεντρώσεις μετάλλων έχουν ληφθεί 
υπόψη κατά την αποτίμηση των 
αποτελεσμάτων σε σχέση προς τα πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Σε επίπεδο ΕΕ οι φυσικές διαμορφωμένες συνήθεις συγκεντρώσεις για μέταλλα στα ύδατα 
επιφανείας και τα παράκτια ύδατα ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό από μια γεωγραφική περιοχή σε 
μια άλλη. Τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για τα μέταλλα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη για 
κάθε λεκάνη απορροής ποταμού εκείνα τα μέταλλα που φθάνουν στο νερό από το έδαφος και 
ως αποτέλεσμα φυσικής απόπλυσης. Δεν έχει επιτευχθεί επιστημονική συναίνεση σχετικά με 
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ποιες διαδικασίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να περιληφθούν οι διαμορφωμένες συνήθεις 
συγκεντρώσεις στα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για μέταλλα. Επομένως δεν πρέπει να 
επιβληθεί νομικά δεσμευτική μέθοδος υπολογισμού σε επίπεδο ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να 
είναι υπεύθυνα να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή στο πλαίσιο των σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού υποβάλλουν αναφορά σχετικά με τις φυσικές διαμορφωμένες 
συνήθεις συγκεντρώσεις για μέταλλα και σχετικά με το πώς αυτές οι συγκεντρώσεις μετάλλων 
έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος  

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 140
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Γ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΗΜΕΙΟ 2

Σε περίπτωση που οι φυσικές 
διαμορφωμένες συνήθεις συγκεντρώσεις για 
μέταλλα υπερβαίνουν την τιμή του ΠΠΠ, ή 
εφόσον η σκληρότητα, η pH ή άλλες 
παράμετροι ποιότητας ύδατος επηρεάζουν 
τη βιοδιαθεσιμότητα μετάλλων, τα κράτη 
μέλη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν το 
γεγονός αυτό υπόψη κατά την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης σε 
σχέση με ΠΠΠ. Εφόσον επιλέξουν την 
προσέγγιση αυτή, είναι υποχρεωτική η 
χρησιμοποίηση των μεθόδων υπολογισμού 
που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 παράγραφος 5.

Σε περίπτωση που οι φυσικές 
διαμορφωμένες συνήθεις συγκεντρώσεις για 
μέταλλα υπερβαίνουν την τιμή του ΠΠΠ, ή 
εφόσον η σκληρότητα, η pH ή άλλες 
παράμετροι ποιότητας ύδατος επηρεάζουν 
τη βιοδιαθεσιμότητα μετάλλων, τα κράτη 
μέλη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν το 
γεγονός αυτό υπόψη κατά την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης σε 
σχέση με ΠΠΠ. Εφόσον επιλέξουν την 
προσέγγιση αυτή, είναι υποχρεωτική η 
χρησιμοποίηση της μεθοδολογίας
υπολογισμού που ορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει και προσθέτει συνοχή με την τροπολογία 6 της κ.Laperrouze, που τροποποιεί το 
άρθρο 2(3)(2) σχετικά με το σημείο 3 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι. Για μεγαλύτερη 
σαφήνεια, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια διατύπωση τόσο στην πρόταση όσο και στο 
παράρτημα.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 141
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 1 (Οδηγία 2000/60/EΚ)



AM\631286EL.doc 93/150 PE 378.727v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor X

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Alachlor είναι φυτοφάρμακο που δεν επιτρέπεται πλέον για γενική χρήση στην ΕΕ. Το 
Alachlor είναι καρκινογόνο και θα μπορούσε να έχει βλάπτει τα ψάρια και άλλους υδρόβιους 
οργανισμούς. Το Alachlor θα πρέπει να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας 
δεδομένου ότι μόνο με μηδενισμό των εκπομπών προλαμβάνεται η μακροπρόθεσμη βλάβη.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 142
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 1 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor 
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor X

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Alachlor είναι φυτοφάρμακο που δεν επιτρέπεται πλέον για γενική χρήση στην ΕΕ. Το 
Alachlor είναι καρκινογόνο και θα μπορούσε να έχει βλάπτει τα ψάρια και άλλους υδρόβιους 
οργανισμούς. Το Alachlor θα πρέπει να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας 
δεδομένου ότι μόνο με μηδενισμό των εκπομπών προλαμβάνεται η μακροπρόθεσμη βλάβη.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 143
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 3 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(3) 1912-24-9 217-617-8 Ατραζίνη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(3) 1912-24-9 217-617-8 Ατραζίνη X
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ατραζίνη υποβαθμίστηκε σε "ουσία προτεραιότητας" για πολιτικούς και όχι επιστημονικούς 
λόγους. Είναι ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, και αντίστοιχη πρέπει να είναι η 
ανησυχία που προκαλεί. Η Επιτροπή δηλώνει στην αξιολόγηση επιπτώσεών της ότι με βάση την 
κρίση των ειδικών, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας" 
λόγω του βαθμού ανησυχίας που προκαλεί για το περιβάλλον, αλλά στη συνέχεια αποφεύγει να 
το κάνει "λόγω του πολιτικού αντίκτυπου μιας τέτοιας απόφασης". Τούτο υπονομεύει τις ίδιες 
τις διατάξεις της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Η ατραζίνη θα πρέπει να χαρακτηριστεί 
επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας. 

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 144
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 3 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(3) 1912-24-9 217-617-8 Ατραζίνη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(3) 1912-24-9 217-617-8 Ατραζίνη X

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ατραζίνη είναι φυτοφάρμακο που δεν επιτρέπεται πλέον για γενική χρήση, αλλά για την οποία 
διάφορα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει ορισμένες "σημαντικές χρήσεις" που εξακολουθούν να 
ισχύουν -για παράδειγμα ως παρασιτοκτόνου για τον αραβόσιτο. Η ατραζίνη διαθέτει 
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ορμονομιμητικές ιδιότητες και θα μπορούσε να βλάψει τη γονιμότητα και την ανάπτυξη των 
ιχθύων.  Η ατραζίνη θα πρέπει επομένως να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 145
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 3 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(3) 1912-24-9 217-617-8 Ατραζίνη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(3) 1912-24-9 217-617-8 Ατραζίνη X

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ατραζίνη είναι φυτοφάρμακο που δεν επιτρέπεται πλέον για γενική χρήση, αλλά για την οποία 
διάφορα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει ορισμένες "σημαντικές χρήσεις" που εξακολουθούν να 
ισχύουν -για παράδειγμα ως παρασιτοκτόνου για τον αραβόσιτο. Η ατραζίνη διαθέτει 
ορμονομιμητικές ιδιότητες και θα μπορούσε να βλάψει τη γονιμότητα και την ανάπτυξη των 
ιχθύων.  Η ατραζίνη θα πρέπει επομένως να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 146
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 3 (Οδηγία 2000/60/EΚ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(3) 1912-24-9 217-617-8 Ατραζίνη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(3) 1912-24-9 217-617-8 Ατραζίνη X

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ατραζίνη είναι φυτοφάρμακο που έχει χαρακτηριστεί μεταλλαξιογόνο και καρκινογόνο. Είναι 
επικίνδυνο αν ληφθεί διά της αναπνευστικής ή της στοματικής οδού. Δεν μπορεί να αποκλειστεί 
ο κίνδυνος καρκίνου από διαρκή έκθεση. Η ατραζίνη θα πρέπει επομένως να χαρακτηριστεί 
επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 147
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 12 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(12) 117-81-7 204-211-0 Φθαλικό δι(2-αιθυλεξυλιο) 
(ΦΔΑΕ - DEHP) |

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
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Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(12) 117-81-7 204-211-0 Φθαλικό δι(2-αιθυλεξυλιο) 
(ΦΔΑΕ - DEHP) |

X

Or. en

Αιτιολόγηση

Το DEHP είναι βιομηχανική χημική ουσία που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες και 
χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την αποσκλήρυνση των πλαστικών. Είναι ευρέως 
διαδεδομένη στο περιβάλλον στο περιβάλλον. Το DEHP έχει χαρακτηριστεί επίσημα τοξικό για 
την αναπαραγωγή. Η επιστημονική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπίστωσε ότι είναι 
σχετικά ανθεκτική σε αερόβιο έδαφος και σε ιζήματα και πολύ ανθεκτική σε αναερόβιες 
συνθήκες. Θα πρέπει επομένως να χαρακτηριστεί "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας".

Τροπολογία: Henrik Lax, Andres Tarand

Τροπολογία 148
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 12 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(12) 117-81-7 204-211-0 Φθαλικό δι(2-αιθυλεξυλιο) 
(ΦΔΑΕ - DEHP) |

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας
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(12) 117-81-7 204-211-0 Φθαλικό δι(2-αιθυλεξυλιο) 
(ΦΔΑΕ - DEHP) |

X

Or. en

Αιτιολόγηση

Το DEHP είναι βιομηχανική χημική ουσία, που χρησιμοποιείται και παράγεται ευρέως για την 
αποσκλήρυνση του πλαστικού, η οποία προϋποθέτει καταχώρηση στο REACH μέσα σε τριάμισι 
χρόνια. Το DEHP ανταποκρίνεται στα κριτήρια του REACH βάσει του καθεστώτος έγκρισης 
διότι βλάπτει τη γονιμότητα και προκαλεί βλάβες στο έμβρυο και επομένως θέτει σε σοβαρό 
κίνδυνο τους ιχθύες και, συνακόλουθα, μέσω της τροφικής αλυσίδας την ανθρώπινη υγεία. 
Λόγω της ευρείας διάχυσής του στο περιβάλλον και των μετρήσεων σε απομακρυσμένες 
περιοχές, το DEHP θα πρέπει να χαρακτηριστεί "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας", δεδομένου 
ότι συσσωρεύεται στα ιζήματα και τους ζώντες οργανισμούς και είναι άκρως λιπόφιλη ουσία. Η 
επιτροπή OSPAR περιέλαβε το DEHP στον κατάλογο OSPAR των χημικών ουσιών για τις 
οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση, περιλαμβάνεται δε και στις ομάδες προτεραιότητας 
επικίνδυνων ουσιών για τη Βαλτική.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 149
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 12 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(12) 117-81-7 204-211-0 Φθαλικό δι(2-αιθυλεξυλιο) 
(ΦΔΑΕ - DEHP) |

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας
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(12) 117-81-7 204-211-0 Φθαλικό δι(2-αιθυλεξυλιο) 
(ΦΔΑΕ - DEHP) |

X

Or. en

Αιτιολόγηση

Το DEHP είναι βιομηχανική χημική ουσία, που χρησιμοποιείται και παράγεται ευρέως για την 
αποσκλήρυνση του πλαστικού, θα καλύπτεται επομένως από το REACH, με υποχρέωση 
καταχώρησης μέσα σε τριάμισι χρόνια. Το DEHP βλάπτει τη γονιμότητα και προκαλεί βλάβες 
στο έμβρυο και επομένως θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τους ιχθύες και, συνακόλουθα, μέσω της 
τροφικής αλυσίδας την ανθρώπινη υγεία. Λόγω της ευρείας διάχυσής του στο περιβάλλον και 
των μετρήσεων σε απομακρυσμένες περιοχές, το DEHP θα πρέπει να χαρακτηριστεί 
"επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας", δεδομένου ότι συσσωρεύεται στα ιζήματα και τους ζώντες 
οργανισμούς και είναι άκρως λιπόφιλη ουσία. Η επιτροπή OSPAR το περιέλαβε στον κατάλογο 
OSPAR των χημικών ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 150
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 12 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(12) 117-81-7 204-211-0 Φθαλικό δι(2-αιθυλεξυλιο) 
(ΦΔΑΕ - DEHP) |

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(12) 117-81-7 204-211-0 Φθαλικό δι(2-αιθυλεξυλιο) 
(ΦΔΑΕ - DEHP) |

X

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το DEHP είναι βιομηχανική χημική ουσία, που χρησιμοποιείται και παράγεται ευρέως για την 
αποσκλήρυνση του πλαστικού, θα καλύπτεται επομένως από το REACH, με υποχρέωση 
καταχώρησης μέσα σε τριάμισι χρόνια. Το DEHP βλάπτει τη γονιμότητα και προκαλεί βλάβες 
στο έμβρυο και επομένως θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τους ιχθύες και, συνακόλουθα, μέσω της 
τροφικής αλυσίδας την ανθρώπινη υγεία. Λόγω της ευρείας διάχυσής του στο περιβάλλον και 
των μετρήσεων σε απομακρυσμένες περιοχές, το DEHP θα πρέπει να χαρακτηριστεί 
"επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας", δεδομένου ότι συσσωρεύεται στα ιζήματα και τους ζώντες 
οργανισμούς και είναι άκρως λιπόφιλη ουσία. Η επιτροπή OSPAR το περιέλαβε στον κατάλογο 
OSPAR των χημικών ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 151
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 12 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(12) 117-81-7 204-211-0 Φθαλικό δι(2-αιθυλεξυλιο) (ΦΔΑΕ -
DEHP) |

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(12) 117-81-7 204-211-0 Φθαλικό δι(2-αιθυλεξυλιο) (ΦΔΑΕ -
DEHP) |

X

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την αξιολόγηση κινδύνου που προβλέπεται από τον κανονισμό 793/93/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από υπάρχουσες ουσίες, υπάρχει 
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κίνδυνος για τους οργανισμούς που ζουν στα ιζήματα δεδομένου ότι η ουσία συσσωρεύεται σε 
ιζήματα και ζώντες οργανισμούς λόγω των λιπόφιλων ιδιοτήτων της. Επιπλέον, το DEHP 
χαρακτηρίζεται τοξικό για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 2, και συνεπώς πληροί τα κριτήρια 
του REACH για την υπαγωγή στο καθεστώς έγκρισης. Το DEHP θα πρέπει επομένως να 
χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας. 

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 152
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 13 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Diuron είναι φυτοφάρμακο που χρησιμοποιείται ευρέως, για παράδειγμα να μην φυτρώνουν 
φυτά κοντά στις σιδηροτροχιές, για το οποίο εκκρεμεί η οριστικοποίηση γενικής απαγόρευσης 
στην ΕΕ. Το Diuron είναι καρκινογόνο και τοξικό για την αναπαραγωγή και μολύνει τα υπόγεια 
ύδατα. Θα πρέπει επομένως να χαρακτηριστεί "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας".

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 153
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 13 (Οδηγία 2000/60/EΚ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Diuron είναι φυτοφάρμακο που χρησιμοποιείται ευρέως, για παράδειγμα να μην φυτρώνουν 
φυτά κοντά στις σιδηροτροχιές, για το οποίο εκκρεμεί η οριστικοποίηση γενικής απαγόρευσης 
στην ΕΕ. Το Diuron είναι καρκινογόνο και τοξικό για την αναπαραγωγή και μολύνει τα υπόγεια 
ύδατα. Θα πρέπει επομένως να χαρακτηριστεί "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας". 

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 154
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 20 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(20) 7439-92-1 231-100-4 Μόλυβδος και ενώσεις του.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
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Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(20) 7439-92-1 231-100-4 Μόλυβδος και ενώσεις του. X

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόλυβδος είναι ανθεκτικός, έχει αποδειχτεί βιοσυσσωρεύσιμος στα οστρακοειδή και είναι 
πολύ τοξικός. Η επιτροπή OSPAR περιέλαβε τον μόλυβδο στον κατάλογο OSPAR των χημικών 
ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση, περιλαμβάνεται δε και στις ομάδες 
προτεραιότητας επικίνδυνων ουσιών για τη Βαλτική. Ο μόλυβδος πρέπει να χαρακτηριστεί 
επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας, για την οποία να απαιτείται σταδιακή παύση των εκπομπών 
και των διαρροών.

Τροπολογία: Henrik Lax, Andres Tarand

Τροπολογία 155
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 20 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(20) 7439-92-1 231-100-4 Μόλυβδος και ενώσεις του.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(20) 7439-92-1 231-100-4 Μόλυβδος και ενώσεις του. X

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αν ο μόλυβδος διαχυθεί στο περιβάλλον, παραμένει στα οικοσυστήματα επί αιώνες, για 
παράδειγμα βιοσυσσωρευόμενος στα οστρακοειδή, και είναι πολύ τοξικός. Η επιτροπή OSPAR 
περιέλαβε το DEHP στον κατάλογο OSPAR των χημικών ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται 
επείγουσα δράση, περιλαμβάνεται δε και στις ομάδες προτεραιότητας επικίνδυνων ουσιών 
HELCOM  για τη Βαλτική. Ο μόλυβδος πρέπει να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία 
προτεραιότητας, για την οποία να απαιτείται σταδιακή παύση των εκπομπών και των διαρροών.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 156
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 20 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(20) 7439-92-1 231-100-4 Μόλυβδος και ενώσεις του.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(20) 7439-92-1 231-100-4 Μόλυβδος και ενώσεις του. X

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόλυβδος είναι ανθεκτικός, έχει αποδειχτεί βιοσυσσωρεύσιμος στα οστρακοειδή και είναι 
πολύ τοξικός. Η επιτροπή OSPAR περιέλαβε τον μόλυβδο στον κατάλογο OSPAR των χημικών 
ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση, περιλαμβάνεται δε και στις ομάδες 
προτεραιότητας επικίνδυνων ουσιών για τη Βαλτική. Ο μόλυβδος πρέπει να χαρακτηριστεί 
επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας, για την οποία να απαιτείται σταδιακή παύση των εκπομπών 
και των διαρροών.
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Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 157
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 20 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(20) 7439-92-1 231-100-4 Μόλυβδος και ενώσεις του.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(20) 7439-92-1 231-100-4 Μόλυβδος και ενώσεις του. X

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόλυβδος είναι εξ ορισμού ανθεκτικός, έχει αποδειχτεί βιοσυσσωρεύσιμος στα οστρακοειδή 
και είναι πολύ τοξικός. Στην αξιολόγησή της του 2001, η Επιτροπή αναφέρει ότι ο μόλυβδος 
πληροί τα επίπεδα ανησυχίας για το χαρακτηρισμό του ως "επικίνδυνης ουσίας 
προτεραιότητας", αλλά στη συνέχεια υπαναχώρησε και δεν προέβη στον εν λόγω χαρακτηρισμό 
λόγω των εκτεταμένων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. Στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 
δεν προβλέπεται τέτοιο κριτήριο για το χαρακτηρισμό επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας και 
συνεπώς δεν έχει εφαρμογή. Ο μόλυβδος και οι ενώσεις του θα πρέπει να χαρακτηριστούν 
επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 158
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 20 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή
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Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(20) 7439-92-1 231-100-4 Μόλυβδος και ενώσεις του.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(20) 7439-92-1 231-100-4 Μόλυβδος και ενώσεις του. X

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόλυβδος χαρακτηρίστηκε κατά την πρώτη φάση επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας (έγγραφο 
εργασίας της Επιτροπής ENV/191000/01) λόγω των γνωστών εγγενών ιδιοτήτων του ως ενός 
από τα πλέον τοξικά μέταλλα. Ο μόλυβδος περιλαμβάνεται σε δύο διεθνείς συμφωνίες· το 
πρωτόκολλο για τα βαρέα μέταλλα, της Σύμβασης ΟΕΕ/ΟΗΕ για τη διασυνοριακή 
ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης εμβέλειας και τον κατάλογο χημικών ουσιών για τις οποίες 
απαιτείται επείγουσα δράση, της Σύμβασης OSPAR. Ο μόλυβδος πληροί τα κριτήρια ΑΒΤ και 
έχει νευροτοξικές και τοξικές για την αναπαραγωγή ιδιότητες. Ο μόλυβδος θα πρέπει επομένως 
να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 159
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 22 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή
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Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(22) 91-20-3 202-049-5 Ναφθαλίνιο

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(22) 91-20-3 202-049-5 Ναφθαλίνιο X

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ναφθαλένιο είναι βιομηχανική χημική ουσία που μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή χρωστικών ουσιών και βαφών, αλλά και για ως συστατικό φυτοφαρμάκων. Το 
ναφθαλίνιο είναι καρκινογόνο και νευροτοξικό και συναντάται επίσης στη φύση. Δεδομένης της 
τοξικότητάς του για τους υδρόβιους οργανισμούς, ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, το 
ναφθαλίνιο πρέπει να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 160
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 22 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(22) 91-20-3 202-049-5 Ναφθαλίνιο
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(22) 91-20-3 202-049-5 Ναφθαλίνιο X

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ναφθαλένιο είναι βιομηχανική χημική ουσία που μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή χρωστικών ουσιών και βαφών, αλλά και για ως συστατικό φυτοφαρμάκων. Το 
ναφθαλίνιο είναι καρκινογόνο και νευροτοξικό και συναντάται επίσης στη φύση. Δεδομένης της 
τοξικότητάς του για τους υδρόβιους οργανισμούς, ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, το 
ναφθαλίνιο πρέπει να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 161
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 25 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμός ως 
επικίνδυνης ουσίας 
προτεραιότητας

(25) 1806-26-4 217-302-5 Οκτυλφαινόλη
140-66-9 - (Παρατετραοκτυλοφαινόλη)

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμός ως 
επικίνδυνης ουσίας 
προτεραιότητας

(25) 1806-26-4 217-302-5 Οκτυλφαινόλη X
140-66-9 - (Παρατετραοκτυλοφαινόλη) X

Or. fr/en

Αιτιολόγηση

Η οκτυλφαινόλη είναι σχετικά φτηνή βιομηχανική χημική ουσία. Χρησιμοποιείται για τη 
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διαλυτοποίηση φυτοφαρμάκων και έχει απαγορευτεί από το 2005. Ωστόσο, άλλες εξακολουθεί 
να χρησιμοποιείται σε άλλες, βιομηχανικές χρήσεις, παρόλο που πιθανότατα έχει 
οιστρογονομιμητική δράση. Η επιτροπή OSPAR την περιέλαβε στον κατάλογο OSPAR των 
χημικών ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση. Δεδομένης της τοξικότητάς της 
για τους υδρόβιους οργανισμούς, ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, η οκτυλφαινόλη πρέπει 
να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 162
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 25 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(25) 1806-26-4 217-302-5 Οκτυλφαινόλη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(25) 1806-26-4 217-302-5 Οκτυλφαινόλη X

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οκτυλφαινόλη έχει χαρακτηριστεί πιθανός κίνδυνος για τα φρέσκο νερό και το θαλάσσιο 
περιβάλλον στις περισσότερες χρήσεις της, έχει δε πιθανώς οιστρογονομιμητική δράση. Η 
οκτυλφαινόλη θα πρέπει επομένως να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας. 
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Τροπολογία: Henrik Lax, Andres Tarand

Τροπολογία 163
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 27 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(27) 87-86-5 231-152-8 Πενταχλωροφαινόλη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(27) 87-86-5 231-152-8 Πενταχλωροφαινόλη (PCP) X

Or. en

Αιτιολόγηση

Η PCP έχει ήδη απαγορευτεί ως φυτοφάρμακο στην ΕΕ, επιτρέπεται όμως ακόμη για την 
επεξεργασία του ξύλου (διαδικασία προστασίας του ξύλου) καθώς και για ορισμένες άλλες 
χρήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η PCP είναι πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο 
και έχει ορμονομιμητική δράση. Η επιτροπή OSPAR περιέλαβε την PCP στον κατάλογο OSPAR 
των χημικών ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση, περιλαμβάνεται δε και στις 
ομάδες προτεραιότητας επικίνδυνων ουσιών HELCOM  για τη Βαλτική. Δεδομένης της 
τοξικότητάς της για τους υδρόβιους οργανισμούς, ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, η PCP 
πρέπει να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 164
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 27 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή
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Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(27) 87-86-5 231-152-8 Πενταχλωροφαινόλη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(27) 87-86-5 231-152-8 Πενταχλωροφαινόλη (PCP) X

Or. en

Αιτιολόγηση

Η PCP έχει ήδη απαγορευτεί ως φυτοφάρμακο στην ΕΕ, επιτρέπεται όμως ακόμη για την 
επεξεργασία του ξύλου (διαδικασία προστασίας του ξύλου) καθώς και για ορισμένες άλλες 
χρήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η PCP είναι πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο 
και έχει ορμονομιμητική δράση. Η επιτροπή OSPAR την περιέλαβε στον κατάλογο OSPAR των 
χημικών ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση. Δεδομένης της τοξικότητάς της 
για τους υδρόβιους οργανισμούς, ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, η PCP πρέπει να 
χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 165
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 27 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή
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Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(27) 87-86-5 231-152-8 Πενταχλωροφαινόλη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(27) 87-86-5 231-152-8 Πενταχλωροφαινόλη (PCP) X

Or. en

Αιτιολόγηση

Η PCP έχει ήδη απαγορευτεί ως φυτοφάρμακο στην ΕΕ, επιτρέπεται όμως ακόμη για την 
επεξεργασία του ξύλου (διαδικασία προστασίας του ξύλου) καθώς και για ορισμένες άλλες 
χρήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η PCP είναι πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο 
και έχει ορμονομιμητική δράση. Η επιτροπή OSPAR την περιέλαβε στον κατάλογο OSPAR των 
χημικών ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση. Δεδομένης της τοξικότητάς της 
για τους υδρόβιους οργανισμούς, ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, η PCP πρέπει να 
χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 166
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 29 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(29) 122-34-9 204-535-2 Σιμαζίνη
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(29) 122-34-9 204-535-2 Σιμαζίνη X

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σιμαζίνη υποβαθμίστηκε σε "ουσία προτεραιότητας" για πολιτικούς και όχι επιστημονικούς 
λόγους. Η σιμαζίνη είναι ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, και αντίστοιχη πρέπει να 
είναι η ανησυχία που προκαλεί. Η Επιτροπή δηλώνει στην αξιολόγηση επιπτώσεών της ότι με 
βάση την κρίση των ειδικών, η σιμαζίνη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως "επικίνδυνη ουσία 
προτεραιότητας" λόγω του βαθμού ανησυχίας που προκαλεί για το περιβάλλον. Στη συνέχεια 
όμως απέφυγε να το κάνει "λόγω του ενδεχόμενου αντίκτυπου μιας τέτοιας απόφασης". Τούτο 
αποτελεί περιφρόνηση για τις ίδιες τις διατάξεις της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Η σιμαζίνη 
θα πρέπει να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 167
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 29 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(29) 122-34-9 204-535-2 Σιμαζίνη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
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Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(29) 122-34-9 204-535-2 Σιμαζίνη X

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σιμαζίνη κατατάσσεται στις καρκινογόνες ουσίες, είναι πολύ τοξική για τους υδρόβιους 
οργανισμούς και ενδέχεται να έχει ορμονομιμητικές ιδιότητες. Η σιμαζίνη θα πρέπει επομένως 
να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 168
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 31 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(31) 12002-48-1 234-413-4 Τριχλωροβενζόλια

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(31) 12002-48-1 234-413-4 Τριχλωροβενζόλια X

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το τριχλωροβενζόλιο είναι πιθανώς ανθεκτική και βιοσυσσωρεύσιμη ουσία, χαρακτηρίζεται δε 
τοξικό και αντίστοιχη είναι η ανησυχία που προκαλεί. Η Επιτροπή δηλώνει στην αξιολόγηση 
επιπτώσεών της ότι με βάση την κρίση των ειδικών, το τριχλωροβενζόλιο θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας" λόγω του βαθμού ανησυχίας που 
προκαλεί για το περιβάλλον. Στη συνέχεια όμως απέφυγε να το κάνει "λόγω του ενδεχόμενου 
αντίκτυπου μιας τέτοιας απόφασης". Τούτο αποτελεί περιφρόνηση για τις ίδιες τις διατάξεις της 
οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Το τριχλωροβενζόλιο θα πρέπει να χαρακτηριστεί επικίνδυνη 
ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 169
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 31 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(31) 12002-48-1 234-413-4 Τριχλωροβενζόλια

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(31) 12002-48-1 234-413-4 Τριχλωροβενζόλια X

Or. en

Αιτιολόγηση

Πληροί τα κριτήρια ΑΒΤ, και η αξιολόγηση κινδύνου που προβλέπεται από τον κανονισμό 
793/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από υπάρχουσες 
ουσίες προκύπτει ότι χρειάζονται μέτρα μείωσης του κινδύνου για το υδάτινο περιβάλλον. Το 
τριχλωροβενζόλιο προτείνεται επίσης να διερευνηθεί περαιτέρω ως ΑΟΡ (ανθεκτικός 
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οργανικός ρύπος). Το τριχλωροβενζόλιο θα πρέπει επομένως να χαρακτηριστεί επικίνδυνη 
ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 170
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 33 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33) 1582-09-8 216-428-8 Τριφθοραλίνη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33) 1582-09-8 216-428-8 Τριφθοραλίνη X

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τριφθοραλίνη είναι ανθεκτική στα ιζήματα και στο έδαφος και, κατά γενική παραδοχή, 
πιθανώς βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική. Σύμφωνα με τους ορισμούς της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα, όσον αφορά τις "επικίνδυνες ουσίες", στο άρθρο 2(29), θα πρέπει επομένως να 
χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 171
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 33 (Οδηγία 2000/60/EΚ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμός ως 
επικίνδυνης ουσίας 
προτεραιότητας

(33) 1582-09-8 216-428-8 Τριφθοραλίνη

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμός ως 
επικίνδυνης ουσίας 
προτεραιότητας

(33) 1582-09-8 216-428-8 Τριφθοραλίνη X

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τριφθοραλίνη είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο για το οποίο υπάρχουν υποψίες 
ότι είναι καρκινογόνο. Σε ορισμένα κράτη η χρήση της αυξάνεται ενώ σε άλλα απαγορεύεται 
λόγω των ιδιοτήτων της ως ΑΒΤ -μπορεί να αντέξει πάνω από 100 χρόνια- και της απειλής που 
συνεπάγεται για τους ιχθύες και συνακόλουθα για την ανθρώπινη υγεία, στη δε ΕΕ εκκρεμεί η 
απαγόρευσή της. Η επιτροπή OSPAR την περιέλαβε στον κατάλογο OSPAR των χημικών 
ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση. Η τριφθοραλίνη θα πρέπει επομένως να 
χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 172
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παράρτημα Χ, γραμμή 33 (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33) 1582-09-8 216-428-8 Τριφθοραλίνη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
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Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33) 1582-09-8 216-428-8 Τριφθοραλίνη X

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τριφθοραλίνη χαρακτηρίζεται ουσία ΑΒΤ και απαγορεύεται ήδη σε ορισμένα κράτη. Η ουσία 
είναι πολύ βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική, πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο και έχει 
ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής. Η τριφθοραλίνη θα πρέπει επομένως να χαρακτηριστεί 
επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας. 

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 173
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33α (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αρ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33α) 131-49-7 205-024-7 Amidotrizoat

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σκιατικό παρασκεύασμα για ακτινογραφικές εξετάσεις, υδατοδιαλυτό σε υψηλό 
βαθμό και πολύ ανθεκτικό. Δεν έχουν θεσπιστεί ως τώρα περιοριστικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για 
το παρασκεύασμα αυτό. Η A-midotrizoat aνιχνεύεται εδώ και χρόνια σε σημαντικές 
συγκεντρώσεις στους ποταμούς Έλβα, Ρήνο και Δούναβη.
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Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 174
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33β (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33β) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)
(*****) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για χαρακτηρισμό ως 
πιθανή "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας". Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τελική ταξινόμησή της το αργότερο 12 μήνες μετά 
την έγκριση αυτού του καταλόγου, με την επιφύλαξη του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται 
στο άρθρο 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τις προτάσεις ελέγχου της Επιτροπής 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το AMPA είναι ο κύριος μεταβολίτης του ζιζανιοκτόνου glyphosate και προέρχεται και από 
βιομηχανικές πηγές. Υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους του AMPA.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 175
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα X, γραμμή 33 γ (νέα) (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33γ) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)
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(*****) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για χαρακτηρισμό ως πιθανή 
"επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας". Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τελική ταξινόμησή της το αργότερο 12 μήνες μετά την θέση σε ισχύ αυτής 
της οδηγίας, με την επιφύλαξη του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στο άρθρο 16 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ για τις προτάσεις ελέγχου της Επιτροπής 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το bentazon είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο και βρίσκεται σε σημαντικές 
συγκεντρώσεις στα ύδατα επιφανείας. Το bentazon είναι πολύ σταθερή ουσία.  Πρέπει να 
προστεθεί στον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας.  Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση με σκοπό να ορίζει κατά πόσο αυτές οι ουσίες είναι ουσίες προτεραιότητας.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 176
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα X, γραμμή 33 δ (νέα) (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33δ) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)
(*****) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για χαρακτηρισμό ως 
πιθανή "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας". Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τελική ταξινόμησή της το αργότερο 12 μήνες μετά 
την έγκριση αυτού του καταλόγου, με την επιφύλαξη του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται 
στο άρθρο 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τις προτάσεις ελέγχου της Επιτροπής 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το bentazon είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο και βρίσκεται σε σημαντικές 
συγκεντρώσεις στα ύδατα επιφανείας. Το bentazon είναι πολύ σταθερή ουσία.
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Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 177
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα X, γραμμή 33 ε (νέα) (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33ε) 80-05-7 Δισφαινόλη Α (X)(*****)

(*****) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για χαρακτηρισμό ως πιθανή 
"επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας". Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τελική ταξινόμησή της το αργότερο 12 μήνες μετά την θέση σε ισχύ αυτής 
της οδηγίας, με την επιφύλαξη του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στο άρθρο 16 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ για τις προτάσεις ελέγχου της Επιτροπής 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δισφαινόλη Α έχει βρεθεί σε σημαντικές συγκεντρώσεις σε διάφορους ποταμούς όπως ο 
Έλβας, ο Ρήνος και ο Δούναβης. Έχει σημασία να ληφθούν μέτρα ελέγχου σε όλη την ΕΕ κατά 
των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών της ουσίας αυτής στα ύδατα επιφανείας. Πρέπει να 
προστεθεί στον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας.  Επειδή υπάρχουν υποψίες ότι δισφαινόλη Α 
προκαλεί ενδοκρινική διαταραχή η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση με σκοπό 
να ορίζει κατά πόσο αυτές οι ουσίες είναι επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 178
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33 στ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________
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Αριθμός Αριθμός CAS Αριθμός ΕΕ2 Ονομασία ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33 στ) 80-05-7 201-245-8 Διφαινόλη Α

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διφαινόλη Α χρησιμοποιείται (μεταξύ άλλων) στις εποξικές χημικές ουσίες (βαφή, κόλλα). 
Ανιχνεύεται εδώ και χρόνια σε σημαντικές συγκεντρώσεις στους ποταμούς Έλβα, Ρήνο και 
Δούναβη. Η διφαινόλη Α έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 179
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33ζ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33ζ) 92-88-6 202-200-5 4 4'-διφαινόλη X

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η 4 4'-διφαινόλη χρησιμοποιείται στα αντηλιακά προϊόντα και στα απολυμαντικά. Δεν είναι 
εύκολα αποικοδομήσιμη, έχει μέτριο δυναμικό βιοσυσσώρευσης στο περιβάλλον καθώς και 
ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής  Θα πρέπει επομένως να χαρακτηριστεί "επικίνδυνη ουσία 
προτεραιότητας".
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Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 180
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα X, γραμμή 33 η (νέα) (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33η) 298-46-4 Carbamazepin

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Carbamazepin είναι δραστική ουσία που χρησιμοποιείται στα αντιεπιληπτικά. Εντοπίζεται σε 
σημαντικές συγκεντρώσεις σε διάφορους ποταμούς όπως ο Έλβας, ο Ρήνος και ο Δούναβης. Η 
Carbamazepin είναι πολύ ευδιάλυτη στο νερό και σταθερή. Έχει σημασία να ληφθούν μέτρα 
ελέγχου σε όλη την ΕΕ κατά των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών της ουσίας αυτής στα 
ύδατα επιφανείας. Πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 181
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33 θ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθμός Αριθμός CAS Αριθμός ΕΕ2 Ονομασία ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33 θ) 298-46-4 06-062-7 Καρβαμαζεπίνη

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η ευρέως δεδομένη σε επίπεδο ΕΕ δραστική ουσία φαρμάκων καρβαμαζεπίνη (αντιεπιληπτικό) 
ανιχνεύεται εδώ και χρόνια σε σημαντικές συγκεντρώσεις στους ποταμούς Έλβα, Ρήνο και 
Δούναβη. Η καρβαμαζεπίνη είναι υδατοδιαλυτή σε υψηλό βαθμό και πολύ ανθεκτική. Δεν έχουν 
θεσπιστεί ως τώρα περιοριστικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για το παρασκεύασμα αυτό.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 182
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα X, γραμμή 33 ι (νέα) (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33ι) 23593-75-1 245-764-8 Κλοτριμαζόλη X

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κλοτριμαζόλη είναι αντιμυκητιασική ουσία που χρησιμοποιείται τόσο στην ιατρική όσο και 
στην κτηνιατρική. Είναι ουσία που μιμείται τη δράση των ορμονών, είναι δε σοβαρά επικίνδυνη 
για το περιβάλλον. Ως ενδοκρινικός διαταράκτης πρέπει να χαρακτηρισθεί "επικίνδυνη ουσία 
προτεραιότητας" λόγω του αντίστοιχου επιπέδου ανησυχίας που προκαλεί.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 183
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33ια (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________
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Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33ια) 23593-75-1 245-764-8 Κλοτριμαζόλη X

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κλοτριμαζόλη είναι αντιμυκητιασική ουσία που χρησιμοποιείται τόσο στην ιατρική όσο και 
στην κτηνιατρική. Είναι ουσία που μιμείται τη δράση των ορμονών, είναι δε σοβαρά επικίνδυνη 
για το περιβάλλον. Η επιτροπή OSPAR περιέλαβε την κλοτριμαζόλη στον κατάλογο OSPAR των 
χημικών ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση. Η κλοτριμαζόλη θα πρέπει 
επομένως να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Henrik Lax, Andres Tarand

Τροπολογία 184
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα X, γραμμή 33 ιβ (νέα)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33ιβ) 84-74-2 201-557-4 dibutylphthalat (DBP) X

Or. en

Αιτιολόγηση

Το DBP είναι αποσκληρυντικό για πλαστικά. Είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς και έχει ταξινομηθεί ως τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 2. Η επιτροπή 
OSPAR περιέλαβε το DBP στον κατάλογο OSPAR των χημικών ουσιών για τις οποίες 
επιβάλλεται επείγουσα δράση, περιλαμβάνεται δε και στις ομάδες προτεραιότητας επικίνδυνων 
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ουσιών για τη Βαλτική. Για τον λόγο αυτό πρέπει να καταργηθεί.  Το DBP χαρακτηρίζεται ως 
επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας για να εξασφαλισθεί ότι θα παύσουν οι εκπομπές και 
διαρροές.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 185
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα X, γραμμή 33 ιγ (νέα) (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33ιγ) 15307-86-5 Diclofenac

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Diclofena είναι δραστική ουσία που χρησιμοποιείται στα αντιρευματικά. Εντοπίζεται σε 
σημαντικές συγκεντρώσεις σε διάφορους ποταμούς όπως ο Έλβας, ο Ρήνος και ο Δούναβης. Το 
Diclofenac είναι πολύ ευδιάλυτο στο νερό και σταθερό. Έχει σημασία να ληφθούν μέτρα 
ελέγχου σε όλη την ΕΕ κατά των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών της ουσίας αυτής στα 
ύδατα επιφανείας. Πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 186
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα X, γραμμή 33 ιδ (νέα) (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________
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Αριθμός Αριθμός CAS Αριθμός ΕΕ2 Ονομασία ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33ιδ) 15307-86-5 239-348-5 Diclofenac

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ευρέως δεδομένη σε επίπεδο ΕΕ δραστική ουσία φαρμάκων Diclofenac (αντιρευματικό) 
ανιχνεύεται εδώ και χρόνια σε σημαντικές συγκεντρώσεις στους ποταμούς Έλβα, Ρήνο και 
Δούναβη. Το Diclofenac είναι υδατοδιαλυτό σε υψηλό βαθμό και πολύ ανθεκτικό. Δεν έχουν 
θεσπιστεί ως τώρα περιοριστικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για το παρασκεύασμα αυτό.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 187
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33 ιε (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33ιε) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Dicofol είναι ακαρεοκτόνο που χρησιμοποιείται στα φρούτα και για το οποίο έχουν εισαχθεί 
μερικοί περιορισμοί στην ΕΕ ήδη από το 1979 (οδηγία 79/117/ΕΟΚ). Η απόφαση για την 
πλήρη απαγόρευσή του αναμένεται το 2007 στοιχείο που θα θέσει τέλος σε όλες τις χρήσεις έως 
το 2010. To Dicofol είναι νευροτοξικό και υπάρχουν υποψίες ότι προκαλεί ενδοκρινική 
διαταραχή πράγμα που συνεπάγεται προβλήματα για την αναπαραγωγή και είναι τοξικό. Το
Dicofol είναι εξαιρετικά τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, περιλαμβανομένων των 
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ιχθύων όπως το γατόψαρο, το γαλαζολιόψαρο, ο λιποκέφαλος φοξίνος, ο κοκκινόγαστρος και η 
ιριδίζουσα πέστροφα, αλλά και για ένα είδος γαρίδας, για τον προβατοκέφαλο και τις 
προνύμφες του στρειδιού του Ατλαντικού   Η επιτροπή OSPAR περιέλαβε το dicofol στον 
κατάλογο OSPAR των χημικών ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση. Το dicofol 
θα πρέπει επομένως να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 188
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα X, γραμμή 33 ιστ (νέα) (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33ιστ) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Dicofol είναι ακαρεοκτόνο που χρησιμοποιείται στα φρούτα και για το οποίο έχουν εισαχθεί 
μερικοί περιορισμοί στην ΕΕ ήδη από το 1979. To Dicofol είναι νευροτοξικό και υπάρχουν 
υποψίες ότι προκαλεί ενδοκρινική διαταραχή πράγμα που συνεπάγεται προβλήματα για την 
αναπαραγωγή και είναι τοξικό. Το Dicofol πρέπει να χαρακτηρισθεί "επικίνδυνη ουσία 
προτεραιότητας" λόγω του αντίστοιχου επιπέδου ανησυχίας που προκαλεί.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 189
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33ιζ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________
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Αριθ. Αριθ. CAS Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33ιζ) 67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)
(*****) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για χαρακτηρισμό ως 
πιθανή "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας". Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τελική ταξινόμησή της το αργότερο 12 μήνες μετά 
την έγκριση αυτού του καταλόγου, με την επιφύλαξη του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται 
στο άρθρο 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τις προτάσεις ελέγχου της Επιτροπής 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτές οι δύο πολύπλοκες ενώσεις είχαν εντοπισθεί για πολλά έτη σε όλους τους ποταμούς που 
περιείχαν μεγάλες ποσότητες βιομηχανικών λυμάτων όπως ο Ρήνος και ο Δούναβης.  Είναι 
πολύ σταθερές και όχι εύκολα βιοαποικοδομήσιμες. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως μέτρο για τη 
μείωσή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 190
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33ιη (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33ιη) 60-00-4 200-449-4 EDTA (X)(*****)

(*****) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για χαρακτηρισμό ως 
πιθανή "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας". Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τελική ταξινόμησή της το αργότερο 12 μήνες μετά 
την έγκριση αυτού του καταλόγου, με την επιφύλαξη του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται 
στο άρθρο 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τις προτάσεις ελέγχου της Επιτροπής 
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτές οι δύο πολύπλοκες ενώσεις είχαν εντοπισθεί για πολλά έτη σε όλους τους ποταμούς που 
περιείχαν μεγάλες ποσότητες βιομηχανικών λυμάτων όπως ο Ρήνος και ο Δούναβης.  Είναι 
πολύ σταθερές και όχι εύκολα βιοαποικοδομήσιμες. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως μέτρο για τη 
μείωσή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 191
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα X, γραμμή 33 ιθ (νέα) (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS Αριθ. ΕΕ Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33ιθ) 637-92-3 211-309-7 Αιθυλο-τριτ-βουτυλαιθέρας 
(ETBE) 

(X)(*****)

(*****) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για χαρακτηρισμό ως πιθανή 
"επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας". Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τελική ταξινόμησή της το αργότερο 12 μήνες μετά την θέση σε ισχύ αυτής 
της οδηγίας, με την επιφύλαξη του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στο άρθρο 16 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ για τις προτάσεις ελέγχου της Επιτροπής 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ETBE είναι πρόσθετο των καυσίμων. Είναι πολύ ευδιάλυτο στο νερό και εξαιρετικά σταθερό. 
Πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας.  Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση με σκοπό να ορίζει κατά πόσο αυτές οι ουσίες είναι ουσίες 
προτεραιότητας.
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Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 192
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33κ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33κ) 637-92-3 211-309-7 Αιθυλο-τριτ-βουτυλαιθέρας 
(ETBE) 

(X)(*****)

(*****) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για χαρακτηρισμό ως 
πιθανή "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας". Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τελική ταξινόμησή της το αργότερο 12 μήνες μετά 
την έγκριση αυτού του καταλόγου, με την επιφύλαξη του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται 
στο άρθρο 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τις προτάσεις ελέγχου της Επιτροπής 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ETBE είναι μία από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετο καυσίμων. Έχει ήδη 
απαγορευθεί για ορισμένο χρόνο στις ΗΠΑ σε μερικές περιπτώσεις. Το πρόβλημα είναι γνωστό 
για πολύ καιρό καθώς και οι δύο ουσίες είναι πολύ υδατοδιαλυτές και σταθερές.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 193
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33 κα (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________
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Αριθ. Αριθ. CAS Αριθ. ΕΕ Όνομα ουσίας 
προτεραιότητας

Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33κα) 57-12-5 Ελεύθερες κυανιούχες 
ενώσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κυανιούχες ενώσεις είναι πολύ τοξικές και επικίνδυνες για το περιβάλλον και πολύ τοξικές 
για την υδρόβια ζωή. Τα υδατοδιαλυτά κυανιούχα άλατα (κυανιούχο νάτριο) χρησιμοποιούνται 
για εξόρυξη ειδικά για εξόρυξη χρυσού με διαχωρισμό μετάλλων διά κυανιούχων αλάτων στα 
υπαίθρια ορυχεία σε μερικά κράτη μέλη. 

Το 2000 από χρυσορυχείο στην Baia Mare, Ρουμανία ελευθερώθηκαν κυανιούχες ενώσεις στον 
τοπικό ποταμό προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές της Ευρώπης 
στα ποτάμια συστήματα Tisza-Δούναβη, αλλά είναι γνωστά και άλλα ατυχήματα από όλο τον 
κόσμο.  Το κυανιούχο νάτριο πρέπει επομένως να χαρακτηρισθεί ουσία προτεραιότητας και να 
προληφθούν οι εκπομπές στα ύδατα. 

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 194
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33κβ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33κβ) 1071-83-6 213-997-4 Glyphosate (X)(*****)
(*****) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για χαρακτηρισμό ως 
πιθανή "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας". Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τελική ταξινόμησή της το αργότερο 12 μήνες μετά 
την έγκριση αυτού του καταλόγου, με την επιφύλαξη του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται 
στο άρθρο 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τις προτάσεις ελέγχου της Επιτροπής 
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Glyphosate είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο που βρίσκεται σε σημαντικές 
συγκεντρώσεις στα ύδατα επιφανείας. Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους από το 
glyphosate.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 195
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33κγ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS Αριθ. ΕΕ Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33κγ) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X

Or. en

Αιτιολόγηση

Το HHCB είναι πολυκυκλικός μόσχος που χρησιμοποιείται σε φθηνά αρώματα τα οποία 
παράγονται σε ποσότητες που υπερβαίνουν τους 1000 τόνους ετησίως στην ΕΕ. Δεν είναι 
εύκολα αποικοδομήσιμο, έχει υψηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης στο λιπαρό ιστό και υπάρχουν 
υποψίες ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής  Για τον λόγο αυτό πρέπει να καταργηθεί.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 196
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα X, γραμμή 33 κδ (νέα) (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________
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Αριθμός Αριθμός CAS Αριθμός ΕΕ2 Ονομασία ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33κδ) 60166-93-0 262-093-6 Ιοπαμιδόλη

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σκιατικό παρασκεύασμα για ακτινογραφικές εξετάσεις, υδατοδιαλυτό σε υψηλό 
βαθμό και πολύ ανθεκτικό. Δεν έχουν θεσπιστεί ως τώρα περιοριστικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για 
το παρασκεύασμα αυτό. Η ιοπαμιδόλη aνιχνεύεται εδώ και χρόνια σε σημαντικές 
συγκεντρώσεις στους ποταμούς Έλβα, Ρήνο και Δούναβη.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 197
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα X, γραμμή 33 κε (νέα) (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS Αριθ. ΕΕ Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33κε) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)

(*****) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για χαρακτηρισμό ως πιθανή 
"επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας". Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τελική ταξινόμησή της το αργότερο 12 μήνες μετά την θέση σε ισχύ αυτής 
της οδηγίας, με την επιφύλαξη του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στο άρθρο 16 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ για τις προτάσεις ελέγχου της Επιτροπής 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Mecoprop είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο και βρίσκεται σε σημαντικές 
συγκεντρώσεις στα ύδατα επιφανείας. Το Mecoprop είναι πολύ σταθερή ουσία.  Πρέπει να 
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προστεθεί στον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας.  Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση με σκοπό να ορίζει κατά πόσο αυτές οι ουσίες είναι ουσίες προτεραιότητας.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 198
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33κθ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33κθ) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)
(*****) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για χαρακτηρισμό ως 
πιθανή "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας". Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τελική ταξινόμησή της το αργότερο 12 μήνες μετά 
την έγκριση αυτού του καταλόγου, με την επιφύλαξη του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται 
στο άρθρο 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τις προτάσεις ελέγχου της Επιτροπής 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Mecoprop (MCPP) είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο που βρίσκεται σε 
σημαντικές συγκεντρώσεις στα ύδατα επιφανείας. Το MCPP είναι πολύ σταθερή ουσία.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 199
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33 αα (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
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Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33αα) 36861-47-9 253-242-6 3-(4′-Μεθυλοβενζυλιδενο)-d-1 
καμφορά

X

Or. en

Αιτιολόγηση

Η 3-(4′-Μεθυλοβενζυλιδενο)-d-1 καμφορά χρησιμοποιείται στην παρασκευή αντηλιακών 
προϊόντων. Δεν είναι εύκολα αποικοδομήσιμη, έχει υψηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης στο 
περιβάλλον καθώς και ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής  Θα πρέπει επομένως να 
χαρακτηριστεί "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας".

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 200
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33 λα (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33λα) 36861-47-9 253-242-6 3-(4′-Μεθυλοβενζυλιδενο)-d-1 
καμφορά

X

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η 3-(4′-Μεθυλοβενζυλιδενο)-d-1 καμφορά χρησιμοποιείται στην παρασκευή αντηλιακών 
προϊόντων. Δεν είναι ευκόλως αποικοδομήσιμη, έχει υψηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης στο 
περιβάλλον και είναι ενδοκρινικός διαταράκτης που καθυστερεί την εφηβεία στα αρσενικά 
ποντίκια και πλήττει τα αναπαραγωγικά όργανα της δεύτερης γενιάς. Θα πρέπει επομένως να 
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χαρακτηριστεί "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας".

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 201
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33λγ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33λγ) 81-14-1 201-328-9 Κετονικός μόσχος X

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κετονικός μόσχος είναι άρωμα που χρησιμοποιείται στην παρασκευή καλλυντικών 
προϊόντων. Δεν είναι άμεσα αποικοδομήσιμη, έχει υψηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης στο 
περιβάλλον και το προϊόν της διάσπασής της έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής. Επομένως 
θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 202
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33α (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας
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(ad) 81-15-2 201-329-4 κατά προτίμηση ξυλόνιο, X

Or. en

Αιτιολόγηση

Musk xylene είναι άρωμα που χρησιμοποιείται στην Παρασκευή σαπουνιών και 
απορρυπαντικών. Δεν είναι άμεσα αποικοδομήσιμη, έχει υψηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης στο 
περιβάλλον και το προϊόν της διάσπασής της έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής. Η 
επιτροπή OSPAR περιέλαβε τοMusk xylene στον κατάλογο OSPAR των χημικών ουσιών για τις 
οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση, περιλαμβάνεται δε και στις ομάδες προτεραιότητας 
επικίνδυνων ουσιών HELCOM  για τη Βαλτική. Θα πρέπει επομένως να καταργηθεί σταδιακά.

Τροπολογία: Henrik Lax, Andres Tarand

Τροπολογία 203
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33αε (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33β) 81-15-2 201-329-4 Ξυλολικός μόσχος X

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ξυλολικός μόσχος είναι άρωμα που χρησιμοποιείται στην παρασκευή σαπουνιών και 
απορρυπαντικών. Δεν είναι εύκολα αποικοδομήσιμος, έχει υψηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης 
στο περιβάλλον και το προϊόν διάσπασης αυτού έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής  Η 
επιτροπή OSPAR περιέλαβε τον ξυλολικό μόσχο στον κατάλογο OSPAR των χημικών ουσιών 
για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση, περιλαμβάνεται δε και στις ομάδες προτεραιότητας 
επικίνδυνων ουσιών για τη Βαλτική. Για τον λόγο αυτό πρέπει να καταργηθεί.
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Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 204
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33α (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33β) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)

(*****) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για χαρακτηρισμό ως πιθανή 
"επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας". Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τελική ταξινόμησή της το αργότερο 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στο άρθρο 16 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τις προτάσεις ελέγχου της Επιτροπής 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το MTBE είναι πρόσθετο καυσίμων. Είναι πολύ υδατοδιαλυτό και ανθεκτικό. Θα πρέπει να 
προστεθεί στον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας.  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για να προσδιορίσει κατά πόσο οι ουσίες αυτές είναι επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 205
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33 λζ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________
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Αριθ. Αριθ. CAS Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33λζ) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)
(*****) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για χαρακτηρισμό ως 
πιθανή "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας". Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τελική ταξινόμησή της το αργότερο 12 μήνες μετά 
την έγκριση αυτού του καταλόγου, με την επιφύλαξη του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται 
στο άρθρο 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τις προτάσεις ελέγχου της Επιτροπής 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ΜTBE είναι μία από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετο καυσίμων. Έχει ήδη 
απαγορευθεί για ορισμένο χρόνο στις ΗΠΑ σε μερικές περιπτώσεις. Το πρόβλημα είναι γνωστό 
για πολύ καιρό καθώς και οι δύο ουσίες είναι πολύ υδατοδιαλυτές και σταθερές.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 206
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33α (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αρ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33β) 81-04-9 201-317-9 Naphthalin-1,5-disulfonat

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουσία ανήκει στην ομάδα των οργανικών σουλφονικών οξέων που χρησιμοποιούνται στη 
βιομηχανική χημεία σε συνθετικές μεθόδους. Το δισουλφονικό ναφθαλένιο 1,5 είναι πολύ 
ανθεκτικό και ανιχνεύεται εδώ και χρόνια σε σημαντικές συγκεντρώσεις στους ποταμούς Έλβα, 
Ρήνο και Δούναβη
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Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 207
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33α (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33β) 5466-77-3 226-775-7 Octyl-Methoxycinnamate X

Or. en

Αιτιολόγηση

Octyl-Methoxycinnamate χρησιμοποιείται στην παρασκευή αντηλιακών καλλυντικών 
προϊόντων και παράγεται σε μεγάλες ποσότητες στην Ευρώπη – περίπου 5000 τόννους ετησίως. 
Δεν είναι άμεσα αποικοδομήσιμη, έχει υψηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης στο περιβάλλον και 
είναι ύποπτη για ενδοκρινική διαταραχή. Θα πρέπει επομένως να χαρακτηριστεί επικίνδυνη 
ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 208
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33 λθ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας
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(33λθ) 5466-77-3 226-775-7 Octyl-Methoxycinnamate X

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Octyl-Methoxycinnamate χρησιμοποιείται στα αντηλιακά προϊόντα και παράγεται σε 
ποσότητες περίπου 5000 τόνοι ετησίως στην ΕΕ. Δεν είναι ευκόλως αποικοδομήσιμη, έχει 
υψηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης στο περιβάλλον και υπάρχουν υποψίες ότι είναι ενδοκρινικός 
διαταράκτης, πρέπει επομένως να χαρακτηρισθεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας. 

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 209
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33α (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33αια)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Υπερφθοριωμένες ενώσεις (PFC)

Υπερφθοριωμένο σουλφονικό οξύ 
(PFOS)

Άλατα καλίου 
Άλατα αμμωνίου 
Άλατα λιθίου 
Διαιθαλοαμινικά άλατα (DEA) 

Υπερφθοριωμένο οκτανοϊκό οξύ 
(PFOS)

Υπερφθοριωμένο οκτανοϊκό 
αμμώνιο (APFO) 

X

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όλες οι ουσίες της ομάδας PFC διασπώνται στο περιβάλλον είτε σε PFOS είτε σε PFOA, που 
δεν είναι απλώς ανθεκτικές και βιοσυσσωρεύσιμες αλλά και καρκινογόνες. Οι PFOS και PFOA 
δεν διασπώνται περαιτέρω. Μολονότι οι βιομηχανικές χρήσεις των PFOS έχουν ήδη 
περιοριστεί στην ΕΕ, όλες οι άλλες ουσίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. Η απορρύπανση 
των υδάτων από PFCs είναι πολύ δαπανηρή. Η επιτροπή OSPAR περιέλαβε τις ουσίες PFOS 
στον κατάλογο OSPAR των χημικών ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση. Όλες 
οι ουσίες της ομάδας PFC πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας» στα ύδατα.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 210
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33αιβ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(3αιβ)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Υπερφθοριωμένες ενώσεις (PFC)

Υπερφθοριωμένο σουλφονικό οξύ 
(PFOS)

Άλατα καλίου 
Άλατα αμμωνίου
Άλατα λιθίου 
Διαιθαλοαμινικά άλατα (DEA) 

Υπερφθοριωμένο οκτανοϊκό οξύ 
(PFOS)

Υπερφθοριωμένο οκτανοϊκό 
αμμώνιο (APFO) 

X

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι ουσίες της ομάδας PFC διασπώνται στο περιβάλλον είτε σε PFOS είτε σε PFOA, που 
δεν είναι απλώς ανθεκτικές και βιοσυσσωρεύσιμες αλλά και καρκινογόνες. Οι PFOS και PFOA 
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δεν διασπώνται περαιτέρω. Μολονότι οι βιομηχανικές χρήσεις των PFOS έχουν ήδη 
περιοριστεί στην ΕΕ, όλες οι άλλες ουσίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. Η απορρύπανση 
των υδάτων από PFCs είναι πολύ δαπανηρή. Η επιτροπή OSPAR περιέλαβε τις ουσίες PFOS 
στον κατάλογο OSPAR των χημικών ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση. Όλες 
οι ουσίες της ομάδας PFC πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας» στα ύδατα.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 211
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33αιγ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33αιγ) Δεν εφαρμόζεται Δεν 
εφαρμόζεται

Υπερφθοριωμένα οκτανικά 
σουλφόνια

X

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική επιτροπή για τους κινδύνους στην υγεία και το περιβάλλον, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (SCHER) διαπίστωσε ότι τα υπερφθοριωμένα οκτανικά σουλφόνια (PFOS) είναι 
πολύ ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά.  Μολονότι οι περισσότερες χρήσεις αναμένεται 
να καταργηθούν σταδιακά το 2008, εξακολουθούν να επιτρέπονται προς το παρόν ορισμένες 
πολύ προβληματικές χρήσεις (επιχρωμίωση). Υπάρχουν επίσης μεγάλες ποσότητες PFOS 
αποθηκευμένες (ιδιαίτερα σε αφρούς πυρόσβεσης), και έχει δοθεί περίοδος χάριτος 42 μηνών 
για τη χρησιμοποίησή τους. Είναι σημαντικό οι PFOS να χαρακτηριστούν επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας για την προστασία των επιφανειακών υδάτων από την ουσία αυτή.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 212
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα X, γραμμή 33 αιδ (νέα) (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33αιδ) Δεν εφαρμόζεται Δεν 
εφαρμόζεται

Υπερφθοριωμένο οκτανοϊκό οξύ 
και ενώσεις του.

X

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υπερφθοριωμένο οκτανοϊκό οξύ (PFOA) και οι ενώσεις του είναι πιθανό να έχουν ίδια 
χαρακτηριστικά κινδύνου με τις PFOS (πολύ ανθεκτικά, πολύ βιοσυσσωρεύσιμα, τοξικά). Το 
PFOA έχει ήδη προκαλέσει σημαντική ρύπανση των επιφανειακών υδάτων. Είναι σημαντικό, το 
PFOS να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας, για την προστασία των 
επιφανειακών υδάτων από αυτό.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 213
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33 αιε (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33αιε) 1763-23-1 217-179-8 Υπερφθοριωμένο σουλφονικό 
οξύ (PFOS)

X

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το PFOS (υπερφθοριωμένο σουλφονικό οξύ) είναι ανθεκτικό και βιοσυσσωρεύσιμο 
καρκινογόνο του οποίου οι χρήσεις στη βιομηχανία έχουν περιορισθεί πρόσφατα στην ΕΕ. Η 
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απολύμανση των μολυσμένων υδάτων και στη συνέχεια της ιλύος, των εδαφών και πάλι των 
υδάτων είναι δαπανηρή. Η επιτροπή OSPAR περιέλαβε το PFOS στον κατάλογο OSPAR των 
χημικών ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση. Το PFOA θα πρέπει επομένως να 
χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 214
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33αιστ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33αιστ) 124495-18-7 -- Κινοξυφαιν (5,7-διχλωρο-4-(p-
φθοροφαινοξυ)κινολίνη)

X

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Quinoxyfen είναι μυκητοκτόνο που χρησιμοποιείται σε εκτεταμένες καλλιέργειες με 
αμειψισπορά. Πληροί τα κριτήρια για τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους (POP). Το 
Quinoxyfen θα πρέπει επομένως να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 215
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33 αιζ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________
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Αριθ. Αριθ. CAS Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33αιζ) 124495-18-7 -- Κινοξυφαιν (5,7-διχλωρο-4-(p-
φθοροφαινοξυ)κινολίνη)

X

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Quinoxyfen είναι μυκητοκτόνο που χρησιμοποιείται σε εκτεταμένες καλλιέργειες με 
αμειψισπορά. Πληροί τα κριτήρια για τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους (POP) παρόλα αυτά 
όμως μια πολιτική απόφαση που στερείται επιστημονικής βάσης οδήγησε στο να επιτρέπεται η 
κυκλοφορία του Quinoxyfen στην αγορά της ΕΕ. Λόγω των ιδιοτήτων POP το Quinoxyfen 
πρέπει να χαρακτηρισθεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 216
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33αιη (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33αιη) 79-94-7 201-236-9 Τετραβρωμοδιφαινόλη A 
(TBBP-A)

X

Or. en

Αιτιολόγηση

Η TBBP-A είναι βιομηχανική χημική ουσία με ορμονομιμητικές ιδιότητες. Δεδομένου ότι 
προκαλεί ενδοκρινική διαταραχή, θα πρέπει να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας 
λόγω της ανησυχίας που προκαλεί.
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Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 217
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33 αιθ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS Αριθ. ΕΕ2 Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33αιθ) 79-94-7 201-236-9 Τετραβρωμοδιφαινόλη Α 
(TBBP-Α)

X

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η TBBP-Α είναι βιομηχανική χημική ένωση που μιμείται τη δράση των ορμονών (ενδοκρινικός
διαταράκτης) και επομένως συνιστά μεγάλο κίνδυνο για τους ιχθύς, την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον. Η επιτροπή OSPAR περιέλαβε την TBBP-Α στον κατάλογο OSPAR των 
χημικών ουσιών για τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα δράση. Η TBBP-Α θα πρέπει επομένως
να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 218
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παράρτημα Χ, γραμμή 33αλ (νέα) (Οδηγία 2000/60/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
__________________________________

Αριθ. Αριθ. CAS: Αριθ. ΕΕ: Όνομα ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33αλ) 21145-77-7 244-240-6 Tonalid (AHTN) X
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το Tonalid είναι πολυκυκλικός μόσχος που χρησιμοποιείται ως αρωματική ουσία χαμηλού 
κόστους. Δεν είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμο, βιοσυσσωρεύεται στους λιπαρούς ιστούς και 
είναι ύποπτο για ενδοκρινική διαταραχή. Θα πρέπει επομένως να καταργηθεί σταδιακά.


