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PR_COD_1am 
 
 

Υπόµνηµα για τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα 

 * ∆ιαδικασία διαβούλευσης 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 **I ∆ιαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 **II ∆ιαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης 

 *** Σύµφωνη γνώµη 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που µνηµονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης ΕΕ 

 ***I ∆ιαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 ***II ∆ιαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης 

 ***III ∆ιαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου 

 
(Η ενδεικνυόµενη διαδικασία στηρίζεται στη νοµική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή) 
 

 
 
 
 

Τροπολογίες σε νοµοθετικό κείµενο 

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήµανση γίνεται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήµανση µε απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νοµοθετικού κειµένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειµένου (για 
παράδειγµα, στοιχεία εµφανώς λανθασµένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε µια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
που αφορά την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση 
(COM(2003)0550 – C6-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(∆ιαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο (COM(2003)0550)1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175 παράγραφος 1, της 
Συνθήκης ΕΚ, σύµφωνα µε τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C5-0447/2003), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίµων και τις γνωµοδοτήσεις της  Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων καθώς και της Επιτροπής Γεωργίας 
(A6-0000/2004), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει µε νέο κείµενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και 
στην Επιτροπή. 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 
 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία 1 
Αιτιολογική σκέψη 1 

(1) Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν 
πολύτιµο φυσικό πόρο, και ως τέτοιος 
πρέπει να προστατεύεται από τη ρύπανση. 

(1) Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν 
πολύτιµο φυσικό πόρο, και ως τέτοιος 
πρέπει να προστατεύεται από την 
επιδείνωση και τη ρύπανση. 

                                                 
1 ΕΕ C ... / ∆εν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην ΕΕ. 
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Αιτιολόγηση 

Η νέα οδηγία για τα υπόγεια ύδατα πρέπει να υιοθετήσει πλήρως την προσέγγιση της οδηγίας 
πλαίσιο 80/68/ΕΟΚ προκειµένου να διασφαλιστούν οι διατάξεις σχετικά µε την πρόληψη στον 
τοµέα της προστασίας των υπογείων υδάτων και κατ' αυτόν τον τρόπο να αποτραπεί ή/και να 
περιοριστεί µια επιδείνωση των υπογείων υδάτων από νέες εισροές. 
 

Τροπολογία 2 
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 (2α)  Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν τα 
µεγαλύτερα και πιο ευαίσθητα αποθέµατα 
γλυκών υδάτων στην ΕΕ αλλά και την 
πρωταρχική πηγή εφοδιασµού του κοινού 
µε πόσιµο ύδωρ. Το επίπεδο προστασίας 
σε περίπτωση νέων ρυπάνσεων πρέπει να 
είναι τουλάχιστον συγκρίσιµο µε εκείνο 
που ισχύει για τα επιφανειακά ύδατα σε 
πολύ καλή χηµική κατάσταση. Από τις 
ρυπάνσεις ή τις επιδεινώσεις προκύπτουν 
ανεπανόρθωτες πολλές φορές ζηµίες. 

 

 
 

Τροπολογία 3 
Αιτιολογική σκέψη 3 

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

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

 
 

Τροπολογία 4 
Αιτιολογική σκέψη 4 

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

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

 

Αιτιολόγηση 

Από την οικονοµία και την προϊστορία της οδηγίας 2000/60/ΕΚ προκύπτει ότι οι διατάξεις της 
δεν αποτελούν αναλυτική και εξαντλητική ρύθµιση για τα υπόγεια ύδατα. 
 

Τροπολογία 5 
Αιτιολογική σκέψη 5 

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

(5) Πρέπει να αναπτυχθούν ποιοτικά 
πρότυπα, των υπόγειων υδάτινων όγκων 
καθώς και µέθοδοι αξιολόγησης ώστε να 
αξιολογηθεί και να καθοριστεί η καλή 
χηµική κατάσταση των υπόγειων 
υδάτινων όγκων. Οι ελάχιστες απαιτήσεις 
σχετικά µε την προστασία των υπογείων 
υδάτων πρέπει, ωστόσο, να θεσπιστούν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τέτοιο 
τρόπο που να µην προκύπτουν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Στις 
περιπτώσεις τις οποίες µε την τήρηση 
των ποιοτικών προτύπων των υπογείων 
υδάτινων όγκων προκύπτουν σηµαντικές 
επιβαρύνσεις στα κράτη µέλη, πρέπει να 
υπάρχει οικονοµική συµµετοχή της 
Κοινότητας για την αντιστάθµιση αυτής 
της επιβάρυνσης. 
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Αιτιολόγηση 

Οι προϋποθέσεις της καλής χηµικής κατάστασης ως στόχος εξυγίανσης µέχρι το 2015 πρέπει να 
είναι ενιαίες τουλάχιστον για ορισµένες σηµαντικές κατευθυντήριες παραµέτρους και κανόνες, 
προκειµένου να θεσπιστούν σαφείς στόχοι εξυγίανσης έως το 2015 και να αποτραπούν οι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στην ΕΕ. 
 

Τροπολογία 6 
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 (5α)  Σε ενέργειες που προκύπτουν από 
αυτήν την οδηγία για την επίτευξη των 
στόχων και περιορίζουν την κανονική 
γεωργική και δασική χρήση ενός 
γεωτεµαχίου οφείλεται ενδεδειγµένη 
αντιστάθµιση για τα κατ' αυτόν τον 
τρόπο προκύψαντα µειονεκτήµατα. 

 
 

Τροπολογία 7 
Αιτιολογική σκέψη 7 

(7) Σύµφωνα µε το άρθρο 22 
παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καταργείται από 22 
∆εκεµβρίου 2013 η οδηγία 80/68/EΟΚ 
(της 17ης ∆εκεµβρίου 1979) «περί 
προστασίας των υπογείων υδάτων από τη 
ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες 
επικίνδυνες ουσίες». Είναι ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η συνέχιση του 
προστατευτικού καθεστώτος που έχει 
εγκαθιδρυθεί µε την οδηγία 80/68/ΕΟΚ, σε 
ό,τι αφορά τόσο τις άµεσες όσο και τις 
έµµεσες απορρίψεις ρύπων σε υπόγεια 
ύδατα, καθώς και σύνδεση µε τις συναφείς 
διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.  

(7) Σύµφωνα µε το άρθρο 22 
παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καταργείται από 22 
∆εκεµβρίου 2013 η οδηγία 80/68/EΟΚ 
(της 17ης ∆εκεµβρίου 1979) «περί 
προστασίας των υπογείων υδάτων από τη 
ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες 
επικίνδυνες ουσίες». Είναι ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η συνέχιση του 
προστατευτικού καθεστώτος που έχει 
εγκαθιδρυθεί µε την οδηγία 80/68/ΕΟΚ, σε 
ό,τι αφορά τόσο τις άµεσες όσο και τις 
έµµεσες απορρίψεις και εισροές ρύπων σε 
υπόγεια ύδατα, καθώς και σύνδεση µε τις 
συναφείς διατάξεις της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ ή/και µεταφορά των 
διατάξεών της στην παρούσα οδηγία 
προκειµένου να διατηρηθεί το νοµικό 
καθεστώς. 
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Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για τροπολογία που αφενός µεν αποτελεί συνέπεια της πλήρους υιοθέτησης της αρχής 
της πρόληψης από την οδηγία 80/68/ΕΟΚ και αφετέρου αποσαφηνίζει την κατάσταση. 
 

Τροπολογία 8 
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 (7α)  Επιπλέον πρέπει να διευκρινισθεί 
για ποιες ουσίες πρέπει να εµποδιστεί και 
περιορισθεί η εισροή. Εν προκειµένω 
πρέπει να ληφθούν υπόψη ιδίως 
επιστηµονικά πορίσµατα για 
προβληµατικές ουσίες όπως π.χ. 
ενδοκρινείς ουσίες(1) 

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

 

Αιτιολόγηση 

Η υιοθέτηση του κειµένου της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ είναι και στο σηµείο αυτό απαραίτητη 
προκειµένου να καταστούν επαρκώς ακριβή για την εφαρµογή το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β) αριθ. Ι της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και το άρθρο 6 της οδηγίας αυτής 
 

Τροπολογία 9 
Άρθρο 2, σηµείο 1 

1. "Τιµή κατωφλίου" είναι η οριακή 
συγκέντρωση ενός ρύπου σε υπόγεια 
ύδατα, υπέρβαση της οποίας θα 

1. "Ποιοτικός κανόνας" είναι η τιµή 
συγκέντρωσης ενός ρύπου σε υπόγεια 
ύδατα, υπέρβαση της οποίας θα 
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αιτιολογούσε τον χαρακτηρισµό της 
χηµικής κατάστασης ενός ή περισσότερων 
υδάτινων όγκων ως ανεπαρκούς.  

αιτιολογούσε τον χαρακτηρισµό της 
χηµικής κατάστασης ενός ή περισσότερων 
υδάτινων όγκων ως ανεπαρκούς.  

 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να αποτραπεί η χρησιµοποίηση νέων εννοιών. Κατ' αρχήν πρόκειται για ποιοτικούς 
κανόνες ή ποιοτικούς στόχους που έχουν ήδη εισαχθεί στο δίκαιο της ΕΕ (ποιοτικά πρότυπα).  
 

Τροπολογία 10 
Άρθρο 2, σηµείο 3 

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

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

 

Αιτιολόγηση 

Η έννοια αυτή αναφέρεται σε τρεις βασικές αρχές της οδηγίας πλαίσιο για τους υδάτινους 
πόρους 

- την γενική έννοια των επιβλαβών ουσιών του άρθρου 2(32) 

- την ίδια γενική έννοια επιβαρύνσεων του υδάτινου περιβάλλοντος όπως αυτή έχει 
καθοριστεί ήδη για τα ύδατα επιφανείας (άρθρο 16 (6)) 

- και καλύπτει από κοινού µε την ήδη υφιστάµενη έννοια "άµεσων" και "απευθείας 
απορρίψεων" στα υπόγεια ύδατα πραγµατικά όλες τις πηγές κινδύνου. 

 

Τροπολογία 11 
Άρθρο 2, σηµείο 3 α (νέο) 

 3α.  "Επιδείνωση" είναι κάθε ελαφρά 
ανθρωπογενής αύξηση των 
συγκεντρώσεων ρύπων σε σχέση µε την 
επικρατούσα κατάσταση των υπόγειων 
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υδάτινων όγκων. 

 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος επιδείνωση έχει εισαχθεί στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στοιχείο β) αριθ. i) χωρίς ωστόσο 
να προσδιορίζεται, γεγονός που προκαλεί συνεχείς συζητήσεις όσον αφορά το στόχο της 
παραγράφου αυτής. Η ύπαρξη ορισµού είναι, ωστόσο, σηµαντική και για το λόγο ότι ο όρος 
ρύπανση στην οδηγία 2000/60/ΕΚ χρησιµοποιείται µε διπλή έννοια. Αφενός µεν η έννοια 
"ρύπανση" στο άρθρο 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ σηµαίνει ένα κατώφλι κινδύνου στο πλαίσιο 
του οποίου ζητείται η βελτίωση της κακής χηµικής κατάστασης, αφετέρου ο όρος αυτός 
χρησιµοποιείται µε την έννοια µιας επιδείνωσης της καλής κατάστασης όπως π.χ. στη ρύθµιση 
για τις ανοδικές τάσεις στο άρθρο 4, παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο iii) της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ. Επ' αυτού απαιτείται µια διασαφήνιση.  
 

Τροπολογία 12 
Άρθρο 2, σηµείο 3 β (νέο) 

 3β.   "Πολύ παλαιές µολυσµένες 
τοποθεσίες" είναι οι εκτός λειτουργίας 
τοποθεσίες απόρριψης καθώς και άλλες 
τοποθεσίες στις οποίες γινόταν 
επεξεργασία, αποθήκευση ή απόρριψη 
αποβλήτων (παλαιές τοποθεσίες 
απόρριψης) και άλλες τοποθεσίες στις 
οποίες γινόταν χειρισµός ρύπων, οι οποίες 
µπορούν να αποτελέσουν σηµειακές πηγές 
ρύπανσης των εδαφών ή των υπόγειων 
υδάτων και µέχρι στιγµής δεν 
καλύπτονταν από τη νοµοθεσία της ΕΕ. 

 

Αιτιολόγηση 

Η έννοια των "πολύ παλαιών µολυσµένων τοποθεσιών", η οποία χρησιµοποιείται στο κείµενο 
για να ορίσει ιδιαίτερα µολυσµένες επικίνδυνες ζώνες η εξυγίανση των οποίων κατά πάσα 
πιθανότητα δεν θα έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα από το  2015 ή το 2027, δεν είναι κατανοητή µε 
τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη µέλη, και κατά συνέπεια πρέπει να οριστεί. 
 

Τροπολογία 13 
Άρθρο 3, τίτλος 

Κριτήρια αξιολόγησης της καλής χηµικής Κριτήρια αξιολόγησης και χαρακτηρισµού 
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κατάστασης των υπόγειων υδάτων· της καλής χηµικής κατάστασης του 
υπόγειου υδάτινου όγκου. 

 

Αιτιολόγηση 

Η καλή χηµική κατάσταση καθορίζεται για ένα υπόγειο υδάτινο όγκο. Το άρθρο αυτό δεν 
αφορά µόνο την έκθεση που πρέπει να εκπονηθεί το 2005 αλλά και τις εργασίες που πρέπει να 
ακολουθήσουν. 
 

Τροπολογία 14 
Άρθρο 3, εισαγωγή 

Για τις ανάγκες της διαδικασίας 
χαρακτηρισµού κατά την έννοια του 
άρθρου 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ σηµεία 2.1 
και 2.2 της ίδιας, η χηµική κατάσταση 
υπόγειου υδάτινου όγκου ή οµάδας 
υπόγειων υδάτινων όγκων θεωρείται καλή 
όταν: 

Για τις ανάγκες της διαδικασίας 
χαρακτηρισµού κατά την έννοια του 
άρθρου 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ σηµεία 2.1 
και 2.2 της ίδιας, και του άρθρου 8 και 
των κεφαλαίων 2.4.5 και 2.5 του 
παραρτήµατος V η χηµική κατάσταση 
υπόγειου υδάτινου όγκου ή οµάδας 
υπόγειων υδάτινων όγκων θεωρείται καλή 
όταν: 

 

Αιτιολόγηση 

H τροπολογία διευκρινίζει τις ισχύουσες προϋποθέσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ο έλεγχος και 
ο χαρακτηρισµός ως καλός ή κακός δεν αφορά τα υπόγεια ύδατα εν γένει αλλά µόνο τους 
απειλούµενους σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ υπόγειους υδάτινους όγκους. 
 

Τροπολογία 15 
Άρθρο 3, σηµείο α) 

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

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

 Εφόσον σε ένα υπόγειο υδάτινο όγκο ή σε 
µια οµάδα υπόγειων υδάτινων όγκων τα 
φυσικά γεωγενή συστατικά των ρύπων, 
για τους οποίους υφίσταται ποιοτικό 
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πρότυπο σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι ή 
θεσπίστηκε ένα πρόσθετο εθνικό ποιοτικό 
πρότυπο σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ, 
υπερβαίνουν τις τιµές αυτές, τότε ισχύουν 
τα φυσικά συστατικά ως ποιοτικό 
πρότυπο. 

 

Αιτιολόγηση 

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

Τροπολογία 16 
Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα) 

 Οι ποιοτικοί κανόνες για την καλή χηµική 
κατάσταση προσανατολίζονται προς τα 
ανθρώπινα και οικο-τοξικολογικά 
κριτήρια για τη συγκεκριµενοποίηση του 
εννοιολογικού προσδιορισµού της 
ρύπανσης στο άρθρο 2 αριθ. 33 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

 

Αιτιολόγηση 

Η αιτιολόγηση της Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία δεν µπορούν να προταθούν περαιτέρω 
ποιοτικά πρότυπα για την καλή χηµική κατάσταση λόγω έλλειψης στοιχείων δεν είναι βάσιµη. 
Αυτή θα έπρεπε να ισχύει αντιστρόφως και για τα κράτη µέλη, δεδοµένου ότι η Επιτροπή 
βασίζεται εν προκειµένω σε στοιχεία των κρατών µελών. 

Το πρόβληµα οφείλεται κατά βάση στον πολύ αυστηρό στόχο για την καλή χηµική κατάσταση. Ο 
στόχος αυτός θα πρέπει να προσανατολίζεται προς την έννοια της ρύπανσης στην οδηγία 
2000/60/ΕΚ και στους απορρέοντες από αυτήν ποιοτικούς κανόνες. Αυτό προϋποθέτει και το 
άρθρο 17 της προαναφερθείσας οδηγίας. Οι τιµές αυτές δεν απορρέουν από τις φυσικές τιµές 
της ποιότητας των υπογείων υδάτων, η οποία ανάλογα µε τις υδρογεωλογικές συνθήκες µπορεί 
όντως να είναι εντελώς διαφορετική, αλλά από έννοια της ρύπανσης σύµφωνα µε την αρχή της 
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απόκρουσης των κινδύνων. Προς τούτο µπορούν ωστόσο να συναχθούν ενιαίες για όλους τους 
αγωγούς υπογείων υδάτων τιµές βάσει ανθρωπίνων και οικο-τοξικολογικών κριτηρίων. 

Προτεραιότητα για την προστασία των υπογείων υδάτων έχουν οι προϋποθέσεις στο άρθρο 6 µε 
την αυστηρή αρχή της πρόληψης για την αποτροπή µιας επιδείνωσης της ποιότητας των 
υπογείων υδάτων µέσω (µελλοντικών) απορρίψεων και εισροών, ενώ οι αναφερόµενες στο 
σηµείο αυτό ρυθµίσεις αφορούν (παλαιές) υφιστάµενες ρυπάνσεις. Εν προκειµένω πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα πραγµατοποιηθούν δυσανάλογες δαπάνες. 
 

Τροπολογία 17 
Άρθρο 3, παράγραφος 1 β (νέα) 

 Η τήρηση των προτύπων κρίνεται µε 
σύγκριση προς τον αριθµητικό µέσο όρο 
των τιµών παρακολούθησης σε καθένα 
από τα σηµεία δειγµατοληψίας του 
υπόγειου υδάτινου όγκου ή οµάδας 
υπόγειων υδάτινων όγκων που έχουν 
χαρακτηριστεί απειλούµενοι µετά από 
ανάλυση κατά την έννοια του άρθρου 5 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Οι τιµές 
µέτρησης σε µεµονωµένα σηµεία 
µέτρησης που δεν τηρούν το πρότυπο 
είναι αποφασιστικές για τον 
χαρακτηρισµό µόνον εφόσον τα εν λόγω 
σηµεία µέτρησης, σύµφωνα µε το 
παράρτηµα ΙΑ,  είναι κατόπιν ειδικού 
ελέγχου καθοριστικά για την επιβάρυνση 
του υπόγειου υδάτινου όγκου ή ενός 
τµήµατος αυτού. 

 

Αιτιολόγηση 

Ο χαρακτηρισµός του υπόγειου υδάτινου όγκου βάσει των αποτελεσµάτων της µέτρησης σε 
καλή ή κακή κατάσταση αποτελεί κοµβικό στοιχείο της οδηγίας. Συνεπώς πρέπει να ρυθµιστεί 
σαφώς ο τρόπος µε τον οποίο διενεργείται ο χαρακτηρισµός. Το κείµενο της παραγράφου 1β) 
βρίσκεται στην υποσηµείωση 22 του παραρτήµατος Ι. Το κείµενο πρέπει λόγω της σηµασίας του 
να ενσωµατωθεί στο άρθρο 3. Η συµπλήρωση πρέπει να καταστήσει σαφές ότι σε περίπτωση 
υπέρβασης του προτύπου σε ένα σηµείο µέτρησης πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο το σχετικό 
αποτέλεσµα ισχύει για ολόκληρο τον υπόγειο υδάτινο όγκο. Εάν το σηµείο µέτρησης δεν είναι 
αντιπροσωπευτικό για τον υπόγειο υδάτινο όγκο ή τουλάχιστον για ένα τµήµα αυτού τότε αυτό 
δεν λαµβάνεται υπόψη. Ο χαρακτηρισµός ενός υπόγειου υδάτινου όγκου απαιτεί συνεπώς 
πάντοτε και µια εκτίµηση από ειδικούς. 
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Τροπολογία 18 
Άρθρο 4, τίτλος 

Τιµές κατωφλίου Ποιοτικοί κανόνες υπογείων υδάτων οι 
οποίοι ορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σε 
επίπεδο ποτάµιας λεκάνης ή σε επίπεδο 
υπόγειου υδάτινου όγκου ή οµάδας 
υπόγειων υδάτινων όγκων 

 

Αιτιολόγηση 

∆εν πρέπει εν προκειµένω να εισαχθούν νέες έννοιες. 
 

Τροπολογία 19 
Άρθρο 4, παράγραφος 1 

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

1. Εφόσον απαιτείται,  τα κράτη µέλη 
θέτουν συµπληρωµατικούς ποιοτικούς 
κανόνες σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 3 και του παραρτήµατος ΙΙ  
για καθένα ακόµη από τους ρύπους για 
τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι 
συντελούν καθοριστικά ώστε υπόγειοι 
υδάτινοι όγκοι ή οµάδες αυτών να πρέπει 
να χαρακτηριστούν απειλούµενοι. Οι 
ποιοτικοί αυτοί κανόνες θα 
χρησιµοποιηθούν µεταξύ άλλων για τις 
ανάγκες επισκόπησης της κατάστασης των 
υπόγειων υδάτων, κατά την έννοια του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ. 

Για τις τιµές κατωφλίου, υπάρχει 
δυνατότητα να τεθούν σε εθνικό επίπεδο, 
σε επίπεδο ποτάµιας λεκάνης ή σε επίπεδο 
υπόγειου υδάτινου όγκου ή οµάδας 
υπόγειων υδάτινων όγκων. 

Οι ποιοτικοί αυτοί κανόνες υπάρχει 
δυνατότητα να τεθούν σε εθνικό επίπεδο, 
σε επίπεδο ποτάµιας λεκάνης ή σε επίπεδο 
υπόγειου υδάτινου όγκου ή οµάδας 
υπόγειων υδάτινων όγκων. 
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Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέχεια της διαγραφής του όρου "τιµές κατωφλίου" καθώς και 
της τροποποίησης των παραρτηµάτων λόγω της ενσωµάτωσης των παραµέτρων των ουσιών 
από το παράρτηµα ΙΙΙ στο παράρτηµα Ι. Τα κριτήρια για τους εθνικούς ποιοτικούς κανόνες 
προκύπτουν ήδη από το άρθρο 3 ή/και το παράρτηµα V 2.3.5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
 

Τροπολογία 20 
Άρθρο 4, παράγραφος 2 

2. Το αργότερο µέχρι 22 Ιουνίου 
2006, τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην 
Επιτροπή κατάλογο όλων των ρύπων για 
τους οποίους καθόρισαν τιµές κατωφλίου. 
Για κάθε ρύπο του καταλόγου, τα κράτη 
µέλη παρέχουν επίσης τις πληροφορίες που 
ζητούνται στο µέρος Β του παραρτήµατος 
ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. 

2. Το αργότερο µέχρι 22 Ιουνίου 
2006, τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην 
Επιτροπή κατάλογο όλων των ρύπων για 
τους οποίους καθόρισαν ποιοτικούς 
κανόνες. Για κάθε ρύπο του καταλόγου, τα 
κράτη µέλη παρέχουν επίσης τις 
πληροφορίες που ζητούνται στο µέρος Β 
του παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας 
οδηγίας. 

 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια. 
 

Τροπολογία 21 
Άρθρο 4, παράγραφος 3 

3. Βάσει των στοιχείων που δίνουν 
τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την ανωτέρω 
παράγραφο 2, η Επιτροπή δηµοσιεύει 
σχετική έκθεση, συνοδευόµενη κατά 
περίπτωση µε πρόταση οδηγίας για 
τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της 
παρούσας οδηγίας.  

∆ιαγράφεται 

Προτού δηµοσιευτεί η έκθεση και 
εγκριθούν τυχόν νοµοθετικές προτάσεις 
για τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή ζητάει τη 
γνώµη της επιτροπής του άρθρου 16 
παράγραφος 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
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Αιτιολόγηση 

Παρεµβολή ενός νέου άρθρου 4 α (ρήτρα αναθεώρησης). 
 

Τροπολογία 22 
Άρθρο 4 α (νέο) 

 Άρθρο 4α 
 Αναθεώρηση του καταλόγου των 

ποιοτικών κανόνων υπογείων υδάτων οι 
οποίοι έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό 
επίπεδο. 

Αρχικά τρία έτη σύµφωνα µε την 
προθεσµία του άρθρου 4 παράγραφος 2 
και περαιτέρω σε διαστήµατα έξι ετών: 

 -  επανεξετάζει η Επιτροπή τον κατάλογο 
των ποιοτικών κανόνων υπογείων 
υδάτων, οι οποίοι έχουν καθοριστεί σε 
κοινοτικό επίπεδο (παράρτηµα Ι), στη 
βάση ιδίως των από τα κράτη µέλη 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 
διατιθέµενων πληροφοριών, της 
επιστηµονικής και τεχνικής προόδου και 
γνωµοδότησης της εις το άρθρο 16 
παράγραφος 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
αναφερόµενης επιτροπής· 

 -  εκπονεί η Επιτροπή µια συνοπτική 
έκθεση και υποβάλλει εφόσον είναι 
αναγκαίο προτάσεις οδηγίας για την 
τροποποίηση του καταλόγου των ρύπων 
και/ή των σχετικών συγκεντρώσεων 
ρύπων σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
άρθρου 251 της Συνθήκης. 

 

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία αυτή πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι κατάλογοι ρύπων και οι ποιοτικοί 
κανόνες επανεξετάζονται σε τακτά διαστήµατα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµµετέχει στη 
νοµοθετική διαδικασία. 
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Τροπολογία 23 
Άρθρο 5 παράγραφος 2 

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

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

 

Αιτιολόγηση 

Συντακτικές προσαρµογές σύµφωνα µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα). 
 

Τροπολογία 24 
Άρθρο 6 παράγραφος 1 

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

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

 α)  να προλαµβάνονται οι έµµεσες εισροές 
ορισµένων ρύπων σύµφωνα µε το 
παράρτηµα Ι και το παράρτηµα ΙΙΙ της 
παρούσας οδηγίας 

 β)  να περιορίζονται οι έµµεσες εισροές 
άλλων ρύπων µε την εφαρµογή της 
βέλτιστης περιβαλλοντικής πρακτικής και 
εφαρµογή της βέλτιστης διαθέσιµης 
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τεχνικής ούτως ώστε να αποφεύγεται και 
να αποτρέπεται επιδείνωση της 
ποιότητας των υπογείων υδάτων σε 
συµφωνία µε την παράγραφος 2α του 
παρόντος άρθρου. 

 

Αιτιολόγηση 

Οι ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν για τις άµεσες εισροές, όλως ιδιαιτέρως για τις ανθρωπογενείς 
εισροές και απορρίψεις πράγµα που σηµαίνει  ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή µια πλήρωση µέχρι 
την καλή χηµική κατάσταση. Αυτό είναι αντίθετο προς τη ρύθµιση για τις ανοδικές τάσεις στο 
άρθρο 5 και τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 1, στοιχείο β) αριθ. i) της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ καθώς και µε την ισχύουσα µέχρι το 2013 οδηγία 80/68/ΕΟΚ. 

Το άρθρο 6 της οδηγίας αυτής πρέπει συνεπώς να συγκεκριµενοποιεί και να συµπληρώνει το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) αριθ. ι) κατά την έννοια της αυστηρής αρχής της πρόληψης 
της οδηγίας 80/68/ΕΚ. Για προληπτικούς λόγους οι επιτρεπτές απορρίψεις και εισροές πρέπει 
να περιοριστούν ούτως ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των υπογείων υδάτων που δεν έχουν 
υποστεί ανθρωπογενή ρύπανση και να αποτραπεί η επιδείνωσή τους. 
 

Τροπολογία 25 
Άρθρο 6 παράγραφος 2 

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

Η παράγραφος 1 δεν ισχύει, µε την 
επιφύλαξη των ποιοτικών προτύπων και 
κανόνων από άλλους τοµείς για την 
προστασία των υπογείων υδάτων, όσον 
αφορά απορρίψεις και εισροές 

 α)   από οικιακά λύµατα από 
εγκαταστάσεις καθαρισµού οικιακών 
λυµάτων από µεµονωµένες κατοικίες και  

 β)  λοιπές απορρίψεις και εισροές που 
περιέχουν ρύπους σε τόσο µικρές 
ποσότητες και συγκεντρώσεις ώστε να 
αποκλείεται κάθε κίνδυνος προσβολής 
της ποιότητας των υπογείων υδάτων, 

 γ)   απορρίψεις ύδατος για τεχνητή 
τροφοδοσία των υπόγειων υδάτων στο 
πλαίσιο της δηµόσιας διαχείρισης των 
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υπόγειων υδάτων, 

 Τα στοιχεία α) έως γ)  ισχύουν υπό τον 
όρο ότι χρησιµοποιούνται οι βέλτιστες 
διαθέσιµες τεχνικές για την 
ελαχιστοποίηση των εισροών και 
απορρίψεων και για τον περιορισµό της 
επιδείνωσης των υπογείων υδάτων και 
εφόσον αυτές δεν έχουν σηµαντικό 
ποσοστό στην επιβάρυνση των υπογείων 
υδάτων από σηµειακές πηγές. 

 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία 80/86/ΕΟΚ περιλαµβάνει ήδη τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις. Αντίκειται στο πνεύµα 
της αρχής της επικουρικότητας να περιέχει µια οδηγία της ΕΕ ρυθµίσεις για όλες τις µικρές και 
ελάχιστες απορρίψεις. Όταν πάψει να ισχύει το 2013 η ισχύουσα οδηγία 80/86/ΕΟΚ θα 
προκύψουν ρυθµιστικά κενά αν δεν γίνει δεκτό το κείµενο αυτό. 
 

Τροπολογία 26 
Άρθρο 6 παράγραφος 2 α (νέα) 

 Τα µέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 λαµβάνονται µόνον εφόσον 
οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 
διαπιστώνουν ότι διασφαλίζεται ο έλεγχος 
των υπογείων υδάτων και ιδίως η 
ποιότητά τους. 

 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω επιφύλαξη ελέγχου της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ για τις απορρίψεις και τις εγκαταστάσεις 
που µπορούν να απειλήσουν τα υπόγεια ύδατα δεν έχει µέχρι σήµερα ενσωµατωθεί στην οδηγία 
2000/68/ΕΚ ή στην παρούσα οδηγία. Αυτή αποτελεί ωστόσο το σηµαντικότερο µέσο για την 
εξασφάλιση της εφαρµογής των διατάξεων πρόληψης. Ο έλεγχος σύµφωνα µε το άρθρο 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ αποσκοπεί µόνο στη γενική επιτήρηση της ποιότητας της κατάστασης των 
υπόγειων υδάτινων όγκων, δεν µπορεί όµως κατά κανόνα να καλύψει τις εισροές αυτές. Τα 
λεγόµενα σηµεία µέτρησης της επιβάρυνσης για τον έλεγχο των απορρίψεων και εισροών από 
εγκαταστάσεις δεν θα ήταν αντιπροσωπευτικά για την κατάσταση ενός υπόγειου υδάτινου 
όγκου. 
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Τροπολογία 27 
Άρθρο 6 παράγραφος 2 β (νέα) 

 Σηµαντικές άµεσες και έµµεσες εισροές 
από πολύ παλαιές µολυσµένες τοποθεσίες 
πρέπει να αξιολογούνται βάσει εθνικών 
διατάξεων. Κριτήρια για την αξιολόγηση 
και εξυγίανση πολύ παλαιών µολυσµένων 
τοποθεσιών πρέπει να περιλαµβάνονται 
στο σχέδιο διαχείρισης σύµφωνα µε το 
άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Εξ 
αυτού απορρέοντα προγράµµατα 
εξυγίανσης πρέπει να προβλέπουν 
επιτεύξιµο στόχο εξυγίανσης µε ανάλογη 
δαπάνη, αλλά να αποτρέπουν τουλάχιστον 
µια περαιτέρω επέκταση της ρύπανσης. 
∆εν θίγεται το άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 
και 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

 

Αιτιολόγηση 

Η ειδική ρύθµιση για παλαιές µολυσµένες τοποθεσίες θεωρείται ως λογικό µέσο, λόγω του ότι 
µε αυτήν περιγράφεται η δυσχέρεια της µεταφοράς της επιρροής µιας σηµειακής πηγής σε ένα 
συνολικό όγκο υπογείων υδάτων. Μια αντίστοιχη ρύθµιση θα πρέπει να περιληφθεί στην 
πρόταση οδηγίας. Η ειδική ρύθµιση θα πρέπει να αποκλειστεί µόνο λόγω των ήδη υφισταµένων 
παλαιών σηµειακών πηγών. Πρέπει να ληφθούν εν προκειµένω υπόψη µόνο οι σηµειακές πηγές 
οι οποίες οδηγούν σε σηµαντική ρύπανση των υπογείων υδάτων. Πέραν αυτών θα πρέπει τα 
κριτήρια, σύµφωνα µε τα οποία αναγνωρίζονται σηµαντικές σηµειακές πηγές και αξιολογείται η 
βλαβερότητά τους, ο ειδικός έλεγχος καθώς και η απόφαση, από πότε και µε ποιο τρόπο 
εξυγιαίνεται µια σηµειακή πηγή, να πραγµατοποιούνται µε εθνικές διατάξεις οι οποίες πρέπει να 
παρουσιάζονται στο σχέδιο διαχείρισης. 
 

Τροπολογία 28 
Άρθρο 6 παράγραφος 2 γ (νέα) 

 Τα κράτη µέλη αποστέλλουν µια 
περίληψη των εξαιρέσεων σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2 σε συµπλήρωση των 
εκθέσεων µε βάση το άρθρο 11 της 
οδηγίας 200/60/ΕΚ. 
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Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν µέχρι σήµερα ζητηθεί στο άρθρο 11. 

Η ισχύουσα διατύπωση του άρθρου 6 πρέπει να καταργηθεί µε τις τροπολογίες αριθ. 26-29, 
δεδοµένου ότι µε τη διατύπωση αυτή υπάρχει κίνδυνος να επιτρέπονται οι έµµεσες απορρίψεις 
µε στόχο την πλήρωση µέχρι την καλή κατάσταση. Αυτό θα ήταν αντίθετο προς την οδηγία 
80/68/ΕΟΚ και το άρθρο 4 παράγραφος 1β) i) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και µε το άρθρο 
6 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας. 
 

Τροπολογία 29 
Παράρτηµα Ι Τίτλος 

ΠΟΙΟΤΙΚΆ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΥΠΟΓΕΙΑ Υ∆ΑΤΑ 

ΚΑΛΗ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΠΟΙΟΤΙΚΆ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΥΠΟΓΕΙΑ Υ∆ΑΤΑ 

 

Αιτιολόγηση 

Εισάγεται ένα νέο µέρος Α στο παράρτηµα Ι.  
 

Τροπολογία 30 
Παράρτηµα Ι Σηµείο Α (νέο) 

 Α. Χαρακτηρισµός και αξιολόγηση της 
κατάστασης των απειλουµένων υπόγειων 
υδάτινων όγκων 

 Μετά την υποβολή των αποτελεσµάτων 
της αξιολόγησης και του χαρακτηρισµού 
των µεµονωµένων σηµείων µέτρησης 
βάσει των στόχων του άρθρου 3 
παράγραφοι 1 έως 3 πραγµατοποιείται ο 
χαρακτηρισµός του υπόγειου υδάτινου 
όγκου που έχει χαρακτηριστεί ως 
απειλούµενος σύµφωνα µε το άρθρο 5 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ ή της απειλούµενης 
οµάδας υπογείων υδάτινων όγκων.  

 Το ποσοστό των σηµείων µέτρησης που 
έχουν χαρακτηριστεί ότι τελούν σε καλή 
χηµική κατάσταση είναι καθοριστικό για 
τον χαρακτηρισµό του συνολικού 
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υπόγειου υδάτινου όγκου ή της οµάδας 
των υπόγειων υδάτινων όγκων εφόσον η 
τήρηση των προτύπων µπορεί να 
επιβεβαιωθεί για τουλάχιστον το 70% της 
επιφάνειας του υπόγειου υδάτινου όγκου 
ή της οµάδας των υπογείων υδάτινων 
όγκων και/ή δεν φέρονται ως ζώνες 
ρύπανσης εντός του υπόγειου υδάτινου 
όγκου περισσότερα από 30 km2. . 

 

Αιτιολόγηση 

Mε την οδηγία αυτή πρέπει να ρυθµιστούν τα βασικά στοιχεία της οριστικής διαδικασίας για το 
χαρακτηρισµό του υπόγειου υδάτινου όγκου σε καλή ή κακή χηµική κατάσταση. Αυτό δεν 
ρυθµίζεται εξαντλητικά στο παράρτηµα V 2.4.5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Από την υποσηµείωση 
2 του παραρτήµατος Ι της παρούσας οδηγίας θα µπορούσε να συναχθεί ότι αρκεί ένα κακό 
σηµείο µέτρησης για το χαρακτηρισµό ως κακού ολόκληρου του υπόγειου υδάτινου όγκου. Αυτό 
δεν είναι ορθό, όταν το εν λόγω σηµείο µέτρησης δεν είναι αντιπροσωπευτικό για ολόκληρο ή 
ένα σηµαντικό τµήµα του υπόγειου υδάτινου όγκου.  

Η ρύθµιση του άρθρου 3 δεν επαρκεί για την ενιαία εφαρµογή. Η πρόταση 70% / 30% ή/και 
τουλάχιστον 30  km2. ως "καθοριστικά " για τον χαρακτηρισµό καλή/κακή  ή/και κακή 
διασφαλίζει ότι ο χαρακτηρισµός προϋποθέτει µια συγκεκριµένη διαδικασία. Με τον καθορισµό 
ελάχιστης επιφάνειας 30  km2.  αποτρέπεται εξάλλου ο υπολογισµός του µέσου όρου των 
αποτελεσµάτων σε περίπτωση υπόγειων υδάτινων όγκων διαφορετικού µεγέθους. 
 

Τροπολογία 31 
Παράρτηµα Ι Πίνακας Τίτλος (νέος) 

 

 Β.  Ποιοτικά πρότυπα για την καλή 
χηµική κατάσταση 

 
Τροπολογία 32 

Παράρτηµα Ι Πίνακας Στίχος 1 
 

Παρατηρήσεις Παρατηρήσεις 

Το ποιοτικό πρότυπο αφορά όλους τους 
υπόγειους υδάτινους όγκους, µε εξαίρεση 
περιοχών που είναι ευάλωτες στη 
νιτρορύπανση κατά την έννοια της οδηγίας 
91/676/EEC.1 Για τις περιοχές αυτές ισχύει 

Το ποιοτικό πρότυπο αφορά όλους τους 
υπόγειους υδάτινους όγκους, µε εξαίρεση 
περιοχών που είναι ευάλωτες στη 
νιτρορύπανση κατά την έννοια της οδηγίας 
91/676/EEC.2 Για τις περιοχές αυτές ισχύει 

                                                 
1 ΕΕ L 375, 31.12.1991, σ. 1 
2 ΕΕ L 375, 31.12.1991, σ. 1 
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το άρθρο 4 παράγραφος 1 υπό γ) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

το άρθρο 4 παράγραφος 1 υπό γ) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση 

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

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

 
Τροπολογία 33 

Παράρτηµα Ι Πίνακας στίχοι 2α έως 2ι (νέο) 
Φυτοφάρµακα εν γένει 0,5 µg/l 

 

Σύνολο των φυτοφαρµάκων 
(συµπεριλαµβάνονται οι δραστικοί 
µεταβολίτες) 

Αµµώνιο 0,5 mg/l 

Αρσενικό 10 µg/l 

Κάδµιο 1,0 µg/l 

Χλώριο 250 mg/l 

Μόλυβδος 10 µg/l 

Υδράργυρος 0,2 µg/l 

Θειϊκό ιόν 240 mg/l 

Αλουµίνιο 0,2 mg/l 

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

 

Αιτιολόγηση 

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

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

Τροπολογία 34 
Παράρτηµα Ι Πίνακας 1 α (νέος) 

Ουσία  

 

Ελάχιστος κατάλογος των παραγοµένων από 
τους ανθρώπους συνθετικών ουσιών 

Τριχλωροαιθυλαίνιο 

Τετραχλωροαιθυλαίνιο 

0,10 µg/l  

 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε τροπολογία 32. 
 

Τροπολογία 35 
Παράρτηµα Ι Υποσηµείωση 22 

22 Η τήρηση των προτύπων κρίνεται 
µε σύγκριση προς τον αριθµητικό µέσο 
όρο των τιµών παρακολούθησης σε 
καθένα από τα σηµεία δειγµατοληψίας 
του υπόγειου υδάτινου όγκου ή οµάδας 
υπόγειων υδάτινων όγκων που έχουν 
χαρακτηριστεί απειλούµενοι µετά από 
ανάλυση κατά την έννοια του άρθρου 5 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

∆ιαγράφεται 

 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο εισήχθη στο άρθρο 3 παράγραφος 1 β νέο και συµπληρώθηκε 
 

Τροπολογία 36 
Παράρτηµα ΙΙ Παράγραφος 2 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει 
τις ακόλουθες συνιστώσες: 

1.  Η διαδικασία αξιολόγησης 
περιλαµβάνει τις πληροφορίες που 
συγκεντρώνονται για τις ανάγκες 
χαρακτηρισµού κατά την έννοια του 
άρθρου 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του 
παραρτήµατος ΙΙ σηµεία 2.1 και 2.2 της 
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ίδιας. 

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

 

 2.   Η θέσπιση των ποιοτικών κανόνων 
που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο 
πραγµατοποιείται βάσει των ακολούθων 
κριτηρίων: 

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

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

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

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

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

 

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

 

στ) Με βάση τα σηµεία δ) και ε), 
εκτιµάται κατά πόσον οι συγκεντρώσεις 
των ρύπων στον υπόγειο υδάτινο όγκο 
είναι τέτοιες που να µην επιτρέπουν την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
του άρθρου 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για 
συνδεόµενα επιφανειακά ύδατα ή που να 
οδηγούν σε σηµαντική υποβάθµιση της 
οικολογικής ή χηµικής ποιότητας τέτοιων 
υδάτινων όγκων ή σε σηµαντική βλάβη 
χερσαίων οικοσυστηµάτων άµεσα 
εξαρτώµενων από τον υπόγειο υδάτινο 
όγκο. 
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Αιτιολόγηση 

Οι ποιοτικοί κανόνες µπορούν να θεσπιστούν από τα κράτη µέλη συµπληρωµατικά προς τις 
ουσίες του παραρτήµατος Ι για τις παραµέτρους που αναγνωρίστηκαν σε εθνικό επίπεδο κατά 
την αξιολόγηση των υπόγειων υδάτινων όγκων ως σηµαντικές και χαρακτηριστικές. 

Η θέσπιση των εθνικών ποιοτικών κανόνων πρέπει να διενεργηθεί κατά ενιαίο τρόπο στην 
Ευρώπη. Κατάλληλες προς τούτο είναι οι ανθρώπινες και οικο-τοξικολογικές γνώσεις σχετικά 
µε τον αντίστοιχο ρύπο καθώς και υφιστάµενοι ήδη περιβαλλοντικοί στόχοι. Αυτό προκύπτει 
από τον αριθ. 2.3.2 δεύτερη παύλα του παραρτήµατος V σε συνδυασµό µε τον ορισµό 35 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Για τη θέσπιση των τιµών κατωφλίου δεν διαδραµατίζουν ρόλο άλλα κριτήρια. Η παρατήρηση 
φορτίων και η αξιολόγηση ειδικών επιδράσεων π.χ. στα επιφανειακά ύδατα ή τα χερσαία.  
 

Τροπολογία 37 
Παράρτηµα ΙΙΙ Τίτλος 

Τιµές κατωφλίου για ρύπους υπογείων 
υδάτων 

Ποιοτικοί κανόνες για ρύπους υπογείων 
υδάτων 

 
 

Τροπολογία 38 
Παράρτηµα ΙΙΙ Μέρος Α.1 

 Μέρος Α.1 διαγράφεται 

 

Αιτιολόγηση 

∆εδοµένου ότι το Μέρος Α του παραρτήµατος ΙΙΙ µεταφέρθηκε στο παράρτηµα Ι εξακολουθεί να 
ισχύει µόνο το παράρτηµα ΙΙΙ Μέρος Β µε τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών. 
 

Τροπολογία 39 
Παράρτηµα ΙΙΙ Μέρος Α.2 

 Μέρος Α.2 διαγράφεται 
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Αιτιολόγηση 

∆εδοµένου ότι το Μέρος Α του παραρτήµατος ΙΙΙ µεταφέρθηκε στο παράρτηµα Ι εξακολουθεί να 
ισχύει µόνο το παράρτηµα ΙΙΙ Μέρος Β µε τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών. 
 

Τροπολογία 40 
Παράρτηµα ΙΙΙ Μέρος Β Εισαγωγή 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 και 
το τµήµα 2 του παραρτήµατος της 
παρούσας οδηγίας, για καθέναν από τους 
ρύπους που χαρακτηρίζουν υπόγειους 
υδάτινους όγκους ως απειλούµενους, τα 
κράτη µέλη παρέχουν τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 και το τµήµα 1 
του παραρτήµατος της παρούσας οδηγίας, 
για καθέναν από τους ρύπους που 
χαρακτηρίζουν υπόγειους υδάτινους 
όγκους ως απειλούµενους, και για τους 
οποίους εισήχθησαν εθνικοί ποιοτικοί 
κανόνες για την καλή χηµική κατάσταση, 
τα κράτη µέλη παρέχουν τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια της τροποποίησης του άρθρου και του παραρτήµατος ΙΙ. 
 

Τροπολογία 41 
Παράρτηµα ΙΙΙ Μέρος Β παράγραφος 1.1 

1.1 Πληροφορίες για τον αριθµό 
υπόγειων υδάτινων όγκων που έχουν 
χαρακτηριστεί απειλούµενοι µε τους 
επιλεγέντες ρύπους να συντελούν στον 
χαρακτηρισµό. 

1.1 Πληροφορίες για τον αριθµό 
υπόγειων υδάτινων όγκων που έχουν 
χαρακτηριστεί απειλούµενοι µε τους 
ρύπους για τους οποίους θεσπίστηκαν 
ποιοτικοί κανόνες σε εθνικό επίπεδο να 
συντελούν στον χαρακτηρισµό. 

 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι µε την έκδοση της οδηγίας αυτής δεν πρέπει να αναθεωρηθεί 
ολόκληρος ο απολογισµός για την έκθεση 2005 αλλά η έκθεση πρέπει να αφορά µόνο τους 
υπόγειους υδάτινους όγκους ή τις παραµέτρους για τις οποίες έχουν θεσπιστεί εθνικοί ποιοτικοί 
κανόνες. 
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Τροπολογία 42 
Παράρτηµα ΙΙΙ Μέρος Β παράγραφος 1.2 

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

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

 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι µε την έκδοση της οδηγίας αυτής δεν πρέπει να αναθεωρηθεί 
ολόκληρος ο απολογισµός για την έκθεση 2005 αλλά η έκθεση πρέπει να αφορά µόνο τους 
υπόγειους υδάτινους όγκους ή τις παραµέτρους για τις οποίες έχουν θεσπιστεί εθνικοί ποιοτικοί 
κανόνες. 
 

Τροπολογία 43 
Παράρτηµα ΙΙΙ Μέρος Β παράγραφος 2 Εισαγωγή 

2.  Πληροφορίες για τον καθορισµό τιµών 
κατωφλίου 

2.  Πληροφορίες για τον καθορισµό 
ποιοτικών κανόνων. 

 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια. 
 

Τροπολογία 44 
Παράρτηµα ΙΙΙ Μέρος Β παράγραφος 2.1 

2.1 Τιµές κατωφλίου, ανεξαρτήτως 
εάν ισχύουν σε εθνικό επίπεδο ή σε 
επίπεδο ποτάµιας λεκάνης ή αφορούν 
µεµονωµένους υπόγειους υδάτινους 
όγκους ή οµάδες αυτών. 

2.1 Ποιοτικοί κανόνες, ανεξαρτήτως 
εάν ισχύουν σε εθνικό επίπεδο ή σε 
επίπεδο ποτάµιας λεκάνης ή αφορούν 
µεµονωµένους υπόγειους υδάτινους 
όγκους ή οµάδες αυτών. 
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Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια. 
 

Τροπολογία 45 
Παράρτηµα ΙΙΙ Μέρος Β παράγραφος 2.2 

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

2.2 Σχέση ανάµεσα στους ποιοτικούς 
κανόνες και στα παρατηρούµενα επίπεδα 
υποβάθρου για ουσίες που απαντούν εκ 
φύσεως στα υπόγεια ύδατα. 

 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια. 
 

Τροπολογία 46 
Παράρτηµα ΙΙΙ Μέρος Β παράγραφος 2.3 

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

∆ιαγράφεται 

 

Αιτιολόγηση 

Η συνεκτίµηση του κόστους δεν πρέπει στο σηµείο αυτό να παίζει κανένα ρόλο. Σύµφωνα µε τις 
αρχές του κράτους δικαίου το κόστος πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη λήψη των µέτρων. 
 

Τροπολογία 47 
Παράρτηµα ΙV Παράγραφος 1.1 

1.1 Σύµφωνα µε το παράρτηµα V 
σηµείο 2.4 της οδηγίας 2000/60/EΚ, το 
πρόγραµµα παρακολούθησης 
προσαρµόζεται έτσι ώστε να εντοπίζονται 
τυχόν σηµαντικές και διατηρούµενες 
ανοδικές τάσεις στις συγκεντρώσεις των 
ρύπων που καθορίζονται σύµφωνα µε το 

1.1 Σύµφωνα µε το παράρτηµα V 
σηµείο 2.4 της οδηγίας 2000/60/EΚ, το 
πρόγραµµα παρακολούθησης 
προσαρµόζεται έτσι ώστε να εντοπίζονται 
τυχόν σηµαντικές και διατηρούµενες 
ανοδικές τάσεις στις συγκεντρώσεις των 
ρύπων που καθορίζονται σύµφωνα µε το 
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άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας. άρθρο 3, παράγραφοι 1 έως 3 το άρθρο 4 
και το παράρτηµα Ι της παρούσας 
οδηγίας. 

 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια της τροποποίησης των άρθρων. 
 

Τροπολογία 48 
Παράρτηµα ΙV Παράγραφος 1.2 στοιχείο α 

α) Η αξιολόγηση βασίζεται στους 
αριθµητικούς µέσους όρους των µέσων 
τιµών που µετρούνται στα διάφορα 
σηµεία παρακολούθησης υπόγειων 
υδάτινων όγκων ή οµάδων αυτών, ανά 
τρίµηνο, εξάµηνο ή ετησίως. 

α) Η αποτίµηση των τιµών µέτρησης 
από το πρόγραµµα επιτήρησης βασίζεται 
σε µια ανάλυση των ανοδικών τάσεων 
σύµφωνα µε µια στατιστική διαδικασία 
µέσω των αριθµητικών µέσων τιµών στο 
διάλειµµα της δειγµατοληψίας που 
µετρούνται σε κάθε επιµέρους σηµείο 
µέτρησης υπόγειων υδάτινων όγκων ή 
οµάδων αυτών, ανά τρίµηνο, εξάµηνο ή 
ετησίως. 

 

Αιτιολόγηση 

Ο καθορισµός της µέσης επιβάρυνσης σηµείου µέτρησης ανά υπόγειο υδάτινο όγκο έχει ως 
αποτέλεσµα να υπολογίζονται οι τάσεις ανόδου της επιβάρυνσης. Από µελέτες προκύπτει ότι 
ακόµα και µαζικές επιβαρύνσεις εξαφανίζονται µε το διπλό αυτό καθορισµό της µέσης τιµής. Ο 
ετήσιος έλεγχος δεν επαρκεί. 
 

Τροπολογία 49 
Παράρτηµα ΙV Παράγραφος 1.2 στοιχείο β 

β) Προς αποφυγή στρεβλώσεων κατά 
τον εντοπισµό των τάσεων, όλες οι 
µετρήσεις που δίνουν αποτέλεσµα κάτω 
του ορίου ποσοτικής εκτίµησης δεν 
λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό. 

(β) Προς αποφυγή στρεβλώσεων κατά τον 
εντοπισµό των τάσεων, οι µετρήσεις που 
δίνουν αποτέλεσµα κάτω του ορίου 
ποσοτικής εκτίµησης λαµβάνονται υπόψη, 
για τον υπολογισµό, στο ήµισυ της τιµής 
του ορίου ποσοτικής εκτίµησης. 
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Αιτιολόγηση 

Βλέπε τροπολογία 47. 
 

Τροπολογία 50 
Παράρτηµα ΙV Παράγραφος 1.2 στοιχείο γ Εισαγωγή 

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

γ) Ο πίνακας που ακολουθεί εµφαίνει 
τον ελάχιστο αριθµό µετρήσεων και την 
ελάχιστη χρονική διάρκεια. Η χρονική 
διάρκεια δεν υπερβαίνει τα 5 έτη. 

 

Αιτιολόγηση 

Τα από την Επιτροπή προτεινόµενα χρονικά διαστήµατα για τη διερεύνηση µιας τάσης 
φαίνονται πολύ µακρά. 
 

Τροπολογία 51 
Παράρτηµα ΙV Παράγραφος 1.2 στοιχείο γ Πίνακας στήλη 2 Στίχος 1 

Συχνότητα                      Ελάχιστος αριθµός 
παρακολούθησης           ετών 
 
Ετήσια                                      8 

Συχνότητα                      Ελάχιστος αριθµός 
παρακολούθησης           ετών 
 
Ετήσια                                      5 

 

Αιτιολόγηση 

Τα από την Επιτροπή προτεινόµενα χρονικά διαστήµατα για τη διερεύνηση µιας τάσης 
φαίνονται πολύ µακρά. 
 

Τροπολογία 52 
Παράρτηµα ΙV Παράγραφος 1.2 στοιχείο γ Πίνακας στήλη 3 

Συχνότητα                      Ελάχιστος αριθµός 
παρακολούθησης           ετών 
 
Ετήσια                                      15 

Εξαµηνιαία                              15 

Συχνότητα                      Ελάχιστος αριθµός 
παρακολούθησης           ετών 
 
Ετήσια                                      10 

Εξαµηνιαία                              10 
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Τριµηνιαία                              15 Τριµηνιαία                              10 

 

Αιτιολόγηση 

Τα από την Επιτροπή προτεινόµενα χρονικά διαστήµατα για τη διερεύνηση µιας τάσης 
φαίνονται πολύ µακρά. 
 

Τροπολογία 53 
Παράρτηµα ΙV Παράγραφος 1.4 

1.4 Ειδικές εκτιµήσεις τάσεων 
γίνονται για κάποιους σηµαντικούς 
ρύπους σε υπόγειους υδάτινους όγκους 
που θίγονται από σηµειακές πηγές 
ρύπανσης µεταξύ των οποίων και πολύ 
παλιές πηγές ρύπανσης, µε σκοπό να 
βεβαιωθεί ότι θύσανοι (πλούµια) από 
µολυσµένες τοποθεσίες δεν µεταφέρονται 
υπεράνω καθορισµένης περιοχής για να 
υποβαθµίζεται έτσι η χηµική κατάσταση 
των υπόγειων υδάτων. 

1.4  Η διαδικασία προσδιορισµού του 
σηµείου εκκίνησης για τις εκτιµήσεις 
τάσεων στηρίζονται σε χρονική βάση και 
τουλάχιστον στα δεδοµένα 
παρακολούθησης που συγκεντρώνονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 της οδηγίαας 
2000/60/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, τα 
σηµεία αναφοράς αντιστοιχούν µε την 
έναρξη του προγράµµατος 
παρακολούθησης. 

 Εάν υπάρχουν δεδοµένα που έχουν ληφθεί 
πριν από την έναρξη του προγράµµατος 
παρακολούθησης, αυτά πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν για καθορισµό των 
σηµείων αναφοράς βάσει των οποίων θα 
προσδιοριστεί το σηµείο εκκίνησης για 
αναστροφή τάσεως. 

 

Αιτιολόγηση 

Οι δύο νέες παράγραφοι προέρχονται από την παράγραφο 2. Ο καθορισµός σηµείων αναφοράς 
µπορεί να αναφέρεται µόνο στην έναρξη της εκτίµησης τάσεων. Για την αναστροφή των τάσεων 
αυτά είναι άνευ σηµασίας.  

Η παράγραφος 1.4 µε τη διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή αναφέρεται σε απόβλητα του 
παρελθόντος για τα οποία θα πρέπει να ισχύουν ειδικές εθνικές ρυθµίσεις και ως εκ τούτου 
πρέπει να διαγραφεί. 
 

Τροπολογία 54 
Παράρτηµα ΙV Παράγραφος 2.1 
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2.1 Η αναστροφή τάσεων 
επικεντρώνεται σε τάσεις από τις οποίες 
µπορεί να προκύψει βλάβη σε συνδεόµενα 
υδατικά οικοσυστήµατα, σε απευθείας 
εξαρτώµενα χερσαία οικοσυστήµατα, στην 
υγεία του ανθρώπου ή σε υδάτινους 
πόρους που χρησιµοποιούνται νόµιµα. 

2.1 Η αναστροφή τάσεων 
επικεντρώνεται σε τάσεις από τις οποίες 
µπορεί να προκύψει βλάβη στα υπόγεια 
ύδατα, σε συνδεόµενα µε αυτά υδατικά 
οικοσυστήµατα, σε απευθείας εξαρτώµενα 
χερσαία οικοσυστήµατα, στην υγεία του 
ανθρώπου ή σε υδάτινους πόρους που 
χρησιµοποιούνται νόµιµα. 

 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά στα υπόγεια ύδατα είναι απαραίτητη 
 

Τροπολογία 55 
Παράρτηµα ΙV Παράγραφος 2.2 

2.2 Η διαδικασία προσδιορισµού του 
σηµείου εκκίνησης αναστροφής τάσεως 
στηρίζεται σε χρονική βάση και 
τουλάχιστον στα δεδοµένα 
παρακολούθησης που συγκεντρώνονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 της οδηγίας 
2000/60/EΚ. Στην περίπτωση αυτή, τα 
σηµεία αναφοράς αντιστοιχούν µε την 
έναρξη του προγράµµατος 
παρακολούθησης. 

∆ιαγράφεται 

 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο µεταφέρθηκε στην παράγραφο 1.4 
 

Τροπολογία 56 
Παράρτηµα ΙV Παράγραφος 2.3 Εισαγωγή 

2.3 Ο ελάχιστος αριθµός µετρήσεων 
και η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την 
ανάλυση της αναστροφής τάσεων µε την 
πάροδο των ετών εξαρτάται από τη 
συχνότητα παρακολούθησης που 
επιλέγεται σύµφωνα µε το σηµείο 1.2 υπό 
γ) του παρόντος παραρτήµατος και 

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

εµφαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
Η χρονική διάρκεια δεν υπερβαίνει τα 10 
έτη. 

 

Αιτιολόγηση 

Η χρονική διάρκεια για την αναστροφή των τάσεων κρίνεται υπερβολικά µεγάλη. 
 

Τροπολογία 57 
Παράρτηµα ΙV Παράγραφος 2.3 Πίνακας στήλη 2 Στίχος 1  

Συχνότητα                      Ελάχιστος αριθµός 
παρακολούθησης           ετών 
 
Ετήσια                                      14 

Συχνότητα                      Ελάχιστος αριθµός 
παρακολούθησης           ετών 
 
Ετήσια                                      10 

 

Αιτιολόγηση 

Η χρονική διάρκεια για την αναστροφή των τάσεων κρίνεται υπερβολικά µεγάλη. 
 

Τροπολογία 58 
Παράρτηµα ΙV Παράγραφος 2.3 Πίνακας στήλη 3 

Συχνότητα                      Ελάχιστος αριθµός 
παρακολούθησης           ετών 
 
Ετήσια                                      30 

Εξαµηνιαία                              30 

Τριµηνιαία                              30 

Συχνότητα                      Ελάχιστος αριθµός 
παρακολούθησης           ετών 
 
Ετήσια                                      15 

Εξαµηνιαία                              15 

Τριµηνιαία                              15 

 

Αιτιολόγηση 

Η χρονική διάρκεια για την αναστροφή των τάσεων κρίνεται υπερβολικά µεγάλη. 
 

Τροπολογία 59 
Παράρτηµα ΙV Παράγραφος 2.4 
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2.4 Υπάρχει αναστροφή τάσεως εάν το 
πρώτο τµήµα της καµπύλης έχει θετική 
κλίση και το δεύτερο αρνητική. Για να 
είναι αξιόπιστη η αξιολόγηση της 
αναστροφής τάσεως, λαµβάνεται µέριµνα 
ώστε ο αριθµός µετρήσεων πριν και µετά 
το σπάσιµο της χρονικής ακολουθίας να 
ανταποκρίνεται στη συχνότητα 
παρακολούθησης.  

2.4 Υπάρχει αναστροφή τάσεως εάν το 
πρώτο τµήµα της καµπύλης έχει θετική 
κλίση και το δεύτερο αρνητική. Για να 
είναι αξιόπιστη η αξιολόγηση της 
αναστροφής τάσεως, λαµβάνεται µέριµνα 
ώστε ο αριθµός µετρήσεων πριν και µετά 
το σπάσιµο της χρονικής ακολουθίας να 
ανταποκρίνεται στη συχνότητα 
παρακολούθησης.  

 

Αιτιολόγηση 

∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο. 
 

Τροπολογία 60 
Παράρτηµα ΙV Παράγραφος 2.5 

2.5 Η απόφαση για αναστροφή τάσεως 
στηρίζεται επίσης στην περιβαλλοντική 
σηµασία της ανοδικής και διατηρούµενης 
αύξησης των συγκεντρώσεων ρύπων. Σε 
ενδεικτική βάση, και σύµφωνα µε το 
άρθρο 17 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2000/60/EΚ, το σηµείο εκκίνησης για την 
αναστροφή τάσεως θα βρίσκεται στο 75% 
κατ’ανώτατο όριο των ποιοτικών 
προτύπων του παραρτήµατος Ι ή/και των 
τιµών κατωφλίου που καθορίζονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 4.  

2.5 Η απόφαση για αναστροφή τάσεως 
στηρίζεται επίσης στην περιβαλλοντική 
σηµασία της ανοδικής και διατηρούµενης 
αύξησης των συγκεντρώσεων ρύπων. Σε 
ενδεικτική βάση, και σύµφωνα µε το 
άρθρο 17 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2000/60/EΚ, το σηµείο εκκίνησης για την 
αναστροφή τάσεως θα βρίσκεται στο 75% 
κατ’ανώτατο όριο των ποιοτικών 
προτύπων του παραρτήµατος Ι ή/και των 
τιµών κατωφλίου που καθορίζονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 4.  

 

Αιτιολόγηση 

Όπως στην οδηγία 2000/60/ΕΚ, η τιµή 75% πρέπει να είναι δεσµευτική. 
 

Τροπολογία 61 
Παράρτηµα ΙV Παράγραφος 2.6 

2.6 Εάν υπάρχουν δεδοµένα που έχουν 
ληφθεί πριν από την έναρξη του 
προγράµµατος παρακολούθησης, αυτά 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν για 

∆ιαγράφεται 
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καθορισµό των σηµείων αναφοράς βάσει 
των οποίων θα προσδιοριστεί το σηµείο 
εκκίνησης για αναστροφή τάσεως. 

 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο µεταφέρθηκε στην παράγραφο 1.4 του παραρτήµατος ΙV. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ιστορικό 

Κανόνες για την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση υπάρχουν από την 
έγκριση της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ. Η οδηγία αυτή θα καταργηθεί το 2013, οπότε το καθεστώς 
προστασίας θα συνεχισθεί µέσω της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (WFD) και της 
ισχύουσας θυγατρικής οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα (προβλεπόταν από το άρθρο 17 της 
WFD). Στο άρθρο 17 της οδηγίας προβλέπεται η έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης της καλής 
χηµικής κατάστασης και κριτηρίων για τον προσδιορισµό σηµαντικής και βιώσιµης ανοδικής 
τάσης και για τον καθορισµό εναρκτήριων σηµείων αναστροφής της τάσης.  

Εκτός από τις αρχές που θεσπίζονται στο άρθρο 17, η WFD καθορίζει επίσης θεµελιώδεις 
απαιτήσεις για την προστασία των υπόγειων υδάτων: ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους 
(άρθρο 4), παρακολούθηση της κατάστασης των υπόγειων υδάτων (άρθρο 8), απαγόρευση 
απευθείας απορρίψεων στο πλαίσιο του σχεδιαζόµενου προγράµµατος µέτρων (άρθρο 11), 
ειδικούς κανόνες για τα «ύδατα που χρησιµοποιούνται για την άντληση πόσιµου ύδατος» 
(άρθρο 7). Στο Παράρτηµα II, παράγραφος 2, γίνεται ο χαρακτηρισµός των υπόγειων υδάτων, 
και στο Παράρτηµα V, παράγραφος 2, περιγράφονται τα κριτήρια για την παρακολούθηση 
της ποσοτικής και χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων.   
 
∆ιατήρηση του επιπέδου προστασίας  
 
Η συµπληρωµατικότητα των δύο νοµοθετικών πράξεων και το γεγονός ότι η οδηγία 
80/68/ΕΟΚ θα καταργηθεί το 2013 επιβάλλουν τη σαφή παρακολούθηση του επιπέδου 
προστασίας των υπόγειων υδάτων που θα διασφαλισθεί στο µέλλον.  
 
Κατά τη γνώµη της εισηγήτριας, η οδηγία πλαίσιο για τα υπόγεια ύδατα, όπως 
συµπληρώνεται από τη νέα οδηγία για τα υπόγεια ύδατα, πρέπει να παρέχει το ίδιο επίπεδο 
προστασίας µε εκείνο που καθόριζε η οδηγία 80/68/ΕΟΚ.   
 
Για τον λόγο αυτό, η εισηγήτρια καταθέτει ορισµένες τροπολογίες, µε σκοπό να 
ενσωµατωθούν εκ νέου στο νέο κείµενο στοιχεία της ισχύουσας οδηγίας για τα υπόγεια 
ύδατα και να διασφαλισθεί η προσέγγιση της προφύλαξης, η οποία είναι τόσο σηµαντική για 
τα υπόγεια ύδατα, προκειµένου να αποφευχθεί ή να τεθεί υπό έλεγχο η υποβάθµιση της 
κατάστασης των υπόγειων υδάτων λόγω νέων εισροών. 

Αρχή της προφύλαξης 
 
Σύµφωνα µε την αρχή της προφύλαξης, είναι απαραίτητο η νέα νοµοθεσία να διασφαλίζει ότι 
η πρόληψη θα παραµείνει καθοριστικό στοιχείο της παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων 
στην ΕΕ. Η αρχή της πρόληψης, η οποία θεσπίζεται σαφώς στην ισχύουσα οδηγία, πρέπει να 
κατοχυρωθεί εξίσου σαφώς στην παρούσα πρόταση. 

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, και προκειµένου να διασφαλισθεί η πρόοδος που έχει ήδη 
επιτευχθεί, η νέα οδηγία πρέπει επίσης να ενσωµατώνει τις διατάξεις της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ 
(που θα πάψει να ισχύει το αργότερο το 2013) σχετικά µε την πρόληψη, την αποφυγή ή τον 
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έλεγχο της διοχέτευσης επικίνδυνων ουσιών. 

Καθώς η ρύπανση και η υποβάθµιση προκαλούν συχνά ανεπανόρθωτες βλάβες, καταθέτουµε 
τροπολογίες ώστε να εξασφαλισθεί ότι το επίπεδο προστασίας κατά των νέων εισροών θα 
είναι τουλάχιστον συγκρίσιµο µε εκείνο που ισχύει για τα επιφανειακά ύδατα πολύ καλής 
χηµικής κατάστασης. Το άρθρο 6 της πρότασης πρέπει να εκφράζει έµπρακτα την αυστηρή 
προσέγγιση της προφύλαξης που θεσπίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β), σηµείο 
(i) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.  
Η πρόληψη των έµµεσων απορρίψεων στα υπόγεια ύδατα έχει ιδιαίτερη σηµασία και πρέπει 
να αποτελεί προτεραιότητα. Για τις ανθρωπογενείς εισροές και απορρίψεις πρέπει να ισχύουν 
οι ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν και για τις άµεσες εισροές. Η «προσθήκη» µέχρις ότου 
επιτευχθεί ικανοποιητική χηµική κατάσταση αντιβαίνει στις διατάξεις της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ καθώς και σε αυτές της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ και δεν είναι δυνατό να επιτραπεί. 
 
Για σκοπούς προφύλαξης, οι επιτρεπόµενες εισροές πρέπει να περιορισθούν ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα υπόγεια ύδατα που έχουν παραµείνει σχετικά ανεπηρέαστα από την 
ανθρωπογενή ρύπανση προστατεύονται αποφεύγοντας κάθε περαιτέρω υποβάθµιση. 
Τέλος, σκοπός όλων των κατατιθέµενων τροπολογιών είναι να διασφαλισθεί ότι η 
προσέγγιση της πρόληψης θα παραµείνει καθοριστικό στοιχείο της παρακολούθησης των 
υπόγειων υδάτων. 
 
Πρότυπα ποιότητας 
 

Η εισηγήτρια αµφισβητεί εξάλλου το επιχείρηµα ότι, επειδή σκοπός της πρότασης οδηγίας 
για τα υπόγεια ύδατα είναι να συµπληρώσει την οδηγία πλαίσιο για τα υπόγεια ύδατα, η 
Επιτροπή δεν θεώρησε απαραίτητο να απαριθµήσει νέα πρότυπα ποιότητας που θα 
εφαρµοσθούν οµοιόµορφα σε όλα τα συστήµατα υπόγειων υδάτων της Ευρώπης. Ως εκ 
τούτου, στην πρόταση προβλέπεται µόνον η απαρίθµηση των ουσιών για τις οποίες υπάρχουν 
ήδη κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα. Για τις λοιπές ουσίες, τα κράτη µέλη 
πρέπει να θεσπίσουν πρότυπα ποιότητας βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην 
πρόταση. Εν όψει των δράσεων που θα αναληφθούν σε εθνικό επίπεδο, η Επιτροπή θα 
αποφασίσει κατά πόσον είναι σκόπιµη η διατύπωση προτάσεων για την επέκταση του 
καταλόγου των ουσιών που θα καλύπτονται από κοινοτικά πρότυπα. 

Η εισηγήτρια θεωρεί την προσέγγιση αυτή ανεπαρκή και εκφράζει την άποψη ότι το 
επιχείρηµα πως δεν µπορούν να προταθούν άλλα πρότυπα ποιότητας για την καλή χηµική 
κατάσταση, λόγω έλλειψης δεδοµένων, είναι ανίσχυρο και εποµένως δεν µπορεί να γίνει 
δεκτό. Πιστεύει ότι πρέπει να θεσπισθούν οµοιόµορφα πρότυπα ποιότητας που θα ισχύουν σε 
όλα τα κράτη µέλη. Πρέπει να θεσπισθούν οµοιόµορφα πανευρωπαϊκά πρότυπα για την καλή 
χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων, που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2015, προκειµένου 
να αποφευχθούν το οικολογικό ντάµπινγκ και οι άνισοι όροι ανταγωνισµού. Η προκείµενη 
πρόταση πρέπει κατά συνέπεια να περιέχει δεσµευτική ρήτρα αναθεώρησης, όπως 
προτείνεται από την εισηγήτρια. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο είναι υπεύθυνα να εγκρίνουν έναν κατάλογο 
ουσιών προτεραιότητας που δεν απαντούν σε φυσική κατάσταση στα υπόγεια ύδατα και 
συνιστούν σηµαντικό κίνδυνο για τα υπόγεια ύδατα, η απόρριψη ή η εισροή των οποίων 
πρέπει να αποφεύγεται σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 1, της παρούσας οδηγίας. Ο 
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κατάλογος αυτός πρέπει να αντικαταστήσει τους καταλόγους I και II της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ 
πριν από την κατάργησή της.  
 
Για τον λόγο αυτό, οι ελάχιστες παράµετροι αντλήθηκαν από το Παράρτηµα III. Οι τιµές 
συγκέντρωσης πρέπει να βασίζονται σε ανθρώπινους και οικοτοξικολογικούς παράγοντες και 
να προσδιορίζουν τον κίνδυνο ρύπανσης, δηλαδή µετάβασης σε κακή κατάσταση. 
 
Η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία για την αντιστάθµιση της κατάργησης της οδηγίας 
80/68/ΕΟΚ το 2013 και για τη δηµιουργία µίας βάσης για την υιοθέτηση της ίδιας 
βασισµένης στον κίνδυνο προσέγγισης για τα υπόγεια ύδατα όπως και για τα επιφανειακά 
ύδατα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Οι αρχές της διαχείρισης 
της λεκάνης απορροής ποταµού απαιτούν επίσης ολοκληρωµένη προσέγγιση. 
 
Επίσης, προκειµένου να τηρηθούν τα πρότυπα που καθορίζονται στην οδηγία πλαίσιο για τα 
υπόγεια ύδατα, είναι αναγκαίο να θεσπισθεί µία συνολική οριακή τιµή για τα παρασιτοκτόνα. 
Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των παρασιτοκτόνων και των δραστικών συστατικών τους 
περιλαµβάνονται επίσης στις παραµέτρους, καθώς συχνά η ρύπανση δεν µπορεί να αποδοθεί 
σε ένα συγκεκριµένο παρασιτοκτόνο. 
 
Το άρθρο 6 της πρότασης τροποποιείται προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος έµµεσων 
απορρίψεων στα υπόγεια ύδατα, εµποδίζοντας τη µεταβολή της κατάστασης των υπόγειων 
υδάτων σε καλή.  
 
Ταξινόµηση των υπόγειων υδάτων 
 
Η ταξινόµηση των υπόγειων υδάτων είναι καθοριστικό χαρακτηριστικό και εποµένως πρέπει 
να υπάρχουν σαφείς διατάξεις σχετικά µε το πώς θα πραγµατοποιείται. Η πρόταση πρέπει να 
θεσπίσει τα κυριότερα χαρακτηριστικά της οριστικής διαδικασίας για την ταξινόµηση των 
συστηµάτων υπόγειων υδάτων ως καλής ή κακής χηµικής κατάστασης, βάσει µετρήσεων.  
 
Εποµένως, τα κείµενα πρέπει να διευκρινίζουν ότι, σε περίπτωση υπέρβασης ενός ορίου σε 
κάποιο σηµείο µέτρησης, πρέπει να πραγµατοποιούνται έλεγχοι για να εξακριβώνεται κατά 
πόσον τα αποτελέσµατα αυτά ισχύουν επίσης για το σύνολο του συστήµατος υπόγειων 
υδάτων. Εάν το σηµείο µέτρησης δεν είναι αντιπροσωπευτικό του συστήµατος υπόγειων 
υδάτων, ή τουλάχιστον µέρους αυτού, δεν θα χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της 
ταξινόµησης. 
 
Οι διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ φαίνονται ακατάλληλες, καθώς δείχνουν να επιτρέπουν 
την ερµηνεία ότι η ποιοτικά ανεπαρκής τιµή σε ένα σηµείο µέτρησης αρκεί για να 
ταξινοµηθεί το σύνολο του συστήµατος υπόγειων υδάτων ως ποιοτικά ανεπαρκές· ιδίως εάν 
το σηµείο µέτρησης δεν είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου ή σηµαντικού µέρους του 
συστήµατος υπόγειων υδάτων.   
 
Σκοπός των τροπολογιών στην πρόταση της Επιτροπής είναι να θεσπισθούν τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά της οριστικής διαδικασίας για την ταξινόµηση των συστηµάτων υπόγειων 
υδάτων ως καλής ή κακής χηµικής κατάστασης. 
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Πολύ παλαιές µολυσµένες τοποθεσίες 

Οι πολύ παλαιές µολυσµένες τοποθεσίες, οι οποίες µέχρι τώρα δεν καλύπτονταν από τη 
νοµοθεσία της ΕΕ και περιλαµβάνονται πλέον στις σηµειακές πηγές, δύσκολα µπορούν να 
αποκατασταθούν βάσει του χρονοδιαγράµµατος που ορίζει η οδηγία πλαίσιο για τα υπόγεια 
ύδατα. 

Οι εµπειρίες δείχνουν ότι αυτό το είδος αποκατάστασης είναι σχεδόν αδύνατο όσον αφορά τα 
υπόγεια ύδατα. Οι σχετικές δαπάνες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας και της προστασίας ως προς τον κίνδυνο. Η εκπόνηση αναλυτικών 
κοινοτικών διατάξεων σχετικά µε τις πολύ παλαιές µολυσµένες τοποθεσίες θα αντέβαινε στην 
αρχή της επικουρικότητας. Οι απαραίτητες απαιτήσεις είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και 
εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε περίπτωσης. 
 
Οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση πολύ παλαιών µολυσµένων 
τοποθεσιών πρέπει να διέπονται από εθνικές διατάξεις, οι οποίες πρέπει να δηµοσιοποιούνται. 
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