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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* : Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I : Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II : Διαδικασία 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 : Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων

***II : Διαδικασία 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 : Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για την 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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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά 
με την τροποποίηση της οδηγίας  2000/60/ΕΚ
(COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0397)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 175, 
παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από 
την Επιτροπή (C6-0243/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καθώς και της 
Επιτροπής Αλιείας (A6-0000/2006),

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 Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
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 

(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 

  
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε ΕΕ.
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την ανθρώπινη υγεία. 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.

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη υπενθυμίζει την αιτιολογική σκέψη 11 της οδηγίας πλαίσιο για τα 
ύδατα και την ανάγκη ελέγχου της ρύπανσης τόσο στην πηγή όσο και με πρότυπα 
περιβαλλοντικής ποιότητας. Η εφαρμογή αυτής της αρχής πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 
4 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 22 Α (νέα)

(22α) Σύμφωνα με το άρθρο 174 της 
συνθήκης αλλά και όπως 
επαναλαμβάνεται στην οδηγία 
2000/60/ΕΚ, κατά την εκπόνηση της 
περιβαλλοντικής της πολιτικής, η 
Κοινότητα λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα 
επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, τις 
συνθήκες του περιβάλλοντος στις 
διάφορες περιοχές της Κοινότητας, την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 
Κοινότητας στο σύνολό της και την 
ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών της, 
καθώς και τα πλεονεκτήματα και τις 
επιβαρύνσεις που μπορούν να προκύψουν 
από τη δράση και την απουσία δράσης.

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να τονισθεί η ποικιλότητα των τοπικών καταστάσεων από την άποψη της 
χημικής κατάστασης των υδάτων αλλά και το ότι τα πρότυπα και τα μέτρα ελέγχου πρέπει να 
στηρίζονται στις πλέον πρόσφατες τεχνικές και τα επιστημονικά δεδομένα. (Αιτιολογική σκέψη 
12 της οδηγίας πλαίσιο).

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1

Η παρούσα οδηγία καθορίζει πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος για ουσίες 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ η παρούσα οδηγία καθορίζει 
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προτεραιότητας και ορισμένους άλλους 
ρύπους.

πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για 
ουσίες προτεραιότητας και ορισμένους 
άλλους ρύπους.

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη υπενθυμίζει ότι η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα αποτελεί τη βάση της οδηγίας για 
τις ουσίες προτεραιότητας.

Τροπολογία 4
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 να επιτυγχάνεται καλή χημική 
κατάσταση των συστημάτων 
επιφανειακών υδάτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η σύνθεση αυτών των 
συστημάτων επιφανειακών υδάτων 
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.

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης είναι να καθορίσει πρότυπα για καλή χημική κατάσταση των υδάτων 
επιφανείας. Ωστόσο, εάν η πρόταση παραμείνει ως έχει θα καθορίζει στόχους (σε σχέση με όλα 
τα ύδατα επιφανείας μάλλον παρά με τα συστήματα των υδάτων επιφανείας) που δεν αποτελούν 
μέρος της οδηγίας πλαίσιο. Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί επομένως στο να εξασφαλίσει τη 
συνοχή με το άρθρο 4 της οδηγίας πλαίσιο.

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΔΑΦΙΟ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
σημειώνεται υπέρβαση των ακόλουθων 
συγκεντρώσεων εξαχλωλοβενζολίου, 
εξαχλωροβουταδιενίου και υδραργύρου 
στους ιστούς (υγρό βάρος) θηρευόμενων 

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

ιχθύων, μαλακίων, οστρακόδερμων ή 
άλλων ζώντων οργανισμών:

Αιτιολόγηση

Το ζητούμενο είναι να αποφευχθεί να απαιτηθούν από τα κράτη μέλη μέτρα για μια σειρά 
διαφορετικών "ζώντων οργανισμών".

Τροπολογία 6
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 είτε 
καθορίζουν για τα ύδατα αυστηρότερο 
πρότυπο με το οποίο αντικαθίσταται το 
αναφερόμενο στο Μέρος Α του 
Παραρτήματος Ι είτε δύνανται να ορίζουν 
συμπληρωματικά πρότυπα για τους ζώντες 
οργανισμούς.

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός των διαφόρων τιμών προδιαγραφών 
ποιότητας για τα ύδατα στα διάφορα κράτη μέλη, (πράγμα που θα ήταν σε αντίθεση με την 
επιχειρηματολογία που διατυπώνεται για τη στήριξη αυτής της οδηγίας).

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΕΔΑΦΙΑ 1α και 1β (νέα)

Η Επιτροπή εξετάζει τις τελευταίες 
εξελίξεις των επιστημονικών στοιχείων 
και των τεχνικών προόδων όσον αφορά 
τις ενώσεις PAH (πολυαρωματικοί 
υδρογονάνθρακες) στο υδάτινο 
περιβάλλον και αναλαμβάνει 
προπαρασκευαστικές εργασίες με σκοπό 
να καταρτίσει τιμές ΠΠΠ για τις ενώσεις 
PAH που βρίσκονται σε ζώντες 
οργανισμούς αντί των υδάτων.
Το αργότερο το 2011, η Επιτροπή 
υποβάλλει πρόταση αναθεώρησης αυτών 
των τιμών ΠΠΠ για τις ενώσεις PAH.
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να προτιμάται η μέθοδος της αναθεωρημένης πρότασης για τον καθορισμό τιμών ΠΠΠ 
στους ζώντες οργανισμούς και για το σκοπό αυτό πρέπει η Επιτροπή να αναλαμβάνει τις 
απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες.

Γνωρίζοντας ότι η οδηγία πλαίσιο επιβάλλει στα κράτη μέλη να συμμορφωθούν το 2015 προς 
τις υποχρεώσεις της οδηγίας πλαίσιο, η Επιτροπή πρέπει επομένως, το 2011 το αργότερο, να 
προτείνει νομοθετικό κείμενο σχετικά με τις ενώσεις PAH αντικαθιστώντας τις τιμές ΠΠΠ στα 
ύδατα με τιμές ΠΠΠ στους ζώντες οργανισμούς.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

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

5. Η Επιτροπή για να επιτύχει μια συνεπή 
και εναρμονισμένη μέθοδο υπολογισμού 
πρέπει, με βάση τη διαδικασία του άρθρου 
21 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
να ορίζει τις υποχρεωτικές μεθοδολογίες 
που αναφέρονται στο 2ο εδάφιο του 
σημείου 3 του μέρους Γ του παραρτήματος 
Ι της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η πείρα στην πράξη στον τομέα αυτό έδειξε ότι όταν οι διαδικασίες ανάλυσης και 
δειγματοληψίας δεν διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα, η σύγκριση των αποτελεσμάτων και 
η αποτελεσματικότητα των δεδομένων δεν είναι δυνατόν να είναι ορθές. Επί του παρόντος δεν 
υπάρχει καμιά κατάλληλη ή τυποποιημένη μέθοδος για ορισμένες ουσίες.

Τροπολογία 9
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 

3. Τα κράτη μέλη εκτελούν την 
επανεξέταση των προγενέστερων 
ρυθμίσεων 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.



PE 378.719v01-00 10/17 PR\631233EL.doc

EL

απορρίπτονται ουσίες προτεραιότητας.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σωστό στην οδηγία αυτή που εξετάζει την πολιτική των υδάτων να αναφέρεται τι 
πρέπει να καλύπτουν οι άδειες ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης  (IPPC)

Τροπολογία 10
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 οφείλει, 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.

Αιτιολόγηση

Όταν οι διαδικασίες δεν επιτελούνται με ομοιόμορφο τρόπο η σύγκριση δεν μπορεί να είναι 
ορθή και τούτο ενδέχεται να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5Α (νέα)

5α. Για τις περιοχές λιμένων η Επιτροπή 
πρέπει να καθορίζει τις προς χρήση 
μεθόδους από τα κράτη μέλη για την 
αποτίμηση των ΠΠΠ εκφραζόμενων σε 
ετήσια μέση τιμή.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξετάζεται η ιδιαίτερη περίπτωση των περιοχών λιμένων. Οι λιμένες είναι πράγματι 
περιοχές στις οποίες οι ουσίες σε αιώρηση εξελίσσονται σε μεγάλο βαθμό λόγω των ενεργειών 
βυθοκόρησης. Είναι επομένως απαραίτητο αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση να αντιμετωπισθεί 
καταλλήλως.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Με βάση της πληροφορίες που 
συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

1. Με βάση της πληροφορίες που 
συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
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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.

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 αρχικές πηγές ουσιών  
προτεραιότητας (τόσο τις σημειακές όσο 
και τις διάχυτες πηγές) 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.

Αιτιολόγηση

Προστίθεται η έκφραση "αρχικές πηγές" ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι σταθμοί 
επεξεργασίας λυμάτων δεν θεωρούνται πηγές ουσιών προτεραιότητας. Πράγματι οι σταθμοί δεν 
παράγουν ουσίες προτεραιότητας ούτε άλλωστε σχεδιάσθηκαν για την εξάλειψη αυτών των 
ουσιών. Ο κατάλογος πρέπει επομένως να αφορά τις "αρχικές" πηγές που βρίσκονται πριν από 
τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων ο οποίος συνδέεται στο δίκτυο συλλογής αστικών λυμάτων.
Επιπλέον, αυτός ο κατάλογος πρέπει να αφορά όχι μόνον τις σημειακές πηγές ρύπανσης αλλά 
και τις διάχυτες πηγές.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

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.

6. Η Επιτροπή οφείλει, 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.

Αιτιολόγηση

Όταν οι διαδικασίες ανάλυσης και δειγματοληψίας δεν επιτελούνται κατά τρόπο ομοιόμορφο, η 
σύγκριση των αποτελεσμάτων και η αποτελεσματικότητα των δεδομένων δεν είναι δυνατόν να 
είναι ορθές.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 4 Α (νέο)

Άρθρο 4α
Μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης 
από τις ουσίες προτεραιότητας
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1. Για να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης 
της ρύπανσης από τις ουσίες
προτεραιότητας οι οποίοι ετέθησαν 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, 
στοιχείο α) iv) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
πρόγραμμα μέτρων που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 11 αυτής της 
οδηγίας λαμβάνει επίσης υπόψη τα μέτρα 
ελέγχου που αφορούν τις σημειακές και 
διάχυτες πηγές ρύπανσης καθώς και τα 
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος που 
καθορίζονται από αυτήν την οδηγία.
Αυτά τα μέτρα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη το γεγονός ότι, για τις ουσίες που 
απαντούν στη φύση ή παράγονται με 
φυσικές διεργασίες, η παύση ή η 
σταδιακή εξάλειψη όλων των δυνητικών 
πηγών είναι αδύνατη.
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
μέτρα που εμφαίνονται στην παράγραφο 
1 είναι οικονομικώς βιώσιμα και 
τεχνικώς εφικτά.
3. Τα κράτη μέλη πρέπει πρωτίστως να 
λαμβάνουν υπόψη τα υπάρχοντα μέτρα 
που προσδιορίζονται στην εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία.
4. Όταν τούτο είναι απαραίτητο και βάσει 
του άρθρου 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν εάν 
χρειάζεται να αναθεωρήσουν την 
εφαρμογή των υφισταμένων μέτρων ή να 
εισαγάγουν νέα μέτρα για να μειώσουν ή 
να ελέγξουν τη ρύπανση από τις ουσίες 
προτεραιότητας· τούτο με σκοπό να 
επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται 
στο άρθρο 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η 
Επιτροπή προτείνει ενδεχομένως τις 
κατάλληλες δράσεις σε κοινοτική 
κλίμακα.

Αιτιολόγηση
Τα μέτρα ελέγχου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση του προγράμματος μέτρων.
Ο καθορισμός και μόνον προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος θα σήμαινε τελειοποίηση των 
συστημάτων καθαρισμού χωρίς βελτίωση της προστασίας των συστημάτων υδάτων επιφανείας.
Οι έλεγχοι στην πηγή έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των απορρίψεων και η βιώσιμη 
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αυτή προσέγγιση επιτρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.

Τα μέτρα που θεσπίζουν τα κράτη μέλη πρέπει να βασίζονται σε προσέγγιση κινδύνου και 
κόστους-αποτελεσματικότητας και πρέπει να προβλεφθεί ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει τον 
ποσοτικό υπολογισμό των διαρροών ουσιών που συμβαίνουν με φυσικές διεργασίες ή που 
απορρέουν από αυτές.

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 4 Β (νέο)

Άρθρο 4β
Ρύπανση προερχόμενη από τρίτες χώρες

Η Επιτροπή θα υποβάλει, το αργότερο 
ένα έτος μετά την έναρξη της ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τις καταστάσεις 
ρύπανσης προερχομένης από τρίτες 
χώρες. Βάσει αυτής της έκθεσης και εάν 
τούτο κρίνεται απαραίτητο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα καλέσουν την Επιτροπή να 
διατυπώσει προτάσεις.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή των ΕΚ πρέπει να εξετάσει το ζήτημα της ρύπανσης που προέρχεται από Τρίτη 
χώρα.

Τροπολογία 16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΡΟΣ A : Πρότυπα Ποιότητας 
Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για ουσίες 
προτεραιότητας σε επιφανειακά ύδατα

Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος 
(ΠΠΠ) σε επιφανειακά ύδατα

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας λόγος για διαφοροποίηση των ουσιών προτεραιότητας από τους άλλους 
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ρύπους. Είναι επομένως λογικό να τις συγκεντρώσουμε σε έναν μόνον πίνακα.

Τροπολογία 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Β, ΤΙΤΛΟΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΠΠ) ΓΙΑ 
ΑΛΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Εάν εγκριθεί η τροπολογία 16, το σύνολο των ρύπων θα συγκεντρωθούν στο μέρος Α του 
παραρτήματος Ι χωρίς διάκριση μεταξύ "ουσιών προτεραιότητας" και "άλλων ρύπων".
Επομένως ο τίτλος του μέρους Β δεν θα έχει λόγο ύπαρξης.

Τροπολογία 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Γ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΔΑΦΙΟ 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.

Όταν οι φυσικές διαμορφωμένες συνήθεις 
συγκεντρώσεις για μέταλλα είναι 
μετρήσιμες, προστίθενται στην τιμή που 
επιλέγεται για το ΠΠΠ. 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.

Αιτιολόγηση

Τα επίπεδα φυσικής συγκέντρωσης μπορούν να επηρεάζουν σημαντικά τη συμμόρφωση προς τα 
ΠΠΠ ακόμη κι αν η φυσική συγκέντρωση είναι κατώτερη αυτή καθαυτή από τα ΠΠΠ. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να λάβουν τούτο υπόψη τους.

Το δεύτερο μέρος αυτής της τροπολογίας είναι γλωσσικής φύσεως: η γαλλική απόδοση δεν 
ανέφερε την έννοια της βιοδιαθεσιμότητας των μετάλλων όπως συμβαίνει με την ελληνική 
μετάφραση.
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Τροπολογία 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ, ΠΙΝΑΚΑΣ, γραμμές 33Α έως 33Θ (νέο)

Αριθμός Αριθμός CAS Αριθμός ΕΕ2 Ονομασία ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμός 
ως επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητας

(33 α) Δεν εφαρμόζεται xxx-xxx-x DDT ολικό1 X

(33 β) 50-29-3 200-024-3 Παρα-παρα-DDT X
(33 γ) 309-00-2 206-215-8 Aldrin X
(33 δ) 60-57-1 200-484-5 Dieldrin X
(33 ε) 72-20-8 200-775-7 Endrin X
(33 στ) 465-73-6 207-366-2 Isodrin X
(33 ζ) 56-23-5 200-262-8 Ανθρακοτετραχλωρίδιο X
(33 η) 127-18-4 204-825-9 Τετραχλωροαιθυλένιο X
(33 θ) 79-01-6 201-167-4 Τριχλωροαιθυλένιο X

Το ολικό DDT περιλαμβάνει το άθροισμα των ισομερών 1,1,1-τριχλωρο-2,2 δις (p -χλωροφαινυλο) αιθάνιο 
(αριθμός CAS 50-29-3)· 1,1,1-τριχλωρο-2 (o - χλωροφαινυλο)-2-(p - χλωροφαινυλο) αιθάνιο (αριθμός CAS 
789-02-6)· 1,1-διχλωρο-2,2 δις (p - χλωροφαινυλο) αιθυλένιο (αριθμός CAS 72-55-9) και 1,1-διχλωρο-2,2 δις 
(p - χλωροφαινυλο) αιθάνιο (αριθμός CAS 72-54-8).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα οδηγία απορρέει από μια υποχρέωση που περιλαμβάνεται στην οδηγία για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.
Στο άρθρο 16 η οδηγία πλαίσιο απαριθμεί διάφορες υποχρεώσεις υποβολή προτάσεων στην 
Επιτροπή των ΕΚ μεταξύ των οποίων ειδικά μέτρα κατά της ρύπανσης των υδάτων από 
μεμονωμένους ρύπους ή ομάδες ρύπων που αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για το υδατικό 
περιβάλλον ή μέσω αυτού, κατάρτιση καταλόγου ουσιών προτεραιότητας και μεταξύ αυτών 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας αλλά και ορισμό ποιοτικών προτύπων που αφορούν τις 
συγκεντρώσεις των ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, τα ιζήματα και το 
βιόκοσμο.

Αυτά τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος είναι οι συγκεντρώσεις συγκεκριμένου ρύπου ή 
ομάδας ρύπων στο νερό, το ίζημα ή το βιόκοσμο, των οποίων δεν πρέπει να σημειώνεται 
υπέρβαση, ώστε να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον (άρθρο 2, 
σημείο 35 της οδηγίας πλαίσιο). Η προτεινόμενη οδηγία καθορίζει επομένως όρια 
συγκέντρωσης στα ύδατα επιφανείας για 41 τύπους φυτοφαρμάκων, βαρέα μέταλλα και 
άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες που συνιστούν ιδιαίτερο κίνδυνο για την πανίδα και 
χλωρίδα των υδάτων και για την υγεία του ανθρώπου. Κατά την εκπόνηση της πρότασής της 
η Επιτροπή δηλώνει ότι σκέφτηκε επί μακρόν τη δυνατότητα εισαγωγής ειδικών μέτρων 
ελέγχου στο επίπεδο της Ένωσης για τις ουσίες προτεραιότητας. Από την μελέτη του 
αντικτύπου της πρότασης αποδείχθηκε ότι τέτοια μέτρα δεν δικαιολογούνταν επί του 
παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα των κοινοτικών πράξεων που υπάρχουν ή που 
θα εγκριθούν για τη μείωση των εκπομπών.

Πρέπει επομένως να αποσαφηνισθούν οι σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο κειμένων και να 
εξαλειφθούν οι αμφισημίες. Πρέπει συγκεκριμένα να αποτιμηθούν οι στόχοι και τα 
προτεινόμενα μέτρα για την επίτευξή τους με γνώμονα τις υποχρεώσεις που απαριθμούνται 
στην οδηγία πλαίσιο αλλά και να εκτιμηθεί η ορθότητά τους.

Επ' αυτού η εισηγήτρια επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι αυτή η θυγατρική οδηγία  αποτελεί 
μέρος μιας συνολικής προσέγγισης που προορίζεται για την καταπολέμηση της διάδοσης 
ορισμένων ουσιών που χαρακτηρίζονται ουσίες προτεραιότητας στα ύδατα επιφανείας.
Επομένως αυτό το κείμενο να αποσκοπεί πρωτίστως στο να καθορίσει τα κριτήρια σχετικά με 
την ποιότητα του πόσιμου ύδατος.
Η Επιτροπή δεν πρότεινε μέτρα ελέγχου των απορρίψεων κρίνοντας ότι διάφορα κείμενα 
ασχολούνται με το θέμα αυτό (REACH, IPPC,...). Ωστόσο, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι 
αυτά τα μέτρα δεν έρχονται σε αντίφαση, δεν επικαλύπτονται και κυρίως ότι δεν υπάρχουν 
πηγές εκπομπής, απορρίψεων ή απωλειών  που δεν καλύπτονται έχοντας κατά νου τις 
ιδιαίτερες καταστάσεις στις οποίες η ιστορική και φυσική παρουσία ορισμένων ουσιών είναι 
δεδομένη.

Η εισηγήτρια επεχείρησε επομένως να απαντήσει στα ανωτέρω ερωτήματα αλλά και στην 
προβληματική της διάχυτης ρύπανσης.
Πέραν τούτων η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κοινές μεθοδολογίες για να 
εξασφαλισθεί το κατάλληλο επίπεδο προστασίας αλλά και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις 
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του ανταγωνισμού.

Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει διάκριση μεταξύ ουσιών προτεραιότητας και άλλων 
ρύπων. Επειδή αυτή η διάκριση το μόνον που κάνει είναι να προκαλεί σύγχυση η εισηγήτρια 
προτείνει να ενταχθούν αυτοί οι οκτώ "άλλοι ρύποι" στις ουσίες προτεραιότητας και να 
καταχωρηθούν μάλιστα ως επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας λόγω των εγγενών 
επιπτώσεων.

Πρέπει να εξετάζεται η ιδιαίτερη περίπτωση των περιοχών λιμένων. Οι λιμένες είναι 
πράγματι περιοχές στις οποίες οι ουσίες σε αιώρηση εξελίσσονται σε μεγάλο βαθμό λόγω των 
ενεργειών βυθοκόρησης. Είναι επομένως απαραίτητο αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση να 
αντιμετωπισθεί καταλλήλως.

Η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα των περιπτώσεων ρύπανσης που
προέρχονται από τρίτες χώρες.

Τέλος η εισηγήτρια κρίνει ότι ορισμένα θέματα χρειάζονται συζήτηση. Ορισμένοι από τους 
ενδιαφερόμενους που διατύπωσαν την άποψή τους κατά το στάδιο της προετοιμασίας αυτής 
της έκθεσης, εξέφρασαν πράγματι την έκπληξή τους όσον αφορά ορισμένες τιμές των ΠΠΠ 
που δεν αντιστοιχούν στην μεθοδολογία που περιγράφεται στα διαθέσιμα έγγραφα στο 
CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator). Επομένως η 
εισηγήτρια υπογραμμίζει την ανάγκη να διεξαχθεί τεχνική φύσεως συζήτηση για τις 
ακόλουθες ουσίες: βενζόλιο, κάδμιο, εξαχλωροβενζόλιο, εξαχλωροβουταδιένιο, υδράργυρος, 
νικέλιο, μόλυβδος, πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες.  Από τις ανταλλαγές απόψεων 
προκύπτει συγκεκριμένα διαφωνία σχετικά με τις τιμές ΠΠΠ 0,05 µg.L-1 για τον υδράργυρο 
που δεν λαμβάνουν υπόψη την δευτερογενή δηλητηρίαση που συνδέεται με τον μεθυλικό 
υδράργυρο και 0,2 µg.L-1 για το κάδμιο. Όσον αφορά τις οφειλόμενες σε ατύχημα 
ρυπάνσεις, οι δυνατές εξαιρέσεις στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας πρέπει να είναι συνεπείς 
προς την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και πρέπει επομένως να αποσαφηνίζονται από την 
Επιτροπή.
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