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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 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. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. 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 κοινή θέση του Συμβουλίου για τη θέσπιση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 
82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ, 86/280/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ
(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (11486/3/2007 – C6-0055/2008),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0397),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (Α6-0000/2008),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

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

Τροπολογία 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1α) Σύμφωνα με το άρθρο 174 της 
Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η κοινοτική 
πολιτική για το περιβάλλον βασίζεται στις 
αρχές της προφύλαξης και της 
προληπτικής δράσης, στην αρχή της 
επανόρθωσης, κατά προτεραιότητα στην 
πηγή, των καταστροφών του 
περιβάλλοντος καθώς και στην αρχή "ο 
ρυπαίνων πληρώνει".

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 22.5.2007, P6_TA(2007)0190.
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Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 2 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(5) Από το έτος 2000 και μετά έχουν 
εγκριθεί πολυάριθμες κοινοτικές πράξεις 
που αποτελούν μέτρα ελέγχου των 
εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 16 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ για επιμέρους ουσίες 
προτεραιότητας. Επιπλέον, πολυάριθμα 
μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων 
υφιστάμενων κοινοτικών νομοθετημάτων. 
Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα μάλλον στην εφαρμογή και 
την αναθεώρηση των υφιστάμενων μέσων 
παρά στην πρόβλεψη νέων ελέγχων.

(5)Από το έτος 2000 και μετά έχουν 
εγκριθεί πολυάριθμες κοινοτικές πράξεις οι 
οποίες αποτελούν μέτρα καταπολέμησης 
της ρύπανσης σύμφωνα με το άρθρο 16 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για επιμέρους 
ουσίες προτεραιότητας. Επιπλέον, 
πολυάριθμα μέτρα περιβαλλοντικής 
προστασίας εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής άλλων υφιστάμενων 
κοινοτικών νομοθετημάτων. Συνεπώς 
πρέπει βραχυπρόθεσμα να δοθεί 
προτεραιότητα στην εφαρμογή και την 
αναθεώρηση των υφιστάμενων μέσων 
μάλλον παρά στον καθορισμό νέων 
μέτρων τα οποία ενδέχεται να 
αποτελέσουν άσκοπη επανάληψη 
υφιστάμενων. Ωστόσο, μετά τη διαβίβαση 
των σχεδίων διαχείρισης λεκανών 
απορροής ποταμών από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του 
προγράμματος μέτρων που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 11 της ίδιας 
οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογεί αν η υλοποίηση και η 
αναθεώρηση των υφισταμένων μέσων 
έχει οδηγήσει στην πλήρη επίτευξη των 
στόχων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ή αν 
χρειάζεται περαιτέρω δράση σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία. Αν η τήρηση των 
προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος είναι 
δυνατή μόνο με τον περιορισμό ή την 
απαγόρευση της χρήσης ορισμένων 
ουσιών, τα σχετικά μέτρα πρέπει να 
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υλοποιούνται κατ' εφαρμογή των 
υφισταμένων ή νέων κοινοτικών 
νομοθετικών πράξεων, ιδιαίτερα στο 
πλαίσιο της οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH) και για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και 
για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής1 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ.
1 ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 5 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(5α) Η οδηγία 2000/60/ΕΚ περιλαμβάνει 
στο άρθρο 11, παράγραφος 4 και στο 
Μέρος Β του Παραρτήματος VI 
ενδεικτικό κατάλογο συμπληρωματικών 
μέτρων τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν 
να περιλάβουν στο πρόγραμμα μέτρων 
και ιδίως νομοθετικά μέσα, διοικητικά 
μέσα και συμφωνίες κατόπιν 
διαπραγματεύσεων για την προστασία 
του περιβάλλοντος.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 6 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(6) Όσον αφορά τους ελέγχους εκπομπών 
ουσιών προτεραιότητας από σημειακές και 
διάχυτες πηγές σύμφωνα με το άρθρο 16 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, φαίνεται 
αποδοτικότερο για τα κράτη μέλη και πιο 
σκόπιμο από άποψη αναλογικότητας να 
περιλάβουν στο πρόγραμμα των μέτρων 
που θα ληφθούν για τις περιοχές με 
λεκάνες απορροής ποταμών σύμφωνα με 
το άρθρο 11 της ανωτέρω οδηγίας, όπου 
χρειάζεται, τα ενδεδειγμένα σύμφωνα με 
το άρθρο 10 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
μέτρα ελέγχου, επιπροσθέτως προς την 
εφαρμογή της υπόλοιπης υφιστάμενης 
κοινοτικής νομοθεσίας

(6) Όσον αφορά τους ελέγχους εκπομπών 
ουσιών προτεραιότητας από σημειακές και 
διάχυτες πηγές όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 16, παράγραφοι 6 και 8 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
περιλάβουν, στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι αναγκαίο, επιπροσθέτως προς την 
εφαρμογή της υπόλοιπης υφιστάμενης 
κοινοτικής νομοθεσίας, τα ενδεδειγμένα 
μέτρα ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 10 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, στο πρόγραμμα 
μέτρων που πρόκειται να αναπτυχθούν για 
κάθε λεκάνη απορροής ποταμού σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 11 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, ενδεχομένως με την 
εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 
2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 
2008 σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1. Για 
την εξασφάλιση ομοιόμορφων συνθηκών 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, 
πρέπει οιαδήποτε απόφαση για τη 
θέσπιση μέτρων ελέγχου σχετικά με 
σημειακές πηγές ουσιών προτεραιότητας 
να στηρίζεται στον ορισμό των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών κατά την έννοια του 
άρθρου 2, σημείο 12 της οδηγίας 
2008/1/ΕΚ.
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 7 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7) Η απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2001, 
για τη θέσπιση του καταλόγου ουσιών 
προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ορίζει τον πρώτο 
κατάλογο 33 ουσιών ή ομάδων ουσιών στις 
οποίες έχει δοθεί προτεραιότητα για δράση 
σε κοινοτική κλίμακα. Ορισμένες από τις 
εν λόγω ουσίες προτεραιότητας έχουν 
οριστεί ως επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας, για τις οποίες τα κράτη 
μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν τα 
απαιτούμενα μέτρα με σκοπό την παύση 
ή τη σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών, 
των απορρίψεων και των διαρροών. 
Ορισμένες ουσίες επανεξετάζονται και θα 
πρέπει να ταξινομηθούν. H Επιτροπή θα 
πρέπει να συνεχίσει να επανεξετάζει τον 
κατάλογο ουσιών προτεραιότητας, 
ιεραρχώντας τις ουσίες που πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείμενο μέτρων, βάσει 
των συμπεφωνημένων κριτηρίων τα 
οποία καταδεικνύουν τον κίνδυνο για το 
υδάτινο περιβάλλον, ή μέσω αυτού, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
προβλέπει το άρθρο 16 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, και να υποβάλλει, εφόσον 
είναι σκόπιμο, προτάσεις.

(7) Η απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2001, 
για τη θέσπιση του καταλόγου ουσιών 
προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ορίζει τον πρώτο 
κατάλογο 33 ουσιών ή ομάδων ουσιών στις 
οποίες έχει δοθεί προτεραιότητα για δράση 
σε κοινοτική κλίμακα. Ορισμένες από τις 
εν λόγω ουσίες προτεραιότητας έχουν 
χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας των οποίων οι εκπομπές, 
οι απορρίψεις και οι διαρροές πρέπει να 
εξαλειφθούν σταδιακά ή να παύσουν. Για 
ουσίες που απαντώνται στη φύση ή 
παράγονται από φυσικές διεργασίες, είναι 
αδύνατη η σταδιακή ολοκληρωτική 
εξάλειψη των εκπομπών, απορρίψεων και 
διαρροών από όλες τις δυνητικές πηγές. 
Ορισμένες ουσίες επανεξετάζονται και θα 
πρέπει να ταξινομηθούν. Στον κατάλογο 
ουσιών προτεραιότητας πρέπει να 
προστεθούν κι άλλες ουσίες για να 
επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Επαναφέρει εν μέρει την τροπολογία 10 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7β) Η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας 
τουλάχιστον ανά τετραετία δίνοντας 
προτεραιότητα σε ουσίες που υπόκεινται 
σε μέτρα βάσει του κινδύνου που 
παρουσιάζουν για το υδάτινο περιβάλλον 
ή μέσω αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 16, 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/60/EΚ, 
και εάν χρειάζεται, υποβάλλει  προτάσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει εν μέρει την τροπολογία 71 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7β) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
προβλέπει την πραγματοποίηση 
αναθεώρησης για την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των κριτηρίων 
προσδιορισμού των ανθεκτικών, 
βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών ουσιών. 
Η Επιτροπή πρέπει να τροποποιήσει το 
παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/6/ΕΚ 
αναλόγως, μόλις τροποποιηθούν τα 
κριτήρια που προβλέπονται στον 
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κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 18(//79) της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 8

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(15) Στην περικείμενη περιοχή 
απορρίψεων από σημειακές πηγές, οι 
συγκεντρώσεις ρύπων είναι γενικώς 
υψηλότερες σε σχέση με τις 
συγκεντρώσεις ρύπων σε ύδατα. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαθέτουν τη δυνατότητα δημιουργίας 
ζωνών ανάμιξης, εφόσον δεν επηρεάζεται 
η συμμόρφωση της υπόλοιπης επιφάνειας 
των εν λόγω επιφανειακών υδάτων με τα 
σχετικά ΠΠΠ. Η έκταση της ζώνης 
ανάμιξης θα πρέπει να περιορίζεται στην 
περικείμενη ζώνη του σημείου απόρριψης 
και να είναι ανάλογη προς αυτή.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη δεν συμπίπτει με την έννοια των μεταβατικών χώρων υπέρβασης 
όπως την υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση.
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Τροπολογία 9

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(22) Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό 
των ουσιών που είναι έμμονες, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές, καθώς 
και ουσιών εξίσου προβληματικών, ιδίως 
πολύ έμμονων και πολύ 
βιοσυσσωρεύσιμων, όπως αναφέρεται 
στην οδηγία 2000/60/ΕΚ, καθορίζονται 
στο Έγγραφο Τεχνικών Οδηγιών για την 
Εκτίμηση Επικινδυνότητας με σκοπό τη 
στήριξη της οδηγίας 93/67/ΕΟΚ της 
Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 1993, για 
τον καθορισμό των αρχών εκτίμησης των 
κινδύνων που διατρέχει ο άνθρωπος και 
το περιβάλλον από τις ουσίες που 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1994, για 
τον καθορισμό των αρχών αξιολόγησης 
των κινδύνων για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον από τις υπάρχουσες ουσίες, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
793/93 του Συμβουλίου και της οδηγίας 
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση 
βιοκτόνων στην αγορά. Για να 
εξασφαλιστεί η συνοχή των κοινοτικών 
νομοθετημάτων, τα κριτήρια αυτά θα 
πρέπει να εφαρμόζονται, κατ’ 
αποκλειστικότητα, στις υπό επανεξέταση 
ουσίες σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
2455/2001/ΕΚ, το δε Παράρτημα X της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ θα πρέπει να 
αντικατασταθεί δεόντως.

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Για λόγους ευθυγράμμισης με τις τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 
πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 10

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 27α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(27α) 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 ή την απουσία δράσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 19 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 11

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Με στόχο την επίτευξη καλής χημικής 
κατάστασης των επιφανειακών υδάτων 
και σύμφωνα με τις διατάξεις και τους 
στόχους του άρθρου 4 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, η παρούσα οδηγία καθορίζει 

Η παρούσα οδηγία καθορίζει μέτρα για 
τον περιορισμό της ρύπανσης των 
υδάτων καθώς και πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος για ουσίες προτεραιότητας 
και ορισμένους άλλους ρύπους, με στόχο:
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πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (ΠΠΠ) 
για ουσίες προτεραιότητας και ορισμένους 
άλλους ρύπους, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

(α) τη μείωση των απορρίψεων, των 
εκπομπών και των διαρροών ουσιών 
προτεραιότητας έως το 2015, και 
(β) τον τερματισμό των απορρίψεων, 
εκπομπών και διαρροών επικίνδυνων 
ουσιών προτεραιότητας, σύμφωνα με τα 
άρθρα 1, 4 και 16 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, για την επίτευξη καλής 
χημικής κατάστασης για όλα τα 
επιφανειακά ύδατα. Στόχος είναι επίσης η 
πρόληψη της περαιτέρω υποβάθμισης 
της ποιότητας των υδάτων, η επίτευξη, 
έως το 2020, συγκεντρώσεων που να 
πλησιάζουν τα φυσικά επίπεδα 
συγκεντρώσεων για όλες τις ουσίες που 
απαντώνται στη φύση, και πρακτικά 
μηδενικές συγκεντρώσεις για όλες τις 
ανθρωπογενείς συνθετικές ουσίες 
σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες για 
την προστασία της θάλασσας.
Οι στόχοι που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία πρέπει να θεωρούνται 
στόχοι κατά την έννοια του άρθρου 4 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
21, παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, η Επιτροπή έως το 2020 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
επιτυχία στην εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 20 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Τροπολογία 12

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας 
οδηγίας και το άρθρο 4 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
στα συστήματα επιφανειακών υδάτων τα 
ΠΠΠ τα οποία ορίζονται στο Παράρτημα 
Ι, Μέρος Α, της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα ΠΠΠ στα 
συστήματα επιφανειακών υδάτων 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β.

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 
μεριμνούν ώστε η σύνθεση αυτών των 
συστημάτων επιφανειακών υδάτων , των 
ιζημάτων και των ζώντων οργανισμών να 
ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος για τις ουσίες 
προτεραιότητας, όπως ορίζονται στο
Παράρτημα Ι, Μέρος Α καθώς και στα 
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για 
ρύπους που παρατίθενται στο 
Παράρτημα Ι, Μέρος Β.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 21 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 13

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν πάντα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε οι επιχειρήσεις που 
διοχετεύουν σε υδάτινα συστήματα 
λύματα τα οποία περιέχουν ουσίες 
προτεραιότητας να χρησιμοποιούν τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στην 
παραγωγή και στην επεξεργασία των 
λυμάτων. Αυτά τα μέτρα βασίζονται στα 
αποτελέσματα της ανταλλαγής 
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 17 
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παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/61/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 22 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 14

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1β (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη οφείλουν να βελτιώνουν 
τις γνώσεις και τα στοιχεία που διαθέτουν 
για τις πηγές των ουσιών προτεραιότητας 
και τα μέσα ρύπανσης ώστε να μπορούν 
να προκρίνουν αποτελεσματικές και 
εύστοχες επιλογές ελέγχου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 23 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 15

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 24 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 16

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν 
να εφαρμόζουν ΠΠΠ για τα ιζήματα και 
/ή τους ζώντες οργανισμούς αντί των 
προτύπων που ορίζονται στο Μέρος Α 
του Παραρτήματος Ι, σε ορισμένες 
κατηγορίες επιφανειακών υδάτων. Τα 
κράτη μέλη που προβαίνουν σε αυτή την 
επιλογή:

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

(α) εφαρμόζουν, για τον υδράργυρο και 
τις ενώσεις του, ΠΠΠ 20μg/kg, και/ ή για 
το εξαχλωροβενζένιο ΠΠΠ 10μg/kg, και/ 
ή για το εξαχλωροβουταδιένιο ΠΠΠ 
55μg/kg, στους ιστούς θηρευομένων 
ιχθύων (υγρό βάρος), επιλέγοντας τον 
πλέον πρόσφορο δείκτη μεταξύ ιχθύων, 
μαλακίων, οστρακοδέρμων και άλλων 
ζώντων οργανισμών·

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

(α) 10 µg/kg για το εξαχλωλοβενζόλιο, 
(β) 55 µg/kg για το εξαχλωροβουταδιένιο, 
(γ) 20 µg/kg για τον μεθυλικό υδράργυρο.

(β) ορίζουν και εφαρμόζουν ΠΠΠ πλην 
των μνημονευομένων στο σημείο (α) για 
τα ιζήματα και/ ή τους ζώντες 
οργανισμούς για συγκεκριμένες ουσίες. 
Τα εν λόγω ΠΠΠ παρέχουν τουλάχιστον 
το ίδιο επίπεδο προστασίας με τα ΠΠΠ 

Για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης 
προς τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος όσον αφορά τις ουσίες που 
εμφαίνονται στο δεύτερο εδάφιο, τα 
κράτη μέλη είτε καθορίζουν για τα ύδατα 
αυστηρότερο πρότυπο με το οποίο 
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για τα ύδατα, τα οποία παρατίθενται στο 
Μέρος Α του Παραρτήματος Ι·

αντικαθίσταται το αναφερόμενο στο 
Μέρος Α του Παραρτήματος Ι είτε 
ορίζουν συμπληρωματικά πρότυπα για 
τους ζώντες οργανισμούς.

(γ) καθορίζουν, για τις ουσίες που 
αναφέρονται στα σημεία (α) και (β), τη 
συχνότητα παρακολούθησης στους 
ζώντες οργανισμούς και/ ή τα ιζήματα. 
Ωστόσο, η παρακολούθηση γίνεται 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, εκτός 
εάν οι τεχνικές γνώσεις και οι κρίσεις των 
εμπειρογνωμόνων δικαιολογούν κάποια 
άλλη περιοδικότητα· και
(δ) κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα 
άλλα κράτη μέλη, μέσω της επιτροπής 
του άρθρου 21 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
κατάλογο των ουσιών για τις οποίες 
ορίσθηκαν ΠΠΠ σύμφωνα με το σημείο 
(β), τους λόγους και τη βάση για τη χρήση 
της προσέγγισης αυτής, τα εναλλακτικά 
ΠΠΠ που έχουν ορισθεί, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
και της μεθοδολογίας με την οποία 
επετεύχθησαν, τις κατηγορίες 
επιφανειακών υδάτων στις οποίες θα 
εφαρμόζονται, και την 
προγραμματιζόμενη συχνότητα 
παρακολούθησης, μαζί με την 
αιτιολόγηση της συχνότητας αυτής.
Στις εκθέσεις που δημοσιεύει η Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνεται σύνοψη των 
κοινοποιήσεων δυνάμει του στοιχείου δ) 
ανωτέρω και της σημείωσης viii του 
Παραρτήματος Ι, Μέρος Α.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Τροπολογία 17

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Το αργότερο 12 μήνες μετά την 
υποβολή των καταλόγων από τα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για 
πρότυπα ποιότητας που αφορούν τις 
συγκεντρώσεις των ουσιών 
προτεραιότητας στα ιζήματα και τους 
ζώντες οργανισμούς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 27 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 18

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Παρακολουθώντας την κατάσταση 
των υδάτων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη φροντίζουν για την ανάλυση 
των μακροπρόθεσμων τάσεων των 
συγκεντρώσεων των ουσιών 
προτεραιότητας που εκτίθενται στο 
Μέρος Α του Παραρτήματος Ι και οι 
οποίες τείνουν να συγκεντρώνονται σε 
ιζήματα και/ή ζώντες οργανισμούς (με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ουσίες αριθ. 2, 5, 
6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 και 
30). Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, λαμβάνουν μέτρα 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
συγκεντρώσεις αυτές δεν αυξάνουν 
σημαντικά σε ιζήματα και/ ή οικείους 
ζώντες οργανισμούς.

διαγράφεται
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Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη συχνότητα 
παρακολούθησης σε ιζήματα και/ ή 
ζώντες οργανισμούς ούτως ώστε να 
υπάρχουν επαρκή δεδομένα για μια 
αξιόπιστη ανάλυση μακροπρόθεσμων 
τάσεων. Ως κατευθυντήρια γραμμή, η 
παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται 
κάθε τριετία, εκτός εάν οι τεχνικές 
γνώσεις και οι κρίσεις των 
εμπειρογνωμόνων δικαιολογούν κάποια 
άλλη περιοδικότητα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους ευθυγράμμισης με την προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην πρώτη ανάγνωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξετάζει την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, περιλαμβανομένης 
της σύνταξης εκτιμήσεων 
επικινδυνότητας όπως αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β) του άρθρου 16 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και τις πληροφορίες από την καταγραφή 
των ουσιών που καθίστανται δημόσια 
διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο 119 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και, 
εφόσον είναι αναγκαίο, προτείνει την 
αναθεώρηση των ΠΠΠ που περιέχονται 
στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 
και βάσει του χρονοδιαγράμματος του 
άρθρου 16 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

4. Η Επιτροπή, χρησιμοποιώντας 
συστηματικά τη βάση δεδομένων που έχει 
δημιουργηθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 για τον εντοπισμό ουσιών 
επιβλαβών για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, καθώς και ουσιών 
συσσωρεύσιμων ή ανθεκτικών, ακολουθεί 
προσεκτικά την τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο και ιδίως τα συμπεράσματα
εκτιμήσεων επικινδυνότητας όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2,  
στοιχεία α) και β), της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, και προτείνει, τουλάχιστον 
ανά τετραετία, την αναθεώρηση των 
προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος που 
περιέχονται στο Μέρος Α του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 29 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 20

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Το σημείο 3 του Μέρους Β του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας 
τροποποιείται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, την 
οποία προβλέπει το άρθρο 5α της 
απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ.

5. Η Επιτροπή, για να επιτύχει μια 
συνεπή και εναρμονισμένη μέθοδο 
υπολογισμού, πρέπει να ορίσει, με βάση 
την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 
21, παράγραφος 2, της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, και έως τις ...*, τις 
υποχρεωτικές μεθοδολογίες τουλάχιστον 
για τα θέματα που αναφέρονται στο 2ο 
εδάφιο του σημείου 3 του Μέρους Γ του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας.
* Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 30 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 21

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5α. Αν για τη διασφάλιση της τήρησης 
των προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος 
απαιτείται η απαγόρευση ουσιών, η 
Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες 
προτάσεις για την τροποποίηση των 
ισχυουσών νομικών πράξεων ή τη 
θέσπιση νέων νομικών πράξεων σε 
κοινοτικό επίπεδο.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 32 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 22

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – τίτλος

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Ζώνες ανάμειξης Μεταβατικοί χώροι υπέρβασης

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροποποιεί νέα ονομασία που εισήγαγε το Συμβούλιο.

Τροπολογία 23

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
ζώνες ανάμειξης παρακείμενες σε σημεία 
απόρριψης. Συγκεντρώσεις ενός ή 
περισσότερων ρύπων εντός των εν λόγω 
ζωνών ανάμειξης είναι δυνατό να 
υπερβαίνουν τα σχετικά ΠΠΠ, εφόσον δεν 
επηρεάζεται η συμμόρφωση της υπόλοιπης 
επιφάνειας των υδάτων αυτών προς τα εν 
λόγω πρότυπα.

1. Εάν δεν υπάρχουν τεχνικώς εφικτά 
μέσα για τον επαρκή καθαρισμό λυμάτων 
από μία ή περισσότερες σημειακές πηγές,
τα κράτη μέλη καθορίζουν μεταβατικούς 
χώρους υπέρβασης, όπου οι
συγκεντρώσεις ενός ή περισσότερων 
ρύπων υπό συνθήκες χαμηλής ροής 
υπερβαίνουν τα σχετικά πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος, υπό τον όρο ότι 
δεν επηρεάζεται η συμμόρφωση της 
υπόλοιπης επιφάνειας των υδάτων αυτών 
προς τα εν λόγω πρότυπα.

Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν σχέδιο 
δράσης για τη μείωση της έκτασης και 
της διάρκειας κάθε μεταβατικού χώρου 
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υπέρβασης στα σχέδια διαχείρισης 
λεκανών απορροής ποταμών, τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 13 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, προκειμένου να τηρούνται 
τα εφαρμοστέα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος, έως το 2018 το αργότερο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 35 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 24

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που ορίζουν ζώνες 
ανάμειξης προσκομίζουν περιγραφή των 
προσεγγίσεων και μεθοδολογιών οι οποίες 
εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των 
εν λόγω ζωνών στα σχέδιά τους περί 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμών 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

2. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν 
περιγραφή κάθε οριοθετημένου μέρους 
του υδάτινου συστήματος στα σχέδιά τους 
περί διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμών σύμφωνα με το άρθρο 13 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους ευθυγράμμισης με την προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην πρώτη ανάγνωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 25

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 36 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 26

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη που ορίζουν ζώνες 
ανάμειξης διασφαλίζουν ότι η έκταση 
των ζωνών αυτών:

3. Τα κράτη μέλη οριοθετούν σε κάθε 
περίπτωση χωριστά την έκταση των 
μερών των συστημάτων επιφανειακών 
υδάτων των παρακείμενων σε σημεία 
απόρριψης, τα οποία πρόκειται να 
καταταγούν στους μεταβατικούς χώρους 
υπέρβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
σχετικών διατάξεων της κοινοτικής 
νομοθεσίας.

(α) περιορίζεται στο χώρο που 
γειτνιάζει με το σημείο απόρριψης,

(β) είναι αναλογική, σε σχέση με τις 
συγκεντρώσεις ρύπων στο σημείο 
απόρριψης και τις συνθήκες εκπομπών 
ρύπων που περιέχονται στις 
προγενέστερες ρυθμίσεις, όπως οι 
εγκρίσεις και οι άδειες, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 11, παράγραφος 
3, στοιχείο ζ) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
σε οποιαδήποτε σχετική κοινοτική 
νομοθεσία, σύμφωνα με την εφαρμογή 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και 
του άρθρου 10 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
ειδικότερα μετά την αναθεώρηση των εν 
λόγω προγενέστερων ρυθμίσεων.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 35 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 27

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
επανεξέταση των αδειών που εμφαίνονται 
στην οδηγία 2008/1/ΕΚ ή των 
προγενέστερων ρυθμίσεων που 
εμφαίνονται στο άρθρο 11, παράγραφος 
3, στοιχείο ζ) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με 
σκοπό τη σταδιακή μείωση της έκτασης 
κάθε μεταβατικού χώρου υπέρβασης, 
κατά την έννοια της παραγράφου 1, ο 
οποίος οριοθετείται με βάση τα ύδατα 
όπου απορρίπτονται ουσίες 
προτεραιότητας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 35 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 28

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3β. Η Επιτροπή, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία του άρθρου 21, 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
καθορίζει τη μέθοδο που πρέπει να 
χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για 
τον προσδιορισμό του μεταβατικού 
χώρου υπέρβασης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 35 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 29

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Μέθοδοι ελέγχου των εκπομπών σε 

εθνικό επίπεδο
1. Για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 1, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
ολοκληρωμένα σχέδια ελέγχου των 
εκπομπών και θεσπίζουν μέτρα 
σταδιακής εξάλειψης των ουσιών 
προτεραιότητας στο πλαίσιο του 
προγράμματος μέτρων που προβλέπεται 
από το άρθρο 11 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Τα σχέδια περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο:
α) αποτελέσματα ερευνών σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας·
β) στόχους για τις ουσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ισοζυγίων 
όγκου και μάζας·
γ) τομεακές στρατηγικές για τις κύριες 
πηγές ρύπανσης (ιδιαίτερα για τη 
βιομηχανία, τη γεωργία, τη δασοκομία, 
τα νοικοκυριά, το σύστημα υγείας, τις 
μεταφορές)·
δ) μέτρα για τη μείωση της διάχυτης 
ρύπανσης λόγω διαρροής ουσιών από 
προϊόντα·
ε) μέτρα για την υποκατάσταση των 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας·
στ) μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
οικονομικών μέτρων, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·
ζ) πρότυπα εκπομπών επιπλέον των 
υφισταμένων κοινοτικών ρυθμίσεων·
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η) μέτρα πληροφόρησης, παροχής 
συμβουλών και εκπαίδευσης·
2. Τα σχέδια θα πρέπει να εκπονηθούν με 
διαφανή κριτήρια και να αναθεωρούνται 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
προγραμμάτων ή μέτρων. Τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν ανά τριετία έκθεση στην 
Επιτροπή και την κοινή γνώμη, σχετικά 
με την πρόοδο στην εφαρμογή των 
σχεδίων και τον τρόπο με τον οποίο τα 
μέτρα έχουν συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 37 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 30

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κάνοντας χρήση των πληροφοριών που 
συλλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 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 εκτίθενται στο Μέρος Α του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας, 
όσον αφορά κάθε περιφέρεια λεκάνης 
απορροής ποταμού ή μέρος της 
περιφέρειας αυτής εντός του εδάφους 
τους.

1. Βάσει των πληροφοριών που 
συλλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 8 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ ή άλλων 
διαθέσιμων δεδομένων, και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν κατάλογο, 
περιλαμβανομένων ενδεχομένως και 
χαρτών,  εκπομπών, απορρίψεων και 
διαρροών και των πηγών τους για όλες τις 
αρχικές πηγές ουσιών προτεραιότητας 
(τόσο τις σημειακές όσο και τις διάχυτες 
πηγές) και όλους τους ρύπους που 
εκτίθενται στο Παράρτημα ΙΙ ή στο 
Παράρτημα I, Μέρη Α και Β, όσον αφορά 
κάθε λεκάνη απορροής ποταμού ή μέρος 
αυτής εντός του εδάφους τους, 
περιλαμβανομένων των συγκεντρώσεών 
τους στα ιζήματα και τους ζώντες 
οργανισμούς.
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Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στον 
κατάλογο όλα τα μέτρα ελέγχου 
εκπομπών που λαμβάνουν για ουσίες 
προτεραιότητας και ρύπους που 
παρατίθενται στο Μέρος Α του 
Παραρτήματος Ι.
Οι ουσίες προτεραιότητας και οι ρύποι 
που ελευθερώνονται από ιζήματα ως 
αποτέλεσμα ναυτιλίας, βυθοκόρησης ή 
φυσικών φαινομένων δεν θεωρούνται 
διαρροές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 38 και 67 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 31

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 5α
Μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης από 

ουσίες προτεραιότητας
1. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
για μείωση της ρύπανσης από ουσίες 
προτεραιότητας και επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, 
στοιχείο (α), (iν) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
πρόγραμμα μέτρων που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 11 της 
συγκεκριμένης οδηγίας λαμβάνει επίσης 
υπόψη μέτρα πρόληψης ή ελέγχου για 
σημειακές και διάχυτες πηγές ρύπανσης, 
καθώς και τα πρότυπα ποιότητας του 
περιβάλλοντος που καθορίζονται στην 
οδηγία.

2. Βάσει των άρθρων 4 και 12 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ και για να 
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επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται 
σε αυτά, τα κράτη μέλη αποφασίζουν 
σχετικά με την ανάγκη για αναθεώρηση 
της εφαρμογής των υφισταμένων μέτρων 
ή θέσπιση νέων μέτρων για τη μείωση και 
τον έλεγχο της ρύπανσης από ουσίες 
προτεραιότητας και επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας. Η Επιτροπή προτείνει 
ενδεχομένως τα κατάλληλα μέτρα σε 
κοινοτικό επίπεδο.
3. Στο πλαίσιο της σύνταξης της έκθεσής 
της για την εφαρμογή του άρθρου 18, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
η Επιτροπή διενεργεί επίσημη αξιολόγηση 
της συνοχής και της 
αποτελεσματικότητας όλων των 
κοινοτικών νομοθετικών πράξεων με 
άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο στην καλή 
ποιότητα των υδάτων. Αυτή η 
αξιολόγηση θα καταστήσει δυνατή την 
υποβολή, προσαρμογή ή εκτέλεση των 
κοινοτικών μέτρων όπου χρειάζεται.
4. Η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16, 
παράγραφος 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
προτείνει τεχνικές ελέγχου των εκπομπών 
βάσει των καλύτερων διαθέσιμων 
τεχνολογιών και περιβαλλοντικές 
πρακτικές προς χρήση από τα κράτη 
μέλη για όλες τις σημειακές πηγές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 45 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 32

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5β (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 5β
Ρύπανση προερχόμενη από τρίτες χώρες
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Η Επιτροπή θα υποβάλει, το αργότερο ως 
τις ..., 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 καλούν την Επιτροπή 
να διατυπώσει προτάσεις.
* Ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 47 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 33

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Διασυνοριακή ρύπανση

1. Ένα κράτος μέλος δεν παραβαίνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει από την παρούσα 
οδηγία κατόπιν υπέρβασης ενός ΠΠΠ,
εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι:
(α) η υπέρβαση οφειλόταν σε πηγή 
ρύπανσης εκτός της εθνικής 
δικαιοδοσίας του
(β) αδυνατούσε, λόγω της διασυνοριακής 
αυτής ρύπανσης, να λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα συμμορφούμενο 
με το σχετικό ΠΠΠ, καθώς και ότι και
(γ) εφάρμοσε τους μηχανισμούς 
συντονισμού που προβλέπει το άρθρο 3 
της οδηγίας 2000/60/EK και, κατά 
περίπτωση, αξιοποίησε τις προβλέψεις 
του άρθρου 4, παράγραφοι 4, 5 και 6, της 
ίδιας οδηγίας για τα υδατικά συστήματα 
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τα οποία επλήγησαν από τη διασυνοριακή 
ρύπανση.
2. Τα κράτη μέλη κάνουν χρήση του 
μηχανισμού του άρθρου 12 της οδηγίας 
2000/60/EK, παρέχοντας στην Επιτροπή 
τις απαραίτητες πληροφορίες, στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, καθώς και σύνοψη των 
μέτρων που ελήφθησαν κατά της 
διασυνοριακής ρύπανσης στο σχετικό 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων του άρθρου 15 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

 Για λόγους ευθυγράμμισης με τις τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 
πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 34

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Επανεξέταση

Βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων που 
προβλέπει το άρθρο 12 της οδηγίας 
2000/60/EK και, ειδικότερα, εκείνων που 
αφορούν τη διασυνοριακή ρύπανση, η 
Επιτροπή επανεξετάζει την ανάγκη 
επιβολής πρόσθετων επιμέρους μέτρων 
σε ευρωπαϊκή κλίμακα, όπως οι έλεγχοι 
εκπομπών. Υποβάλλει τα συμπεράσματά 
της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στο πλαίσιο της έκθεσης που 
συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η 
οποία συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 
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σχετικές προτάσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

 Για λόγους ευθυγράμμισης με τις τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 
πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 35

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα Χ – πίνακας – γραμμή 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

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

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachlor

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

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

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachlor X

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 53 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 36

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα Χ – πίνακας – γραμμή 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

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

(3) 1912-24-9 217-617-8 Ατραζίνη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

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

(3) 1912-24-9 217-617-8 Ατραζίνη X

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 54 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 37

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα Χ – πίνακας – γραμμή 13
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Κοινή θέση του Συμβουλίου

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

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

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

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 56 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 38

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα Χ – πίνακας – γραμμή 20

Κοινή θέση του Συμβουλίου

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

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

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 57 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 39

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα Χ – πίνακας – γραμμή 22

Κοινή θέση του Συμβουλίου

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

(22) 91-20-3 202-049-5 Ναφθαλίνιο

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

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

(22) 91-20-3 202-049-5 Ναφθαλίνιο X

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 58 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



PE402.794v01-00 36/43 PR\711755EL.doc

EL

Τροπολογία 40

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα Χ – πίνακας – γραμμή 25

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αριθμός Αριθμός 
CAS 

Αριθμός ΕΕ Ονομασία ουσίας 
προτεραιότητας

Χαρακτηρισμός ως 
επικίνδυνης ουσίας 
προτεραιότητας

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

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αριθμός Αριθμός 
CAS 

Numéro UE2 Ονομασία ουσίας 
προτεραιότητας

Χαρακτηρισμός ως 
επικίνδυνης ουσίας 
προτεραιότητας

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 59 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 41

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα Χ – πίνακας – γραμμή 27

Κοινή θέση του Συμβουλίου

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

(27) 87-86-5 231-152-8 Πενταχλωροφαινόλη
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 60 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 42

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα Χ – πίνακας – γραμμή 29

Κοινή θέση του Συμβουλίου

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

(29) 122-34-9 204-535-2 Σιμαζίνη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

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

(29) 122-34-9 204-535-2 Σιμαζίνη X

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 61 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 43

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα Χ – πίνακας – γραμμή 31

Κοινή θέση του Συμβουλίου

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

(31) 12002-48-1 234-413-4 Tριχλωροβενζόλια
120-82-1  204-428-0 (1,2,4-τριχλωροβενζόλιο)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

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

(31) 12002-48-1 234-413-4 Tριχλωροβενζόλια X
120-82-1  204-428-0 (1,2,4-τριχλωροβενζόλιο) X

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 62 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 44

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα Χ – πίνακας – γραμμή 33

Κοινή θέση του Συμβουλίου
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Αριθμός Αριθμός CAS Αριθμός ΕΕ Ονομασία ουσίας προτεραιότητας Χαρακτηρισμ
ός ως 
επικίνδυνης 
ουσίας 
προτεραιότητ
ας

(33) 1582-09-8 216-428-8 Τριφθοραλίνη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 63 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 45

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα Χ – πίνακας – γραμμές 33α έως 33μστ (νέο)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
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Αρ. Αριθμός CAS Αριθμός ΕΕ Ονομασία ουσίας προτεραιότητας Επικίνδυνη ουσία 
προτεραιότητας

(33α) 131-49-7 205-024-7 Amidotrizoat (******)
(33β) 1066-51-9 -- AMPA X(*****)
(33 γ) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon X(*****)
(33ε) 80-05-7 Δισφαινόλη Α X(*****)
(33 ζ) 92-88-6 202-200-5 4 4'-διφαινόλη X(*****)
(33η) 298-46-4 06-062-7 Καρβαμαζεπίνη (******)
(33ι) 23593-75-1 245-764-8 Κλοτριμαζόλη X(*****)
(33ιβ) 84-74-2 201-557-4 Dibutylphthalat (DBP) X(*****)
(33ιγ) 15307-86-5 Diclofenac (******)
(33ιε) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X(*****)
(33ιζ) 67-43-6 200-652-8 DTPA X(*****)
(33ιη) 60-00-4 200-449-4 EDTA X(*****)
(33ιθ) 637-92-3 211-309-7 Αιθυλο-τριτ-βουτυλαιθέρας (ETBE) X(*****)
(33κα) 57-12-5 Ελεύθερες κυανιούχες ενώσεις (******)
(33κβ) 1071-83-6 213-997-4 Glyphosate X(*****)
(33κγ) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X(*****)

(33κδ) 60166-93-0 262-093-6 Ιοπαμιδόλη (******)
(33κε) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) X(*****)
(33κζ) 36861-47-9 253-242-6 4-Methylbenzylidene camphor X(*****)
(33κθ) 81-14-1 201-328-9 Κετονικός μόσχος X(*****)
(33λ) 81-15-2 201-329-4 Μοσχοξυλόλιο X(*****)
(33λβ) 1634-04-4 16-653-1 MTBE X(*****)
(33λδ) 81-04-9 201-317-9 Naphthalene-1,5-disulfonate
(33λε) 5466-77-3 226-775-7 Octyl-Methoxycinnamate X(*****)

(33λζ)

1763-23-1

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

335-67-1

3825-26-1

217-179-8

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

206-397-9

223-320-4

Υπερφθοριωμένες ενώσεις (PFC)

Υπερφθοριωμένο σουλφονικό οξύ (PFOS)
Άλατα καλίου
Άλατα αμμωνίου
Άλατα λιθίου
Διαιθαλοαμινικά άλατα (DEA)

Υπερφθοριωμένο οκτανοϊκό οξύ (PFOS)
Υπερφθοριωμένο οκτανοϊκό αμμώνιο 
(APFO)

X(*****)

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

X(*****)

(33μδ) 79-94-7 201-236-9 Τετραβρωμοδιφαινόλη A (TBBP-A) X(*****)
(33μστ) 21145-77-7 244-240-6 Tonalid (AHTN) X(*****)
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(*****) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για χαρακτηρισμό ως 
πιθανή "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας". Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τελική ταξινόμησή της το αργότερο ..., με την 
επιφύλαξη του χρονοδιαγράμματος του άρθρου 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τις 
προτάσεις ελέγχου της Επιτροπής.

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

* 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση
Επαναφέρει την τροπολογία 65 της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ως υπενθύμιση δηλώνεται ότι 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.

Η ανάγνωση της κοινής θέσης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας επιτρέπει να 
εξαγάγουμε πλείονα συμπεράσματα: το Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη του τις ανησυχίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις νέες ουσίες που προστέθηκαν στο Παράρτημα ΙΙ 
της παρούσας οδηγίας. 

Το Συμβούλιο δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον 
αφορά την εκ νέου κατάταξη ορισμένων ουσιών προτεραιότητας σε επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας. 

Το Συμβούλιο μετονόμασε τους "μεταβατικούς χώρους υπέρβασης" σε "ζώνες ανάμειξης" 
αλλά δεν εκμεταλλεύθηκε ωστόσο αυτήν την ευκαιρία για να αναδείξει αυτές τις ζώνες ως 
πραγματικό εργαλείο αναγνώρισης και βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων: το Κοινοβούλιο 
επιθυμούσε να αναλύσουν τα κράτη μέλη αυτές τις μεταβατικές ζώνες για να εντοπίσουν τις 
πηγές εκπομπής ρυπαντικών ουσιών ώστε, εν καιρώ, να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες 
διορθωτικές δράσεις για την τήρηση των κατώτατων τιμών.

Η εισηγήτρια εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την έλλειψη στοιχείων στο κείμενο του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διαρκή κρίση της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τα ύδατα. Αυτή η μόνιμη, εναρμονισμένη 
αποτίμηση θα μπορούσε να προβάλει την απουσία ή την ανάγκη αναθεώρησης μιας 
νομοθετικής διάταξης ώστε να δοθεί απάντηση στην επιταγή για καλή ποιότητα των υδάτινων 
συστημάτων.

Η ιδιαίτερη περίπτωση των περιοχών λιμένων στις οποίες το επίπεδο των αιωρούμενων 
ουσιών εξελίσσεται με έντονους ρυθμούς λόγω των ενεργειών βυθοκόρησης, πρέπει κατά την 
άποψη της εισηγήτριας να αποσαφηνισθεί.

Σημειωτέον ότι η προσέγγιση του Συμβουλίου σχετικά με τα ιζήματα και τους ζώντες 
οργανισμούς λαμβάνει εν μέρει υπόψη τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου και αποτελεί 
επομένως μια καλή βάση για την ενδεχόμενη αναζήτηση συμβιβαστικής πρότασης για το 
θέμα. 

Η εισηγήτρια φρονεί επομένως ότι σε αυτό το στάδιο το Συμβούλιο της Ένωσης δεν έλαβε 
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επαρκώς υπόψη του την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Επομένως, έχοντας υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία και μετά τη διενέργεια 
συνεννοήσεων η εισηγήτρια αποφάσισε να υποβάλει ορισμένο αριθμό τροπολογιών για τα 
ζητήματα αυτά που υποστηρίχθηκαν σε πρώτη ανάγνωση.
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