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Ο∆ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 3ησ ΝοεµβρÝου 1998
σχετικÀ µε την ποιÞτητα του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ
θερÝα να προσθετουν και Àλλεσ παραµετρουσ, Þπου
χρειÀζεται¯

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:

(3)

Þτι, συµφωνα µε την αρχη τησ επικουρικÞτητασ, η
δρÀση τησ ΚοινÞτητασ πρεπει να υποστηρÝζει και να
συµπληρωνει τη δρÀση που αναλαµβÀνουν οι αρµÞδιεσ αρχεσ στα κρÀτη µελη¯

(4)

Þτι, συµφωνα µε την αρχη τησ επικουρικÞτητασ, οι
φυσικεσ και κοινωνικοοικονοµικεσ διαφορεσ µεταξυ
των διαφÞρων περιοχων τησ Îνωσησ επιβÀλλουν τη
ληψη των περισσοτερων αποφÀσεων σχετικÀ µε
ελεγχουσ, αναλυσεισ και µετρα αντιµετωπισησ των
προβληµÀτων, τηρησησ των προδιαγραφων, σε τοπικÞ, περιφερειακÞ η εθνικÞ επÝπεδο, στο βαθµÞ κατÀ
τον οποÝο οι διαφορεσ αυτεσ δεν αφαιρουν την αξÝα
τησ εγκαθÝδρυσησ του πλαισÝου νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων που θεσπÝζεται
στην παρουσα οδηγÝα¯

(5)

Þτι επιβÀλλεται η θεσπιση κοινοτικων προδιαγραφων για βασικεσ και προληπτικεσ ποιοτικεσ παραµετρουσ σε θεµατα υγεÝασ, για το νερÞ που προορÝζεται για ανθρωπινη κατανÀλωση, προκειµενου να
καθορισθουν οι προσ επÝτευξη ελÀχιστοι ποιοτικοÝ
περιβαλλοντικοÝ στÞχοι, σε συνδυασµÞ και µε Àλλα
κοινοτικÀ µετρα, ωστε να διατηρεÝται και να προωθεÝται η αειφÞροσ χρηση του νερου που προορÝζεται
για ανθρωπινη κατανÀλωση¯

(6)

Þτι, λÞγω τησ σηµασÝασ για την ανθρωπινη υγεÝα τησ
ποιÞτητασ του νερου που προορÝζεται για ανθρωπινη κατανÀλωση, επιβÀλλεται να θεσπισθουν σε κοινοτικÞ επÝπεδο οι βασικεσ ποιοτικεσ προδιαγραφεσ
µε τισ οποÝεσ πρεπει να συµµορφωνεται το νερÞ που
προορÝζεται για το σκοπÞ αυτÞ¯

(7)

Þτι επιβÀλλεται να συµπεριληφθεÝ και το νερÞ που
χρησιµοποιεÝται στη βιοµηχανÝα παραγωγησ τροφÝµων εκτÞσ αν διαπιστωνεται Þτι η χρησιµοποÝηση
τετοιου νερου δεν επηρεÀζει την υγιεινÞτητα του
τελικου προϊÞντοσ¯

(8)

Þτι για να τηρουνται οι ποιοτικεσ προδιαγραφεσ για
το πÞσιµο νερÞ απÞ τισ επιχειρησεισ υδρευσησ, θα
πρεπει να διασφαλιστεÝ µε τα κατÀλληλα µετρα
προστασÝασ η καθαρÞτητα των επιφανειακων και
υπογεÝων υδÀτων¯ Þτι ο σκοπÞσ αυτÞσ µπορεÝ επÝσησ
να εξασφαλισθεÝ µε κατÀλληλα µετρα επεξεργασÝασ
του νερου πριν απÞ τη διÀθεση του¯

τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 130 Σ παρÀγραφοσ 1,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
τη γνωµη τησ Επιτροπησ των Περιφερειων (3),
ΑποφασÝζοντασ συµφωνα µε τη διαδικασÝα που προβλεπεται στο Àρθρο 189 Γ (4),
Εκτιµωντασ:
(1)

(2)

Þτι επιβÀλλεται η προσαρµογη στην επιστηµονικη
και τεχνολογικη πρÞοδο τησ οδηγÝασ 80/778/ΕΟΚ
του ΣυµβουλÝου, τησ 15ησ ΙουλÝου 1980, περÝ τησ
ποιÞτητασ του πÞσιµου νερου (5)¯ Þτι, µε βÀση την
εµπειρÝα που αποκτηθηκε απÞ την εφαρµογη τησ
προαναφερÞµενησ οδηγÝασ, απαιτεÝται η εκπÞνηση
του ενδεδειγµενου ελαστικου και διαφανουσ νοµικου πλαισÝου ωστε να µπορουν τα κρÀτη µελη να
επιλυουν τα προβληµατα τηρησησ των προδιαγραφων¯ Þτι, επιπλεον, η οδηγÝα αυτη θα πρεπει να
επανεξετασθεÝ υπÞ το πρÝσµα τησ συνθηκησ για την
Ευρωπαϊκη Îνωση, και ιδÝωσ τησ αρχησ τησ επικουρικÞτητασ¯
Þτι, παρÀλληλα µε τισ διατÀξεισ του Àρθρου 3 Β τησ
συνθηκησ, που ορÝζει Þτι η δρÀση τησ ΚοινÞτητασ
δεν υπερβαÝνει να αναγκαÝα Þρια για την επÝτευξη
των στÞχων τησ συνθηκησ, απαιτεÝται η αναθεωρηση
τησ οδηγÝασ 80/778/ΕΟΚ ωστε να καταστεÝ εφικτη η
τηρηση των βασικων ποιοτικων και υγειονοµικων
παραµετρων, παρεχοντασ στα κρÀτη µελη την ελευ-

(1) ΕΕ C 131 τησ 30.5.1995, σ. 5 και
ΕΕ C 213 τησ 15.7.1997, σ. 8.
(2) ΕΕ C 82 τησ 19.3.1996, σ. 64.
(3) ΕΕ C 100 τησ 2.4.1996, σ. 134.
(4) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 12ησ ∆εκεµβρÝου
1996 (ΕΕ C 20 τησ 20.1.1997, σ. 133), κοινη θεση του ΣυµβουλÝου τησ 19ησ ∆εκεµβρÝου 1998 (ΕΕ C 91 τησ 26.3.1998, σ. 1)
και απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 13ησ Μαιου
1998 (ΕΕ C 167 τησ 1.6.1998, σ. 92).
(5) ΕΕ L 229 τησ 30.8.1980, σ. 11¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
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(9)

Þτι η συνοχη τησ ευρωπαϊκησ πολιτικησ για τα υδατα προυMποθετει την εκδοση κατÀλληλησ οδηγÝασπλαισÝου για τα υδατα σε ευθετο χρÞνο¯

(10)

Þτι επιβÀλλεται να αποκλεισθουν απÞ το πεδÝο
εφαρµογησ τησ παρουσασ οδηγÝασ τα φυσικÀ µεταλλικÀ νερÀ και τα νερÀ φαρµακευτικων ιδιοτητων
αφου εχουν θεσπισθεÝ ειδικοÝ κανÞνεσ για αυτουσ
τουσ τυπου νερου¯

(11)

Þτι χρειÀζονται µετρα για να µπορουν να επιτευχθουν Þλεσ οι Àµεσα σχετικεσ µε την υγεÝα παρÀµετροι και Àλλεσ παρÀµετροι, Þπου διαπιστωνεται
υποβÀθµιση τησ ποιÞτητασ¯ Þτι επιπλεον τετοια µετρα θα πρεπει να συντονÝζονται κατÀλληλα µε την
εφαρµογη τησ οδηγÝασ 91/414/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου,
τησ 15ησ ΙουλÝου 1991, σχετικÀ µε τη διÀθεση στην
αγορÀ φυτοπροστατευτικων προϊÞντων (1), και τησ
οδηγÝασ 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και
του ΣυµβουλÝου τησ 18ησ ΦεβρουαρÝου 1998 σχετικÀ
µε τη διÀθεση στην αγορÀ βιοκτÞνων προϊÞντων (2)¯

(12)

Þτι επιβÀλλεται να καθορισθουν ιδιαÝτερεσ παραµετρικεσ τιµεσ για ουσÝεσ σηµαντικεσ στην ΚοινÞτητα,
σε αρκετÀ αυστηρÀ επÝπεδα ωστε να εξασφαλÝζεται
η επÝτευξη των στÞχων τησ παρουσασ οδηγÝασ¯

(13)

Þτι οι παραµετρικεσ τιµεσ βασÝζονται στην υπÀρχουσα επιστηµονικη εµπειρÝα και Þτι η αρχη τησ προληπτικησ δρÀσησ, εληφθη επÝσησ υπÞψη¯ Þτι οι τιµεσ
αυτεσ επιλεχθησαν ωστε να εξασφαλÝζεται η ασφαλησ διÀ βÝου κατανÀλωση νερου που προορÝζεται
για ανθρωπινη κατανÀλωση, επιτυγχÀνοντασ ετσι
υψηλÞ επÝπεδο προστασÝασ τησ υγεÝασ¯

(14)

(15)

(1)

Þτι θα πρεπει να επιτευχθεÝ ισορροπÝα για την πρÞληψη τÞσο των µικροβιολογικων Þσο και των χηµικων κινδυνων¯ Þτι, προσ τουτο, και µε βÀση µελλοντικη επανεξεταση των παραµετρικων τιµων, η
κατÀρτιση των παραµετρικων τιµων που θα εφαρµÞζονται στο νερÞ που προορÝζεται για ανθρωπινη
κατανÀλωση θα πρεπει να βασÝζεται σε κριτηρια
δηµÞσιασ υγεÝασ και σε µεθοδο αξιολÞγησησ του
κινδυνου¯

(16)

Þτι ιδÝωσ οι προδιαγραφεσ που παραρτηµατοσ I
βασÝζονται γενικÀ στισ κατευθυντηριεσ γραµµεσ τησ
ΠαγκÞσµιασ ΟργÀνωσησ ΥγεÝασ για την ποιÞτητα
του πÞσιµου νερου, καθωσ και στη γνωµη τησ επιστηµονικησ συµβουλευτικησ επιτροπησ τησ Επιτροπησ για την εξεταση τησ τοξικÞτητασ και τησ οικοτοξικÞτητασ των χηµικων ουσιων¯

(17)

Þτι επιβÀλλεται τα κρÀτη µελη να καθορÝζουν τιµεσ
Àλλων πρÞσθετων παραµετρων µη συµπεριλαµβανοµενων στο παρÀρτηµα I, Þπου το κρÝνουν σκÞπιµο
για να προστατευουν την ανθρωπινη υγεÝα στο εδαφÞσ τουσ¯

(18)

Þτι τα κρÀτη µελη µπορουν να ορÝσουν τιµεσ για
Àλλεσ πρÞσθετεσ παραµετρουσ που δεν περιλαµβÀνονται στο παρÀρτηµα I, Þταν αυτÞ κρÝνεται απαραÝτητο για λÞγουσ που αφορουν την εξασφÀλιση
τησ ποιÞτητασ τησ παραγωγησ, διανοµησ και επιθεωρησησ του νερου που προορÝζεται για ανθρωπινη
κατανÀλωση¯

(19)

Þτι, Þταν τα κρÀτη µελη κρÝνουν απαραÝτητο να
θεσπÝσουν προδιαγραφεσ αυστηρÞτερεσ απÞ εκεÝνεσ
που ορÝζονται στο παρÀρτηµα I µερη Α και Β, η
προδιαγραφεσ για πρÞσθετεσ παραµετρουσ που δεν
περιλαµβÀνονται στο παρÀρτηµα I αλλÀ εÝναι απαραÝτητεσ για την προστασÝα τησ ανθρωπινησ υγεÝασ,
κοινοποιουν τισ εν λÞγω προδιαγραφεσ στην Επιτροπη¯

(20)

Þτι τα κρÀτη µελη εÝναι υποχρεωµενα, Þταν θεσπÝζουν η διατηρουν αυστηρÞτερα µεσα προστασÝασ,
να τηρουν τισ αρχεσ και τουσ κανÞνεσ τησ συνθηκησ,
Þπωσ εχουν ερµηνευθεÝ απÞ το ∆ικαστηριο¯

(21)

Þτι οι παραµετρικεσ τιµεσ πρεπει να τηρουνται στο
σηµεÝο Þπου το νερÞ που προορÝζεται για ανθρωπινη κατανÀλωση διατÝθεται στον κατÀλληλο καταναλωτη¯

(22)

Þτι η ποιÞτητα του νερου που προορÝζεται για
ανθρωπινη κατανÀλωση µπορεÝ να επηρεÀζεται απÞ
το συστηµα κατ’ οÝκον διανοµησ¯ Þτι, επιπλεον,
αναγνωρÝζεται Þτι η ευθυνη για το συστηµα κατ’
οÝκον διανοµησ και τη συντηρηση του, δεν µπορεÝ να
βαρυνει τα κρÀτη µελη¯

(23)

Þτι θα πρεπει να θεσπισθουν προγρÀµµατα ελεγχου
απÞ κÀθε κρÀτοσ µελοσ για το νερÞ που προορÝζεται
για ανθρωπινη κατανÀλωση σχετικÀ µε την τηρηση
των απαιτησεων τησ παρουσασ οδηγÝασ¯ Þτι τετοια
προγρÀµµατα ελεγχου θα πρεπει να εÝναι τα ενδεδειγµενα για τισ τοπικεσ ανÀγκεσ και να τηρουν τισ
ελÀχιστεσ απαιτησεισ ελεγχου που θεσπÝζονται στην
παρουσα οδηγÝα¯

(24)

Þτι οι χρησιµοποιουµενεσ για την ποιοτικη ανÀλυση
του νερου µεθοδοι Þταν αυτÞ προορÝζεται για
ανθρωπινη κατανÀλωση θα πρεπει να εÝναι τετοιεσ
ωστε να εξασφαλÝζεται η αξιοπιστÝα και συγκρισιµÞτητα των λαµβανοµενων αποτελεσµÀτων¯

Þτι, προσ το παρÞν, δεν υπÀρχουν επαρκεÝσ αποδεÝξεισ στισ οποÝεσ θα µπορουσαν να βασισθουν παραµετρικεσ τιµεσ για τισ χηµικεσ ουσÝεσ που διαταρÀσσουν τη λειτουργÝα των ενδοκρινων αδενων, εντεÝνεται Þµωσ η ανησυχÝα για τισ πιθανεσ επιπτωσεισ
βλαβερων για την υγεÝα ουσιων στα ανθρωπινα Þντα
και στην Àγρια ζωη¯

ΕΕ L 230 τησ 19.8.1991, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/68/ΕΚ τησ Επιτροπησ (ΕΕ L 277
τησ 30.10.1996, σ. 25).
(2) ΕΕ L 123 τησ 24.4.1998, σ. 1.
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(25)

Þτι τα οικεÝα κρÀτη µελη θα πρεπει, σε περÝπτωση
µη τηρησησ των προδιαγραφων τησ παρουσασ οδηγÝασ, να προβαÝνουν στη διερευνηση των αιτÝων και
να εξασφαλÝζουν Þτι αναλαµβÀνεται η ενδεδειγµενη
επανορθωτικη δρÀση ωστε να αποκαθÝσταται το
ταχυτερο δυνατÞν η ποιÞτητα του νερου¯

(26)

Þτι εÝναι βασικησ σηµασÝασ η πρÞληψη ενδεχÞµενων
κινδυνων για τη δηµÞσια υγεÝα προερχοµενων απÞ
µολυσµενο νερÞ¯ Þτι θα πρεπει να διακÞπτεται η
παροχη η να περιορÝζεται η χρηση τετοιου νερου¯

(27)

(28)

Þτι, σε περÝπτωση µη τηρησησ µιασ παραµετρου
ενδεικτικησ σηµασÝασ, τα οικεÝα κρÀτη µελη εξετÀζουν αν η εν λÞγω µη τηρηση δηµιουργεÝ κÝνδυνο
για την ανθρωπινη υγεÝα¯ Þτι θα πρεπει να αναλαµβÀνουν επανορθωτικη δρÀση προκειµενου να αποκατασταθεÝ η ποιÞτητα του νερου Þπου αυτÞ εÝναι
απαραÝτητο για την προστασÝα τησ ανθρωπινησ υγεÝασ¯
Þτι Þπου απαιτεÝται κÀποια επανορθωτικη δρÀση
για την αποκατÀσταση τησ ποιÞτητασ του νερου
ανθρωπινησ κατανÀλωσησ, συµφωνα µε το Àρθρο
130 Ρ παρÀγραφοσ 2 τησ συνθηκησ, θα πρεπει να
δÝδεται προτεραιÞτητα σε δρÀσεισ που αντιµετωπÝζουν το πρÞβληµα στην πηγη του¯
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κÀ µε την ποιÞτητα του νερου που προορÝζεται για
ανθρωπινη κατανÀλωση, για κÀθε παρεκκλιση που
υιοθετεÝται απÞ τα κρÀτη µελη, καθωσ και για κÀθε
επανορθωτικη δρÀση που αναλαµβÀνεται απÞ τισ
αρµÞδιεσ αρχεσ¯ Þτι, επιπλεον, θα πρεπει να λαµβÀνονται υπÞψη οι τεχνικεσ και στατιστικεσ ανÀγκεσ
τησ Επιτροπησ και το δικαÝωµα Þλων των πολιτων
στην πληρη ενηµερωση σχετικÀ µε την ποιÞτητα του
νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ¯
(33)

Þτι, σε εξαιρετικεσ περιστÀσεισ και για καθορισµενεσ
γεωγραφικεσ περιοχεσ, τα κρÀτη µελη µπορεÝ να
χρειασθουν µεγαλυτερο χρονικÞ διÀστηµα για να
συµµορφωθουν µε ορισµενεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ¯

(34)

Þτι η παρουσα οδηγÝα δεν θα πρεπει να επηρεÀζει
τισ υποχρεωσεισ των κρατων µελων που αφορουν τισ
προθεσµÝεσ µεταγραφησ στην εθνικη νοµοθεσÝα, η
τισ προθεσµÝεσ εφαρµογησ, που αναφερονται στο
παρÀρτηµα IV,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Íρθρο 1
(29)

(30)

Þτι, υπÞ ορισµενεσ συνθηκεσ, τα κρÀτη µελη θα
πρεπει να επιτρεπεται να χορηγουν παρεκκλÝσεισ
απÞ την παρουσα οδηγÝα¯ Þτι, επιπλεον, απαιτεÝται η
εκπÞνηση του κατÀλληλου πλαισÝου για τισ εν λÞγω
παρεκκλÝσεισ, µε την επιφυλαξη Þτι η παρεκκλιση
δεν ενεχει ενδεχÞµενουσ κινδυνουσ για την ανθρωπινη υγεÝα και Þτι η υδροδÞτηση για την ανθρωπινη
κατανÀλωση τησ σχετικησ περιοχησ δεν εÝναι δυνατÞν να διατηρηθεÝ µε κανενα Àλλο ευλογο τρÞπο¯
Þτι, επειδη κατÀ την παρασκευη η τη διανοµη νερου
που προορÝζεται για ανθρωπινη κατανÀλωση, µπορεÝ να χρησιµοποιουνται ορισµενεσ ουσÝεσ η ορισµενα υλικÀ, απαιτεÝται η θεσπιση κανÞνων που θα
διεπουν τη χρηση τουσ κατÀ τρÞπο ωστε να αποφευγονται ενδεχÞµενεσ ανεπιθυµητεσ δρÀσεισ για την
ανθρωπινη υγεÝα¯

ΣτÞχοσ
1. Η παρουσα οδηγÝα αφορÀ την ποιÞτητα του νερου
ανθρωπινησ κατανÀλωσησ.
2. ΣτÞχοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ εÝναι η προστασÝα τησ
ανθρωπινησ υγεÝασ απÞ τισ δυσµενεÝσ επιπτωσεισ που οφεÝλονται στη µÞλυνση του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ,
µεσω τησ εξασφÀλισησ Þτι εÝναι υγιεινÞ και καθαρÞ.

Íρθρο 2
ΟρισµοÝ
Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ νοουνται ωσ:

(31)

(32)

Þτι η επιστηµονικη και τεχνικη πρÞοδοσ µπορεÝ να
απαιτησει τη γρηγορη προσαρµογη των τεχνικων
απαιτησεων που προβλεπονται στα παραρτηµατα II
και III¯ Þτι, περαιτερω, για να διευκολυνθεÝ η εφαρµογη των µετρων που απαιτουνται για το σκοπÞ
αυτÞ, θα πρεπει να προβλεφθεÝ διαδικασÝα µε βÀση
την οποÝα η Επιτροπη θα µπορεÝ να θεσπÝσει προσαρµογεσ αυτησ τησ φυσεωσ µε την επικουρÝα µιασ
επιτροπησ αποτελουµενησ απÞ εκπροσωπουσ των
κρατων µελων¯
Þτι θα πρεπει οι καταναλωτεσ να ενηµερωνονται
κατÀ τον κατÀλληλο και ενδεδειγµενο τρÞπο σχετι-

1. «νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ»:
α) το νερÞ, εÝτε στη φυσικη του κατÀσταση εÝτε µετÀ
απÞ επεξεργασÝα, που προορÝζεται για πÞση, µαγεÝρευµα, προπαρασκευη τροφησ η Àλλεσ οικιακεσ
χρησεισ, ανεξÀρτητα απÞ την προελευση του και
απÞ το εÀν παρεχεται απÞ δÝκτυο διανοµησ, απÞ
βυτÝο, η σε φιÀλεσ η δοχεÝα¯
β) το νερÞ που χρησιµοποιεÝται στισ επιχειρησεισ
παραγωγησ τροφÝµων για την παρασκευη, επεξεργασÝα, συντηρηση η εµπορÝα προϊÞντων η ουσιων
που προορÝζονται για ανθρωπινη κατανÀλωση,
εκτÞσ αν οι αρµÞδιεσ εθνικεσ αρχεσ κρÝνουν Þτι η
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ποιÞτητα του νερου δεν µπορεÝ να επηρεÀσει την
υγιεινη των τροφÝµων στην τελικη τουσ µορφη¯
2. «οικιακÀ συστηµατα διανοµησ»: ο σωληνωσεισ, τα
εξαρτηµατα και οι συσκευεσ που εχουν εγκατασταθεÝ
µεταξυ των βρυσων που συνηθωσ χρησιµοποιουνται
για ανθρωπινη κατανÀλωση και του δικτυου διανοµησ,
αλλÀ µÞνον εφÞσον αυτÀ δεν υπÀγονται στην ευθυνη
του φορεα υδρευσησ, υπÞ την ιδιÞτητÀ του αυτη.
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οφεÝλονται στη µÞλυνση του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ. Επιπλεον, Þταν ενασ ενδεχÞµενοσ κÝνδυνοσ για την
ανθρωπινη υγεÝα λÞγω τησ ποιÞτητασ του νερου αυτου
εÝναι προφανησ, πρεπει να παρεχονται αµεσωσ οι κατÀλληλεσ οδηγÝεσ στον ενδιαφερÞµενο πληθυσµÞ.

Íρθρο 4
Γενικεσ υποχρεωσεισ

Íρθρο 3
Εξαιρεσεισ
1. Η παρουσα οδηγÝα δεν εφαρµÞζεται:
α) στο φυσικÞ µεταλλικÞ νερÞ που αναγνωρÝζεται ωσ
τετοιο απÞ τισ αρµÞδιεσ εθνικεσ αρχεσ, συµφωνα µε την
οδηγÝα 80/777/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 15ησ ΙουλÝου
1980, περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθεσιων των κρατων
µελων σχετικÀ µε την εκµετÀλλευση και τη θεση στο
εµπÞριο των φυσικων µεταλλικων νερων (1)¯
β) στο νερÞ που θεωρεÝται φαρµακευτικÞ ιδιοσκευασµα
κατÀ την εννοια τησ οδηγÝασ 65/65/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 26ησ ΙανουαρÝου 1965, περÝ τησ προσεγγÝσεωσ
των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων σχετικÀ µε τα φÀρµακα (2).

2. Τα κρÀτη µελη µπορουν να εξαιρουν απÞ τισ διατÀξεισ
τησ παρουσασ οδηγÝασ:
α) το νερÞ που προορÝζεται αποκλειστικÀ για σκοπουσ για
τουσ οποÝουσ οι αρµÞδιεσ αρχεσ κρÝνουν Þτι η ποιÞτητα
του νερου δεν επηρεÀζει, Àµεσα η εµµεσα, την υγεÝα
των ενδιαφερÞµενων καταναλωτων¯
β) το νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ που λαµβÀνεται απÞ
συγκεκριµενη πηγη µε παροχη κÀτω των 10 m3 ηµερησÝωσ κατÀ µεσο Þρο η που εξυπηρετεÝ κÀτω απÞ 50
Àτοµα, εκτÞσ εÀν το νερÞ διατÝθεται στο πλαÝσιο εµπορικησ η δηµÞσιασ δραστηριÞτητασ.

3. Τα κρÀτη µελη που εφαρµÞζουν τισ εξαιρεσεισ τησ
παραγρÀφου 2 στοιχεÝο β) εξασφαλÝζουν Þτι, ο ενδιαφερÞµενοσ πληθυσµÞσ ενηµερωνεται σχετικÀ καθωσ και για
κÀθε ενεργεια που µπορεÝ να αναληφθεÝ για να προστατευθεÝ η ανθρωπινη υγεÝα απÞ τισ δυσµενεÝσ επιπτωσεισ που
(1) ΕΕ L 229 τησ 30.8.1980, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/70/ΕΚ (ΕΕ L 299 τησ 23.11.1996,
σ. 26).
(2) ΕΕ L 22 τησ 9.2.1965, σ. 369¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 93/39/ΕΟΚ (ΕΕ L 214 τησ 24.8.1993,
σ. 22).

1. Με την επιφυλαξη των υποχρεωσεων τουσ δυνÀµει
Àλλων κοινοτικων διατÀξεων, τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα
αναγκαÝα µετρα ωστε να εξασφαλιστεÝ Þτι το νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ εÝναι υγιεινÞ και καθαρÞ. Για τουσ
σκοπουσ των ελαχÝστων απαιτησεων τησ παρουσασ οδηγÝασ, το νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ εÝναι υγιεινÞ και
καθαρÞ εφÞσον:
α) εÝναι απαλλαγµενο µικροοργανισµων και παρασÝτων,
και οποιωνδηποτε ουσιων, σε αριθµουσ και συγκεντρωσεισ, που αποτελουν ενδεχÞµενο κÝνδυνο για την
ανθρωπινη υγεÝα και
β) πληροÝ τισ ελÀχιστεσ απαιτησεισ του παραρτηµατοσ I
µερη Α και Β,
και εφÞσον, συµφωνα µε τισ σχετικεσ διατÀξεισ των Àρθρων 5 εωσ 8 και 10, τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν, συµφωνα
µε τη συνθηκη, Þλα τα αναγκαÝα µετρα προκειµενου να
εξασφαλιστεÝ Þτι το νερο ανθρωπινησ κατανÀλωσησ
συµµορφουται προσ τισ απαιτησεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ.
2. Τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι τα µετρα που λαµβÀνονται για την εφαρµογη των διατÀξεων τησ παρουσασ
οδηγÝασ δεν οδηγουν, σε καµιÀ περÝπτωση, σε Àµεση η
εµµεση υποβÀθµιση τησ σηµερινησ ποιÞτητασ του νερου
ανθρωπινησ κατανÀλωσησ, στο µετρο που αυτÞ αφορÀ την
προστασÝα τησ ανθρωπινησ υγεÝασ, ουτε σε αυξηση τησ
ρυπανσησ του νερου που χρησιµοποιεÝται για την παραγωγη πÞσιµου νερου.

Íρθρο 5
Ποιοτικεσ προδιαγραφεσ
1. Τα κρÀτη µελη καθορÝζουν τιµεσ για τισ παραµετρουσ
του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ οι οποÝεσ αναφερονται στο παρÀρτηµα I.
2. Οι τιµεσ που καθορÝζονται συµφωνα µε την παρÀγραφο
1 δεν πρεπει να εÝναι λιγÞτερο αυστηρεσ απÞ τισ τιµεσ του
παραρτηµατοσ I. Ùσον αφορÀ τισ παραµετρουσ του
παραρτηµατοσ I µεροσ Γ, οι τιµεσ καθορÝζονται µÞνον για
λÞγουσ παρακολουθησησ και για την τηρηση των υποχρεωσεων του Àρθρου 8.
3. Τα κρÀτη µελη καθορÝζουν τιµεσ για πρÞσθετεσ παραµετρουσ που δεν περιλαµβÀνονται στο παρÀρτηµα I Þταν
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το επιβÀλλει η προστασÝα τησ δηµÞσιασ υγεÝασ στο εθνικÞ
τουσ εδαφοσ η σε µεροσ αυτου. Οι καθοριζÞµενεσ τιµεσ θα
πρεπει να πληρουν, τουλÀχιστον, τισ απαιτησεισ του Àρθρου 4 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α).

Íρθρο 6
ΣηµεÝο τηρησησ
1. Οι παραµετρικεσ τιµεσ που καθορÝζονται συµφωνα µε
το Àρθρο 5, πρεπει να τηρουνται:
α) για το νερÞ που παρεχεται απÞ δÝκτυο διανοµησ, στο
σηµεÝο, εντÞσ του κτιρÝου η τησ κτιριακησ εγκατÀστασησ, στο οποÝο βγαÝνει απÞ τισ βρυσεσ που χρησιµοποιουνται συνηθωσ για ανθρωπινη κατανÀλωση¯
β) για το νερÞ που παρεχεται απÞ βυτÝο, στο σηµεÝο Þπου
το νερÞ βγαÝνει απÞ το βυτÝο¯
γ) για νερÞ που τοποθετεÝται σε φιÀλεσ η δοχεÝα προσ
πωληση, στο σηµεÝο στο οποÝο το νερÞ τοποθετεÝται σε
φιÀλεσ η δοχεÝα¯
δ) για το νερÞ που χρησιµοποιεÝται σε επιχεÝρηση παραγωγησ τροφÝµων, στο σηµεÝο Þπου το νερÞ χρησιµοποιεÝται στην επιχεÝρηση.
2. Στην περÝπτωση του νερου τησ παραγρÀφου 1 στοιχεÝο
α), τα κρÀτη µελη τεκµαÝρεται Þτι πληρουν τισ υποχρεωσεισ του παρÞντοσ Àρθρου, του Àρθρου 4 και του Àρθρου 8
παρÀγραφοσ 2, εφÞσον εÝναι δυνατÞν να αποδειχθεÝ Þτι η
µη τηρηση των παραµετρικων τιµων που καθορÝζονται
συµφωνα µε το Àρθρο 5, οφεÝλεται στο οικιακÞ συστηµα
διανοµησ η στη συντηρηση του, εξαιρουµενων των κτιρÝων
και κτιριακων εγκαταστÀσεων Þπου το νερÞ παρεχεται στο
κοινÞ, Þπωσ στα σχολεÝα, τα νοσοκοµεÝα και τα εστιαρÞρια.
3. Ùταν εφαρµÞζεται η παρÀγραφοσ 2, και υπÀρχει
κÝνδυνοσ Þτι το νερÞ τησ παραγρÀφου 1 στοιχεÝο α), δεν
ανταποκρÝνεται στισ παραµετρικεσ τιµεσ που καθορÝζονται
συµφωνα µε το Àρθρο 5, τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν
παρÞλα ταυτα Þτι:
α) εÝτε λαµβÀνονται κατÀλληλα µετρα ωστε να µειωθεÝ η
να εξαλειφθεÝ ο κÝνδυνοσ µη τηρησησ των παραµετρικων τιµων, Þπωσ η παροχη οδηγιων στουσ ιδιοκτητεσ
σχετικÀ µε κÀθε ενδεχÞµενη επανορθωτικη ενεργεια
που θα µπορουσαν να αναλÀβουν η/και
λαµβÀνονται Àλλα µετρα, Þπωσ κατÀλληλεσ τεχνικεσ
επεξεργασÝασ, προκειµενου να µεταβληθεÝ η φυση η οι
ιδιÞτητεσ του νερου πριν απÞ τη διÀθεση του ωστε να
µειωθεÝ η να εξαλειφθεÝ ο κÝνδυνοσ Þτι το νερÞ δεν
ανταποκρÝνεται στισ παραµετρικεσ τιµεσ µετÀ τη διÀθεση
και
β) οι ενδιαφερÞµενοι καταναλωτεσ ενηµερωνονται δεÞντωσ και λαµβÀνουν οδηγÝεσ για ενδεχÞµενεσ πρÞσθετεσ επανορθωτικεσ ενεργειεσ που θα πρεπει να αναλÀβουν.
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Íρθρο 7

Παρακολουθηση
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν Þλα τα αναγκαÝα µετρα
ωστε να εξασφαλÝσουν Þτι παρακολουθεÝται τακτικÀ η
ποιÞτητα του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ, προκειµενου να ελεγχεται αν το διατιθεµενο στουσ καταναλωτεσ
νερÞ πληροÝ τισ απαιτησεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ, και
ιδÝωσ τισ παραµετρικεσ τιµεσ που καθορÝζονται συµφωνα
µε το Àρθρο 5. Θα πρεπει να λαµβÀνονται δεÝγµατα τα
οποÝα να εÝναι αντιπροσωπευτικÀ τησ ποιÞτητασ του νερου
που καταναλÝσκεται καθÞλη τη διÀρκεια του ετουσ. Επιπλεον, τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν Þλα τα αναγκαÝα µετρα
ωστε να εξασφαλÝζεται ο ελεγχοσ τησ αποτελεσµατικησ
απολυµανσησ του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ, Þταν
αυτη αποτελεÝ µεροσ τησ διαδικασÝασ επεξεργασÝασ η διανοµησ του νερου και Þτι οποιαδηποτε επιµÞλυνση απÞ
υποπροϊÞντα απολυµανσησ συγκροτεÝται σε Þσο το δυνατÞν πιο χαµηλÀ Þρια, χωρÝσ να διακυβευεται η απολυµανση.
2. Για την τηρηση των υποχρεωσεων τησ παραγρÀφου 1,
οι αρµÞδιεσ αρχεσ καταρτÝζουν κατÀλληλα προγρÀµµατα
παρακολουθησησ του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ. Τα
εν λÞγω προγρÀµµατα παρακολουθησησ πρεπει να πληρουν τισ ελÀχιστεσ απαιτησεισ του παραρτηµατοσ II.
3. Τα σηµεÝα δειγµατοληψÝασ καθορÝζονται απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχεσ και πρεπει να συµµορφουνται µε τισ σχετικεσ
απαιτησεισ του παραρτηµατοσ II.
4. Για την παρακολουθηση που αναφερεται στο παρÞν
Àρθρο, µπορουν να καθορÝζονται κοινοτικεσ κατευθυντηριεσ γραµµεσ συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 12.
5. α) Τα κρÀτη µελη πρεπει να τηρουν τισ προδιαγραφεσ
αναλυσεωσ παραµετρων που καθορÝζονται στο
παρÀρτηµα III.
β) ΑντÝ των µεθÞδων που αναφερονται στο παρÀρτηµα III µεροσ 1, εÝναι δυνατÞν να χρησιµοποιουνται
εναλλακτικεσ µεθοδοι εφÞσον µπορεÝ να αποδειχθεÝ
Þτι τα λαµβανÞµενα αποτελεσµατα εÝναι τουλÀχιστον εξÝσου αξιÞπιστα µε εκεÝνα των µεθÞδων που
εχουν προκαθοριστεÝ. Τα κρÀτη µελη που χρησιµοποιουν εναλλακτικη µεθοδο διαβιβÀζουν στην
Επιτροπη Þλα τα σχετικÀ στοιχεÝα που αφορουν τη
µεθοδο αυτη και την ισοδυναµÝα τησ.
γ) Για τισ παραµετρουσ του παραρτηµατοσ III µερη 2
και 3, εÝναι δυνατÞν να χρησιµοποιεÝται οποιαδηποτε µεθοδοσ ανÀλυσησ εφÞσον τηρουνται οι απαιτησεισ των µερων αυτων.
6. Τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι διενεργεÝται συµπληρωµατικη κατÀ περÝπτωση παρακολουθηση για τισ ουσÝεσ
και τουσ µικροοργανισµουσ για τουσ οποÝουσ δεν καθορÝζεται παραµετρικη τιµη συµφωνα µε το Àρθρο 5, Þταν υπÀρχουν λÞγοι να πιστευεται Þτι οι ουσÝεσ η οι οργανισµοÝ
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αυτοÝ ενδεχεται να υπÀρχουν σε ποσÞτητεσ η αριθµουσ που
αποτελουν ενδεχÞµενο κÝνδυνο για την ανθρωπινη υγεÝα.

Íρθρο 8
Επανορθωτικεσ ενεργειεσ και περιορισµοÝ χρησεωσ
1. Τα κρÀτη µελη µεριµνουν ωστε να διερευνÀται αµεσωσ
κÀθε παρÀλειψη τησ τηρησησ των παραµετρικων τιµων που
καθορÝζονται συµφωνα µε το Àρθρο 5 ωστε να εντοπÝζονται τα αÝτια.
2. ΕÀν, παρÀ τα µετρα που λαµβÀνονται για να τηρηθουν
οι υποχρεωσεισ του Àρθρου 4 παρÀγραφοσ 1, το νερÞ
ανθρωπινησ κατανÀλωσησ εξακολουθεÝ να µην πληροÝ τισ
παραµετρικεσ τιµεσ που καθορÝζονται συµφωνα µε το Àρθρο 5, και µε την επιφυλαξη του Àρθρου 6 παρÀγραφοσ 2,
τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι αναλαµβÀνονται, το ταχυτερο δυνατÞν, οι απαιτουµενεσ επανορθωτικεσ ενεργειεσ για την αποκατÀσταση τησ ποιÞτητÀσ
του, και δÝνουν προτεραιÞτητα την εφαρµογη τουσ, λαµβÀνοντασ µεταξυ Àλλων υπÞψη τον βαθµÞ υπερβασησ των
σχετικων παραµετρικων τιµων και τον ενδεχÞµενο κÝνδυνο
για την ανθρωπινη υγεÝα.
3. Ανεξαρτητωσ του αν εχει σηµειωθεÝ η Þχι η µη τηρηση
των παραµετρικων τιµων, τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι
απαγορευεται η παροχη νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ
το οποÝο αποτελεÝ ενδεχÞµενο κÝνδυνο για την ανθρωπινη
υγεÝα η Þτι περιορÝζεται η χρηση του η Þτι αναλαµβÀνονται
οι Þποιεσ απαιτουµενεσ ενεργειεσ για να προστατευθεÝ η
ανθρωπινη υγεÝα. Στισ περιπτωσεισ αυτεσ, οι καταναλωτεσ
ενηµερωνονται αµεσωσ σχετικÀ και τουσ παρεχονται οι
αναγκαÝεσ οδηγÝεσ.
4. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ η Àλλοι αρµÞδιοι φορεÝσ αποφασÝζουν ποιεσ ενεργειεσ δυνÀµει τησ παραγρÀφου 3 θα πρεπει
να αναληφθουν, λαµβÀνοντασ επÝσησ υπÞψη τουσ κινδυνουσ για την ανθρωπινη υγεÝα οι οποÝοι θα προεκυπταν
απÞ τυχÞν διακοπη τησ παροχησ η περιορισµÞ τησ χρησησ
νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ.
5. Τα κρÀτη µελη µπορουν να καθορÝζουν κατευθυνσεισ
για να επικουρουν τισ αρµÞδιεσ αρχεσ κατÀ την εκπληρωση
των υποχρεωσεων τουσ δυνÀµει τησ παραγρÀφου 4.
6. Σε περÝπτωση µη τηρησησ των παραµετρικων τιµων η
των προδιαγραφων του παραρτηµατοσ I µεροσ Γ, τα κρÀτη
µελη εξετÀζουν κατÀ πÞσον αυτη η µη τηρηση δηµιουργεÝ
κÝνδυνο για την ανθρωπινη υγεÝα. Τα κρÀτη µελη αναλαµβÀνουν επανορθωτικεσ ενεργειεσ για την αποκατÀσταση
τησ ποιÞτητασ του νερου εφÞσον αυτÞ απαιτεÝται για την
προστασÝα τησ ανθρωπινησ υγεÝασ.
7. Τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι, Þταν αναλαµβÀνονται επανορθωτικεσ ενεργειεσ, οι καταναλωτεσ ενηµερωνονται σχετικÀ εκτÞσ απÞ τισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ οι
αρµÞδιεσ αρχεσ κρÝνουν Þτι η µη τηρηση των παραµετρικων τιµων εÝναι Àνευ σηµασÝασ.
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Íρθρο 9
ΠαρεκκλÝσεισ
1. Τα κρÀτη µελη µπορουν να προβλεπουν παρεκκλÝσεισ
απÞ τισ παραµετρικεσ τιµεσ που καθορÝζονται στο παρÀρτηµα I µεροσ Β η που καθορÝζονται συµφωνα µε το Àρθρο
5 παρÀγραφοσ 3, µεχρισ ενÞσ ανωτατου ορÝου που καθορÝζουν τα Ýδια, εφÞσον η παρεκκλιση δεν συνεπÀγεται πιθανÞ κÝνδυνο για την ανθρωπινη υγεÝα και εφÞσον η παροχη
νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ στη συγκεκριµενη περιοχη δεν µπορεÝ να εξασφαλισθεÝ µε Àλλον ευλογο τρÞπο. Οι
παρεκκλÝσεισ πρεπει να εÝναι Þσο το δυνατÞν µικρÞτερησ
διÀρκειασ και δεν πρεπει να υπερβαÝνουν την τριετÝα προσ
το τελοσ τησ οποÝασ πρεπει να πραγµατοποιεÝται επανεξεταση προκειµενου να καθοριστεÝ κατÀ πÞσον εχει σηµειωθεÝ ικανοποιητικη πρÞοδοσ. Ùταν τα κρÀτη µελη προτÝθενται να παραχωρησουν δευτερη παρεκκλιση, γνωστοποιουν την επανεξεταση και τουσ λÞγουσ για την απÞφαση
τουσ για παραχωρηση δευτερησ παρεκκλισησ, στην Επιτροπη. Αυτη η δευτερη παρεκκλιση δεν πρεπει επÝσησ να
υπερβαÝνει την τριετÝα.
2. Σε εξαιρετικεσ περιπτωσεισ, τα κρÀτη µελη µπορουν να
υποβÀλλουν στην Επιτροπη αÝτηση για τρÝτη παρεκκλιση
για περÝοδο που δεν υπερβαÝνει την τριετÝα. Η Επιτροπη
αποφασÝζει σχετικÀ µε την αÝτηση αυτη εντÞσ τριων
µηνων.
3. Στισ παρεκκλÝσεισ που παραχωρουνται συµφωνα µε την
παρÀγραφο 1 η 2, διευκρινÝζονται τα ακÞλουθα:
α) ο λÞγοσ τησ παρεκκλισησ¯
β) η συγκεκριµενη παρÀµετροσ, τα σχετικÀ αποτελεσµατα
τησ προηγουµενησ παρακολουθησησ, και η ανωτατη
επιτρεπÞµενη τιµη βÀσει τησ παρεκκλισησ¯
γ) η γεωγραφικη περιοχη, η ηµερησÝωσ παρεχÞµενη ποσÞτητα νερου, ο θιγÞµενοσ πληθυσµÞσ, καθωσ και κατÀ
πÞσον η Þχι θÝγεται κÀποια αφορωµενη επιχεÝρηση
παραγωγησ τροφÝµων¯
δ) ενα κατÀλληλο συστηµα παρακολουθησησ, µε αυξηµενη συχνÞτητα παρακολουθησησ, εφÞσον απαιτεÝται¯
ε) η συνοψη του προγρÀµµατοσ των απαιτουµενων επανορθωτικων ενεργειων, στο οποÝο συµπεριλαµβÀνονται
χρονοδιÀγραµµα εργασιων, εκτÝµηση κÞστουσ και διατÀξεισ για την επανεξεταση¯
στ) η αιτουµενη διÀρκεια τησ παρεκκλισησ.
4. ΕÀν οι αρµÞδιεσ αρχεσ κρÝνουν Þτι η µη τηρηση τησ
παραµετρικησ τιµησ εÝναι Àνευ σηµασÝασ και εφÞσον, µε τισ
επανορθωτικεσ ενεργειεσ που αναλαµβÀνονται συµφωνα µε
το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 2, εÝναι δυνατÞν να αντιµετωπισθεÝ το πρÞβληµα εντÞσ 30 το πολυ ηµερων, δεν απαιτεÝται
η εφαρµογη των απαιτησεων τησ παραγρÀφου 3.
Στην περÝπτωση αυτη, οι αρµÞδιεσ αρχεσ η Àλλοι αρµÞδιοι
φορεÝσ καθορÝζουν µÞνον την ανωτατη επιτρεπÞµενη τιµη
τησ συγκεκριµενησ παραµετρου καθωσ και τον επιτρεπÞµενο χρÞνο για την αντιµετωπιση του προβληµατοσ.
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5. Η προσφυγη στην παρÀγραφο 4 δεν εÝναι πλεον δυνατη
αν η µη τηρηση µιασ παραµετρικησ τιµησ για συγκεκριµενη
παροχη νερου παρουσιÀστηκε για περισσÞτερεσ απÞ 30
ηµερεσ συνολικÀ κατÀ τη διÀρκεια των δωδεκα προηγουµενων µηνων.
6. Τα κρÀτη µελη που εφαρµÞζουν τισ παρεκκλÝσεισ του
παρÞντοσ Àρθρου εξασφαλÝζουν Þτι ο θιγÞµενοσ απÞ την
παρεκκλιση αυτη πληθυσµÞσ ενηµερωνεται αµεσωσ και µε
τον κατÀλληλο τρÞπο για την παρεκκλιση και τουσ Þρουσ
τησ. Επιπλεον, τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι, εφÞσον
απαιτεÝται, παρεχονται οδηγÝεσ σε συγκεκριµενεσ πληθυσµιακεσ οµÀδεσ για τισ οποÝεσ η παρεκκλιση ενδεχεται να
δηµιουργησει ειδικουσ κινδυνουσ.
Οι υποχρεωσεισ αυτεσ δεν ισχυουν στην περÝπτωση που
αναφερεται στην παρÀγραφο 4, εκτÞσ αν οι αρµÞδιεσ αρχεσ
αποφασÝσουν διαφορετικÀ.
7. Με την εξαÝρεση των παρεκκλÝσεων που παρεχονται
συµφωνα µε την παρÀγραφο 4, τα κρÀτη µελη ενηµερωνουν την Επιτροπη εντÞσ δυο µηνων για τισ παρεκκλÝσεισ
που αφορουν ατοµικη παροχη Àνω των 1 000 m3 ηµερησÝωσ κατÀ µεσο Þρο η εξυπηρετουν Àνω των 5 000 ατÞµων,
παρεχοντασ και τα στοιχεÝα που αναφερονται στην παρÀγραφο 3.
8. Το παρÞν Àρθρο δεν ισχυει για το νερÞ ανθρωπινησ
κατανÀλωσησ το οποÝο διατÝθεται προσ πωληση σε φιÀλεσ
η δοχεÝα.

Íρθρο 10
ΕξασφÀλιση τησ ποιÞτητασ επεξεργασÝασ, εξοπλισµου
και υλικων
Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν Þλα τα αναγκαÝα µετρα ωστε να
εξασφαλÝζεται Þτι κÀθε ουσÝα η κÀθε υλικÞ νεων εγκαταστÀσεων που χρησιµοποιεÝται για την παρασκευη η τη
διανοµη νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ και οι προσµεÝξεισ που προερχονται απÞ αυτεσ τισ ουσÝεσ η υλικÀ νεων
εγκαταστÀσεων δεν παραµενουν στο νερÞ ανθρωπινησ
κατανÀλωσησ σε συγκεντρωσεισ µεγαλυτερεσ απÞ εκεÝνεσ
που απαιτουνται για τουσ σκοπουσ τησ χρησησ τουσ και
δεν υποβαθµÝζουν, Àµεσα η εµµεσα, την προστασÝα τησ
ανθρωπινησ υγεÝασ, Þπωσ προβλεπεται στην παρουσα οδηγÝα¯ τα ερµηνευτικÀ εγγραφα και οι τεχνικεσ προδιαγραφεσ, δυνÀµει του Àρθρου 3 και του Àρθρου 4 παρÀγραφοσ
1 τησ οδηγÝασ 89/106/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 21ησ
∆εκεµβρÝου 1988, για την προσεγγιση των νοµοθετικων,
κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων των κρατων
µελων Þσον αφορÀ τα προϊÞντα του τοµεα των δοµικων
κατασκευων (1), πρεπει να τηρουν τισ απαιτησεισ τησ
παρουσασ οδηγÝασ.
(1) ΕΕ L 40 τησ 11.2.1989, σ. 12¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 τησ 30.8.1993,
σ. 1).
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Íρθρο 11

Αναθεωρηση των παραρτηµÀτων
1. ΤουλÀχιστον ανÀ πενταετÝα, η Επιτροπη αναθεωρεÝ το
παρÀρτηµα I, υπÞ το πρÝσµα τησ επιστηµονικησ και τεχνικησ πρÞοδου και υποβÀλλει, εφÞσον χρειÀζεται, προτÀσεισ
τροπολογιων συµφωνα µε τη διαδικασÝα που καθορÝζεται
στο Àρθρο 189 Γ τησ συνθηκησ.
2. ΤουλÀχιστον ανÀ πενταετÝα, η Επιτροπη προσαρµÞζει
τα παραρτηµατα II και III στην επιστηµονικη και τεχνικη
πρÞοδο. Ο απαιτουµενεσ τροποποιησεισ θεσπÝζονται
συµφωνα µε τη διαδικασÝα που καθορÝζεται στο Àρθρο
12.

Íρθρο 12
∆ιαδικασÝα επιτροπησ
1. Η Επιτροπη επικουρεÝται απÞ επιτροπη που απαρτÝζεται απÞ αντιπροσωπουσ των κρατων µελων και τησ οποÝασ
προεδρευει ο αντιπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ.
2. Ο αντιπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ υποβÀλλει στην επιτροπη σχεδιο των ληπτεων µετρων. Η επιτροπη εκφερει τη
γνωµη τησ για το σχεδιο εντÞσ προθεσµÝασ που µπορεÝ να
καθορÝζει ο πρÞεδροσ ανÀλογα µε τον επεÝγοντα χαρακτηρα του θεµατοσ. Η γνωµη εκφερεται µε την πλειοψηφÝα
που ορÝζεται στο Àρθρο 148 παρÀγραφοσ 2 τησ συνθηκησ
για αποφÀσεισ τισ οποÝεσ καλεÝται να λÀβει το Συµβουλιο
µετÀ απÞ πρÞταση τησ Επιτροπησ. Στο πλαÝσιο τησ επιτροπησ, οι ψηφοι των αντιπροσωπων των κρατων µελων σταθµÝζονται Þπωσ προβλεπεται στο προαναφερÞµενο Àρθρο.
Ο πρÞεδροσ δεν λαµβÀνει µεροσ στην ψηφοφορÝα.
3. Η Επιτροπη θεσπÝζει µετρα Àµεσησ εφαρµογησ. ΩστÞσο, αν τα µετρα αυτÀ δεν εÝναι συµφωνα µε τη γνωµη τησ
επιτροπησ, ανακοινωνονται αµεσωσ απÞ την Επιτροπη στο
Συµβουλιο. Στην περÝπτωση αυτη:
α) η Επιτροπη µπορεÝ να αναστεÝλει την εφαρµογη των
θεσπισθεντων µετρων για περÝοδο τριων µηνων απÞ
την ηµεροµηνÝα τησ ανακοÝνωσησ αυτησ¯
β) το Συµβουλιο, αποφασÝζοντασ µε ειδικη πλειοψηφÝα,
µπορεÝ να λÀβει διαφορετικη απÞφαση εντÞσ τησ προθεσµÝασ που αναφερεται στο στοιχεÝο α).

Íρθρο 13
Ενηµερωση και εκθεσεισ
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µετρα ωστε να
εξασφαλιστεÝ Þτι παρεχονται στουσ καταναλωτεσ κατÀλλη-
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λεσ και ενηµερωµενεσ πληροφορÝεσ σχετικÀ µε την ποιÞτητα του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ.
2. Με την επιφυλαξη τησ οδηγÝασ 90/313/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 7ησ ΙουνÝου 1990, σχετικÀ µε την ελευθερη
πληροφÞρηση για θεµατα περιβÀλλοντοσ (1), κÀθε κρÀτοσ
µελοσ δηµοσιευει ανÀ τριετÝα εκθεση για την ποιÞτητα του
νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ µε στÞχο την ενηµερωση
των καταναλωτων. Η πρωτη απÞ τισ εκθεσεισ αυτεσ
καλυπτει τα ετη 2002, 2003 και 2004. ΚÀθε εκθεση αφορÀ,
τουλÀχιστον, τισ ατοµικεσ παροχεσ νερου που υπερβαÝνουν
τα 1 000 m3 ηµερησÝωσ κατÀ µεσον Þρο, η εξυπηρετουν
Àνω των 5 000 ατÞµων, καλυπτει τρÝα ηµερολογιακÀ ετη
και δηµοσιευεται πριν απÞ το τελοσ του ηµερολογιακου
ετουσ που επεται τησ περιÞδου στην οποÝα αναφερεται.
3. Τα κρÀτη µελη διαβιβÀζουν τισ εκθεσεισ τουσ στην
Επιτροπη εντÞσ δυο µηνων απÞ τη δηµοσÝευση τουσ.
4. Η µορφη και οι ελÀχιστεσ απαιτουµενεσ πληροφορÝεσ
για τισ εκθεσεισ που αναφερονται στην παρÀγραφο 2 καθορÝζονται λαµβανοµενων ιδιαιτερωσ υπÞψη των µετρων που
αναφερονται στο Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 2, στο Àρθρο 5
παρÀγραφοι 2 και 3, στο Àρθρο 7 παρÀγραφοσ 2, στο
Àρθρο 8, στο Àρθρο 9 παρÀγραφοι 6 και 7 και στο Àρθρο
15 παρÀγραφοσ 1, και, εφÞσον απαιτεÝται, τροποποιουνται
µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 12.
5. Η Επιτροπη εξετÀζει τισ εκθεσεισ των κρατων µελων
και, ανÀ τριετÝα, δηµοσιευει συγκεφαλαιωτικη εκθεση για
την ποιÞτητα του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ στην
ΚοινÞτητα. Η εκθεση αυτη δηµοσιευεται εντÞσ εννεα
µηνων απÞ την παραλαβη των εκθεσεων των κρατων
µελων.
6. ΜαζÝ µε την πρωτη εκθεση για την παρουσα οδηγÝα,
Þπωσ αναφερεται στην παρÀγραφο 2, τα κρÀτη µελη
συντÀσσουν επÝσησ εκθεση η οποÝα υπβÀλλεται στην Επιτροπη σχετικÀ µε τα µετρα τα οποÝα ελαβαν η σχεδιÀζουν
να λÀβουν για την εκπληρωση των υποχρεωσεων τουσ
δυναµει του Àρθρου 6 παρÀγραφοσ 3 και του παραρτηµατοσ I µεροσ Β σηµεÝωση 10. Η Επιτροπη θα υποβÀλει,
ανÀλογα µε την περÝπτωση, πρÞταση για τη διÀρθρωση τησ
εκθεσησ αυτησ, συµφωνα µε τη διαδικασÝα η οποÝα ορÝζεται στο Àρθρο 12.

Íρθρο 14
ΧρονοδιÀγραµµα συµµÞρφωσησ
Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µετρα ωστε να
εξασφαλιστεÝ Þτι η ποιÞτητα του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ ανταποκρÝνεται προσ την παρουσα οδηγÝα εντÞσ
πεντε ετων απÞ την εναρξη ισχυοσ τησ, µε την επιφυλαξη
των σηµειωσεων 2, 4 και 10 του παραρτηµατοσ I µεροσ Β.
(1) ΕΕ L 158 τησ 23.6.1990, σ. 56.
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Íρθρο 15
Εξαιρετικεσ περιστÀσεισ
1. Σε εξαιρετικεσ περιστÀσεισ και για συγκεκριµενεσ γεωγραφικεσ περιοχεσ, τα κρÀτη µελη µπορουν να υποβÀλλουν
ειδικη αÝτηση στην Επιτροπη για περÝοδο µεγαλυτερη απÞ
αυτην που προβλεπεται στο Àρθρο 14. Η πρÞσθετη περÝοδοσ δεν πρεπει να υπερβαÝνει την τριετÝα προσ το τελοσ τησ
οποÝασ πρεπει να πραγµατοποιεÝται επανεξεταση που διαβιβÀζεται στην Επιτροπη η οποÝα µπορεÝ, βÀσει τησ επανεξετασησ αυτησ, να παραχωρησει δευτερη πρÞσθετη περÝοδο τριων το πολυ ετων. Η διÀταξη αυτη δεν εφαρµÞζεται
στο νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ που διατÝθεται προσ
πωληση σε φιÀλεσ η δοχεÝα.
2. Στην προαναφερÞµενη αÝτηση, η οποÝα πρεπει να αιτιολογεÝται δεÞντωσ, εκτÝθενται οι δυσκολÝεσ που συναντωνται
και περιλαµβÀνονται, τουλÀχιστον, Þλεσ οι πληροφορÝεσ
που αναφερονται στο Àρθρο 9 παρÀγραφοσ 3.
3. Η Επιτροπη εξετÀζει την αÝτηση αυτη συµφωνα µε τη
διαδικασÝα που ορÝζεται στο Àρθρο 12.
4. Τα κρÀτη µελη που εφαρµÞζουν το παρÞν Àρθρο εξασφαλÝζουν Þτι ο πληθυσµÞσ τον οποÝο αφορÀ η αÝτηση
ενηµερωνεται αµεσωσ και µε κατÀλληλο τρÞπο για την
εκβαση τησ αÝτησησ. Επιπλεον, τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι, εφÞσον απαιτεÝται, παρεχονται οδηγÝεσ σε
συγκεκριµενεσ πληθυσµιακεσ οµÀδεσ για τισ οποÝεσ η αÝτηση ενδεχεται να δηµιουργησει ειδικουσ κινδυνουσ.

Íρθρο 16
ΚατÀργηση
1. Η οδηγÝα 80/778/ΕΟΚ καταργεÝται πεντε ετη µετÀ την
εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ. Με την επιφυλαξη
τησ παραγρÀφου 2, η κατÀργηση αυτη δεν θÝγει τισ υποχρεωσεισ των κρατων µελων Þσον αφορÀ τισ προθεσµÝεσ
µεταγραφησ τησ στην εθνικη νοµοθεσÝα και εφαρµογησ τησ,
Þπωσ προβλεπεται στο παρÀρτηµα IV.
Οι παραποµπεσ στην καταργουµενη οδηγÝα θεωρουνται ωσ
παραποµπεσ στην παρουσα οδηγÝα συµφωνα µε τον πÝνακα αντιστοιχÝασ του παραρτηµατοσ V.
2. Αφ’ ησ στιγµησ ενα κρÀτοσ µελοσ θεσει σε ισχυ τισ
αναγκαÝεσ νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ προκειµενου να συµµορφωθεÝ µε την παρουσα οδηγÝα
και λÀβει τα µετρα που προβλεπονται στο Àρθρο 14, Þσον
αφορÀ την ποιÞτητα του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ
στο κρÀτοσ µελοσ αυτÞ, εφαρµÞζεται η παρουσα οδηγÝα
και Þχι η οδηγÝα 80/778/ΕΟΚ.
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Íρθρο 17

Íρθρο 18

Μεταγραφη στο εθνικÞ δÝκαιο

Îναρξη ισχυοσ

1. Τα κρÀτη µελη θετουν σε ισχυ τισ αναγκαÝεσ νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ προκειµενου να
συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα εντÞσ δυο ετων
απÞ την εναρξη ισχυοσ τησ. Ενηµερωνουν αµεσωσ την
Επιτροπη σχετικÀ.

Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την εικοστη ηµερα
απÞ τη δηµοσÝευση τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
Íρθρο 19
Αποδεκτεσ

Οι διατÀξεισ αυτεσ, Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη,
αναφερονται στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ
παρÞµοια αναφορÀ κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Οι
λεπτοµερεÝσ διατÀξεισ για την αναφορÀ αυτη καθορÝζονται
απÞ τα κρÀτη µελη.
2. Τα κρÀτη µελη ανακοινωνουν στην Επιτροπη τα κεÝµενα των διατÀξεων εθνικου δικαÝου που θεσπÝζουν στον
τοµεα που διεπεται απÞ την παρουσα οδηγÝα.

Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.

Βρυξελλεσ 3 ΝοεµβρÝου 1998.
Για το Συµβουλιο
Ο ΠρÞεδροσ
B. PRAMMER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΜΕΡΟΣ Α
Μικροβιολογικεσ παρÀµετροι

ΠαρÀµετροσ

Παραµετρικη τιµη
(αριθµÞσ/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

ΕντερÞκοκκοι

0

Για το νερÞ που πωλεÝται σε φιÀλεσ η δοχεÝα, ισχυουν τα ακÞλουθα:
ΠαρÀµετροσ

Παραµετρικη τιµη

Escherichia coli (E. coli)

0/250 ml

ΕντερÞκοκκοι

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

ΑριθµÞσ αποικιων σε 22 °C

100/ml

ΑριθµÞσ αποικιων 37 °C

20/ml
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ΜΕΡΟΣ Β
Χηµικεσ παρÀµετροι
ΠαρÀµετροσ

Παραµετρικη τιµη

ΜονÀδα

ΑκρυλαµÝδιο

0,10

µg/l

ΑντιµÞνιο

5,0

µg/l

ΑρσενικÞ

10

µg/l

ΒενζÞλιο

1,0

µg/l

0,010

µg/l

ΒÞριο

1,0

mg/l

ΒρωµικÀ Àλατα

10

µg/l

ΚÀδµιο

5,0

µg/l

Χρωµιο

50

µg/l

ΣηµεÝωση 3

ΧαλκÞσ

2,0

mg/l

ΣηµεÝωση 3

Κυανιουχα Àλατα

50

µg/l

1,2-διχλωροαιθÀνιο

3,0

µg/l

ΕπιχλωρυδρÝνη

0,10

µg/l

Φθοριουχα Àλατα

1,5

mg/l

ΜÞλυβδοσ

10

µg/l

ΥδρÀργυροσ

1,0

µg/l

Νικελιο

20

µg/l

ΣηµεÝωση 3

ΝιτρικÀ Àλατα

50

mg/l

ΣηµεÝωση 5

Νιτρωδη Àλατα

0,50

mg/l

ΣηµεÝωση 5

ΠαρασιτοκτÞνα

0,10

µg/l

Σηµειωσεισ 6 και 7

Συνολο παρασιτοκτÞνων

0,50

µg/l

Σηµειωσεισ 6 και 8

ΠολυκυκλικοÝ αρωµατικοÝ υδρογονÀνθρακεσ

0,10

µg/l

Íθροισµα συγκεντρωσεων
συγκεκριµενων ενωσεων¯
σηµεÝωση 9

Σεληνιο

10

µg/l

Τετραχλωροαιθενιο και Τριχλωραιθενιο

10

µg/l

Íθροισµα συγκεντρωσεων
συγκεκριµενων
παραµετρων

ΟλικÀ τριαλογονοµεθÀνια

100

µg/l

Íθροισµα συγκεντρωσεων
συγκεκριµενων ενωσεων¯
σηµεÝωση 10

ΒινυλοχλωρÝδιο

0,50

µg/l

ΣηµεÝωση 1

Βενζο-α-πυρενιο

Σηµειωσεισ

ΣηµεÝωση 1

ΣηµεÝωση 2

ΣηµεÝωση 1

Σηµειωσεισ 3 και 4
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ΣηµεÝωση 1:

Η παραµετρικη τιµη αναφερεται στην συγκεντρωση καταλοÝπων µονοµερουσ στο νερÞ Þπωσ υπολογÝζεται
συµφωνα µε τισ προδιαγραφεσ περÝ µεγÝστησ µετανÀστευσησ εκ του αντιστοÝχου πολυµερουσ Þταν βρÝσκεται
σε επαφη µε το νερÞ.

ΣηµεÝωση 2:

Ει δυνατÞν, τα κρÀτη µελη πρεπει να επιδιωκουν χαµηλÞτερη τιµη χωρÝσ να θÝγεται η απολυµανση.
Για το νερÞ που αναφερεται στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝα α), β) και δ), η τιµη πρεπει να εχει
επιτευχθεÝ, το αργÞτερο, δεκα ηµερολογιακÀ ετη µετÀ την ηµεροµηνÝα εναρξησ ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ.
Η παραµετρικη τιµη για τα βρωµικÀ Àλατα πεντε ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ και µεχρι
δεκα ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ, εÝναι 25 µg/l.

ΣηµεÝωση 3:

Η τιµη ισχυει για δεÝγµα νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ που λαµβÀνεται µε κατÀλληλη µεθοδο δειγµατοληψÝασ (1) στη βρυση και κατÀ τρÞπον ωστε να εÝναι αντιπροσωπευτικÞ του εβδοµαδιαÝου µεσου Þρου που
πÝνουν οι καταναλωτεσ. ΕφÞσον ενδεÝκνυται, οι µεθοδοι δειγµατοληψÝασ και παρακολουθησησ εφαρµÞζονται
κατÀ εναρµονισµενο τρÞπο που καθορÝζεται συµφωνα µε το Àρθρο 7 παρÀγραφοσ 4. Τα κρÀτη µελη
λαµβÀνουν υπÞψη τα περιστατικÀ µεγÝστων επιπεδων που ενδεχεται να εχουν δυσµενεÝσ επιπτωσεισ στην
ανθρωπινη υγεÝα.

ΣηµεÝωση 4:

Για το νερÞ που αναφερεται στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝα α), β) και δ), η τιµη πρεπει να εχει
επιτευχθεÝ, το αργÞτερο, 15 ηµερολογιακÀ ετη µετÀ την ηµεροµηνÝα εναρξησ ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ. Η
παραµετρικη τιµη για το µÞλυβδο πεντε ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ και µεχρι 15 ετη
µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ, εÝναι 25 µg/l.
Τα κρÀτη µελη µεριµνουν ωστε να λαµβÀνονται Þλα τα δεοντα µετρα για την Þσο το δυνατÞν µεγαλυτερη
µεÝωση τησ συγκεντρωσησ του µολυβδου στο νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ κατÀ την περÝοδο που
απαιτεÝται για να επιτευχθεÝ η τηρηση τησ παραµετρικησ τιµησ.
Ùταν εφαρµÞζουν µετρα για την επÝτευξη τησ τηρησησ τησ τιµησ αυτησ, τα κρÀτη µελη δÝνουν προοδευτικÀ
την προτεραιÞτητα Þπου υπÀρχουν οι υψηλÞτερεσ συγκεντρωσεισ µολυβδου στο νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ.

ΣηµεÝωση 5:

Τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι τηρεÝται ο Þροσ [νιτρικÀ Àλατα]/50 + [νιτρωδη Àλατα]/3 # 1, οι αγκυλεσ
υποδηλουν συγκεντρωση σε mg/l για τα νιτρικÀ Àλατα (ΝΟ3) και για τα νιτρωδη Àλατα (ΝΟ2), καθωσ και Þτι
η τιµη 0,10 mg/l για τα νιτρικÀ Àλατα τηρεÝται για το νερÞ που προερχεται απÞ εγκαταστÀσεισ επεξεργασÝασ.

ΣηµεÝωση 6:

Ωσ «παρασιτοκτÞνα» νοουνται:
— οργανικÀ εντοµοκτÞνα,
— οργανικÀ ζιζανιοκτÞνα,
— οργανικÀ µυκητοκτÞνα,
— οργανικÀ νηµατωδοκτÞνα,
— οργανικÀ ακαριοκτÞνα,
— οργανικÀ φυκοκτÞνα,
— οργανικÀ τρωκτικοκτÞνα,
— οργανικÀ γλινοκτÞνα,
— συναφη προϊÞντα (µεταξυ Àλλων, οι ρυθµιστεσ αυξησησ)
και οι σχετικοÝ µεταβολÝτεσ αυτων, προϊÞντα υποβÀθµισησ και αντÝδρασησ.
Ελεγχονται µÞνον τα παρασιτοκτÞνα των οποÝων πιθανολογεÝται η παρουσÝα σε µÝα δεδοµενη παροχη
νερου.

ΣηµεÝωση 7:

Η παραµετρικη τιµη ισχυει για κÀθε επιµερουσ παρασιτοκτÞνο. Για το αλντρÝν, το ντιελντρÝν, το επταχλωρ και
το εποξικÞ επταχλωρ, η παραµετρικη τιµη εÝναι 0,030 µg/l.

ΣηµεÝωση 8:

Ωσ «συνολικÀ παρασιτοκτÞνα» νοεÝται το Àθροισµα Þλων των επιµερουσ παρασιτοκτÞνων που ανιχνευονται
και προσδιορÝζονται ποσοτικωσ κατÀ τη διαδικασÝα παρακολουθησησ.

ΣηµεÝωση 9:

Οι
—
—
—
—

ΣηµεÝωση 10:

Ει δυνατÞν, τα κρÀτη µελη πρεπει να επιδιωκουν χαµηλÞτερη τιµη χωρÝσ να θÝγεται η απολυµανση.

συγκεκριµενεσ ενωσεισ εÝναι:
βενζο(β)φθορανθενιο,
βενζο(λ)φθορανθενιο,
βενζο(ηθι)περυλενιο,
ινδενο(1,2,3-γδ)πυρενιο.

Οι συγκεκριµενεσ ενωσεισ εÝναι: χλωροφÞρµιο, βρωµοφÞρµιο, διβρωµοχλωροµεθÀνιο, βρωµοδιχλωροµεθÀνιο.
Για το νερÞ που αναφερεται στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝα α), β) και δ), η τιµη πρεπει να εχει
επιτευχθεÝ το αργÞτερο, δεκα ηµερολογιακÀ ετη µετÀ την ηµεροµηνÝα εναρξησ ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ.
Η παραµετρικη τιµη για ολικÀ τριαλογονοµεθÀνια πεντε ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ
και µεχρι δεκα ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ, εÝναι 150 µg/l.
(1) Θα προστεθεÝ ανÀλογα µε τα αποτελεσµατα τησ προσ το παρÞν διεξαγÞµενησ µελετησ.
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Τα κρÀτη µελη µεριµνουν ωστε να λαµβÀνονται Þλα τα δεοντα µετρα για την Þσο το δυνατÞν µεγαλυτερη
µεÝωση τησ συγκεντρωσησ των τριαλογονοµεθανÝων στο νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ κατÀ την περÝοδο
που απαιτεÝται για να επιτευχθεÝ η τηρηση τησ παραµετρικησ τιµησ.

Ùταν εφαρµÞζουν µετρα για την επÝτευξη τησ τιµησ αυτησ, τα κρÀτη µελη δÝνουν προοδευτικÀ την
προτεραιÞτητα στισ περιοχεσ µε τισ υψηλÞτερεσ συγκεντρωσεισ τριαλογονοµεθανÝων στο νερÞ ανθρωπινησ
κατανÀλωσησ.

ΜΕΡΟΣ Γ
Ενδεικτικεσ παρÀµετροι
ΠαρÀµετροσ

Παραµετρικη τιµη

ΜονÀδα

Σηµειωσεισ

ΑργÝλιο

200

µg/l

Αµµωνιο

0,50

mg/l

Χλωριουχα Àλατα

250

mg/l

ΣηµεÝωση 1

Clostridium perfringens (συµπεριλαµβανοµενων των σπορÝων)

0

αριθµÞσ/100 ml

ΣηµεÝωση 2

Χρωµα

ΑποδεκτÞ για τουσ
καταναλωτεσ και Àνευ
ασυνηθουσ µεταβολησ

ΑγωγιµÞτητα

2 500

µS cm-1 στουσ
20 °C

ΣηµεÝωση 1

Συγκεντρωση ιÞντων υδρογÞνου

$ 6,5 και # 9,5

µονÀδεσ pH

Σηµειωσεισ 1 και 3

ΣÝδηροσ

200

µg/l

ΜαγγÀνιο

50

µg/l

Οσµη

Αποδεκτη στουσ
καταναλωτεσ και Àνευ
ασυνηθουσ µεταβολησ

ΟξειδωσιµÞτητα

5,0

mg/l Ο2

ΣηµεÝωση 4

ΘειικÀ Àλατα

250

mg/l

ΣηµεÝωση 1

ΝÀτριο

200

mg/l

Γευση

Αποδεκτη στουσ καταναλωτεσ και Àνευ
ασυνηθουσ µεταβολησ

ΑριθµÞσ αποικιων σε 22°C

Íνευ ασυνηθουσ µεταβολησ

Κολοβακτηριοειδη

0

ΟλικÞσ οργανικÞσ Àνθρακασ

Íνευ ασυνηθουσ µεταβολησ

ΣηµεÝωση 6

Αποδεκτη στουσ καταναλωτεσ και Àνευ
ασυνηθουσ µεταβολησ

ΣηµεÝωση 7

(TOC)

ΘολÞτητα

αριθµÞσ/100 ml

ΣηµεÝωση 5
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ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠαρÀµετροσ

Παραµετρικη τιµη

ΜονÀδα

Σηµειωσεισ

ΤρÝτιο

100

becquerel/l

ΣηµεÝωσεισ 8 και 10

Ολικη ενδεικτικη δÞση

0,10

mSv/ετοσ

Σηµειωσεισ 9 και 10

ΣηµεÝωση 1:

Το νερÞ δεν πρεπει να εÝναι διαβρωτικÞ

ΣηµεÝωση 2:

Η παρÀµετροσ αυτη χρειÀζεται να µετρÀται µÞνον Þταν το νερÞ προερχεται η επηρεÀζεται απÞ επιφανειακÞ
νερÞ. Σε περÝπτωση µη τηρησησ τησ παραµετρικησ αυτησ τιµησ, τα κρÀτη µελη εξετÀζουν την παροχη νερου
για να εξασφαλÝσουν Þτι δεν υπÀρχει ενδεχÞµενοσ κÝνδυνοσ για την ανθρωπινη υγεÝα λÞγω τησ παρουσÝασ
παθογÞνων µικροοργανισµων, Þπωσ π.χ. Cryptosporidium. Τα κρÀτη µελη περιλαµβÀνουν τα αποτελεσµατα
των ερευνων αυτων στην εκθεση που υποβÀλλουν συµφωνα µε το Àρθρο 13 παρÀγραφοσ 2.

ΣηµεÝωση 3:

Για το στÀσιµο νερÞ που τοποθετεÝται σε φιÀλεσ η δοχεÝα, η κατωτατη τιµη µπορεÝ να µειωνεται σε 4,5
µονÀδεσ pH.
Για το νερÞ που τοποθετεÝται σε φιÀλεσ η δοχεÝα και εχει φυσικη περιεκτικÞτητα σε η εÝναι τεχνητÀ
εµπλουτισµενο µε διοξεÝδιο του Àνθρακα, η ελÀχιστη τιµη µπορεÝ να εÝναι κατωτερη.

ΣηµεÝωση 4:

Η παρÀµετροσ αυτη δεν χρειÀζεται να µετρÀται εφÞσον αναλυεται η παρÀµετροσ ολικου οργανικου
Àνθρακα.

ΣηµεÝωση 5:

Για νερÞ που τοποθετεÝται σε φιÀλεσ η δοχεÝα, η µονÀδα εÝναι: αριθµÞσ/250 ml.

ΣηµεÝωση 6:

Η παρÀµετροσ αυτη δεν χρειÀζεται να µετρÀται για παροχεσ κÀτω των 10 000 m3 ηµερησÝωσ.

ΣηµεÝωση 7:

Σε περÝπτωση επεξεργασÝασ επιφανειακων υδÀτων, τα κρÀτη µελη επιδιωκουν παραµετρικη τιµη που δεν
υπερβαÝνει την 1,0 NTU (νεφελοµετρικη µονÀδα θολÞτητασ) στο νερÞ που προερχεται απÞ εγκαταστÀσεισ
επεξεργασÝασ.

ΣηµεÝωση 8:

Οι συχνÞτητεσ ελεγχου θα περιληφθουν αργÞτερα στο παρÀρτηµα II.

ΣηµεÝωση 9:

Εξαιρουµενου του τριτÝου, του καλÝου -40, του ραδονÝου και των προϊÞντων διÀσπασησ του ραδονÝου. Οι
συχνÞτητεσ ελεγχου, οι µεθοδοι παρακολουθησησ και οι πλεον κατÀλληλεσ θεσεισ για τα σηµεÝα παρακολουθησησ θα καθοριστουν αργÞτερα στο παρÀρτηµα II.

ΣηµεÝωση 10:

1. Οι απαιτουµενεσ απÞ τη σηµεÝωση 8 προτÀσεισ για τισ συχνÞτητεσ ελεγχου και η σηµεÝωση 9 για τισ
συχνÞτητεσ ελεγχου, τισ µεθÞδουσ παρακολουθησησ και τισ πλεον κατÀλληλεσ θεσεισ για τα σηµεÝα
παρακολουθησησ στο παρÀρτηµα II εγκρÝνονται συµφωνα µε τη διαδικασÝα που προβλεπεται στο Àρθρο
12. ΚατÀ την κατÀρτιση των προτÀσεων αυτων, η Επιτροπη θα λÀβει υπÞψη τησ, µεταξυ Àλλων, τισ
σχετικεσ διατÀξεισ δυνÀµει τησ υφιστÀµενησ νοµοθεσÝασ η τα κατÀλληλα προγρÀµµατα παρακολουθησησ,
συµπεριλαµβανοµενων των αποτελεσµÀτων παρακολουθησησ που προκυπτουν απÞ αυτÞ. Η Επιτροπη θα
υποβÀλει τισ προτÀσεισ αυτεσ το αργÞτερο εντÞσ δεκαοκτων µηνων µετÀ την ηµεροµηνÝα που προβλεπεται
στο Àρθρο 18 τησ οδηγÝασ.
2. ∆εν απαιτεÝται απÞ ενα κρÀτοσ µελοσ να ελεγχει το πÞσιµο υδωρ για τρÝτιο η ραδιενεργεια για να
καθορÝσει ολικη ενδεικτικη δÞση, εφÞσον, βÀσει Àλλησ παρακολουθησησ, εÝναι ικανοποιηµενο απÞ το
γεγονÞσ Þτι τα επÝπεδα του τριτÝου η η ολικη ενδεικτικη δÞση στο νερÞ εÝναι αρκετÀ κÀτω απÞ την
παραµετρικη τιµη. Στην περÝπτωση αυτη, ανακοινωνει τουσ λÞγουσ τησ απÞφασησ του στην Επιτροπη,
συµπεριλαµβανοµενων των αποτελεσµÀτων αυτησ τησ Àλλησ παρακολουθησησ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΑναλυÞµενεσ παρÀµετροι
1. ∆οκιµαστικη παρακολουθηση
ΣκοπÞσ τησ δοκιµαστικησ παρακολουθησησ εÝναι να παρεχονται, σε τακτικη βÀση, στοιχεÝα για την
οργανοληπτικη και µικροβιολογικη ποιÞτητα του νερου που διατÝθεται για ανθρωπινη κατανÀλωση καθωσ
και πληροφορÝεσ για την αποτελεσµατικÞτητα τησ επεξεργασÝασ του ποσÝµου υδατοσ (ιδÝωσ τησ απολυµανσησ) εφÞσον γÝνεται, ωστε να διαπιστωθεÝ κατÀ πÞσον το νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ τηρεÝ τισ σχετικεσ
παραµετρικεσ τιµεσ τησ παρουσασ οδηγÝασ.
Οι ακÞλουθεσ παρÀµετροι υπÞκεινται σε δοκιµαστικη παρακολουθηση. Τα κρÀτη µελη µπορουν να
προσθετουν και Àλλεσ παραµετρουσ στον πÝνακα αυτÞν εÀν το κρÝνουν σκÞπιµο.
ΑργÝλιο (σηµεÝωση 1)
Αµµωνιο
Χρωµα
ΑγωγιµÞτητα
Clostridium Perfringens (συµπεριλαµβανοµενων των σπορÝων) (σηµεÝωση 2)
Escherichia coli (E. coli)

Συγκεντρωση ιÞντων υδρογÞνου
ΣÝδηροσ (σηµεÝωση 1)
Νιτρωδη Àλατα (σηµεÝωση 3)
Οσµη
Pseudomonas aeruginosa (σηµεÝωση 4)

Γευση
ΑριθµÞσ αποικιων σε 22 °C και 37 °C (σηµεÝωση 4)
Κολοβακτηριοειδη
ΘολÞτητα
ΣηµεÝωση 1:

ΑπαιτεÝται µÞνον Þταν χρησιµοποιεÝται ωσ κροκιδωτικÞ (*).

ΣηµεÝωση 2:

ΑπαιτεÝται µÞνον Þταν το νερÞ προερχεται η επηρεÀζεται απÞ επιφανειακÞ νερÞ (*).

ΣηµεÝωση 3:

ΑπαιτεÝται µÞνον Þταν για την απολυµανση γÝνεται χλωραµÝνωση (*).

ΣηµεÝωση 4:

ΑπαιτεÝται µÞνον για νερÞ που διατÝθεται προσ πωληση σε φιÀλεσ η σε δοχεÝα.
(*) Σε Þλεσ τισ Àλλεσ περιπτωσεισ, οι παρÀµετροι περιλαµβÀνονται στον πÝνακα τησ ελεγκτικησ
παρακολουθησησ..

2. Ελεγκτικη παρακολουθηση
ΣκοπÞσ τησ ελεγκτικησ παρακολουθησησ εÝναι να παρεχονται τα στοιχεÝα που απαιτουνται για να
διαπιστωθεÝ κατÀ πÞσον τηρουνται Þλεσ οι παραµετρικεσ τιµεσ τησ παρουσασ οδηγÝασ. Ùλεσ οι παρÀµετροι
που καθορÝζονται συµφωνα µε το Àρθρο 5 παρÀγραφοι 2 και 3, υπÞκεινται σε ελεγκτικη παρακολουθηση,
εκτÞσ αν οι αρµÞδιεσ αρχεσ αποφανθουν, για χρονικη περÝοδο που καθορÝζουν οι Ýδιεσ, Þτι µια παρÀµετροσ
δεν υπÀρχει πιθανÞτησ να εµφανισθεÝ σε µÝα δεδοµενη παροχη νερου σε συγκεντρωσεισ οι οποÝεσ θα
δηµιουργουσαν κÝνδυνο παραβιÀσησ τησ αντÝστοιχησ παραµετρικησ τιµησ. Η παρÀγραφοσ αυτη δεν ισχυει
για τισ παραµετρουσ σχετικÀ µε τη ραδιενεργεια, οι οποÝεσ, υπÞ τουσ Þρουσ των σηµειωσεων 8, 9 και 10 του
παραρτηµατοσ I µεροσ Γ, παρακολουθουνται συµφωνα µε τισ απαιτησεισ παρακολουθησησ που θεσπÝζονται
δυνÀµει του Àρθρου 12.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1
ΕλÀχιστη συχνÞτητα δειγµατοληψÝασ και αναλυσεων του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ που παρεχεται απÞ
δÝκτυο διανοµησ η απÞ βυτÝο η χρησιµοποιεÝται σε επιχεÝρηση παραγωγησ τροφÝµων
Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν δεÝγµατα απÞ τα σηµεÝα τηρησησ που καθορÝζονται στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 1
ωστε να εξασφαλÝζουν Þτι το νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ ανταποκρÝνεται προσ τισ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ.
ΩστÞσο, σε περÝπτωση δικτυου διανοµησ, τα κρÀτη µελη µπορουν να λαµβÀνουν δεÝγµατα εντÞσ τησ ζωνησ
παροχησ η στισ εγκαταστÀσεισ επεξεργασÝασ για συγκεκριµενεσ παραµετρουσ εφÞσον εÝναι δυνατÞν να
αποδειχθεÝ Þτι δεν θα υπηρχε δυσµενησ µεταβολη τησ µετρουµενησ τιµησ τησ συγκεκριµενησ παραµετρου.

Ùγκοσ διανεµÞµενου η παραγÞµενου
νερου ηµερησÝωσ σε µια ζωνη
παροχησ
(Σηµειωσεισ 1 και 2)
m³

#

100

#

1 000

.

100

.

1 000

# 10 000

. 10 000

# 100 000

. 100 000

∆οκιµαστικη παρακολουθηση
ΑριθµÞσ δειγµÀτων ετησÝωσ
(Σηµειωσεισ 3, 4 και 5)

Ελεγκτικη παρακολουθηση
ΑριθµÞσ δειγµÀτων ετησÝωσ
(Σηµειωσεισ 3 και 5)

(ΣηµεÝωση 6)

(ΣηµεÝωση 6)

4

1
1
+ 1 ανÀ 3 300 m³ και Àνω/ηµερησÝωσ του συνολικου Þγκου

4
+ 3 ανÀ 1 000 m³ και Àνω/ηµερησÝωσ του συνολικου Þγκου

3
+ 1 ανÀ 10 000 m³ και Àνω/ηµερησÝωσ του συνολικου Þγου
10
+ 1 ανÀ 25 000 m³ και Àνω/ηµερησÝωσ του συνολικου Þγκου

ΣηµεÝωση 1:

Ωσ ζωνη παροχησ νοεÝται µια γεωγραφικÀ καθορισµενη περιοχη εντÞσ τησ οποÝασ το νερÞ ανθρωπινησ
κατανÀλωσησ εισερχεται απÞ µÝα η περισσÞτερεσ πηγεσ και εντÞσ τησ οποÝασ η ποιÞτητα του νερου µπορεÝ να
θεωρηθεÝ ωσ περÝπου οµοιÞµορφη.

ΣηµεÝωση 2:

Οι Þγκοι υπολογÝζονται ωσ µεσεσ τιµεσ για ενα ηµερολογιακÞ ετοσ. Για τον καθορισµÞ τησ ελÀχιστησ
συχνÞτητασ, τα κρÀτη µελη µπορουν να χρησιµοποιουν τον αριθµÞ κατοÝκων µιασ ζωνησ παροχησ αντÝ του
Þγκου του νερου, θεωρωντασ Þτι κÀθε Àτοµο καταναλÝσκει 200 l/ηµερησÝωσ.

ΣηµεÝωση 3:

Στην περÝπτωση περιοδικησ παροχησ, βραχεÝασ διαρκεÝασ, η συχνÞτητα παρακολουθησησ του νερου που
διανεµεται µε βυτÝα αποφασÝζεται απÞ τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µελη.

ΣηµεÝωση 4:

Για τισ διÀφορεσ παραµετρουσ του παραρτηµατοσ I, τα κρÀτη µελη δυνανται να µειωνουν τον αριθµÞ
δειγµÀτων που αναφερονται στον πÝνακα εÀν:
α) οι τιµεσ των αποτελεσµÀτων που επιτυγχÀνονται απÞ δεÝγµατα λαµβανÞµενα επÝ περÝοδο τουλÀχιστον δυο
συνεχων ετων εÝναι σταθερεσ και σηµαντικωσ καλυτερεσ απÞ τισ οριακεσ τιµεσ του παραρτηµατοσ I και
β) δεν υπÀρχει κÀποιοσ παρÀγων που ενδεχεται να υποβιβÀσει την ποιÞτητα του νερου.
Η κατωτατη συχνÞτητα δεν πρεπει να εÝναι µικρÞτερη του 50 % του αριθµου των δειγµÀτων που αναφερονται στον πÝνακα εκτÞσ τησ ειδικησ περιπτωσεωσ τησ σηµεÝωσησ 6.

ΣηµεÝωση 5:

Στο µετρο του δυνατου, ο αριθµÞσ των δειγµÀτων πρεπει να κατανεµεται οµοιÞµορφα στο χρÞνο και το
χωρο.

ΣηµεÝωση 6:

Η συχνÞτητα πρεπει να αποφασÝζεται απÞ τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µελη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β2
ΕλÀχιστη συχνÞτητα δειγµατοληψÝασ και ανÀλυσησ του νερου που τοποθετεÝται σε φιÀλεσ η δοχεÝα προσ
πωληση
Ùγκοσ ηµερησÝωσ παραγÞµενου νερου
προσ πωληση σε φιÀλεσ η δοχεÝα (*)
m³

# 10
. 10
. 60

# 60

∆οκιµαστικη παρακολουθηση
ΑριθµÞσ δειγµÀτων ετησÝωσ

Ελεγκτικη παρακολουθηση
ΑριθµÞσ δειγµÀτων ετησÝωσ

1

1

12

1

1 ανÀ 5 m³ και Àνω/ηµερησÝωσ του
συνολικου Þγκου

1 ανÀ 100 m³ και Àνω/ηµερησÝωσ
του συνολικου Þγκου

(*) Οι Þγκοι υπολογÝζονται ωσ µεσεσ τιµεσ για ενα ηµερολογιακÞ ετοσ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Τα κρÀτη µελη διασφαλÝζουν Þτι κÀθε εργαστηριο στο οποÝο αναλυονται δεÝγµατα διαθετει συστηµα
αναλυτικου ποιοτικου ελεγχου το οποÝο, απÞ καιρου εισ καιρÞν,, υποβÀλλεται σε ελεγχο απÞ πρÞσωπο µη
ελεγχÞµενο απÞ το εργαστηριο και το οποÝο εχει εγκρÝνει η αρµÞδια αρχη προσ το σκοπÞ αυτÞ.
1.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Οι κατωτερω αρχεσ που διεπουν τισ µεθÞδουσ ανÀλυσησ µικροβιολογικων παραµετρων δÝδονται εÝτε ωσ
αναφορÀ Þταν δÝδεται µεθοδοσ ISO GEN η προσ καθοδηγηση, εν αναµονη τησ ενδεχÞµενησ µελλοντικησ
θεσπισησ συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 12, νεων διεθνων µεθÞδων CEN/ISO για τισ παραµετρουσ αυτεσ. Τα κρÀτη µελη µπορουν να χρησιµοποιουν εναλλακτικεσ µεθÞδουσ, εφÞσον τηρουνται οι
διατÀξεισ του Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 5.
Κολοβακτηριοειδη και Escherichia coli (E.coli) (ISO 9308-1)
ΕντερÞκοκκοι (ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

ΑπαρÝθµηση καλλιεργησιµων µικροοργανισµων — ΑριθµÞσ αποικιων σε 22 °C (prEN ISO 6222)
ΑπαρÝθµηση καλλιεργησιµων µικροοργανισµων — ΑριθµÞσ αποικιων σε 37 °C (prEN ISO 6222)
Clostridium perfringens (συµπεριλαµβανοµενων των σπορÝων)

∆ιηθηση απÞ µεµβρÀνη και στη συνεχεια επωαση τησ µεµβρÀνησ υπÞ αναερÞβιεσ συνθηκεσ σε θρεπτικÞ
υλικÞ Clostridium perfringens (σηµεÝωση 1) σε 44 6 1 °C επÝ 21 6 3 ωρεσ. Μετρηση των σκοτεινων
κÝτρινων αποικιων που µετατρεπονται σε ροζ η κÞκκινεσ µετÀ απÞ εκθεση σε ατµουσ υδροξειδÝου του
αµµωνÝου επÝ 20 εωσ 30 δευτερÞλεπτα.
ΣηµεÝωση 1:

Το «θρεπτικÞ υλικÞ Clostridium perfringens» περιεχει:
ΒασικÞ θρεπτικÞ υλικÞ
ΤρυπτÞζη

30 g

Εκχυλισµα µυκητων

20 g

ΣακχαρÞζη
Υδροχλωριουχοσ L-κυστεινη

5g
1g

MgSO4 · 7H2O

0,1 g

Ιωδεσ βρωµοκρεζÞλησ

40 g

Íγαρ

15 g

Υδωρ

1 000 ml

Τα συστατικÀ του βασικου θρεπτικου υλικου διαλυονται και το pH προσαρµÞζεται σε 7,6. Το υλικÞ
αποστειρωνεται σε αυτÞκλειστο στουσ 121 °C επÝ 15 λεπτÀ. το θρεπτικÞ υλικÞ ψυχεται και
προστÝθενται:
D-κυκλοσερÝνη

Β-θειικη πολυµυξÝνη

25 mg

Ινδοξυλο-β-D-γλυκοζÝδιο διαλυµενο σε 8 ml αποστειρωµενου
νερου πριν την προσθηκη

60 mg

∆ιÀλυµα 0,5 % διφωσφορικησ φαινολοφθαλεινησ αποστειρωµενο
µε διηθηση

20 ml

∆ιÀλυµα 4,5 % διφωσφορικου FeCl3 · 6H2O

2.

400 mg

2 ml

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

2.1. Για τισ ακÞλουθεσ παραµετρουσ, τα καθοριζÞµενα χαρακτηριστικÀ επιδÞσεων εÝναι τετοια ωστε µε τη
χρησιµοποιουµενη µεθοδο ανÀλυσησ να εÝναι, τουλÀχιστον, δυνατÞν να µετρωνται συγκεντρωσεισ Ýσεσ
προσ την παραµετρικη τιµη µε την οριζÞµενη πιστÞτητα, ακρÝβεια και τα οριζÞµενα Þρια ανÝχνευσησ.
Ùποια και να εÝναι η ευαισθησÝα τησ χρησιµοποιουµενησ µεθÞδου ανÀλυσησ, το αποτελεσµα εκφρÀζεται
χρησιµοποιωντασ τουλÀχιστον τον Ýδιο αριθµÞ δεκαδικων ψηφÝων µε την παραµετρικη τιµη του παραρτηµατοσ I µερη Β και Γ.
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ΠιστÞτητα % τησ ΑκρÝβεια % τησ
παραµετρικησ
παραµετρικησ
τιµησ
τιµησ
(ΣηµεÝωση 1)
(ΣηµεÝωση 2)

Ùριο ανÝχνευσησ
% τησ παραµετρικησ τιµησ
(ΣηµεÝωση 3)

ΑκρυλαµÝδιο

Συνθηκεσ

5.12.98

Σηµειωσεισ

Ελεγχεται µε βÀση
τισ προδιαγραφεσ
του προϊÞντοσ

ΑργÝλιο

10

10

10

Αµµωνιο

10

10

10

ΑντιµÞνιο

25

25

25

ΑρσενικÞ

10

10

10

Βενζο-α-πυρενιο

25

25

25

ΒενζÞλιο

25

25

25

ΒÞριο

10

10

10

ΒρωµικÀ Àλατα

25

25

25

ΚÀδµιο

10

10

10

Χλωριουχα Àλατα

10

10

10

Χρωµιο

10

10

10

ΑγωγιµÞτητα

10

10

10

ΧαλκÞσ

10

10

10

Κυανιουχα Àλατα

10

10

10

1,2-διχλωροαιθιοÀνιο

25

25

10

ΕπιχλωρυδρÝνη

ΣηµεÝωση 4

Ελεγχεται µε βÀση
τισ προδιαγραφεσ
του προϊÞντοσ

Φθοριουχα Àλατα

10

10

10

ΣÝδηροσ

10

10

10

ΜÞλυβδοσ

10

10

10

ΜαγγÀνιο

10

10

10

ΥδρÀργυροσ

20

10

20

Νικελιο

10

10

10

ΝιτρικÀ Àλατα

10

10

10

Νιτρωδη Àλατα

10

10

10

ΟξειδωσιµÞτητα

25

25

10

ΣηµεÝωση 5

ΠαρασιτοκτÞνα

25

25

25

ΣηµεÝωση 6

ΠολυκυκλικοÝ αρωµατικοÝ υδρογονÀνθρακεσ

25

25

25

ΣηµεÝωση 7
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ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων
ΠιστÞτητα % τησ ΑκρÝβεια % τησ
παραµετρικησ
παραµετρικησ
τιµησ
τιµησ
(ΣηµεÝωση 1)
(ΣηµεÝωση 2)

Ùριο ανÝχνευσησ
% τησ παραµετρικησ τιµησ
(ΣηµεÝωση 3)

Συνθηκεσ
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Σηµειωσεισ

Σεληνιο

10

10

10

ΝÀτριο

10

10

10

ΘειικÀ Àλατα

10

10

10

Τετραχλωροαιθενιο

25

25

10

ΣηµεÝωση 8

Τριχλωροαιθενιο

25

25

10

ΣηµεÝωση 8

ΟλικÀ τριαλογονοµεθÀνια

25

25

10

ΣηµεÝωση 7

ΒινυλοχλωρÝδιο

Ελεγχεται µε βÀση
τισ προδιαγραφεσ
του προϊÞντοσ

2.2. Για τη συγκεντρωση ιÞντων υδρογÞνου, τα οριζÞµενα χαρακτηριστικÀ επιδÞσεων εÝναι τετοια ωστε µε τη
χρησιµοποοιουµενη µεθοδο ανÀλυσησ να εÝναι δυνατÞν να µετρωνται συγκεντρωσεισ Ýσεσ προσ την
παραµετρικη τιµη µε πιστÞτητα 0,2 µονÀδων pH και ακρÝβεια 0,2 µονÀδων pH.
ΣηµεÝωση 1 (*):

ΠιστÞτητα εÝναι το συστηµατικÞ σφÀλµα και εÝναι η διαφορÀ µεταξυ τησ µεσησ τιµησ µεγÀλου
αριθµου επαναλαµβανÞµενων µετρησεων και τησ πραγµατικησ τιµησ.

ΣηµεÝωση 2 (*):

ΑκρÝβεια εÝναι το τυχαÝο σφÀλµα και εκφρÀζεται συνηθωσ ωσ η κανονικη απÞκλιση (εντÞσ και
µεταξυ µιασ οµÀδασ) του φÀσµατοσ αποτελεσµÀτων γυρω απÞ το µεσο Þρο. Αποδεκτη ακρÝβεια εÝναι
η διπλÀσια σχετικη συνηθησ απÞκλιση.
(*) Οι Þροι αυτοÝ προσδιορÝζονται περαιτερω στο πρÞτυπο ISO 5725.

ΣηµεÝωση 3:

3.

Ùριο ανÝχνευσησ εÝναι
— η τριπλÀσια σχετικη συνηθησ απÞκλιση, εντÞσ µιασ οµÀδασ, ενÞσ φυσικου δεÝγµατοσ που περιεχει
µικρη συγκεντρωση τησ παραµετρου
η
— η πενταπλÀσια σχετικη συνηθησ απÞκλιση, εντÞσ µιασ οµÀδασ, ενÞσ τυφλου δεÝγµατοσ.

ΣηµεÝωση 4:

Η µεθοδοσ προσδιορÝζει ολικÀ κυανιουχα Àλατα κÀθε µορφησ.

ΣηµεÝωση 5:

Η οξεÝδωση πραγµατοποιεÝται για 10 λεπτÀ σε 100 °C µε τη χρησιµοποÝηση υπερµαγγανικων αλÀτων,
σε Þξινο περιβÀλλον.

ΣηµεÝωση 6:

Τα χαρακτηριστικÀ επιδÞσεων ισχυουν για κÀθε επιµερουσ παρασιτοκτÞνο και εξαρτωνται απÞ το
συγκεκριµενο παρασιτοκτÞνο. Προσ το παρÞν, ενδεχεται να µην εÝναι δυνατÞν να επιτευχθεÝ το Þριο
ανÝχνευσησ για Þλα τα παρασιτοκτÞνα, αλλÀ τα κρÀτη µελη πρεπει να επιδιωκουν την επÝτευξη του
στÞχου αυτου.

ΣηµεÝωση 7:

Τα χαρακτηριστικÀ επιδÞσεων ισχυουν για τισ επιµερουσ ουσÝεσ που ορÝζονται στο 25 % τησ
παραµετρικησ τιµησ του παραρτηµατοσ I.

ΣηµεÝωση 8:

Τα χαρακτηριστικÀ επιδÞσεων ισχυουν για τισ επιµερουσ ουσÝεσ που ορÝζονται στο 50 % τησ
παραµετρικησ τιµησ του παραρτηµατοσ I.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Χρωµα
Οσµη
Γευση
ΣυνολικÞσ οργανικÞσ Àνθρακασ
ΘολÞτητα (σηµεÝωση 1)
ΣηµεÝωση 1:

Για την παρακολουθηση τησ θολÞτητασ του επιεξεργασµενου επιφανειακου νερου τα οριζÞµενα
χαρακτηριστικÀ επιδÞσεων οφεÝλουν να παρεχουν τουλÀχιστον τη δυνατÞτητα µετρησησ συγκεντρωσεων Ýσων προσ την παραµετρικη τιµη µε πιστÞτητα 25 %, ακρÝβεια 25 % και Þριο ανÝχνευσησ
25 %.

Íρθρο 21

Íρθρο 20

Íρθρο 19

Íρθρο 18

Íρθρο 17

Íρθρο 16

Íρθρο 15

Τροποποιηµενο µε ισχυ απÞ
1.1.1981

(Προσαρµογη λÞγω τησ προσχωρησησ τησ ΕλλÀδασ)

Μεταγραφη 17.7.1982
Εφαρµογη 17.7.1985
Ùλα τα κρÀτη µελη εκτÞσ τησ ΙσπανÝασ, τησ ΠορτογαλÝασ και των νεων
Länder τησ ΓερµανÝασ

Τροποποιηµενο

Τροποποιηµενο µε ισχυ απÞ
1.1.1986

ΠρÀξη προσχωρησησ τησ ΙσπανÝασ
και τησ ΠορτογαλÝασ
ΙσπανÝα:
µεταγραφη
1.1.1986
εφαρµογη 1.1.1986
ΠορτογαλÝα: µεταγραφη
1.1.1986
εφαρµογη
1.1.1989

Τροποποιηµενο

Εφαρµογη 31.12.1995

ΟδηγÝα 90/656/ΕΟΚ για τα νεα
Länder τησ ΓερµανÝασ

Τροποποιηµενο µε ισχυ απÞ
1.1.1995

ΠρÀξη προσχωρησησ τησ ΑυστρÝασ, τησ ΦινλανδÝασ και τησ ΣουηδÝασ
ΑυστρÝα:
µεταγραφη 1.1.1995
εφαρµογη 1.1.1995
ΦινλανδÝα:
µεταγραφη 1.1.1995
εφαρµογη 1.1.1995
ΣουηδÝα:
µεταγραφη 1.1.1995
εφαρµογη 1.1.1995

Παρεµβολη του
Àρθρου 17α

ΟδηγÝα
91/692/ΕΟΚ

EL

Íρθρα 1 εωσ 14

ΟδηγÝα 81/858/ΕΟΚ

ΟδηγÝα 80/778/ΕΟΚ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

L 330/52

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων
5.12.98

5.12.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Παρουσα οδηγÝα

ΟδηγÝα 80/778/ΕΟΚ

Íρθρο 1 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 1 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 1 παρÀγραφοσ 2

—

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 1
στοιχεÝα α) και β)

Íρθρο 2

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 2

—

Íρθρο 3 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝα α) και β)

Íρθρο 4 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 3 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝα α) και β)

—

Íρθρο 3 παρÀγραφοσ 3

—

Íρθρο 4 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 6

Íρθρο 4 παρÀγραφοσ 2

Íρθρο 11

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 2 πρωτη πρÞταση

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 3

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 2 δευτερη πρÞταση

—

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 3

—

Íρθρο 6 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 12 παρÀγραφοσ 2

Íρθρο 6 παρÀγραφοι 2 και 3

—

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 12 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 2

—

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 3

Íρθρο 12 παρÀγραφοσ 3

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 4

—

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 5

Íρθρο 12 παρÀγραφοσ 5

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 6

—

Íρθρο 8

—

Íρθρο 9 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 9 παρÀγραφοσ 1 και Àρθρο 10 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 9 παρÀγραφοι 2 εωσ 6

—

Íρθρο 9 παρÀγραφοσ 7

Íρθρο 9 παρÀγραφοσ 2 και Àρθρο 10 παρÀγραφοσ 3

Íρθρο 9 παρÀγραφοσ 8

—

Íρθρο 10

Íρθρο 8

L 330/53

L 330/54

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

Παρουσα οδηγÝα

ΟδηγÝα 80/778/ΕΟΚ

Íρθρο 11 παρÀγραφοσ 1

—

Íρθρο 11 παρÀγραφοσ 2

Íρθρο 13

Íρθρο 12 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 14

Íρθρο 12 παρÀγραφοι 2 και 3

Íρθρο 15

Íρθρο 13 παρÀγραφοσ 1

—

Íρθρο 13 παρÀγραφοι 2 εωσ 5

Íρθρο 17 στοιχεÝο α) (παρεµβÀλλεται µε την οδηγÝα 91/
692/ΕΟΚ)

Íρθρο 14

Íρθρο 19

Íρθρο 15

Íρθρο 20

Íρθρο 16

—

Íρθρο 17

Íρθρο 18

Íρθρο 18

—

Íρθρο 19

Íρθρο 21

5.12.98

