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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

Ο∆ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης Νοεµβρίου 1998
σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
(ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32)

Τροποποιείται από:
Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ.
►M1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003
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σελίδα ηµεροµηνία
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Ο∆ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης Νοεµβρίου 1998
σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και
ιδίως το άρθρο 130 Σ παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 189 Γ (4),
Εκτιµώντας:
(1)

ότι επιβάλλεται η προσαρµογή στην επιστηµονική και
τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1980, περί της ποιότητας του
πόσιµου νερού (5)· ότι, µε βάση την εµπειρία που
αποκτήθηκε από την εφαρµογή της προαναφερόµενης
οδηγίας, απαιτείται η εκπόνηση του ενδεδειγµένου
ελαστικού και διαφανούς νοµικού πλαισίου ώστε να
µπορούν τα κράτη µέλη να επιλύουν τα προβλήµατα
τήρησης των προδιαγραφών· ότι, επιπλέον, η οδηγία αυτή
θα πρέπει να επανεξετασθεί υπό το πρίσµα της συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως της αρχής της
επικουρικότητας·

(2)

ότι, παράλληλα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 Β της
συνθήκης, που ορίζει ότι η δράση της Κοινότητας δεν
υπερβαίνει να αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων
της συνθήκης, απαιτείται η αναθεώρηση της οδηγίας 80/
778/ΕΟΚ ώστε να καταστεί εφικτή η τήρηση των βασικών
ποιοτικών και υγειονοµικών παραµέτρων, παρέχοντας στα
κράτη µέλη την ελευθερία να προσθέτουν και άλλες παραµέτρους, όπου χρειάζεται·

(3)

ότι, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η δράση
της Κοινότητας πρέπει να υποστηρίζει και να συµπληρώνει
τη δράση που αναλαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές στα κράτη
µέλη·

(4)

ότι, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, οι φυσικές
και κοινωνικοοικονοµικές διαφορές µεταξύ των διαφόρων
περιοχών της Ένωσης επιβάλλουν τη λήψη των περισσοτέρων αποφάσεων σχετικά µε ελέγχους, αναλύσεις και
µέτρα αντιµετώπισης των προβληµάτων, τήρησης των
προδιαγραφών, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,
στο βαθµό κατά τον οποίο οι διαφορές αυτές δεν αφαιρούν
την αξία της εγκαθίδρυσης του πλαισίου νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που θεσπίζεται
στην παρούσα οδηγία·

(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) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1996 (ΕΕ
C 20 της 20.1.1997, σ. 133), κοινή θέση του Συµβουλίου της 19ης
∆εκεµβρίου 1998 (ΕΕ C 91 της 26.3.1998, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 1998 (ΕΕ C 167 της 1.6.1998, σ.
92).
(5) ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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(5)

ότι επιβάλλεται η θέσπιση κοινοτικών προδιαγραφών για
βασικές και προληπτικές ποιοτικές παραµέτρους σε θέµατα
υγείας, για το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση, προκειµένου να καθορισθούν οι προς
επίτευξη ελάχιστοι ποιοτικοί περιβαλλοντικοί στόχοι, σε
συνδυασµό και µε άλλα κοινοτικά µέτρα, ώστε να διατηρείται και να προωθείται η αειφόρος χρήση του νερού που
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση·

(6)

ότι, λόγω της σηµασίας για την ανθρώπινη υγεία της
ποιότητας του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση, επιβάλλεται να θεσπισθούν σε κοινοτικό
επίπεδο οι βασικές ποιοτικές προδιαγραφές µε τις οποίες
πρέπει να συµµορφώνεται το νερό που προορίζεται για το
σκοπό αυτό·

(7)

ότι επιβάλλεται να συµπεριληφθεί και το νερό που χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία παραγωγής τροφίµων εκτός αν
διαπιστώνεται ότι η χρησιµοποίηση τέτοιου νερού δεν
επηρεάζει την υγιεινότητα του τελικού προϊόντος·

(8)

ότι για να τηρούνται οι ποιοτικές προδιαγραφές για το
πόσιµο νερό από τις επιχειρήσεις ύδρευσης, θα πρέπει να
διασφαλιστεί µε τα κατάλληλα µέτρα προστασίας η καθαρότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων· ότι ο
σκοπός αυτός µπορεί επίσης να εξασφαλισθεί µε
κατάλληλα µέτρα επεξεργασίας του νερού πριν από τη
διάθεσή του·

(9)

ότι η συνοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ύδατα
προϋποθέτει την έκδοση κατάλληλης οδηγίας-πλαισίου
για τα ύδατα σε εύθετο χρόνο·

(10)

ότι επιβάλλεται να αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρµογής
της παρούσας οδηγίας τα φυσικά µεταλλικά νερά και τα
νερά φαρµακευτικών ιδιοτήτων αφού έχουν θεσπισθεί
ειδικοί κανόνες για αυτούς τους τύπου νερού·

(11)

ότι χρειάζονται µέτρα για να µπορούν να επιτευχθούν όλες
οι άµεσα σχετικές µε την υγεία παράµετροι και άλλες
παράµετροι,
όπου
διαπιστώνεται
υποβάθµιση
της
ποιότητας· ότι επιπλέον τέτοια µέτρα θα πρέπει να συντονίζονται κατάλληλα µε την εφαρµογή της οδηγίας 91/414/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε
τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1),
και της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 1998 σχετικά
µε τη διάθεση στην αγορά βιοκτόνων προϊόντων (2)·

(12)

ότι επιβάλλεται να καθορισθούν ιδιαίτερες παραµετρικές
τιµές για ουσίες σηµαντικές στην Κοινότητα, σε αρκετά
αυστηρά επίπεδα ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των
στόχων της παρούσας οδηγίας·

(13)

ότι οι παραµετρικές τιµές βασίζονται στην υπάρχουσα
επιστηµονική εµπειρία και ότι η αρχή της προληπτικής
δράσης, ελήφθη επίσης υπόψη· ότι οι τιµές αυτές επιλέχθησαν ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διά βίου
κατανάλωση νερού που προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας·

(14)

ότι θα πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία για την πρόληψη
τόσο των µικροβιολογικών όσο και των χηµικών κινδύνων·
ότι, προς τούτο, και µε βάση µελλοντική επανεξέταση των
παραµετρικών τιµών, η κατάρτιση των παραµετρικών τιµών
που θα εφαρµόζονται στο νερό που προορίζεται για ανθρώ-

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 96/68/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ.
25).
(2) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
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πινη κατανάλωση θα πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια
δηµόσιας υγείας και σε µέθοδο αξιολόγησης του κινδύνου·
(15)

ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις στις
οποίες θα µπορούσαν να βασισθούν παραµετρικές τιµές για
τις χηµικές ουσίες που διαταράσσουν τη λειτουργία των
ενδοκρινών αδένων, εντείνεται όµως η ανησυχία για τις
πιθανές επιπτώσεις βλαβερών για την υγεία ουσιών στα
ανθρώπινα όντα και στην άγρια ζωή·

(16)

ότι ιδίως οι προδιαγραφές που παραρτήµατος I βασίζονται
γενικά στις κατευθυντήριες γραµµές της Παγκόσµιας
Οργάνωσης Υγείας για την ποιότητα του πόσιµου νερού,
καθώς και στη γνώµη της επιστηµονικής συµβουλευτικής
επιτροπής της Επιτροπής για την εξέταση της τοξικότητας
και της οικοτοξικότητας των χηµικών ουσιών·

(17)

ότι επιβάλλεται τα κράτη µέλη να καθορίζουν τιµές άλλων
πρόσθετων παραµέτρων µη συµπεριλαµβανοµένων στο
παράρτηµα I, όπου το κρίνουν σκόπιµο για να προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία στο έδαφός τους·

(18)

ότι τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν τιµές για άλλες
πρόσθετες παραµέτρους που δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα I, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για λόγους
που αφορούν την εξασφάλιση της ποιότητας της
παραγωγής, διανοµής και επιθεώρησης του νερού που
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση·

(19)

ότι, όταν τα κράτη µέλη κρίνουν απαραίτητο να θεσπίσουν
προδιαγραφές αυστηρότερες από εκείνες που ορίζονται στο
παράρτηµα I µέρη Α και Β, ή προδιαγραφές για πρόσθετες
παραµέτρους που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I
αλλά είναι απαραίτητες για την προστασία της ανθρώπινης
υγείας, κοινοποιούν τις εν λόγω προδιαγραφές στην
Επιτροπή·

(20)

ότι τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα, όταν θεσπίζουν ή
διατηρούν αυστηρότερα µέσα προστασίας, να τηρούν τις
αρχές και τους κανόνες της συνθήκης, όπως έχουν ερµηνευθεί από το ∆ικαστήριο·

(21)

ότι οι παραµετρικές τιµές πρέπει να τηρούνται στο σηµείο
όπου το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση
διατίθεται στον κατάλληλο καταναλωτή·

(22)

ότι η ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση µπορεί να επηρεάζεται από το σύστηµα κατ'
οίκον διανοµής· ότι, επιπλέον, αναγνωρίζεται ότι η ευθύνη
για το σύστηµα κατ' οίκον διανοµής και τη συντήρησή του,
δεν µπορεί να βαρύνει τα κράτη µέλη·

(23)

ότι θα πρέπει να θεσπισθούν προγράµµατα ελέγχου από
κάθε κράτος µέλος για το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση σχετικά µε την τήρηση των απαιτήσεων
της παρούσας οδηγίας· ότι τέτοια προγράµµατα ελέγχου θα
πρέπει να είναι τα ενδεδειγµένα για τις τοπικές ανάγκες
και να τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου που
θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία·

(24)

ότι οι χρησιµοποιούµενες για την ποιοτική ανάλυση του
νερού µέθοδοι όταν αυτό προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και συγκρισιµότητα των λαµβανοµένων
αποτελεσµάτων·

(25)

ότι τα οικεία κράτη µέλη θα πρέπει, σε περίπτωση µη
τήρησης των προδιαγραφών της παρούσας οδηγίας, να
προβαίνουν στη διερεύνηση των αιτίων και να εξασφαλίζουν ότι αναλαµβάνεται η ενδεδειγµένη επανορθωτική
δράση ώστε να αποκαθίσταται το ταχύτερο δυνατόν η
ποιότητα του νερού·

(26)

ότι είναι βασικής σηµασίας η πρόληψη ενδεχόµενων
κινδύνων για τη δηµόσια υγεία προερχοµένων από µολυ-
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σµένο νερό· ότι θα πρέπει να διακόπτεται η παροχή ή να
περιορίζεται η χρήση τέτοιου νερού·
(27)

ότι, σε περίπτωση µη τήρησης µιας παραµέτρου ενδεικτικής σηµασίας, τα οικεία κράτη µέλη εξετάζουν αν η εν
λόγω µη τήρηση δηµιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη
υγεία· ότι θα πρέπει να αναλαµβάνουν επανορθωτική
δράση προκειµένου να αποκατασταθεί η ποιότητα του
νερού όπου αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της
ανθρώπινης υγείας·

(28)

ότι όπου απαιτείται κάποια επανορθωτική δράση για την
αποκατάσταση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 130 Ρ παράγραφος 2
της συνθήκης, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε
δράσεις που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα στην πηγή του·

(29)

ότι, υπό ορισµένες συνθήκες, τα κράτη µέλη θα πρέπει να
επιτρέπεται να χορηγούν παρεκκλίσεις από την παρούσα
οδηγία· ότι, επιπλέον, απαιτείται η εκπόνηση του
κατάλληλου πλαισίου για τις εν λόγω παρεκκλίσεις, µε
την επιφύλαξη ότι η παρέκκλιση δεν ενέχει ενδεχόµενους
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και ότι η υδροδότηση
για την ανθρώπινη κατανάλωση της σχετικής περιοχής
δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί µε κανένα άλλο εύλογο
τρόπο·

(30)

ότι, επειδή κατά την παρασκευή ή τη διανοµή νερού που
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, µπορεί να χρησιµοποιούνται ορισµένες ουσίες ή ορισµένα υλικά,
απαιτείται η θέσπιση κανόνων που θα διέπουν τη χρήση
τους κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται ενδεχόµενες
ανεπιθύµητες δράσεις για την ανθρώπινη υγεία·

(31)

ότι η επιστηµονική και τεχνική πρόοδος µπορεί να απαιτήσει τη γρήγορη προσαρµογή των τεχνικών απαιτήσεων
που προβλέπονται στα παραρτήµατα II και III· ότι, περαιτέρω, για να διευκολυνθεί η εφαρµογή των µέτρων που
απαιτούνται για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί
διαδικασία µε βάση την οποία η Επιτροπή θα µπορεί να
θεσπίσει προσαρµογές αυτής της φύσεως µε την επικουρία
µιας επιτροπής αποτελούµενης από εκπροσώπους των
κρατών µελών·

(32)

ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να ενηµερώνονται κατά τον
κατάλληλο και ενδεδειγµένο τρόπο σχετικά µε την
ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση, για κάθε παρέκκλιση που υιοθετείται από τα
κράτη µέλη, καθώς και για κάθε επανορθωτική δράση που
αναλαµβάνεται από τις αρµόδιες αρχές· ότι, επιπλέον, θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές και στατιστικές
ανάγκες της Επιτροπής και το δικαίωµα όλων των πολιτών
στην πλήρη ενηµέρωση σχετικά µε την ποιότητα του
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης·

(33)

ότι, σε εξαιρετικές περιστάσεις και για καθορισµένες
γεωγραφικές περιοχές, τα κράτη µέλη µπορεί να χρειασθούν
µεγαλύτερο
χρονικό
διάστηµα
για
να
συµµορφωθούν µε ορισµένες διατάξεις της παρούσας
οδηγίας·

(34)

ότι η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών που αφορούν τις προθεσµίες
µεταγραφής στην εθνική νοµοθεσία, ή τις προθεσµίες
εφαρµογής, που αναφέρονται στο παράρτηµα IV,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στόχος
1.
Η παρούσα οδηγία αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
2.
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσµενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη
µόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, µέσω της εξασφάλισης ότι είναι υγιεινό και καθαρό.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
1. «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»:
α) το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε µετά από
επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, µαγείρευµα,
προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις,
ανεξάρτητα από την προέλευσή του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανοµής, από βυτίο, ή σε φιάλες ή
δοχεία·
β) το νερό που χρησιµοποιείται στις επιχειρήσεις παραγωγής
τροφίµων για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή
εµπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός αν οι αρµόδιες εθνικές αρχές
κρίνουν ότι η ποιότητα του νερού δεν µπορεί να επηρεάσει
την υγιεινή των τροφίµων στην τελική τους µορφή·
2. «οικιακά συστήµατα διανοµής»: ο σωληνώσεις, τα εξαρτήµατα
και οι συσκευές που έχουν εγκατασταθεί µεταξύ των βρυσών
που συνήθως χρησιµοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση
και του δικτύου διανοµής, αλλά µόνον εφόσον αυτά δεν
υπάγονται στην ευθύνη του φορέα ύδρευσης, υπό την ιδιότητά
του αυτή.
Άρθρο 3
Εξαιρέσεις
1.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:

α) στο φυσικό µεταλλικό νερό που αναγνωρίζεται ως τέτοιο από
τις αρµόδιες εθνικές αρχές, σύµφωνα µε την οδηγία 80/777/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1980, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την
εκµετάλλευση και τη θέση στο εµπόριο των φυσικών µεταλλικών νερών (1)·
β) στο νερό που θεωρείται φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα κατά την
έννοια της οδηγίας 65/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης
Ιανουαρίου 1965, περί της προσεγγίσεως των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε τα
φάρµακα (2).
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας:
α) το νερό που προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς για τους
οποίους οι αρµόδιες αρχές κρίνουν ότι η ποιότητα του νερού
δεν επηρεάζει, άµεσα ή έµµεσα, την υγεία των ενδιαφερόµενων καταναλωτών·
(1) ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 96/70/ΕΚ (ΕΕ L 299 της 23.11.1996, σ. 26).
(2) ΕΕ L 22 της 9.2.1965, σ. 369· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 93/39/ΕΟΚ (ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σ. 22).
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β) το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που λαµβάνεται από συγκεκριµένη πηγή µε παροχή κάτω των 10 m3 ηµερησίως κατά
µέσο όρο ή που εξυπηρετεί κάτω από 50 άτοµα, εκτός εάν το
νερό διατίθεται στο πλαίσιο εµπορικής ή δηµόσιας δραστηριότητας.
3.
Τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν τις εξαιρέσεις της
παραγράφου 2 στοιχείο β) εξασφαλίζουν ότι, ο ενδιαφερόµενος
πληθυσµός ενηµερώνεται σχετικά καθώς και για κάθε ενέργεια
που µπορεί να αναληφθεί για να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία
από τις δυσµενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη µόλυνση του
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Επιπλέον, όταν ένας ενδεχόµενος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία λόγω της ποιότητας
του νερού αυτού είναι προφανής, πρέπει να παρέχονται αµέσως
οι κατάλληλες οδηγίες στον ενδιαφερόµενο πληθυσµό.
Άρθρο 4
Γενικές υποχρεώσεις
1.
Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους δυνάµει άλλων
κοινοτικών διατάξεων, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία
µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό. Για τους σκοπούς των
ελαχίστων απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό εφόσον:
α) είναι απαλλαγµένο µικροοργανισµών και παρασίτων, και
οποιωνδήποτε ουσιών, σε αριθµούς και συγκεντρώσεις, που
αποτελούν ενδεχόµενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και
β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος I µέρη Α
και Β,
και εφόσον, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 5
έως 8 και 10, τα κράτη µέλη λαµβάνουν, σύµφωνα µε τη συνθήκη,
όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι το νέρο
ανθρώπινης κατανάλωσης συµµορφούται προς τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας.
2.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα µέτρα που λαµβάνονται
για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας δεν
οδηγούν, σε καµιά περίπτωση, σε άµεση ή έµµεση υποβάθµιση
της σηµερινής ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης,
στο µέτρο που αυτό αφορά την προστασία της ανθρώπινης
υγείας, ούτε σε αύξηση της ρύπανσης του νερού που χρησιµοποιείται για την παραγωγή πόσιµου νερού.
Άρθρο 5
Ποιοτικές προδιαγραφές
1.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τιµές για τις παραµέτρους του
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης οι οποίες αναφέρονται στο
παράρτηµα I.
2.
Οι τιµές που καθορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δεν
πρέπει να είναι λιγότερο αυστηρές από τις τιµές του παραρτήµατος I. Όσον αφορά τις παραµέτρους του παραρτήµατος I µέρος
Γ, οι τιµές καθορίζονται µόνον για λόγους παρακολούθησης και
για την τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 8.
3.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τιµές για πρόσθετες παραµέτρους που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I όταν το
επιβάλλει η προστασία της δηµόσιας υγείας στο εθνικό τους
έδαφος ή σε µέρος αυτού. Οι καθοριζόµενες τιµές θα πρέπει να
πληρούν, τουλάχιστον, τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος
1 στοιχείο α).
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Άρθρο 6
Σηµείο τήρησης
1.
Οι παραµετρικές τιµές που καθορίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 5, πρέπει να τηρούνται:
α) για το νερό που παρέχεται από δίκτυο διανοµής, στο σηµείο,
εντός του κτιρίου ή της κτιριακής εγκατάστασης, στο οποίο
βγαίνει από τις βρύσες που χρησιµοποιούνται συνήθως για
ανθρώπινη κατανάλωση·
β) για το νερό που παρέχεται από βυτίο, στο σηµείο όπου το
νερό βγαίνει από το βυτίο·
γ) για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση,
στο σηµείο στο οποίο το νερό τοποθετείται σε φιάλες ή
δοχεία·
δ) για το νερό που χρησιµοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής
τροφίµων, στο σηµείο όπου το νερό χρησιµοποιείται στην
επιχείρηση.
2.
Στην περίπτωση του νερού της παραγράφου 1 στοιχείο α),
τα κράτη µέλη τεκµαίρεται ότι πληρούν τις υποχρεώσεις του
παρόντος άρθρου, του άρθρου 4 και του άρθρου 8 παράγραφος 2,
εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η µη τήρηση των παραµετρικών τιµών που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5,
οφείλεται στο οικιακό σύστηµα διανοµής ή στη συντήρησή του,
εξαιρουµένων των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων όπου το
νερό παρέχεται στο κοινό, όπως στα σχολεία, τα νοσοκοµεία και
τα εστιαρόρια.
3.
Όταν εφαρµόζεται η παράγραφος 2, και υπάρχει κίνδυνος
ότι το νερό της παραγράφου 1 στοιχείο α), δεν ανταποκρίνεται
στις παραµετρικές τιµές που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο
5, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν παρόλα ταύτα ότι:
α) είτε λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε να µειωθεί ή να
εξαλειφθεί ο κίνδυνος µη τήρησης των παραµετρικών τιµών,
όπως η παροχή οδηγιών στους ιδιοκτήτες σχετικά µε κάθε
ενδεχόµενη επανορθωτική ενέργεια που θα µπορούσαν να
αναλάβουν ή/και
λαµβάνονται άλλα µέτρα, όπως κατάλληλες τεχνικές επεξεργασίας, προκειµένου να µεταβληθεί η φύση ή οι ιδιότητες
του νερού πριν από τη διάθεσή του ώστε να µειωθεί ή να
εξαλειφθεί ο κίνδυνος ότι το νερό δεν ανταποκρίνεται στις
παραµετρικές τιµές µετά τη διάθεση
και
β) οι ενδιαφερόµενοι καταναλωτές ενηµερώνονται δεόντως και
λαµβάνουν οδηγίες για ενδεχόµενες πρόσθετες επανορθωτικές
ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβουν.
Άρθρο 7
Παρακολούθηση
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να
εξασφαλίσουν ότι παρακολουθείται τακτικά η ποιότητα του
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, προκειµένου να ελέγχεται αν
το διατιθέµενο στους καταναλωτές νερό πληροί τις απαιτήσεις
της παρούσας οδηγίας, και ιδίως τις παραµετρικές τιµές που
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5. Θα πρέπει να λαµβάνονται
δείγµατα τα οποία να είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του
νερού που καταναλίσκεται καθόλη τη διάρκεια του έτους.
Επιπλέον, τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα
ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της αποτελεσµατικής απολύµανσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όταν αυτή
αποτελεί µέρος της διαδικασίας επεξεργασίας ή διανοµής του
νερού και ότι οποιαδήποτε επιµόλυνση από υποπροϊόντα απολύµανσης συγκροτείται σε όσο το δυνατόν πιο χαµηλά όρια, χωρίς
να διακυβεύεται η απολύµανση.
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2.
Για την τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1, οι
αρµόδιες αρχές καταρτίζουν κατάλληλα προγράµµατα παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τα εν λόγω
προγράµµατα παρακολούθησης πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις του παραρτήµατος II.
3.
Τα σηµεία δειγµατοληψίας καθορίζονται από τις αρµόδιες
αρχές και πρέπει να συµµορφούνται µε τις σχετικές απαιτήσεις
του παραρτήµατος II.
4.
Για την παρακολούθηση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο,
µπορούν να καθορίζονται κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12.
5. α) Τα κράτη µέλη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές αναλύσεως παραµέτρων που καθορίζονται στο παράρτηµα III
β) Αντί των µεθόδων που αναφέρονται στο παράρτηµα III
µέρος 1, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται εναλλακτικές
µέθοδοι εφόσον µπορεί να αποδειχθεί ότι τα λαµβανόµενα
αποτελέσµατα είναι τουλάχιστον εξίσου αξιόπιστα µε
εκείνα των µεθόδων που έχουν προκαθοριστεί. Τα κράτη
µέλη που χρησιµοποιούν εναλλακτική µέθοδο διαβιβάζουν
στην Επιτροπή όλα τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τη
µέθοδο αυτή και την ισοδυναµία της.
γ) Για τις παραµέτρους του παραρτήµατος III µέρη 2 και 3,
είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται οποιαδήποτε µέθοδος
ανάλυσης εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις των µερών
αυτών.
6.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι διενεργείται συµπληρωµατική κατά περίπτωση παρακολούθηση για τις ουσίες και τους
µικροοργανισµούς για τους οποίους δεν καθορίζεται παραµετρική
τιµή σύµφωνα µε το άρθρο 5, όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται
ότι οι ουσίες ή οι οργανισµοί αυτοί ενδέχεται να υπάρχουν σε
ποσότητες ή αριθµούς που αποτελούν ενδεχόµενο κίνδυνο για
την ανθρώπινη υγεία.
Άρθρο 8
Επανορθωτικές ενέργειες και περιορισµοί χρήσεως
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να διερευνάται αµέσως κάθε
παράλειψη της τήρησης των παραµετρικών τιµών που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 ώστε να εντοπίζονται τα αίτια.
2.
Εάν, παρά τα µέτρα που λαµβάνονται για να τηρηθούν οι
υποχρεώσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, το νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης εξακολουθεί να µην πληροί τις παραµετρικές τιµές
που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5, και µε την επιφύλαξη
του άρθρου 6 παράγραφος 2, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι αναλαµβάνονται, το ταχύτερο δυνατόν, οι
απαιτούµενες επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση
της ποιότητάς του, και δίνουν προτεραιότητα την εφαρµογή
τους, λαµβάνοντας µεταξύ άλλων υπόψη τον βαθµό υπέρβασης
των σχετικών παραµετρικών τιµών και τον ενδεχόµενο κίνδυνο
για την ανθρώπινη υγεία.
3.
Ανεξαρτήτως του αν έχει σηµειωθεί ή όχι η µη τήρηση των
παραµετρικών τιµών, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι απαγορεύεται η παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο
αποτελεί ενδεχόµενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή ότι
περιορίζεται η χρήση του ή ότι αναλαµβάνονται οι όποιες απαιτούµενες ενέργειες για να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία. Στις
περιπτώσεις αυτές, οι καταναλωτές ενηµερώνονται αµέσως
σχετικά και τους παρέχονται οι αναγκαίες οδηγίες.
4.
Οι αρµόδιες αρχές ή άλλοι αρµόδιοι φορείς αποφασίζουν
ποιές ενέργειες δυνάµει της παραγράφου 3 θα πρέπει να αναληφθούν, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία οι οποίοι θα προέκυπταν από τυχόν διακοπή
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της παροχής ή περιορισµό της χρήσης νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης.
5.
Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν κατευθύνσεις για να
επικουρούν τις αρµόδιες αρχές κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάµει της παραγράφου 4.
6.
Σε περίπτωση µη τήρησης των παραµετρικών τιµών ή των
προδιαγραφών του παραρτήµατος I µέρος Γ, τα κράτη µέλη
εξετάζουν κατά πόσον αυτή η µη τήρηση δηµιουργεί κίνδυνο
για την ανθρώπινη υγεία. Τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητας του
νερού εφόσον αυτό απαιτείται για την προστασία της ανθρώπινης
υγείας.
7.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν αναλαµβάνονται
επανορθωτικές ενέργειες, οι καταναλωτές ενηµερώνονται
σχετικά εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρµόδιες
αρχές κρίνουν ότι η µη τήρηση των παραµετρικών τιµών είναι
άνευ σηµασίας.
Άρθρο 9
Παρεκκλίσεις
1.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν παρεκκλίσεις από
τις παραµετρικές τιµές που καθορίζονται στο παράρτηµα I µέρος
Β ή που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3,
µέχρις ενός ανώτατου ορίου που καθορίζουν τα ίδια, εφόσον η
παρέκκλιση δεν συνεπάγεται πιθανό κίνδυνο για την ανθρώπινη
υγεία και εφόσον η παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
στη συγκεκριµένη περιοχή δεν µπορεί να εξασφαλισθεί µε
άλλον εύλογο τρόπο. Οι παρεκκλίσεις πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν µικρότερης διάρκειας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν
την τριετία προς το τέλος της οποίας πρέπει να πραγµατοποιείται
επανεξέταση προκειµένου να καθοριστεί κατά πόσον έχει σηµειωθεί ικανοποιητική πρόοδος. Όταν τα κράτη µέλη προτίθενται να
παραχωρήσουν δεύτερη παρέκκλιση, γνωστοποιούν την επανεξέταση και τους λόγους για την απόφασή τους για παραχώρηση
δεύτερης παρέκκλισης, στην Επιτροπή. Αυτή η δεύτερη παρέκκλιση δεν πρέπει επίσης να υπερβαίνει την τριετία.
2.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να
υποβάλλουν στην Επιτροπή αίτηση για τρίτη παρέκκλιση για
περίοδο που δεν υπερβαίνει την τριετία. Η Επιτροπή αποφασίζει
σχετικά µε την αίτηση αυτή εντός τριών µηνών.
3.
Στις παρεκκλίσεις που παραχωρούνται σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 ή 2, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
α) ο λόγος της παρέκκλισης·
β) η συγκεκριµένη παράµετρος, τα σχετικά αποτελέσµατα της
προηγούµενης παρακολούθησης, και η ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή βάσει της παρέκκλισης·
γ) η γεωγραφική περιοχή, η ηµερησίως παρεχόµενη ποσότητα
νερού, ο θιγόµενος πληθυσµός, καθώς και κατά πόσον ή όχι
θίγεται κάποια αφορώµενη επιχείρηση παραγωγής τροφίµων·
δ) ένα κατάλληλο σύστηµα παρακολούθησης, µε αυξηµένη
συχνότητα παρακολούθησης, εφόσον απαιτείται·
ε) η σύνοψη του προγράµµατος των απαιτούµενων επανορθωτικών
ενεργειών,
στο
οποίο
συµπεριλαµβάνονται
χρονοδιάγραµµα εργασιών, εκτίµηση κόστους και διατάξεις
για την επανεξέταση·
στ) η αιτούµενη διάρκεια της παρέκκλισης.
4.
Εάν οι αρµόδιες αρχές κρίνουν ότι η µη τήρηση της παραµετρικής τιµής είναι άνευ σηµασίας και εφόσον, µε τις
επανορθωτικές ενέργειες που αναλαµβάνονται σύµφωνα µε το
άρθρο 8 παράγραφος 2, είναι δυνατόν να αντιµετωπισθεί το
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πρόβληµα εντός 30 το πολύ ηµερών, δεν απαιτείται η εφαρµογή
των απαιτήσεων της παραγράφου 3.
Στην περίπτωση αυτή, οι αρµόδιες αρχές ή άλλοι αρµόδιοι
φορείς καθορίζουν µόνον την ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή της
συγκεκριµένης παραµέτρου καθώς και τον επιτρεπόµενο χρόνο
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.
5.
Η προσφυγή στην παράγραφο 4 δεν είναι πλέον δυνατή αν η
µη τήρηση µιας παραµετρικής τιµής για συγκεκριµένη παροχή
νερού παρουσιάστηκε για περισσότερες από 30 ηµέρες συνολικά
κατά τη διάρκεια των δώδεκα προηγουµένων µηνών.
6.
Τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν τις παρεκκλίσεις του
παρόντος άρθρου εξασφαλίζουν ότι ο θιγόµενος από την παρέκκλιση αυτή πληθυσµός ενηµερώνεται αµέσως και µε τον
κατάλληλο τρόπο για την παρέκκλιση και τους όρους της.
Επιπλέον, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον απαιτείται,
παρέχονται οδηγίες σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες για
τις οποίες η παρέκκλιση ενδέχεται να δηµιουργήσει ειδικούς
κινδύνους.
Οι υποχρεώσεις αυτές δεν ισχύουν στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4, εκτός αν οι αρµόδιες αρχές
αποφασίσουν διαφορετικά.
7.
Με την εξαίρεση των παρεκκλίσεων που παρέχονται
σύµφωνα µε την παράγραφο 4, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την
Επιτροπή εντός δύο µηνών για τις παρεκκλίσεις που αφορούν
ατοµική παροχή άνω των 1 000 m3 ηµερησίως κατά µέσο όρο ή
εξυπηρετούν άνω των 5 000 ατόµων, παρέχοντας και τα στοιχεία
που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
8.
Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για το νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης το οποίο διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή
δοχεία.
Άρθρο 10
Εξασφάλιση της ποιότητας επεξεργασίας, εξοπλισµού και υλικών
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε ουσία ή κάθε υλικό νέων εγκαταστάσεων που
χρησιµοποιείται για την παρασκευή ή τη διανοµή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και οι προσµείξεις που προέρχονται από
αυτές τις ουσίες ή υλικά νέων εγκαταστάσεων δεν παραµένουν
στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από εκείνες που απαιτούνται για τους σκοπούς της
χρήσης τους και δεν υποβαθµίζουν, άµεσα ή έµµεσα, την
προστασία της ανθρώπινης υγείας, όπως προβλέπεται στην
παρούσα οδηγία· τα ερµηνευτικά έγγραφα και οι τεχνικές
προδιαγραφές, δυνάµει του άρθρου 3 και του άρθρου 4
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών
όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (1),
πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 11
Αναθεώρηση των παραρτηµάτων
1.
Τουλάχιστον ανά πενταετία, η Επιτροπή αναθεωρεί το
παράρτηµα I, υπό το πρίσµα της επιστηµονικής και τεχνικής
πρόοδου και υποβάλλει, εφόσον χρειάζεται, προτάσεις τροπολογιών σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 189 Γ
της συνθήκης.
(1) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).
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2.
Τουλάχιστον ανά πενταετία, η Επιτροπή προσαρµόζει τα
παραρτήµατα II και III στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο.
Ο απαιτούµενες τροποποιήσεις θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 12.
▼M1
Άρθρο 12
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο,
εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (1),
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

▼B
Άρθρο 13
Ενηµέρωση και εκθέσεις
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους καταναλωτές κατάλληλες και
ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης.
2.
Με την επιφύλαξη της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 7ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε την ελεύθερη πληροφόρηση
για θέµατα περιβάλλοντος (2), κάθε κράτος µέλος δηµοσιεύει
ανά τριετία έκθεση για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης µε στόχο την ενηµέρωση των καταναλωτών. Η
πρώτη από τις εκθέσεις αυτές καλύπτει τα έτη 2002, 2003 και
2004. Κάθε έκθεση αφορά, τουλάχιστον, τις ατοµικές παροχές
νερού που υπερβαίνουν τα 1 000 m3 ηµερησίως κατά µέσον όρο,
ή εξυπηρετούν άνω των 5 000 ατόµων, καλύπτει τρία ηµερολογιακά έτη και δηµοσιεύεται πριν από το τέλος του
ηµερολογιακού έτους που έπεται της περιόδου στην οποία
αναφέρεται.
3.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τις εκθέσεις τους στην
Επιτροπή εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευσή τους.
4.
Η µορφή και οι ελάχιστες απαιτούµενες πληροφορίες για
τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 καθορίζονται
λαµβανοµένων ιδιαιτέρως υπόψη των µέτρων που αναφέρονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3,
στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 8, στο άρθρο 9
παράγραφοι 6 και 7 και στο άρθρο 15 παράγραφος 1, και, εφόσον
απαιτείται, τροποποιούνται µε τη διαδικασία του άρθρου 12.
5.
Η Επιτροπή εξετάζει τις εκθέσεις των κρατών µελών και,
ανά τριετία, δηµοσιεύει συγκεφαλαιωτική έκθεση για την
ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στην Κοινότητα.
Η έκθεση αυτή δηµοσιεύεται εντός εννέα µηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών µελών.
6.
Μαζί µε την πρώτη έκθεση για την παρούσα οδηγία, όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα κράτη µέλη συντάσσουν
επίσης έκθεση η οποία υπβάλλεται στην Επιτροπή σχετικά µε
τα µέτρα τα οποία έλαβαν ή σχεδιάζουν να λάβουν για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δύναµει του άρθρου 6
παράγραφος 3 και του παραρτήµατος I µέρος Β σηµείωση 10. Η
Επιτροπή θα υποβάλει, ανάλογα µε την περίπτωση, πρόταση για
(1) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για
τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184
της 17.7.1999, σ. 23).
(2) ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 56.
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τη διάρθρωση της έκθεσης αυτής, σύµφωνα µε τη διαδικασία η
οποία ορίζεται στο άρθρο 12.
Άρθρο 14
Χρονοδιάγραµµα συµµόρφωσης
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
ανταποκρίνεται προς την παρούσα οδηγία εντός πέντε ετών από
την έναρξη ισχύος της, µε την επιφύλαξη των σηµειώσεων 2, 4
και 10 του παραρτήµατος I µέρος Β.
Άρθρο 15
Εξαιρετικές περιστάσεις
1.
Σε εξαιρετικές περιστάσεις και για συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές, τα κράτη µέλη µπορούν να υποβάλλουν ειδική
αίτηση στην Επιτροπή για περίοδο µεγαλύτερη από αυτήν που
προβλέπεται στο άρθρο 14. Η πρόσθετη περίοδος δεν πρέπει να
υπερβαίνει την τριετία προς το τέλος της οποίας πρέπει να
πραγµατοποιείται επανεξέταση που διαβιβάζεται στην Επιτροπή
η οποία µπορεί, βάσει της επανεξέτασης αυτής, να παραχωρήσει
δεύτερη πρόσθετη περίοδο τριών το πολύ ετών. Η διάταξη αυτή
δεν εφαρµόζεται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που
διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία.
2.
Στην προαναφερόµενη αίτηση, η οποία πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, εκτίθενται οι δυσκολίες που συναντώνται και
περιλαµβάνονται, τουλάχιστον, όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.
3.
Η Επιτροπή εξετάζει την αίτηση αυτή σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 12.
4.
Τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν το παρόν άρθρο εξασφαλίζουν ότι ο πληθυσµός τον οποίο αφορά η αίτηση ενηµερώνεται
αµέσως και µε κατάλληλο τρόπο για την έκβαση της αίτησης.
Επιπλέον, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον απαιτείται,
παρέχονται οδηγίες σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες για
τις οποίες η αίτηση ενδέχεται να δηµιουργήσει ειδικούς κινδύνους.
Άρθρο 16
Κατάργηση
1.
Η οδηγία 80/778/ΕΟΚ καταργείται πέντε έτη µετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 2, η κατάργηση αυτή δεν θίγει τις υποχρεώσεις των
κρατών µελών όσον αφορά τις προθεσµίες µεταγραφής της στην
εθνική νοµοθεσία και εφαρµογής της, όπως προβλέπεται στο
παράρτηµα IV.
Οι παραποµπές στην καταργούµενη οδηγία θεωρούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία σύµφωνα µε τον πίνακα
αντιστοιχίας του παραρτήµατος V.
2.
Αφ' ης στιγµής ένα κράτος µέλος θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις
προκειµένου να συµµορφωθεί µε την παρούσα οδηγία και λάβει
τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 14, όσον αφορά την
ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο κράτος µέλος
αυτό, εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία και όχι η οδηγία 80/778/
ΕΟΚ.
Άρθρο 17
Μεταγραφή στο εθνικό δίκαιο
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφ-
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ωθούν µε την παρούσα οδηγία εντός δύο ετών από την έναρξη
ισχύος της. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια
αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς
διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη
µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείµενα
των διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 19
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

1998L0083 — EL — 20.11.2003 — 001.001 — 15
▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΜΕΡΟΣ Α
Μικροβιολογικές παράµετροι

Παράµετρος

Παραµετρική τιµή
(αριθµός/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

Εντερόκοκκοι

0

Για το νερό που πωλείται σε φιάλες ή δοχεία, ισχύουν τα ακόλουθα:
Παράµετρος

Παραµετρική τιµή

Escherichia coli (E. coli)

0/250 ml

Εντερόκοκκοι

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Αριθµός αποικιών σε 22 ºC

100/ml

Αριθµός αποικιών 37 ºC

20/ml
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ΜΕΡΟΣ Β
Χηµικές παράµετροι
Παράµετρος

Παραµετρική τιµή

Μονάδα

Ακρυλαµίδιο

0,10

µg/l

Αντιµόνιο

5,0

µg/l

Αρσενικό

10

µg/l

Βενζόλιο

1,0

µg/l

0,010

µg/l

Βόριο

1,0

mg/l

Βρωµικά άλατα

10

µg/l

Κάδµιο

5,0

µg/l

Χρώµιο

50

µg/l

Σηµείωση 3

Χαλκός

2,0

mg/l

Σηµείωση 3

Κυανιούχα άλατα

50

µg/l

1,2-διχλωροαιθάνιο

3,0

µg/l

Επιχλωρυδρίνη

0,10

µg/l

Φθοριούχα άλατα

1,5

mg/l

Μόλυβδος

10

µg/l

Υδράργυρος

1,0

µg/l

Νικέλιο

20

µg/l

Σηµείωση 3

Νιτρικά άλατα

50

mg/l

Σηµείωση 5

Νιτρώδη άλατα

0,50

mg/l

Σηµείωση 5

Παρασιτοκτόνα

0,10

µg/l

Σηµειώσεις 6 και 7

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50

µg/l

Σηµειώσεις 6 και 8

Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες

0,10

µg/l

Άθροισµα
συγκεντρώσεων
συγκεκριµένων
ενώσεων· σηµείωση 9

Σελήνιο

10

µg/l

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10

µg/l

Άθροισµα
συγκεντρώσεων
συγκεκριµένων
παραµέτρων

Ολικά τριαλογονοµεθάνια

100

µg/l

Άθροισµα
συγκεντρώσεων
συγκεκριµένων
ενώσεων· σηµείωση 10

Βινυλοχλωρίδιο

0,50

µg/l

Σηµείωση 1

Βενζο-α-πυρένιο

Σηµειώσεις

Σηµείωση 1

Σηµείωση 2

Σηµείωση 1

Σηµειώσεις 3 και 4

(1) Θα προστεθεί ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της προς το παρόν διεξαγόµενης µελέτης.
Σηµείωση 1:

Η παραµετρική τιµή αναφέρεται στην συγκέντρωση καταλοίπων µονοµερούς στο νερό
όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές περί µεγίστης µετανάστευσης εκ του
αντιστοίχου πολυµερούς όταν βρίσκεται σε επαφή µε το νερό.
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Σηµείωση 2:

Ει δυνατόν, τα κράτη µέλη πρέπει να επιδιώκουν χαµηλότερη τιµή χωρίς να θίγεται η
απολύµανση.
Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), η τιµή
πρέπει να έχει επιτευχθεί, το αργότερο, δέκα ηµερολογιακά έτη µετά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η παραµετρική τιµή για τα βρωµικά άλατα πέντε
έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και µέχρι δέκα έτη µετά την έναρξη
ισχύος της, είναι 25 µg/l.

Σηµείωση 3:

Η τιµή ισχύει για δείγµα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που λαµβάνεται µε κατάλληλη
µέθοδο δειγµατοληψίας (1) στη βρύση και κατά τρόπον ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό
του εβδοµαδιαίου µέσου όρου που πίνουν οι καταναλωτές. Εφόσον ενδείκνυται, οι µέθοδοι
δειγµατοληψίας και παρακολούθησης εφαρµόζονται κατά εναρµονισµένο τρόπο που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τα
περιστατικά µεγίστων επιπέδων που ενδέχεται να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Σηµείωση 4:

Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), η τιµή
πρέπει να έχει επιτευχθεί, το αργότερο, 15 ηµερολογιακά έτη µετά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η παραµετρική τιµή για το µόλυβδο πέντε έτη
µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και µέχρι 15 έτη µετά την έναρξη ισχύος
της, είναι 25 µg/l.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να λαµβάνονται όλα τα δέοντα µέτρα για την όσο το
δυνατόν µεγαλύτερη µείωση της συγκέντρωσης του µολύβδου στο νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης κατά την περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραµετρικής τιµής.
Όταν εφαρµόζουν µέτρα για την επίτευξη της τήρησης της τιµής αυτής, τα κράτη µέλη
δίνουν προοδευτικά την προτεραιότητα όπου υπάρχουν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
µολύβδου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Σηµείωση 5:

Σηµείωση 6:

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τηρείται ο όρος [νιτρικά άλατα]/50 + [νιτρώδη άλατα]/
3 ≤ 1, οι αγκύλες υποδηλούν συγκέντρωση σε mg/l για τα νιτρικά άλατα (ΝΟ3) και για τα
νιτρώδη άλατα (ΝΟ2), καθώς και ότι η τιµή 0,10 mg/l για τα νιτρικά άλατα τηρείται για το
νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
Ως «παρασιτοκτόνα» νοούνται:
— οργανικά εντοµοκτόνα,
— οργανικά ζιζανιοκτόνα,
— οργανικά µυκητοκτόνα,
— οργανικά νηµατωδοκτόνα,
— οργανικά ακαριοκτόνα,
— οργανικά φυκοκτόνα,
— οργανικά τρωκτικοκτόνα,
— οργανικά γλινοκτόνα,
— συναφή προϊόντα (µεταξύ άλλων, οι ρυθµιστές αύξησης)
και οι σχετικοί µεταβολίτες αυτών, προϊόντα υποβάθµισης και αντίδρασης.
Ελέγχονται µόνον τα παρασιτοκτόνα των οποίων πιθανολογείται η παρουσία σε µία δεδοµένη παροχή νερού.

Σηµείωση 7:

Η παραµετρική τιµή ισχύει για κάθε επιµέρους παρασιτοκτόνο. Για το αλντρίν, το ντιελντρίν, το επταχλώρ και το εποξικό επταχλώρ, η παραµετρική τιµή είναι 0,030 µg/l.

Σηµείωση 8:

Ως «συνολικά παρασιτοκτόνα» νοείται το άθροισµα όλων των επιµέρους παρασιτοκτόνων
που ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικώς κατά τη διαδικασία παρακολούθησης.

Σηµείωση 9:

Οι συγκεκριµένες ενώσεις είναι:
— βενζο(β)φθορανθένιο,
— βενζο(λ)φθορανθένιο,
— βενζο(ηθι)περυλένιο,
— ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο.

Σηµείωση 10:

Ει δυνατόν, τα κράτη µέλη πρέπει να επιδιώκουν χαµηλότερη τιµή χωρίς, να θίγεται η
απολύµανση.
Οι συγκεκριµένες ενώσεις είναι: χλωροφόρµιο, βρωµοφόρµιο, διβρωµοχλωροµεθάνιο,
βρωµοδιχλωροµεθάνιο.
Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), η τιµή
πρέπει να έχει επιτευχθεί το αργότερο, δέκα ηµερολογιακά έτη µετά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η παραµετρική τιµή για ολικά τριαλογονοµεθάνια
πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και µέχρι δέκα έτη µετά την
έναρξη ισχύος της, είναι 150 µg/l.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να λαµβάνονται όλα τα δέοντα µέτρα για την όσο το
δυνατόν µεγαλύτερη µείωση της συγκέντρωσης των τριαλογονοµεθανίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της
παραµετρικής τιµής.
Όταν εφαρµόζουν µέτρα για την επίτευξη της τιµής αυτής, τα κράτη µέλη δίνουν
προοδευτικά την προτεραιότητα στις περιοχές µε τις υψηλότερες συγκεντρώσεις τριαλογονοµεθανίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
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ΜΕΡΟΣ Γ
Ενδεικτικές παράµετροι
Παράµετρος

Παραµετρική τιµή

Μονάδα

Σηµειώσεις

Αργίλιο

200

µg/l

Αµµώνιο

0,50

mg/l

Χλωριούχα άλατα

250

mg/l

Σηµείωση 1

Clostridium perfringens (συµπεριλαµβανοµένων των σπορίων)

0

αριθµός/
100 ml

Σηµείωση 2

Χρώµα

Αποδεκτό για
τους καταναλωτές
και άνευ
ασυνήθους µεταβολής

Αγωγιµότητα

2 500

µS cm−1
στους 20 ºC

Σηµείωση 1

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου

≥ 6,5 και ≤ 9,5

µονάδες
pH

Σηµειώσεις 1 και 3

Σίδηρος

200

µg/l

Μαγγάνιο

50

µg/l

Οσµή

Αποδεκτή στους
καταναλωτές και
άνευ ασυνήθους
µεταβολής

Οξειδωσιµότητα

5,0

mg/l O2

Σηµείωση 4

Θειικά άλατα

250

mg/l

Σηµείωση 1

Νάτριο

200

mg/l

Γεύση

Αποδεκτή στους
καταναλωτές και
άνευ ασυνήθους
µεταβολής

Αριθµός αποικιών σε 22ºC

Άνευ ασυνήθους
µεταβολής

Κολοβακτηριοειδή

0

Ολικός
(TOC)

οργανικός

άνθρακας

Θολότητα

αριθµός/
100 ml

Σηµείωση 5

Άνευ ασυνήθους
µεταβολής

Σηµείωση 6

Αποδεκτή στους
καταναλωτές και
άνευ ασυνήθους
µεταβολής

Σηµείωση 7

ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Παράµετρος

Παραµετρική τιµή

Μονάδα

Σηµειώσεις

Τρίτιο

100

becquerel/l

Σηµείωσεις 8 και 10

Ολική ενδεικτική δόση

0,10

mSv/έτος

Σηµειώσεις 9 και 10

Σηµείωση 1:

Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό
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Σηµείωση 2:

Η παράµετρος αυτή χρειάζεται να µετράται µόνον όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό. Σε περίπτωση µη τήρησης της παραµετρικής αυτής τιµής,
τα κράτη µέλη εξετάζουν την παροχή νερού για να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει ενδεχόµενος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας παθογόνων
µικροοργανισµών, όπως π.χ. Cryptosporidium. Τα κράτη µέλη περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών στην έκθεση που υποβάλλουν σύµφωνα µε το άρθρο 13
παράγραφος 2.

Σηµείωση 3:

Για το στάσιµο νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η κατώτατη τιµή µπορεί να
µειώνεται σε 4,5 µονάδες pH.
Για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία και έχει φυσική περιεκτικότητα σε ή
είναι τεχνητά εµπλουτισµένο µε διοξείδιο του άνθρακα, η ελάχιστη τιµή µπορεί να είναι
κατώτερη.

Σηµείωση 4:

Η παράµετρος αυτή δεν χρειάζεται να µετράται εφόσον αναλύεται η παράµετρος ολικού
οργανικού άνθρακα.

Σηµείωση 5:

Για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η µονάδα είναι: αριθµός/250 ml.

Σηµείωση 6:

Η παράµετρος αυτή δεν χρειάζεται να µετράται για παροχές κάτω των 10 000 m3 ηµερησίως.

Σηµείωση 7:

Σε περίπτωση επεξεργασίας επιφανειακών υδάτων, τα κράτη µέλη επιδιώκουν παραµετρική τιµή που δεν υπερβαίνει την 1,0 NTU (νεφελοµετρική µονάδα θολότητας) στο νερό
που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Σηµείωση 8:

Οι συχνότητες ελέγχου θα περιληφθούν αργότερα στο παράρτηµα II.

Σηµείωση 9:

Εξαιρουµένου του τριτίου, του καλίου −40, του ραδονίου και των προϊόντων διάσπασης
του ραδονίου. Οι συχνότητες ελέγχου, οι µέθοδοι παρακολούθησης και οι πλέον
κατάλληλες θέσεις για τα σηµεία παρακολούθησης θα καθοριστούν αργότερα στο
παράρτηµα II.

Σηµείωση 10:

1. Οι απαιτούµενες από τη σηµείωση 8 προτάσεις για τις συχνότητες ελέγχου και η
σηµείωση 9 για τις συχνότητες ελέγχου, τις µεθόδους παρακολούθησης και τις πλέον
κατάλληλες θέσεις για τα σηµεία παρακολούθησης στο παράρτηµα II εγκρίνονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12. Κατά την κατάρτιση των
προτάσεων αυτών, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της, µεταξύ άλλων, τις σχετικές διατάξεις δυνάµει της υφιστάµενης νοµοθεσίας ή τα κατάλληλα προγράµµατα
παρακολούθησης, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων παρακολούθησης που
προκύπτουν από αυτό. Η Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις αυτές το αργότερο εντός
δεκαοκτών µηνών µετά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας.
2. ∆εν απαιτείται από ένα κράτος µέλος να ελέγχει το πόσιµο ύδωρ για τρίτιο ή ραδιενέργεια για να καθορίσει ολική ενδεικτική δόση, εφόσον, βάσει άλλης
παρακολούθησης, είναι ικανοποιηµένο από το γεγονός ότι τα επίπεδα του τριτίου ή η
ολική ενδεικτική δόση στο νερό είναι αρκετά κάτω από την παραµετρική τιµή. Στην
περίπτωση αυτή, ανακοινώνει τους λόγους της απόφασής του στην Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων αυτής της άλλης παρακολούθησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Αναλυόµενες παράµετροι
1. ∆οκιµαστική παρακολούθηση
Σκοπός της δοκιµαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται, σε
τακτική βάση, στοιχεία για την οργανοληπτική και µικροβιολογική
ποιότητα του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς
και πληροφορίες για την αποτελεσµατικότητα της επεξεργασίας του
ποσίµου ύδατος (ιδίως της απολύµανσης) εφόσον γίνεται, ώστε να
διαπιστωθεί κατά πόσον το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τηρεί τις
σχετικές παραµετρικές τιµές της παρούσας οδηγίας.
Οι ακόλουθες παράµετροι υπόκεινται σε δοκιµαστική παρακολούθηση.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προσθέτουν και άλλες παραµέτρους στον
πίνακα αυτόν εάν το κρίνουν σκόπιµο.
Αργίλιο (σηµείωση 1)
Αµµώνιο
Χρώµα
Αγωγιµότητα
Clostridium
Perfringens
(σηµείωση 2)

(συµπεριλαµβανοµένων

των

σπορίων)

Escherichia coli (E. coli)
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου
Σίδηρος (σηµείωση 1)
Νιτρώδη άλατα (σηµείωση 3)
Οσµή
Pseudomonas aeruginosa (σηµείωση 4)
Γεύση
Αριθµός αποικιών σε 22 ºC και 37 ºC (σηµείωση 4)
Κολοβακτηριοειδή
Θολότητα
Σηµείωση 1:

Απαιτείται µόνον όταν χρησιµοποιείται ως κροκιδωτικό (*).

Σηµείωση 2:

Απαιτείται µόνον όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από
επιφανειακό νερό (*).

Σηµείωση 3:

Απαιτείται µόνον όταν για την απολύµανση γίνεται χλωραµίνωση (*).

Σηµείωση 4:

Απαιτείται µόνον για νερό που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες
ή σε δοχεία.
(*) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παράµετροι περιλαµβάνονται στον πίνακα της ελεγκτικής παρακολούθησης..

2. Ελεγκτική παρακολούθηση
Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται όλες
οι παραµετρικές τιµές της παρούσας οδηγίας. Όλες οι παράµετροι
που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3,
υπόκεινται σε ελεγκτική παρακολούθηση, εκτός αν οι αρµόδιες αρχές
αποφανθούν, για χρονική περίοδο που καθορίζουν οι ίδιες, ότι µια
παράµετρος δεν υπάρχει πιθανότης να εµφανισθεί σε µία δεδοµένη
παροχή νερού σε συγκεντρώσεις οι οποίες θα δηµιουργούσαν κίνδυνο
παραβιάσης της αντίστοιχης παραµετρικής τιµής. Η παράγραφος αυτή
δεν ισχύει για τις παραµέτρους σχετικά µε τη ραδιενέργεια, οι οποίες,
υπό τους όρους των σηµειώσεων 8, 9 και 10 του παραρτήµατος I µέρος
Γ, παρακολουθούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις παρακολούθησης που
θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 12.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1
Ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας και αναλύσεων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται από δίκτυο διανοµής ή από βυτίο ή
χρησιµοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίµων
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν δείγµατα από τα σηµεία τήρησης που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ώστε να εξασφαλίζουν ότι το νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις της
οδηγίας. Ωστόσο, σε περίπτωση δικτύου διανοµής, τα κράτη µέλη
µπορούν να λαµβάνουν δείγµατα εντός της ζώνης παροχής ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας για συγκεκριµένες παραµέτρους εφόσον είναι
δυνατόν να αποδειχθεί ότι δεν θα υπήρχε δυσµενής µεταβολή της µετρούµενης τιµής της συγκεκριµένης παραµέτρου.
Όγκος διανεµόµενου ή
παραγόµενου νερού
ηµερησίως σε µια ζώνη
παροχής
(Σηµειώσεις 1 και 2)
m3

≤ 100

∆οκιµαστική παρακολούθηση
Αριθµός δειγµάτων
ετησίως
(Σηµειώσεις 3, 4 και 5)

Ελεγκτική παρακολούθηση
Αριθµός δειγµάτων
ετησίως
(Σηµειώσεις 3 και 5)

(Σηµείωση 6)

(Σηµείωση 6)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4
+ 3 ανά 1 000 m3 και
άνω/ηµερησίως του
συνολικού όγκου

1
+ 1 ανά 3 300 m3 και
άνω/ηµερησίως του
συνολικού όγκου

> 10 000 ≤ 100 000

> 100 000

3
+ 1 ανά 10 000 m3 και
άνω/ηµερησίως του
συνολικού όγου
10
+ 1 ανά 25 000 m3 και
άνω/ηµερησίως του
συνολικού όγκου

Σηµείωση 1:

Ως ζώνη παροχής νοείται µια γεωγραφικά καθορισµένη περιοχή
εντός της οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από
µία ή περισσότερες πηγές και εντός της οποίας η ποιότητα του νερού
µπορεί να θεωρηθεί ως περίπου οµοιόµορφη.

Σηµείωση 2:

Οι όγκοι υπολογίζονται ως µέσες τιµές για ένα ηµερολογιακό έτος.
Για τον καθορισµό της ελάχιστης συχνότητας, τα κράτη µέλη
µπορούν να χρησιµοποιούν τον αριθµό κατοίκων µιας ζώνης παροχής
αντί του όγκου του νερού, θεωρώντας ότι κάθε άτοµο καταναλίσκει
200 l/ηµερησίως.

Σηµείωση 3:

Στην περίπτωση περιοδικής παροχής, βραχείας διαρκείας, η
συχνότητα παρακολούθησης του νερού που διανέµεται µε βυτία
αποφασίζεται από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.

Σηµείωση 4:

Για τις διάφορες παραµέτρους του παραρτήµατος I, τα κράτη µέλη
δύνανται να µειώνουν τον αριθµό δειγµάτων που αναφέρονται στον
πίνακα εάν:
α) οι τιµές των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται από δείγµατα
λαµβανόµενα επί περίοδο τουλάχιστον δύο συνεχών ετών είναι
σταθερές και σηµαντικώς καλύτερες από τις οριακές τιµές του
παραρτήµατος I και
β) δεν υπάρχει κάποιος παράγων που ενδέχεται να υποβιβάσει την
ποιότητα του νερού.
Η κατώτατη συχνότητα δεν πρέπει να είναι µικρότερη του 50 % του
αριθµού των δειγµάτων που αναφέρονται στον πίνακα εκτός της
ειδικής περιπτώσεως της σηµείωσης 6.

Σηµείωση 5:

Στο µέτρο του δυνατού, ο αριθµός των δειγµάτων πρέπει να κατανέµεται οµοιόµορφα στο χρόνο και το χώρο.

Σηµείωση 6:

Η συχνότητα πρέπει να αποφασίζεται από τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β2
Ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας και ανάλυσης του νερού που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση
Όγκος ηµερησίως
παραγόµενου νερού
προς πώληση σε φιάλες
ή δοχεία (*)
m3

≤ 10
> 10
> 60

≤ 60

∆οκιµαστική παρακολούθηση
Αριθµός δειγµάτων
ετησίως

Ελεγκτική παρακολούθηση
Αριθµός δειγµάτων
ετησίως

1

1

12

1

1 ανά 5 m3 και άνω/
ηµερησίως του συνολικού όγκου

1 ανά 100 m3 και άνω/
ηµερησίως του συνολικού όγκου

(*) Οι όγκοι υπολογίζονται ως µέσες τιµές για ένα ηµερολογιακό έτος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι κάθε εργαστήριο στο οποίο αναλύονται
δείγµατα διαθέτει σύστηµα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου το οποίο, από
καιρού εις καιρόν,, υποβάλλεται σε έλεγχο από πρόσωπο µη ελεγχόµενο
από το εργαστήριο και το οποίο έχει εγκρίνει η αρµόδια αρχή προς το
σκοπό αυτό.
1.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Οι κατωτέρω αρχές που διέπουν τις µεθόδους ανάλυσης µικροβιολογικών παραµέτρων δίδονται είτε ως αναφορά όταν δίδεται µέθοδος
ISO GEN ή προς καθοδήγηση, εν αναµονή της ενδεχόµενης µελλοντικής θέσπισης σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12, νέων
διεθνών µεθόδων CEN/ISO για τις παραµέτρους αυτές. Τα κράτη
µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν εναλλακτικές µεθόδους, εφόσον
τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 5.
Κολοβακτηριοειδή και Escherichia coli (E.coli) (ISO 9308-1)
Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)
Απαρίθµηση καλλιεργήσιµων µικροοργανισµών — Αριθµός αποικιών σε 22 ºC (prEN ISO 6222)
Απαρίθµηση καλλιεργήσιµων µικροοργανισµών — Αριθµός αποικιών σε 37 ºC (prEN ISO 6222)
Clostridium perfringens (συµπεριλαµβανοµένων των σπορίων)
∆ιήθηση από µεµβράνη και στη συνέχεια επώαση της µεµβράνης
υπό αναερόβιες συνθήκες σε θρεπτικό υλικό Clostridium perfringens
(σηµείωση 1) σε 44 ± 1 ºC επί 21 ± 3 ώρες. Μέτρηση των σκοτεινών
κίτρινων αποικιών που µετατρέπονται σε ροζ ή κόκκινες µετά από
έκθεση σε ατµούς υδροξειδίου του αµµωνίου επί 20 έως 30 δευτερόλεπτα.
Σηµείωση 1:

Το «θρεπτικό υλικό Clostridium perfringens» περιέχει:
Βασικό θρεπτικό υλικό
Τρυπτόζη

30 g

Εκχύλισµα µυκήτων

20 g

Σακχαρόζη
Υδροχλωριούχος
κυστεϊνη

5g
L-

1g

MgSO4 · 7Η2Ο

0,1 g

Ιώδες βρωµοκρεζόλης

40 g

Άγαρ

15 g

Ύδωρ

1 000 ml

Τα συστατικά του βασικού θρεπτικού υλικού
διαλύονται και το pH προσαρµόζεται σε 7,6. Το υλικό
αποστειρώνεται σε αυτόκλειστο στους 121 ºC επί 15
λεπτά. το θρεπτικό υλικό ψύχεται και προστίθενται:
D-κυκλοσερίνη

400 mg

Β-θειική πολυµυξίνη

25 mg

Ινδοξυλο-β-D-γλυκοζίδιο διαλυµένο σε 8 ml
αποστειρωµένου νερού
πριν την προσθήκη

60 mg

∆ιάλυµα 0,5 % διφωσφορικής
φαινολοφθαλεϊνης αποστειρωµένο
µε διήθηση

20 ml

∆ιάλυµα 4,5 % διφωσφορικού FeCl3 · 6H2O

2 ml
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2.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

2.1. Για τις ακόλουθες παραµέτρους, τα καθοριζόµενα χαρακτηριστικά
επιδόσεων είναι τέτοια ώστε µε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο
ανάλυσης να είναι, τουλάχιστον, δυνατόν να µετρώνται συγκεντρώσεις ίσες προς την παραµετρική τιµή µε την οριζόµενη πιστότητα,
ακρίβεια και τα οριζόµενα όρια ανίχνευσης. Όποια και να είναι η
ευαισθησία της χρησιµοποιουµένης µεθόδου ανάλυσης, το αποτέλεσµα εκφράζεται χρησιµοποιώντας τουλάχιστον τον ίδιο αριθµό
δεκαδικών ψηφίων µε την παραµετρική τιµή του παραρτήµατος I
µέρη Β και Γ.

Παράµετροι

Πιστότητα
% της παραµετρικής
τιµής
(Σηµείωση
1)

Ακρίβεια %
της παραµετρικής τιµής
(Σηµείωση
2)

Όριο ανίχνευσης %
της παραµετρικής τιµής
(Σηµείωση
3)

Ακρυλαµίδιο

Συνθήκες

Σηµειώσεις

Ελέγχεται µε
βάση τις
προδιαγραφές
του προϊόντος

Αργίλιο

10

10

10

Αµµώνιο

10

10

10

Αντιµόνιο

25

25

25

Αρσενικό

10

10

10

Βενζο-α-πυρένιο

25

25

25

Βενζόλιο

25

25

25

Βόριο

10

10

10

Βρωµικά άλατα

25

25

25

Κάδµιο

10

10

10

Χλωριούχα
άλατα

10

10

10

Χρώµιο

10

10

10

Αγωγιµότητα

10

10

10

Χαλκός

10

10

10

Κυανιούχα άλατα

10

10

10

1,2-διχλωροαιθιοάνιο

25

25

10

Επιχλωρυδρίνη

Σηµείωση 4

Ελέγχεται µε
βάση τις
προδιαγραφές
του προϊόντος

Φθοριούχα άλατα

10

10

10

Σίδηρος

10

10

10

Μόλυβδος

10

10

10

Μαγγάνιο

10

10

10

Υδράργυρος

20

10

20
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Πιστότητα
% της παραµετρικής
τιµής
(Σηµείωση
1)

Ακρίβεια %
της παραµετρικής τιµής
(Σηµείωση
2)

Όριο ανίχνευσης %
της παραµετρικής τιµής
(Σηµείωση
3)

Νικέλιο

10

10

10

Νιτρικά άλατα

10

10

10

Νιτρώδη άλατα

10

10

10

Οξειδωσιµότητα

25

25

10

Σηµείωση 5

Παρασιτοκτόνα

25

25

25

Σηµείωση 6

Πολυκυκλικοί
αρωµατικοί
υδρογονάνθρακες

25

25

25

Σηµείωση 7

Σελήνιο

10

10

10

Νάτριο

10

10

10

Θειικά άλατα

10

10

10

Τετραχλωροαιθένιο

25

25

10

Σηµείωση 8

Τριχλωροαιθένιο

25

25

10

Σηµείωση 8

Ολικά τριαλογονοµεθάνια

25

25

10

Σηµείωση 7

Παράµετροι

Βινυλοχλωρίδιο

Συνθήκες

Ελέγχεται µε
βάση τις
προδιαγραφές
του προϊόντος

2.2. Για τη συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, τα οριζόµενα χαρακτηριστικά επιδόσεων είναι τέτοια ώστε µε τη χρησιµοποοιούµενη
µέθοδο ανάλυσης να είναι δυνατόν να µετρώνται συγκεντρώσεις
ίσες προς την παραµετρική τιµή µε πιστότητα 0,2 µονάδων pH και
ακρίβεια 0,2 µονάδων pH.
Σηµείωση 1 (*): Πιστότητα είναι το συστηµατικό σφάλµα και είναι η διαφορά
µεταξύ της µέσης τιµής µεγάλου αριθµού επαναλαµβανόµενων
µετρήσεων και της πραγµατικής τιµής.
Σηµείωση 2 (*): Ακρίβεια είναι το τυχαίο σφάλµα και εκφράζεται συνήθως ως
η κανονική απόκλιση (εντός και µεταξύ µιας οµάδας) του
φάσµατος αποτελεσµάτων γύρω από το µέσο όρο. Αποδεκτή
ακρίβεια είναι η διπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση.

Σηµείωση 3:

(*) Οι όροι αυτοί προσδιορίζονται περαιτέρω στο πρότυπο
ISO 5725.
Όριο ανίχνευσης είναι
— η τριπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση, εντός µιας οµάδας,
ενός φυσικού δείγµατος που περιέχει µικρή συγκέντρωση
της παραµέτρου
ή
— η πενταπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση, εντός µιας
οµάδας, ενός τυφλού δείγµατος.

Σηµείωση 4:

Η µέθοδος προσδιορίζει ολικά κυανιούχα άλατα κάθε µορφής.

Σηµείωση 5:

Η οξείδωση πραγµατοποιείται για 10 λεπτά σε 100 ºC µε τη
χρησιµοποίηση υπερµαγγανικών αλάτων, σε όξινο περιβάλλον.

Σηµείωση 6:

Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για κάθε επιµέρους
παρασιτοκτόνο και εξαρτώνται από το συγκεκριµένο παρασιτοκτόνο. Προς το παρόν, ενδέχεται να µην είναι δυνατόν να
επιτευχθεί το όριο ανίχνευσης για όλα τα παρασιτοκτόνα,

Σηµειώσεις
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αλλά τα κράτη µέλη πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη του
στόχου αυτού.

3.

Σηµείωση 7:

Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιµέρους ουσίες
που ορίζονται στο 25 % της παραµετρικής τιµής του παραρτήµατος I.

Σηµείωση 8:

Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιµέρους ουσίες
που ορίζονται στο 50 % της παραµετρικής τιµής του παραρτήµατος I.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΟΠΟΙΕΣ

∆ΕΝ

ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ

Χρώµα
Οσµή
Γεύση
Συνολικός οργανικός άνθρακας
Θολότητα (σηµείωση 1)
Σηµείωση 1:

Για την παρακολούθηση της θολότητας του επιεξεργασµένου
επιφανειακού νερού τα οριζόµενα χαρακτηριστικά επιδόσεων
οφείλουν να παρέχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα µέτρησης
συγκεντρώσεων ίσων προς την παραµετρική τιµή µε πιστότητα
25 %, ακρίβεια 25 % και όριο ανίχνευσης 25 %.

▼B

Άρθρο 21

Άρθρο 20

Άρθρο 19

Άρθρο 18

Άρθρο 17

Άρθρο 16

Άρθρο 15

Τροποποιηµένο µε ισχύ από
1.1.1981

(Προσαρµογή λόγω της
προσχώρησης της Ελλάδας)

Μεταγραφή 17.7.1982
Εφαρµογή 17.7.1985
Όλα τα κράτη µέλη εκτός
της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και των νέων Länder
της Γερµανίας

Άρθρα 1 έως 14

Οδηγία 81/858/ΕΟΚ

Οδηγία 80/778/ΕΟΚ
µεταγραφή
εφαρµογή
µετα1.1.1986
γραφή
εφαρµογή
1.1.1986
1.1.1989

1.1.1986

Τροποποιηµένο

Τροποποιηµένο µε ισχύ από
1.1.1986

Πορτογαλία:

Ισπανία:

Πράξη προσχώρησης της Ισπανίας
και της Πορτογαλίας

Τροποποιηµένο

Εφαρµογή 31.12.1995

Οδηγία 90/656/ΕΟΚ για τα νέα
Länder της Γερµανίας
1.1.1995
1.1.1995
1.1.1995
1.1.1995
1.1.1995
1.1.1995

της
και της

Τροποποιηµένο µε ισχύ από
1.1.1995

Πράξη
προσχώρησης
Αυστρίας, της Φινλανδίας
Σουηδίας
Αυστρία:
µεταγραφή
εφαρµογή
Φινλανδία: µεταγραφή
εφαρµογή
Σουηδία:
µεταγραφή
εφαρµογή

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Παρεµβολή του άρθρου
17α

Οδηγία 91/692/ΕΟΚ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Παρούσα οδηγία

Οδηγία 80/778/ΕΟΚ

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

—

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

—

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)

—

Άρθρο 3 παράγραφος 3

—

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 6

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 11

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση

—

Άρθρο 5 παράγραφος 3

—

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3

—

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

—

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 4

—

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 12 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφος 6

—

Άρθρο 8

—

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 1 και άρθρο 10
παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφοι 2 έως 6

—

Άρθρο 9 παράγραφος 7

Άρθρο 9 παράγραφος 2 και άρθρο 10
παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 8

—

Άρθρο 10

Άρθρο 8

Άρθρο 11 παράγραφος 1

—

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 13

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 14
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Παρούσα οδηγία

Οδηγία 80/778/ΕΟΚ

Άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 15

Άρθρο 13 παράγραφος 1

—

Άρθρο 13 παράγραφοι 2 έως 5

Άρθρο 17 στοιχείο α) (παρεµβάλλεται µε την
οδηγία 91/692/ΕΟΚ)

Άρθρο 14

Άρθρο 19

Άρθρο 15

Άρθρο 20

Άρθρο 16

—

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 18

—

Άρθρο 19

Άρθρο 21

