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Ã∆ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤÃΥ ΣΥΜΒÃΥΛΙÃΥ

της 3ης ΝïεµâρÝïυ 1998

σøετικÀ µε την πïιÞτητα τïυ νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης

ΤÃ ΣΥΜΒÃΥΛΙÃ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îøïντας υπÞψη:

τη συνθη� κη για την Ýδρυση της Ευρωπαϊκη� ς ΚïινÞτητας,
και ιδÝως τï Àρθρï 130 Σ παρÀγραæïς 1,

την πρÞταση της Επιτρïπη� ς (1),

τη γνω� µη της Ãικïνïµικη� ς και Κïινωνικη� ς Επιτρïπη� ς (2),

τη γνω� µη της Επιτρïπη� ς των Περιæερειω� ν (3),

ΑπïæασÝúïντας συ� µæωνα µε τη διαδικασÝα πïυ πρïâλε� πε-
ται στï Àρθρï 189 Γ (4),

Εκτιµω� ντας:

(1) Þτι επιâÀλλεται η πρïσαρµïγη� στην επιστηµïνικη�
και τεøνïλïγικη� πρÞïδï της ïδηγÝας 80/778/ΕÃΚ
τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 15ης ΙïυλÝïυ 1980, περÝ της
πïιÞτητας τïυ πÞσιµïυ νερïυ� (5)¯ Þτι, µε âÀση την
εµπειρÝα πïυ απïκτη� θηκε απÞ την εæαρµïγη� της
πρïαναæερÞµενης ïδηγÝας, απαιτεÝται η εκπÞνηση
τïυ ενδεδειγµε� νïυ ελαστικïυ� και διαæανïυ� ς νïµι-
κïυ� πλαισÝïυ ω� στε να µπïρïυ� ν τα κρÀτη µε� λη να
επιλυ� ïυν τα πρïâλη� µατα τη� ρησης των πρïδιαγρα-
æω� ν¯ Þτι, επιπλε�ïν, η ïδηγÝα αυτη� θα πρε� πει να
επανεêετασθεÝ υπÞ τï πρÝσµα της συνθη� κης για την
Ευρωπαϊκη� Îνωση, και ιδÝως της αρøη� ς της επικïυ-
ρικÞτητας¯

(2) Þτι, παρÀλληλα µε τις διατÀêεις τïυ Àρθρïυ 3 Β της
συνθη� κης, πïυ ïρÝúει Þτι η δρÀση της ΚïινÞτητας
δεν υπερâαÝνει να αναγκαÝα Þρια για την επÝτευêη
των στÞøων της συνθη� κης, απαιτεÝται η αναθεω� ρηση
της ïδηγÝας 80/778/ΕÃΚ ω� στε να καταστεÝ εæικτη� η
τη� ρηση των âασικω� ν πïιïτικω� ν και υγειïνïµικω� ν
παραµε� τρων, παρε� øïντας στα κρÀτη µε� λη 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) Γνω� µη τïυ Ευρωπαϊκïυ� ΚïινïâïυλÝïυ της 12ης ∆εκεµâρÝïυ

1996 (ΕΕ C 20 της 20.1.1997, σ. 133), κïινη� θε� ση τïυ Συµâïυ-
λÝïυ της 19ης ∆εκεµâρÝïυ 1998 (ΕΕ C 91 της 26.3.1998, σ. 1)
και απÞæαση τïυ Ευρωπαϊκïυ� ΚïινïâïυλÝïυ της 13ης Μαιïυ
1998 (ΕΕ C 167 της 1.6.1998, σ. 92).

(5) ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 11¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀêη πρïσøω� ρησης τïυ 1994.

θερÝα να πρïσθε� τïυν και Àλλες παραµε� τρïυς, Þπïυ
øρειÀúεται¯

(3) Þτι, συ� µæωνα µε την αρøη� της επικïυρικÞτητας, η
δρÀση της ΚïινÞτητας πρε� πει να υπïστηρÝúει και να
συµπληρω� νει τη δρÀση πïυ αναλαµâÀνïυν ïι αρµÞ-
διες αρøε� ς στα κρÀτη µε� λη¯

(4) Þτι, συ� µæωνα µε την αρøη� της επικïυρικÞτητας, ïι
æυσικε� ς και κïινωνικïïικïνïµικε� ς διαæïρε� ς µεταêυ�
των διαæÞρων περιïøω� ν της Îνωσης επιâÀλλïυν τη
λη� ψη των περισσïτε� ρων απïæÀσεων σøετικÀ µε
ελε� γøïυς, αναλυ� σεις και µε� τρα αντιµετω� πισης των
πρïâληµÀτων, τη� ρησης των πρïδιαγραæω� ν, σε τïπι-
κÞ, περιæερειακÞ η� εθνικÞ επÝπεδï, στï âαθµÞ κατÀ
τïν ïπïÝï ïι διαæïρε� ς αυτε� ς δεν αæαιρïυ� ν την αêÝα
της εγκαθÝδρυσης τïυ πλαισÝïυ νïµïθετικω� ν, κανï-
νιστικω� ν και διïικητικω� ν διατÀêεων πïυ θεσπÝúεται
στην παρïυ� σα ïδηγÝα¯

(5) Þτι επιâÀλλεται η θε� σπιση κïινïτικω� ν πρïδιαγρα-
æω� ν για âασικε� ς και πρïληπτικε� ς πïιïτικε� ς παρα-
µε� τρïυς σε θε� µατα υγεÝας, για τï νερÞ πïυ πρïïρÝ-
úεται για ανθρω� πινη κατανÀλωση, πρïκειµε� νïυ να
καθïρισθïυ� ν ïι πρïς επÝτευêη ελÀøιστïι πïιïτικïÝ
περιâαλλïντικïÝ στÞøïι, σε συνδυασµÞ και µε Àλλα
κïινïτικÀ µε� τρα, ω� στε να διατηρεÝται και να πρïω-
θεÝται η αειæÞρïς øρη� ση τïυ νερïυ� πïυ πρïïρÝúεται
για ανθρω� πινη κατανÀλωση¯

(6) Þτι, λÞγω της σηµασÝας για την ανθρω� πινη υγεÝα της
πïιÞτητας τïυ νερïυ� πïυ πρïïρÝúεται για ανθρω� πι-
νη κατανÀλωση, επιâÀλλεται να θεσπισθïυ� ν σε κïι-
νïτικÞ επÝπεδï ïι âασικε� ς πïιïτικε� ς πρïδιαγραæε� ς
µε τις ïπïÝες πρε� πει να συµµïρæω� νεται τï νερÞ πïυ
πρïïρÝúεται για τï σκïπÞ αυτÞ¯

(7) Þτι επιâÀλλεται να συµπεριληæθεÝ και τï νερÞ πïυ
øρησιµïπïιεÝται στη âιïµηøανÝα παραγωγη� ς τρïæÝ-
µων εκτÞς αν διαπιστω� νεται Þτι η øρησιµïπïÝηση
τε� τïιïυ νερïυ� δεν επηρεÀúει την υγιεινÞτητα τïυ
τελικïυ� πρïϊÞντïς¯

(8) Þτι για να τηρïυ� νται ïι πïιïτικε� ς πρïδιαγραæε� ς για
τï πÞσιµï νερÞ απÞ τις επιøειρη� σεις υ� δρευσης, θα
πρε�πει να διασæαλιστεÝ µε τα κατÀλληλα µε� τρα
πρïστασÝας η καθαρÞτητα των επιæανειακω� ν και
υπïγεÝων υδÀτων¯ Þτι ï σκïπÞς αυτÞς µπïρεÝ επÝσης
να εêασæαλισθεÝ µε κατÀλληλα µε� τρα επεêεργασÝας
τïυ νερïυ� πριν απÞ τη διÀθεση� τïυ¯
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(9) Þτι η συνïøη� της ευρωπαϊκη� ς πïλιτικη� ς για τα υ� δα-
τα πρïυMπïθε� τει την ε� κδïση κατÀλληλης ïδηγÝας-
πλαισÝïυ για τα υ� δατα σε ευ� θετï øρÞνï¯

(10) Þτι επιâÀλλεται να απïκλεισθïυ� ν απÞ τï πεδÝï
εæαρµïγη� ς της παρïυ� σας ïδηγÝας τα æυσικÀ µεταλ-
λικÀ νερÀ και τα νερÀ æαρµακευτικω� ν ιδιïτη� των
αæïυ� ε� øïυν θεσπισθεÝ ειδικïÝ κανÞνες για αυτïυ� ς
τïυς τυ� πïυ νερïυ� ¯

(11) Þτι øρειÀúïνται µε� τρα για να µπïρïυ� ν να επιτευ-
øθïυ� ν Þλες ïι Àµεσα σøετικε� ς µε την υγεÝα παρÀµε-
τρïι και Àλλες παρÀµετρïι, Þπïυ διαπιστω� νεται
υπïâÀθµιση της πïιÞτητας¯ Þτι επιπλε� ïν τε� τïια µε� -
τρα θα πρε�πει να συντïνÝúïνται κατÀλληλα µε την
εæαρµïγη� της ïδηγÝας 91/414/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ,
της 15ης ΙïυλÝïυ 1991, σøετικÀ µε τη διÀθεση στην
αγïρÀ æυτïπρïστατευτικω� ν πρïϊÞντων (1), και της
ïδηγÝας 98/8/ΕΚ τïυ Ευρωπαϊκïυ� ΚïινïâïυλÝïυ και
τïυ ΣυµâïυλÝïυ της 18ης ΦεâρïυαρÝïυ 1998 σøετικÀ
µε τη διÀθεση στην αγïρÀ âιïκτÞνων πρïϊÞν-
των (2)¯

(12) Þτι επιâÀλλεται να καθïρισθïυ� ν ιδιαÝτερες παραµε-
τρικε� ς τιµε� ς για ïυσÝες σηµαντικε� ς στην ΚïινÞτητα,
σε αρκετÀ αυστηρÀ επÝπεδα ω� στε να εêασæαλÝúεται
η επÝτευêη των στÞøων της παρïυ� σας ïδηγÝας¯

(13) Þτι ïι παραµετρικε� ς τιµε� ς âασÝúïνται στην υπÀρøïυ-
σα επιστηµïνικη� εµπειρÝα και Þτι η αρøη� της πρï-
ληπτικη� ς δρÀσης, ελη� æθη επÝσης υπÞψη¯ Þτι ïι τιµε� ς
αυτε� ς επιλε� øθησαν ω� στε να εêασæαλÝúεται η ασæα-
λη� ς διÀ âÝïυ κατανÀλωση νερïυ� πïυ πρïïρÝúεται
για ανθρω� πινη κατανÀλωση, επιτυγøÀνïντας ε� τσι
υψηλÞ επÝπεδï πρïστασÝας της υγεÝας¯

(14) Þτι θα πρε� πει να επιτευøθεÝ ισïρρïπÝα για την πρÞ-
ληψη τÞσï των µικρïâιïλïγικω� ν Þσï και των øηµι-
κω� ν κινδυ� νων¯ Þτι, πρïς τïυ� τï, και µε âÀση µελλï-
ντικη� επανεêε� ταση των παραµετρικω� ν τιµω� ν, η
κατÀρτιση των παραµετρικω� ν τιµω� ν πïυ θα εæαρ-
µÞúïνται στï νερÞ πïυ πρïïρÝúεται για ανθρω� πινη
κατανÀλωση θα πρε� πει να âασÝúεται σε κριτη� ρια
δηµÞσιας υγεÝας και σε µε� θïδï αêιïλÞγησης τïυ
κινδυ� νïυ¯

(15) Þτι, πρïς τï παρÞν, δεν υπÀρøïυν επαρκεÝς απïδεÝ-
êεις στις ïπïÝες θα µπïρïυ� σαν να âασισθïυ� ν παρα-
µετρικε� ς τιµε� ς για τις øηµικε� ς ïυσÝες πïυ διαταρÀσ-
σïυν τη λειτïυργÝα των ενδïκρινω� ν αδε� νων, εντεÝνε-
ται Þµως η ανησυøÝα για τις πιθανε� ς επιπτω� σεις
âλαâερω� ν για την υγεÝα ïυσιω� ν στα ανθρω� πινα Þντα
και στην Àγρια úωη� ¯

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 96/68/ΕΚ της Επιτρïπη� ς (ΕΕ L 277
της 30.10.1996, σ. 25).

(2) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(16) Þτι ιδÝως ïι πρïδιαγραæε� ς πïυ παραρτη� µατïς I
âασÝúïνται γενικÀ στις κατευθυντη� ριες γραµµε� ς της
ΠαγκÞσµιας ÃργÀνωσης ΥγεÝας για την πïιÞτητα
τïυ πÞσιµïυ νερïυ� , καθω� ς και στη γνω� µη της επι-
στηµïνικη� ς συµâïυλευτικη� ς επιτρïπη� ς της Επιτρï-
πη� ς για την εêε� ταση της τïêικÞτητας και της ïικïτï-
êικÞτητας των øηµικω� ν ïυσιω� ν¯

(17) Þτι επιâÀλλεται τα κρÀτη µε� λη να καθïρÝúïυν τιµε� ς
Àλλων πρÞσθετων παραµε� τρων µη συµπεριλαµâανï-
µε� νων στï παρÀρτηµα I, Þπïυ τï κρÝνïυν σκÞπιµï
για να πρïστατευ� ïυν την ανθρω� πινη υγεÝα στï ε� δα-
æÞς τïυς¯

(18) Þτι τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να ïρÝσïυν τιµε� ς για
Àλλες πρÞσθετες παραµε� τρïυς πïυ δεν περιλαµâÀ-
νïνται στï παρÀρτηµα I, Þταν αυτÞ κρÝνεται απα-
ραÝτητï για λÞγïυς πïυ αæïρïυ� ν την εêασæÀλιση
της πïιÞτητας της παραγωγη� ς, διανïµη� ς και επιθεω� -
ρησης τïυ νερïυ� πïυ πρïïρÝúεται για ανθρω� πινη
κατανÀλωση¯

(19) Þτι, Þταν τα κρÀτη µε� λη κρÝνïυν απαραÝτητï να
θεσπÝσïυν πρïδιαγραæε� ς αυστηρÞτερες απÞ εκεÝνες
πïυ ïρÝúïνται στï παρÀρτηµα I µε� ρη Α και Β, η�
πρïδιαγραæε� ς για πρÞσθετες παραµε� τρïυς πïυ δεν
περιλαµâÀνïνται στï παρÀρτηµα I αλλÀ εÝναι απα-
ραÝτητες για την πρïστασÝα της ανθρω� πινης υγεÝας,
κïινïπïιïυ� ν τις εν λÞγω πρïδιαγραæε� ς στην Επιτρï-
πη� ¯

(20) Þτι τα κρÀτη µε� λη εÝναι υπïøρεωµε� να, Þταν θεσπÝ-
úïυν η� διατηρïυ� ν αυστηρÞτερα µε� σα πρïστασÝας,
να τηρïυ� ν τις αρøε� ς και τïυς κανÞνες της συνθη� κης,
Þπως ε� øïυν ερµηνευθεÝ απÞ τï ∆ικαστη� ριï¯

(21) Þτι ïι παραµετρικε� ς τιµε� ς πρε� πει να τηρïυ� νται στï
σηµεÝï Þπïυ τï νερÞ πïυ πρïïρÝúεται για ανθρω� πι-
νη κατανÀλωση διατÝθεται στïν κατÀλληλï κατανα-
λωτη� ¯

(22) Þτι η πïιÞτητα τïυ νερïυ� πïυ πρïïρÝúεται για
ανθρω� πινη κατανÀλωση µπïρεÝ να επηρεÀúεται απÞ
τï συ� στηµα κατ’ ïÝκïν διανïµη� ς¯ Þτι, επιπλε� ïν,
αναγνωρÝúεται Þτι η ευθυ� νη για τï συ� στηµα κατ’
ïÝκïν διανïµη� ς και τη συντη� ρηση� τïυ, δεν µπïρεÝ να
âαρυ� νει τα κρÀτη µε� λη¯

(23) Þτι θα πρε� πει να θεσπισθïυ� ν πρïγρÀµµατα ελε� γøïυ
απÞ κÀθε κρÀτïς µε� λïς για τï νερÞ πïυ πρïïρÝúεται
για ανθρω� πινη κατανÀλωση σøετικÀ µε την τη� ρηση
των απαιτη� σεων της παρïυ� σας ïδηγÝας¯ Þτι τε� τïια
πρïγρÀµµατα ελε� γøïυ θα πρε� πει να εÝναι τα ενδε-
δειγµε� να για τις τïπικε� ς ανÀγκες και να τηρïυ� ν τις
ελÀøιστες απαιτη� σεις ελε� γøïυ πïυ θεσπÝúïνται στην
παρïυ� σα ïδηγÝα¯

(24) Þτι ïι øρησιµïπïιïυ� µενες για την πïιïτικη� ανÀλυση
τïυ νερïυ� µε� θïδïι Þταν αυτÞ πρïïρÝúεται για
ανθρω� πινη κατανÀλωση θα πρε� πει να εÝναι τε� τïιες
ω� στε να εêασæαλÝúεται η αêιïπιστÝα και συγκρισιµÞ-
τητα των λαµâανïµε� νων απïτελεσµÀτων¯
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(25) Þτι τα ïικεÝα κρÀτη µε� λη θα πρε� πει, σε περÝπτωση
µη τη� ρησης των πρïδιαγραæω� ν της παρïυ� σας ïδη-
γÝας, να πρïâαÝνïυν στη διερευ� νηση των αιτÝων και
να εêασæαλÝúïυν Þτι αναλαµâÀνεται η ενδεδειγµε� νη
επανïρθωτικη� δρÀση ω� στε να απïκαθÝσταται τï
ταøυ� τερï δυνατÞν η πïιÞτητα τïυ νερïυ� ¯

(26) Þτι εÝναι âασικη� ς σηµασÝας η πρÞληψη ενδεøÞµενων
κινδυ� νων για τη δηµÞσια υγεÝα πρïερøïµε� νων απÞ
µïλυσµε� νï νερÞ¯ Þτι θα πρε� πει να διακÞπτεται η
παρïøη� η� να περιïρÝúεται η øρη� ση τε� τïιïυ νερïυ� ¯

(27) Þτι, σε περÝπτωση µη τη� ρησης µιας παραµε� τρïυ
ενδεικτικη� ς σηµασÝας, τα ïικεÝα κρÀτη µε� λη εêε-
τÀúïυν αν η εν λÞγω µη τη� ρηση δηµιïυργεÝ κÝνδυνï
για την ανθρω� πινη υγεÝα¯ Þτι θα πρε� πει να αναλαµ-
âÀνïυν επανïρθωτικη� δρÀση πρïκειµε� νïυ να απï-
κατασταθεÝ η πïιÞτητα τïυ νερïυ� Þπïυ αυτÞ εÝναι
απαραÝτητï για την πρïστασÝα της ανθρω� πινης υγεÝ-
ας¯

(28) Þτι Þπïυ απαιτεÝται κÀπïια επανïρθωτικη� δρÀση
για την απïκατÀσταση της πïιÞτητας τïυ νερïυ�
ανθρω� πινης κατανÀλωσης, συ� µæωνα µε τï Àρθρï
130 Ρ παρÀγραæïς 2 της συνθη� κης, θα πρε� πει να
δÝδεται πρïτεραιÞτητα σε δρÀσεις πïυ αντιµετωπÝ-
úïυν τï πρÞâληµα στην πηγη� τïυ¯

(29) Þτι, υπÞ ïρισµε� νες συνθη� κες, τα κρÀτη µε� λη θα
πρε� πει να επιτρε� πεται να øïρηγïυ� ν παρεκκλÝσεις
απÞ την παρïυ� σα ïδηγÝα¯ Þτι, επιπλε�ïν, απαιτεÝται η
εκπÞνηση τïυ κατÀλληλïυ πλαισÝïυ για τις εν λÞγω
παρεκκλÝσεις, µε την επιæυ� λαêη Þτι η παρε� κκλιση
δεν ενε� øει ενδεøÞµενïυς κινδυ� νïυς για την ανθρω� πι-
νη υγεÝα και Þτι η υδρïδÞτηση για την ανθρω� πινη
κατανÀλωση της σøετικη� ς περιïøη� ς δεν εÝναι δυνα-
τÞν να διατηρηθεÝ µε κανε� να Àλλï ευ� λïγï τρÞπï¯

(30) Þτι, επειδη� κατÀ την παρασκευη� η� τη διανïµη� νερïυ�
πïυ πρïïρÝúεται για ανθρω� πινη κατανÀλωση, µπï-
ρεÝ να øρησιµïπïιïυ� νται ïρισµε� νες ïυσÝες η� ïρισµε� -
να υλικÀ, απαιτεÝται η θε� σπιση κανÞνων πïυ θα
διε� πïυν τη øρη� ση τïυς κατÀ τρÞπï ω� στε να απïæευ� -
γïνται ενδεøÞµενες ανεπιθυ� µητες δρÀσεις για την
ανθρω� πινη υγεÝα¯

(31) Þτι η επιστηµïνικη� και τεøνικη� πρÞïδïς µπïρεÝ να
απαιτη� σει τη γρη� γïρη πρïσαρµïγη� των τεøνικω� ν
απαιτη� σεων πïυ πρïâλε� πïνται στα παραρτη� µατα II
και III¯ Þτι, περαιτε� ρω, για να διευκïλυνθεÝ η εæαρ-
µïγη� των µε� τρων πïυ απαιτïυ� νται για τï σκïπÞ
αυτÞ, θα πρε� πει να πρïâλεæθεÝ διαδικασÝα µε âÀση
την ïπïÝα η Επιτρïπη� θα µπïρεÝ να θεσπÝσει πρï-
σαρµïγε� ς αυτη� ς της æυ� σεως µε την επικïυρÝα µιας
επιτρïπη� ς απïτελïυ� µενης απÞ εκπρïσω� πïυς των
κρατω� ν µελω� ν¯

(32) Þτι θα πρε� πει ïι καταναλωτε� ς να ενηµερω� νïνται
κατÀ τïν κατÀλληλï και ενδεδειγµε� νï τρÞπï σøετι-

κÀ µε την πïιÞτητα τïυ νερïυ� πïυ πρïïρÝúεται για
ανθρω� πινη κατανÀλωση, για κÀθε παρε� κκλιση πïυ
υιïθετεÝται απÞ τα κρÀτη µε� λη, καθω� ς και για κÀθε
επανïρθωτικη� δρÀση πïυ αναλαµâÀνεται απÞ τις
αρµÞδιες αρøε� ς¯ Þτι, επιπλε� ïν, θα πρε� πει να λαµâÀ-
νïνται υπÞψη ïι τεøνικε� ς και στατιστικε� ς ανÀγκες
της Επιτρïπη� ς και τï δικαÝωµα Þλων των πïλιτω� ν
στην πλη� ρη ενηµε� ρωση σøετικÀ µε την πïιÞτητα τïυ
νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης¯

(33) Þτι, σε εêαιρετικε� ς περιστÀσεις και για καθïρισµε� νες
γεωγραæικε� ς περιïøε� ς, τα κρÀτη µε� λη µπïρεÝ να
øρειασθïυ� ν µεγαλυ� τερï øρïνικÞ διÀστηµα για να
συµµïρæωθïυ� ν µε ïρισµε� νες διατÀêεις της παρïυ� -
σας ïδηγÝας¯

(34) Þτι η παρïυ� σα ïδηγÝα δεν θα πρε� πει να επηρεÀúει
τις υπïøρεω� σεις των κρατω� ν µελω� ν πïυ αæïρïυ� ν τις
πρïθεσµÝες µεταγραæη� ς στην εθνικη� νïµïθεσÝα, η�
τις πρïθεσµÝες εæαρµïγη� ς, πïυ αναæε� ρïνται στï
παρÀρτηµα IV,

Ε¥Ε∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡÃΥΣΑ Ã∆ΗΓΙΑ:

Íρθρï 1

ΣτÞøïς

1. Η παρïυ� σα ïδηγÝα αæïρÀ την πïιÞτητα τïυ νερïυ�
ανθρω� πινης κατανÀλωσης.

2. ΣτÞøïς της παρïυ� σας ïδηγÝας εÝναι η πρïστασÝα της
ανθρω� πινης υγεÝας απÞ τις δυσµενεÝς επιπτω� σεις πïυ ïæεÝ-
λïνται στη µÞλυνση τïυ νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης,
µε� σω της εêασæÀλισης Þτι εÝναι υγιεινÞ και καθαρÞ.

Íρθρï 2

ÃρισµïÝ

Για τïυς σκïπïυ� ς της παρïυ� σας ïδηγÝας νïïυ� νται ως:

1. «νερÞ ανθρω� πινης κατανÀλωσης»:

α) τï νερÞ, εÝτε στη æυσικη� τïυ κατÀσταση εÝτε µετÀ
απÞ επεêεργασÝα, πïυ πρïïρÝúεται για πÞση, µαγεÝ-
ρευµα, πρïπαρασκευη� τρïæη� ς η� Àλλες ïικιακε� ς
øρη� σεις, ανεêÀρτητα απÞ την πρïε� λευση� τïυ και
απÞ τï εÀν παρε� øεται απÞ δÝκτυï διανïµη� ς, απÞ
âυτÝï, η� σε æιÀλες η� δïøεÝα¯

â) τï νερÞ πïυ øρησιµïπïιεÝται στις επιøειρη� σεις
παραγωγη� ς τρïæÝµων για την παρασκευη� , επεêερ-
γασÝα, συντη� ρηση η� εµπïρÝα πρïϊÞντων η� ïυσιω� ν
πïυ πρïïρÝúïνται για ανθρω� πινη κατανÀλωση,
εκτÞς αν ïι αρµÞδιες εθνικε� ς αρøε� ς κρÝνïυν Þτι η
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πïιÞτητα τïυ νερïυ� δεν µπïρεÝ να επηρεÀσει την
υγιεινη� των τρïæÝµων στην τελικη� τïυς µïρæη� ¯

2. «ïικιακÀ συστη� µατα διανïµη� ς»: ï σωληνω� σεις, τα
εêαρτη� µατα και ïι συσκευε� ς πïυ ε� øïυν εγκατασταθεÝ
µεταêυ� των âρυσω� ν πïυ συνη� θως øρησιµïπïιïυ� νται
για ανθρω� πινη κατανÀλωση και τïυ δικτυ� ïυ διανïµη� ς,
αλλÀ µÞνïν εæÞσïν αυτÀ δεν υπÀγïνται στην ευθυ� νη
τïυ æïρε� α υ� δρευσης, υπÞ την ιδιÞτητÀ τïυ αυτη� .

Íρθρï 3

Εêαιρε�σεις

1. Η παρïυ� σα ïδηγÝα δεν εæαρµÞúεται:

α) στï æυσικÞ µεταλλικÞ νερÞ πïυ αναγνωρÝúεται ως
τε� τïιï απÞ τις αρµÞδιες εθνικε� ς αρøε� ς, συ� µæωνα µε την
ïδηγÝα 80/777/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 15ης ΙïυλÝïυ
1980, περÝ πρïσεγγÝσεως των νïµïθεσιω� ν των κρατω� ν
µελω� ν σøετικÀ µε την εκµετÀλλευση και τη θε� ση στï
εµπÞριï των æυσικω� ν µεταλλικω� ν νερω� ν (1)¯

â) στï νερÞ πïυ θεωρεÝται æαρµακευτικÞ ιδιïσκευ� ασµα
κατÀ την ε� ννïια της ïδηγÝας 65/65/ΕÃΚ τïυ Συµâïυ-
λÝïυ, της 26ης ΙανïυαρÝïυ 1965, περÝ της πρïσεγγÝσεως
των νïµïθετικω� ν, κανïνιστικω� ν και διïικητικω� ν διατÀ-
êεων σøετικÀ µε τα æÀρµακα (2).

2. Τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να εêαιρïυ� ν απÞ τις διατÀêεις
της παρïυ� σας ïδηγÝας:

α) τï νερÞ πïυ πρïïρÝúεται απïκλειστικÀ για σκïπïυ� ς για
τïυς ïπïÝïυς ïι αρµÞδιες αρøε� ς κρÝνïυν Þτι η πïιÞτητα
τïυ νερïυ� δεν επηρεÀúει, Àµεσα η� ε� µµεσα, την υγεÝα
των ενδιαæερÞµενων καταναλωτω� ν¯

â) τï νερÞ ανθρω� πινης κατανÀλωσης πïυ λαµâÀνεται απÞ
συγκεκριµε� νη πηγη� µε παρïøη� κÀτω των 10 m3 ηµερη-
σÝως κατÀ µε� σï Þρï η� πïυ εêυπηρετεÝ κÀτω απÞ 50
Àτïµα, εκτÞς εÀν τï νερÞ διατÝθεται στï πλαÝσιï εµπï-
ρικη� ς η� δηµÞσιας δραστηριÞτητας.

3. Τα κρÀτη µε� λη πïυ εæαρµÞúïυν τις εêαιρε� σεις της
παραγρÀæïυ 2 στïιøεÝï â) εêασæαλÝúïυν Þτι, ï ενδιαæερÞ-
µενïς πληθυσµÞς ενηµερω� νεται σøετικÀ καθω� ς και για
κÀθε ενε� ργεια πïυ µπïρεÝ να αναληæθεÝ για να πρïστατευ-
θεÝ η ανθρω� πινη υγεÝα απÞ τις δυσµενεÝς επιπτω� σεις πïυ

(1) ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 1¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 96/70/ΕΚ (ΕΕ L 299 της 23.11.1996,
σ. 26).

(2) ΕΕ L 22 της 9.2.1965, σ. 369¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 93/39/ΕÃΚ (ΕΕ L 214 της 24.8.1993,
σ. 22).

ïæεÝλïνται στη µÞλυνση τïυ νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλω-
σης. Επιπλε� ïν, Þταν ε� νας ενδεøÞµενïς κÝνδυνïς για την
ανθρω� πινη υγεÝα λÞγω της πïιÞτητας τïυ νερïυ� αυτïυ�
εÝναι πρïæανη� ς, πρε� πει να παρε� øïνται αµε� σως ïι κατÀλλη-
λες ïδηγÝες στïν ενδιαæερÞµενï πληθυσµÞ.

Íρθρï 4

Γενικε�ς υπïøρεω� σεις

1. Με την επιæυ� λαêη των υπïøρεω� σεω� ν τïυς δυνÀµει
Àλλων κïινïτικω� ν διατÀêεων, τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν τα
αναγκαÝα µε� τρα ω� στε να εêασæαλιστεÝ Þτι τï νερÞ ανθρω� -
πινης κατανÀλωσης εÝναι υγιεινÞ και καθαρÞ. Για τïυς
σκïπïυ� ς των ελαøÝστων απαιτη� σεων της παρïυ� σας ïδηγÝ-
ας, τï νερÞ ανθρω� πινης κατανÀλωσης εÝναι υγιεινÞ και
καθαρÞ εæÞσïν:

α) εÝναι απαλλαγµε� νï µικρïïργανισµω� ν και παρασÝτων,
και ïπïιωνδη� πïτε ïυσιω� ν, σε αριθµïυ� ς και συγκεντρω� -
σεις, πïυ απïτελïυ� ν ενδεøÞµενï κÝνδυνï για την
ανθρω� πινη υγεÝα και

â) πληρïÝ τις ελÀøιστες απαιτη� σεις τïυ παραρτη� µατïς I
µε� ρη Α και Β,

και εæÞσïν, συ� µæωνα µε τις σøετικε� ς διατÀêεις των Àρ-
θρων 5 ε� ως 8 και 10, τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν, συ� µæωνα
µε τη συνθη� κη, Þλα τα αναγκαÝα µε� τρα πρïκειµε� νïυ να
εêασæαλιστεÝ Þτι τï νε� ρï ανθρω� πινης κατανÀλωσης
συµµïρæïυ� ται πρïς τις απαιτη� σεις της παρïυ� σας ïδηγÝας.

2. Τα κρÀτη µε� λη εêασæαλÝúïυν Þτι τα µε� τρα πïυ λαµâÀ-
νïνται για την εæαρµïγη� των διατÀêεων της παρïυ� σας
ïδηγÝας δεν ïδηγïυ� ν, σε καµιÀ περÝπτωση, σε Àµεση η�
ε� µµεση υπïâÀθµιση της σηµερινη� ς πïιÞτητας τïυ νερïυ�
ανθρω� πινης κατανÀλωσης, στï µε� τρï πïυ αυτÞ αæïρÀ την
πρïστασÝα της ανθρω� πινης υγεÝας, ïυ� τε σε αυ� êηση της
ρυ� πανσης τïυ νερïυ� πïυ øρησιµïπïιεÝται για την παραγω-
γη� πÞσιµïυ νερïυ� .

Íρθρï 5

Πïιïτικε�ς πρïδιαγραæε� ς

1. Τα κρÀτη µε� λη καθïρÝúïυν τιµε� ς για τις παραµε� τρïυς
τïυ νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης ïι ïπïÝες αναæε� ρï-
νται στï παρÀρτηµα I.

2. Ãι τιµε� ς πïυ καθïρÝúïνται συ� µæωνα µε την παρÀγραæï
1 δεν πρε� πει να εÝναι λιγÞτερï αυστηρε� ς απÞ τις τιµε� ς τïυ
παραρτη� µατïς I. Ùσïν αæïρÀ τις παραµε� τρïυς τïυ
παραρτη� µατïς I µε� ρïς Γ, ïι τιµε� ς καθïρÝúïνται µÞνïν για
λÞγïυς παρακïλïυ� θησης και για την τη� ρηση των υπïøρεω� -
σεων τïυ Àρθρïυ 8.

3. Τα κρÀτη µε� λη καθïρÝúïυν τιµε� ς για πρÞσθετες παρα-
µε� τρïυς πïυ δεν περιλαµâÀνïνται στï παρÀρτηµα I Þταν
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τï επιâÀλλει η πρïστασÝα της δηµÞσιας υγεÝας στï εθνικÞ
τïυς ε� δαæïς η� σε µε� ρïς αυτïυ� . Ãι καθïριúÞµενες τιµε� ς θα
πρε� πει να πληρïυ� ν, τïυλÀøιστïν, τις απαιτη� σεις τïυ Àρ-
θρïυ 4 παρÀγραæïς 1 στïιøεÝï α).

Íρθρï 6

ΣηµεÝï τη� ρησης

1. Ãι παραµετρικε� ς τιµε� ς πïυ καθïρÝúïνται συ� µæωνα µε
τï Àρθρï 5, πρε�πει να τηρïυ� νται:

α) για τï νερÞ πïυ παρε� øεται απÞ δÝκτυï διανïµη� ς, στï
σηµεÝï, εντÞς τïυ κτιρÝïυ η� της κτιριακη� ς εγκατÀστα-
σης, στï ïπïÝï âγαÝνει απÞ τις âρυ� σες πïυ øρησιµïπïι-
ïυ� νται συνη� θως για ανθρω� πινη κατανÀλωση¯

â) για τï νερÞ πïυ παρε� øεται απÞ âυτÝï, στï σηµεÝï Þπïυ
τï νερÞ âγαÝνει απÞ τï âυτÝï¯

γ) για νερÞ πïυ τïπïθετεÝται σε æιÀλες η� δïøεÝα πρïς
πω� ληση, στï σηµεÝï στï ïπïÝï τï νερÞ τïπïθετεÝται σε
æιÀλες η� δïøεÝα¯

δ) για τï νερÞ πïυ øρησιµïπïιεÝται σε επιøεÝρηση παρα-
γωγη� ς τρïæÝµων, στï σηµεÝï Þπïυ τï νερÞ øρησιµïπïι-
εÝται στην επιøεÝρηση.

2. Στην περÝπτωση τïυ νερïυ� της παραγρÀæïυ 1 στïιøεÝï
α), τα κρÀτη µε� λη τεκµαÝρεται Þτι πληρïυ� ν τις υπïøρεω� -
σεις τïυ παρÞντïς Àρθρïυ, τïυ Àρθρïυ 4 και τïυ Àρθρïυ 8
παρÀγραæïς 2, εæÞσïν εÝναι δυνατÞν να απïδειøθεÝ Þτι η
µη τη� ρηση των παραµετρικω� ν τιµω� ν πïυ καθïρÝúïνται
συ� µæωνα µε τï Àρθρï 5, ïæεÝλεται στï ïικιακÞ συ� στηµα
διανïµη� ς η� στη συντη� ρηση� τïυ, εêαιρïυµε� νων των κτιρÝων
και κτιριακω� ν εγκαταστÀσεων Þπïυ τï νερÞ παρε� øεται στï
κïινÞ, Þπως στα σøïλεÝα, τα νïσïκïµεÝα και τα εστιαρÞ-
ρια.

3. Ùταν εæαρµÞúεται η παρÀγραæïς 2, και υπÀρøει
κÝνδυνïς Þτι τï νερÞ της παραγρÀæïυ 1 στïιøεÝï α), δεν
ανταπïκρÝνεται στις παραµετρικε� ς τιµε� ς πïυ καθïρÝúïνται
συ� µæωνα µε τï Àρθρï 5, τα κρÀτη µε� λη εêασæαλÝúïυν
παρÞλα ταυ� τα Þτι:

α) εÝτε λαµâÀνïνται κατÀλληλα µε� τρα ω� στε να µειωθεÝ η�
να εêαλειæθεÝ ï κÝνδυνïς µη τη� ρησης των παραµετρι-
κω� ν τιµω� ν, Þπως η παρïøη� ïδηγιω� ν στïυς ιδιïκτη� τες
σøετικÀ µε κÀθε ενδεøÞµενη επανïρθωτικη� ενε�ργεια
πïυ θα µπïρïυ� σαν να αναλÀâïυν η� /και

λαµâÀνïνται Àλλα µε� τρα, Þπως κατÀλληλες τεøνικε� ς
επεêεργασÝας, πρïκειµε� νïυ να µεταâληθεÝ η æυ� ση η� ïι
ιδιÞτητες τïυ νερïυ� πριν απÞ τη διÀθεση� τïυ ω� στε να
µειωθεÝ η� να εêαλειæθεÝ ï κÝνδυνïς Þτι τï νερÞ δεν
ανταπïκρÝνεται στις παραµετρικε� ς τιµε� ς µετÀ τη διÀθε-
ση

και

â) ïι ενδιαæερÞµενïι καταναλωτε� ς ενηµερω� νïνται δεÞ-
ντως και λαµâÀνïυν ïδηγÝες για ενδεøÞµενες πρÞσθε-
τες επανïρθωτικε� ς ενε� ργειες πïυ θα πρε� πει να αναλÀ-
âïυν.

Íρθρï 7

Παρακïλïυ� θηση

1. Τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν Þλα τα αναγκαÝα µε� τρα
ω� στε να εêασæαλÝσïυν Þτι παρακïλïυθεÝται τακτικÀ η
πïιÞτητα τïυ νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης, πρïκειµε� -
νïυ να ελε� γøεται αν τï διατιθε� µενï στïυς καταναλωτε� ς
νερÞ πληρïÝ τις απαιτη� σεις της παρïυ� σας ïδηγÝας, και
ιδÝως τις παραµετρικε� ς τιµε� ς πïυ καθïρÝúïνται συ� µæωνα
µε τï Àρθρï 5. Θα πρε� πει να λαµâÀνïνται δεÝγµατα τα
ïπïÝα να εÝναι αντιπρïσωπευτικÀ της πïιÞτητας τïυ νερïυ�
πïυ καταναλÝσκεται καθÞλη τη διÀρκεια τïυ ε� τïυς. Επι-
πλε� ïν, τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν Þλα τα αναγκαÝα µε� τρα
ω� στε να εêασæαλÝúεται ï ε� λεγøïς της απïτελεσµατικη� ς
απïλυ� µανσης τïυ νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης, Þταν
αυτη� απïτελεÝ µε� ρïς της διαδικασÝας επεêεργασÝας η� δια-
νïµη� ς τïυ νερïυ� και Þτι ïπïιαδη� πïτε επιµÞλυνση απÞ
υπïπρïϊÞντα απïλυ� µανσης συγκρïτεÝται σε Þσï τï δυνα-
τÞν πιï øαµηλÀ Þρια, øωρÝς να διακυâευ� εται η απïλυ� µα-
νση.

2. Για την τη� ρηση των υπïøρεω� σεων της παραγρÀæïυ 1,
ïι αρµÞδιες αρøε� ς καταρτÝúïυν κατÀλληλα πρïγρÀµµατα
παρακïλïυ� θησης τïυ νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης. Τα
εν λÞγω πρïγρÀµµατα παρακïλïυ� θησης πρε� πει να πλη-
ρïυ� ν τις ελÀøιστες απαιτη� σεις τïυ παραρτη� µατïς II.

3. Τα σηµεÝα δειγµατïληψÝας καθïρÝúïνται απÞ τις αρµÞ-
διες αρøε� ς και πρε� πει να συµµïρæïυ� νται µε τις σøετικε� ς
απαιτη� σεις τïυ παραρτη� µατïς II.

4. Για την παρακïλïυ� θηση πïυ αναæε� ρεται στï παρÞν
Àρθρï, µπïρïυ� ν να καθïρÝúïνται κïινïτικε� ς κατευθυντη� ρι-
ες γραµµε� ς συ� µæωνα µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 12.

5. α) Τα κρÀτη µε� λη πρε� πει να τηρïυ� ν τις πρïδιαγραæε� ς
αναλυ� σεως παραµε� τρων πïυ καθïρÝúïνται στï
παρÀρτηµα III.

â) ΑντÝ των µεθÞδων πïυ αναæε� ρïνται στï παρÀρτη-
µα III µε� ρïς 1, εÝναι δυνατÞν να øρησιµïπïιïυ� νται
εναλλακτικε� ς µε� θïδïι εæÞσïν µπïρεÝ να απïδειøθεÝ
Þτι τα λαµâανÞµενα απïτελε� σµατα εÝναι τïυλÀøι-
στïν εêÝσïυ αêιÞπιστα µε εκεÝνα των µεθÞδων πïυ
ε� øïυν πρïκαθïριστεÝ. Τα κρÀτη µε� λη πïυ øρησιµï-
πïιïυ� ν εναλλακτικη� µε� θïδï διαâιâÀúïυν στην
Επιτρïπη� Þλα τα σøετικÀ στïιøεÝα πïυ αæïρïυ� ν τη
µε�θïδï αυτη� και την ισïδυναµÝα της.

γ) Για τις παραµε� τρïυς τïυ παραρτη� µατïς III µε� ρη 2
και 3, εÝναι δυνατÞν να øρησιµïπïιεÝται ïπïιαδη� πï-
τε µε�θïδïς ανÀλυσης εæÞσïν τηρïυ� νται ïι απαιτη� -
σεις των µερω� ν αυτω� ν.

6. Τα κρÀτη µε� λη εêασæαλÝúïυν Þτι διενεργεÝται συµπλη-
ρωµατικη� κατÀ περÝπτωση παρακïλïυ� θηση για τις ïυσÝες
και τïυς µικρïïργανισµïυ� ς για τïυς ïπïÝïυς δεν καθïρÝúε-
ται παραµετρικη� τιµη� συ� µæωνα µε τï Àρθρï 5, Þταν υπÀρ-
øïυν λÞγïι να πιστευ� εται Þτι ïι ïυσÝες η� ïι ïργανισµïÝ
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αυτïÝ ενδε� øεται να υπÀρøïυν σε πïσÞτητες η� αριθµïυ� ς πïυ
απïτελïυ� ν ενδεøÞµενï κÝνδυνï για την ανθρω� πινη υγεÝα.

Íρθρï 8

Επανïρθωτικε� ς ενε�ργειες και περιïρισµïÝ øρη� σεως

1. Τα κρÀτη µε� λη µεριµνïυ� ν ω� στε να διερευνÀται αµε� σως
κÀθε παρÀλειψη της τη� ρησης των παραµετρικω� ν τιµω� ν πïυ
καθïρÝúïνται συ� µæωνα µε τï Àρθρï 5 ω� στε να εντïπÝúï-
νται τα αÝτια.

2. ΕÀν, παρÀ τα µε� τρα πïυ λαµâÀνïνται για να τηρηθïυ� ν
ïι υπïøρεω� σεις τïυ Àρθρïυ 4 παρÀγραæïς 1, τï νερÞ
ανθρω� πινης κατανÀλωσης εêακïλïυθεÝ να µην πληρïÝ τις
παραµετρικε� ς τιµε� ς πïυ καθïρÝúïνται συ� µæωνα µε τï Àρ-
θρï 5, και µε την επιæυ� λαêη τïυ Àρθρïυ 6 παρÀγραæïς 2,
τα ενδιαæερÞµενα κρÀτη µε� λη εêασæαλÝúïυν Þτι αναλαµ-
âÀνïνται, τï ταøυ� τερï δυνατÞν, ïι απαιτïυ� µενες επανïρ-
θωτικε� ς ενε�ργειες για την απïκατÀσταση της πïιÞτητÀς
τïυ, και δÝνïυν πρïτεραιÞτητα την εæαρµïγη� τïυς, λαµâÀ-
νïντας µεταêυ� Àλλων υπÞψη τïν âαθµÞ υπε� ρâασης των
σøετικω� ν παραµετρικω� ν τιµω� ν και τïν ενδεøÞµενï κÝνδυνï
για την ανθρω� πινη υγεÝα.

3. Ανεêαρτη� τως τïυ αν ε� øει σηµειωθεÝ η� Þøι η µη τη� ρηση
των παραµετρικω� ν τιµω� ν, τα κρÀτη µε� λη εêασæαλÝúïυν Þτι
απαγïρευ� εται η παρïøη� νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης
τï ïπïÝï απïτελεÝ ενδεøÞµενï κÝνδυνï για την ανθρω� πινη
υγεÝα η� Þτι περιïρÝúεται η øρη� ση τïυ η� Þτι αναλαµâÀνïνται
ïι Þπïιες απαιτïυ� µενες ενε� ργειες για να πρïστατευθεÝ η
ανθρω� πινη υγεÝα. Στις περιπτω� σεις αυτε� ς, ïι καταναλωτε� ς
ενηµερω� νïνται αµε� σως σøετικÀ και τïυς παρε� øïνται ïι
αναγκαÝες ïδηγÝες.

4. Ãι αρµÞδιες αρøε� ς η� Àλλïι αρµÞδιïι æïρεÝς απïæασÝ-
úïυν πïιε� ς ενε� ργειες δυνÀµει της παραγρÀæïυ 3 θα πρε� πει
να αναληæθïυ� ν, λαµâÀνïντας επÝσης υπÞψη τïυς κινδυ� -
νïυς για την ανθρω� πινη υγεÝα ïι ïπïÝïι θα πρïε�κυπταν
απÞ τυøÞν διακïπη� της παρïøη� ς η� περιïρισµÞ της øρη� σης
νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης.

5. Τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να καθïρÝúïυν κατευθυ� νσεις
για να επικïυρïυ� ν τις αρµÞδιες αρøε� ς κατÀ την εκπλη� ρωση
των υπïøρεω� σεω� ν τïυς δυνÀµει της παραγρÀæïυ 4.

6. Σε περÝπτωση µη τη� ρησης των παραµετρικω� ν τιµω� ν η�
των πρïδιαγραæω� ν τïυ παραρτη� µατïς I µε� ρïς Γ, τα κρÀτη
µε� λη εêετÀúïυν κατÀ πÞσïν αυτη� η µη τη� ρηση δηµιïυργεÝ
κÝνδυνï για την ανθρω� πινη υγεÝα. Τα κρÀτη µε� λη αναλαµ-
âÀνïυν επανïρθωτικε� ς ενε� ργειες για την απïκατÀσταση
της πïιÞτητας τïυ νερïυ� εæÞσïν αυτÞ απαιτεÝται για την
πρïστασÝα της ανθρω� πινης υγεÝας.

7. Τα κρÀτη µε� λη εêασæαλÝúïυν Þτι, Þταν αναλαµâÀνï-
νται επανïρθωτικε� ς ενε�ργειες, ïι καταναλωτε� ς ενηµερω� νï-
νται σøετικÀ εκτÞς απÞ τις περιπτω� σεις κατÀ τις ïπïÝες ïι
αρµÞδιες αρøε� ς κρÝνïυν Þτι η µη τη� ρηση των παραµετρι-
κω� ν τιµω� ν εÝναι Àνευ σηµασÝας.

Íρθρï 9

ΠαρεκκλÝσεις

1. Τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να πρïâλε� πïυν παρεκκλÝσεις
απÞ τις παραµετρικε� ς τιµε� ς πïυ καθïρÝúïνται στï παρÀρ-
τηµα I µε� ρïς Β η� πïυ καθïρÝúïνται συ� µæωνα µε τï Àρθρï
5 παρÀγραæïς 3, µε� øρις ενÞς ανω� τατïυ ïρÝïυ πïυ καθïρÝ-
úïυν τα Ýδια, εæÞσïν η παρε� κκλιση δεν συνεπÀγεται πιθα-
νÞ κÝνδυνï για την ανθρω� πινη υγεÝα και εæÞσïν η παρïøη�
νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης στη συγκεκριµε� νη περιï-
øη� δεν µπïρεÝ να εêασæαλισθεÝ µε Àλλïν ευ� λïγï τρÞπï. Ãι
παρεκκλÝσεις πρε� πει να εÝναι Þσï τï δυνατÞν µικρÞτερης
διÀρκειας και δεν πρε� πει να υπερâαÝνïυν την τριετÝα πρïς
τï τε� λïς της ïπïÝας πρε� πει να πραγµατïπïιεÝται επανεêε� -
ταση πρïκειµε� νïυ να καθïριστεÝ κατÀ πÞσïν ε� øει σηµειω-
θεÝ ικανïπïιητικη� πρÞïδïς. Ùταν τα κρÀτη µε� λη πρïτÝθε-
νται να παραøωρη� σïυν δευ� τερη παρε� κκλιση, γνωστïπïι-
ïυ� ν την επανεêε� ταση και τïυς λÞγïυς για την απÞæαση�
τïυς για παραøω� ρηση δευ� τερης παρε� κκλισης, στην Επιτρï-
πη� . Αυτη� η δευ� τερη παρε�κκλιση δεν πρε� πει επÝσης να
υπερâαÝνει την τριετÝα.

2. Σε εêαιρετικε� ς περιπτω� σεις, τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να
υπïâÀλλïυν στην Επιτρïπη� αÝτηση για τρÝτη παρε�κκλιση
για περÝïδï πïυ δεν υπερâαÝνει την τριετÝα. Η Επιτρïπη�
απïæασÝúει σøετικÀ µε την αÝτηση αυτη� εντÞς τριω� ν
µηνω� ν.

3. Στις παρεκκλÝσεις πïυ παραøωρïυ� νται συ� µæωνα µε την
παρÀγραæï 1 η� 2, διευκρινÝúïνται τα ακÞλïυθα:

α) ï λÞγïς της παρε� κκλισης¯

â) η συγκεκριµε� νη παρÀµετρïς, τα σøετικÀ απïτελε� σµατα
της πρïηγïυ� µενης παρακïλïυ� θησης, και η ανω� τατη
επιτρεπÞµενη τιµη� âÀσει της παρε� κκλισης¯

γ) η γεωγραæικη� περιïøη� , η ηµερησÝως παρεøÞµενη πïσÞ-
τητα νερïυ� , ï θιγÞµενïς πληθυσµÞς, καθω� ς και κατÀ
πÞσïν η� Þøι θÝγεται κÀπïια αæïρω� µενη επιøεÝρηση
παραγωγη� ς τρïæÝµων¯

δ) ε� να κατÀλληλï συ� στηµα παρακïλïυ� θησης, µε αυêηµε� -
νη συøνÞτητα παρακïλïυ� θησης, εæÞσïν απαιτεÝται¯

ε) η συ� νïψη τïυ πρïγρÀµµατïς των απαιτïυ� µενων επα-
νïρθωτικω� ν ενεργειω� ν, στï ïπïÝï συµπεριλαµâÀνïνται
øρïνïδιÀγραµµα εργασιω� ν, εκτÝµηση κÞστïυς και δια-
τÀêεις για την επανεêε� ταση¯

στ) η αιτïυ� µενη διÀρκεια της παρε� κκλισης.

4. ΕÀν ïι αρµÞδιες αρøε� ς κρÝνïυν Þτι η µη τη� ρηση της
παραµετρικη� ς τιµη� ς εÝναι Àνευ σηµασÝας και εæÞσïν, µε τις
επανïρθωτικε� ς ενε� ργειες πïυ αναλαµâÀνïνται συ� µæωνα µε
τï Àρθρï 8 παρÀγραæïς 2, εÝναι δυνατÞν να αντιµετωπι-
σθεÝ τï πρÞâληµα εντÞς 30 τï πïλυ� ηµερω� ν, δεν απαιτεÝται
η εæαρµïγη� των απαιτη� σεων της παραγρÀæïυ 3.

Στην περÝπτωση αυτη� , ïι αρµÞδιες αρøε� ς η� Àλλïι αρµÞδιïι
æïρεÝς καθïρÝúïυν µÞνïν την ανω� τατη επιτρεπÞµενη τιµη�
της συγκεκριµε� νης παραµε� τρïυ καθω� ς και τïν επιτρεπÞµε-
νï øρÞνï για την αντιµετω� πιση τïυ πρïâλη� µατïς.
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5. Η πρïσæυγη� στην παρÀγραæï 4 δεν εÝναι πλε�ïν δυνατη�
αν η µη τη� ρηση µιας παραµετρικη� ς τιµη� ς για συγκεκριµε� νη
παρïøη� νερïυ� παρïυσιÀστηκε για περισσÞτερες απÞ 30
ηµε� ρες συνïλικÀ κατÀ τη διÀρκεια των δω� δεκα πρïηγïυ-
µε� νων µηνω� ν.

6. Τα κρÀτη µε� λη πïυ εæαρµÞúïυν τις παρεκκλÝσεις τïυ
παρÞντïς Àρθρïυ εêασæαλÝúïυν Þτι ï θιγÞµενïς απÞ την
παρε�κκλιση αυτη� πληθυσµÞς ενηµερω� νεται αµε� σως και µε
τïν κατÀλληλï τρÞπï για την παρε� κκλιση και τïυς Þρïυς
της. Επιπλε� ïν, τα κρÀτη µε� λη εêασæαλÝúïυν Þτι, εæÞσïν
απαιτεÝται, παρε� øïνται ïδηγÝες σε συγκεκριµε� νες πληθυ-
σµιακε� ς ïµÀδες για τις ïπïÝες η παρε� κκλιση ενδε� øεται να
δηµιïυργη� σει ειδικïυ� ς κινδυ� νïυς.

Ãι υπïøρεω� σεις αυτε� ς δεν ισøυ� ïυν στην περÝπτωση πïυ
αναæε� ρεται στην παρÀγραæï 4, εκτÞς αν ïι αρµÞδιες αρøε� ς
απïæασÝσïυν διαæïρετικÀ.

7. Με την εêαÝρεση των παρεκκλÝσεων πïυ παρε� øïνται
συ� µæωνα µε την παρÀγραæï 4, τα κρÀτη µε� λη ενηµερω� -
νïυν την Επιτρïπη� εντÞς δυ� ï µηνω� ν για τις παρεκκλÝσεις
πïυ αæïρïυ� ν ατïµικη� παρïøη� Àνω των 1 000 m3 ηµερησÝ-
ως κατÀ µε� σï Þρï η� εêυπηρετïυ� ν Àνω των 5 000 ατÞµων,
παρε� øïντας και τα στïιøεÝα πïυ αναæε� ρïνται στην παρÀ-
γραæï 3.

8. Τï παρÞν Àρθρï δεν ισøυ� ει για τï νερÞ ανθρω� πινης
κατανÀλωσης τï ïπïÝï διατÝθεται πρïς πω� ληση σε æιÀλες
η� δïøεÝα.

Íρθρï 10

ΕêασæÀλιση της πïιÞτητας επεêεργασÝας, εêïπλισµïυ�
και υλικω� ν

Τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν Þλα τα αναγκαÝα µε� τρα ω� στε να
εêασæαλÝúεται Þτι κÀθε ïυσÝα η� κÀθε υλικÞ νε� ων εγκατα-
στÀσεων πïυ øρησιµïπïιεÝται για την παρασκευη� η� τη
διανïµη� νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης και ïι πρïσµεÝ-
êεις πïυ πρïε� ρøïνται απÞ αυτε� ς τις ïυσÝες η� υλικÀ νε�ων
εγκαταστÀσεων δεν παραµε� νïυν στï νερÞ ανθρω� πινης
κατανÀλωσης σε συγκεντρω� σεις µεγαλυ� τερες απÞ εκεÝνες
πïυ απαιτïυ� νται για τïυς σκïπïυ� ς της øρη� σης τïυς και
δεν υπïâαθµÝúïυν, Àµεσα η� ε� µµεσα, την πρïστασÝα της
ανθρω� πινης υγεÝας, Þπως πρïâλε� πεται στην παρïυ� σα ïδη-
γÝα¯ τα ερµηνευτικÀ ε� γγραæα και ïι τεøνικε� ς πρïδιαγρα-
æε� ς, δυνÀµει τïυ Àρθρïυ 3 και τïυ Àρθρïυ 4 παρÀγραæïς
1 της ïδηγÝας 89/106/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 21ης
∆εκεµâρÝïυ 1988, για την πρïσε� γγιση των νïµïθετικω� ν,
κανïνιστικω� ν και διïικητικω� ν διατÀêεων των κρατω� ν
µελω� ν Þσïν αæïρÀ τα πρïϊÞντα τïυ τïµε� α των δïµικω� ν
κατασκευω� ν (1), πρε� πει να τηρïυ� ν τις απαιτη� σεις της
παρïυ� σας ïδηγÝας.

(1) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 93/68/ΕÃΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993,
σ. 1).

Íρθρï 11

Αναθεω� ρηση των παραρτηµÀτων

1. ΤïυλÀøιστïν ανÀ πενταετÝα, η Επιτρïπη� αναθεωρεÝ τï
παρÀρτηµα I, υπÞ τï πρÝσµα της επιστηµïνικη� ς και τεøνι-
κη� ς πρÞïδïυ και υπïâÀλλει, εæÞσïν øρειÀúεται, πρïτÀσεις
τρïπïλïγιω� ν συ� µæωνα µε τη διαδικασÝα πïυ καθïρÝúεται
στï Àρθρï 189 Γ της συνθη� κης.

2. ΤïυλÀøιστïν ανÀ πενταετÝα, η Επιτρïπη� πρïσαρµÞúει
τα παραρτη� µατα II και III στην επιστηµïνικη� και τεøνικη�
πρÞïδï. Ã απαιτïυ� µενες τρïπïπïιη� σεις θεσπÝúïνται
συ� µæωνα µε τη διαδικασÝα πïυ καθïρÝúεται στï Àρθρï
12.

Íρθρï 12

∆ιαδικασÝα επιτρïπη� ς

1. Η Επιτρïπη� επικïυρεÝται απÞ επιτρïπη� πïυ απαρτÝúε-
ται απÞ αντιπρïσω� πïυς των κρατω� ν µελω� ν και της ïπïÝας
πρïεδρευ� ει ï αντιπρÞσωπïς της Επιτρïπη� ς.

2. Ã αντιπρÞσωπïς της Επιτρïπη� ς υπïâÀλλει στην επι-
τρïπη� σøε� διï των ληπτε� ων µε� τρων. Η επιτρïπη� εκæε� ρει τη
γνω� µη της για τï σøε� διï εντÞς πρïθεσµÝας πïυ µπïρεÝ να
καθïρÝúει ï πρÞεδρïς ανÀλïγα µε τïν επεÝγïντα øαρακτη� -
ρα τïυ θε� µατïς. Η γνω� µη εκæε� ρεται µε την πλειïψηæÝα
πïυ ïρÝúεται στï Àρθρï 148 παρÀγραæïς 2 της συνθη� κης
για απïæÀσεις τις ïπïÝες καλεÝται να λÀâει τï Συµâïυ� λιï
µετÀ απÞ πρÞταση της Επιτρïπη� ς. Στï πλαÝσιï της επιτρï-
πη� ς, ïι ψη� æïι των αντιπρïσω� πων των κρατω� ν µελω� ν σταθ-
µÝúïνται Þπως πρïâλε� πεται στï πρïαναæερÞµενï Àρθρï.
Ã πρÞεδρïς δεν λαµâÀνει µε� ρïς στην ψηæïæïρÝα.

3. Η Επιτρïπη� θεσπÝúει µε� τρα Àµεσης εæαρµïγη� ς. ΩστÞ-
σï, αν τα µε� τρα αυτÀ δεν εÝναι συ� µæωνα µε τη γνω� µη της
επιτρïπη� ς, ανακïινω� νïνται αµε� σως απÞ την Επιτρïπη� στï
Συµâïυ� λιï. Στην περÝπτωση αυτη� :

α) η Επιτρïπη� µπïρεÝ να αναστεÝλει την εæαρµïγη� των
θεσπισθε� ντων µε� τρων για περÝïδï τριω� ν µηνω� ν απÞ
την ηµερïµηνÝα της ανακïÝνωσης αυτη� ς¯

â) τï Συµâïυ� λιï, απïæασÝúïντας µε ειδικη� πλειïψηæÝα,
µπïρεÝ να λÀâει διαæïρετικη� απÞæαση εντÞς της πρï-
θεσµÝας πïυ αναæε�ρεται στï στïιøεÝï α).

Íρθρï 13

Ενηµε�ρωση και εκθε�σεις

1. Τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν τα αναγκαÝα µε� τρα ω� στε να
εêασæαλιστεÝ Þτι παρε� øïνται στïυς καταναλωτε� ς κατÀλλη-
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λες και ενηµερωµε� νες πληρïæïρÝες σøετικÀ µε την πïιÞτη-
τα τïυ νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης.

2. Με την επιæυ� λαêη της ïδηγÝας 90/313/ΕÃΚ τïυ
ΣυµâïυλÝïυ, της 7ης ΙïυνÝïυ 1990, σøετικÀ µε την ελευ� θερη
πληρïæÞρηση για θε� µατα περιâÀλλïντïς (1), κÀθε κρÀτïς
µε� λïς δηµïσιευ� ει ανÀ τριετÝα ε� κθεση για την πïιÞτητα τïυ
νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης µε στÞøï την ενηµε� ρωση
των καταναλωτω� ν. Η πρω� τη απÞ τις εκθε� σεις αυτε� ς
καλυ� πτει τα ε� τη 2002, 2003 και 2004. ΚÀθε ε� κθεση αæïρÀ,
τïυλÀøιστïν, τις ατïµικε� ς παρïøε� ς νερïυ� πïυ υπερâαÝνïυν
τα 1 000 m3 ηµερησÝως κατÀ µε� σïν Þρï, η� εêυπηρετïυ� ν
Àνω των 5 000 ατÞµων, καλυ� πτει τρÝα ηµερïλïγιακÀ ε� τη
και δηµïσιευ� εται πριν απÞ τï τε� λïς τïυ ηµερïλïγιακïυ�
ε� τïυς πïυ ε�πεται της περιÞδïυ στην ïπïÝα αναæε� ρεται.

3. Τα κρÀτη µε� λη διαâιâÀúïυν τις εκθε� σεις τïυς στην
Επιτρïπη� εντÞς δυ� ï µηνω� ν απÞ τη δηµïσÝευση� τïυς.

4. Η µïρæη� και ïι ελÀøιστες απαιτïυ� µενες πληρïæïρÝες
για τις εκθε� σεις πïυ αναæε� ρïνται στην παρÀγραæï 2 καθï-
ρÝúïνται λαµâανïµε� νων ιδιαιτε� ρως υπÞψη των µε� τρων πïυ
αναæε� ρïνται στï Àρθρï 3 παρÀγραæïς 2, στï Àρθρï 5
παρÀγραæïι 2 και 3, στï Àρθρï 7 παρÀγραæïς 2, στï
Àρθρï 8, στï Àρθρï 9 παρÀγραæïι 6 και 7 και στï Àρθρï
15 παρÀγραæïς 1, και, εæÞσïν απαιτεÝται, τρïπïπïιïυ� νται
µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 12.

5. Η Επιτρïπη� εêετÀúει τις εκθε� σεις των κρατω� ν µελω� ν
και, ανÀ τριετÝα, δηµïσιευ� ει συγκεæαλαιωτικη� ε� κθεση για
την πïιÞτητα τïυ νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης στην
ΚïινÞτητα. Η ε�κθεση αυτη� δηµïσιευ� εται εντÞς εννε� α
µηνω� ν απÞ την παραλαâη� των εκθε� σεων των κρατω� ν
µελω� ν.

6. ΜαúÝ µε την πρω� τη ε� κθεση για την παρïυ� σα ïδηγÝα,
Þπως αναæε� ρεται στην παρÀγραæï 2, τα κρÀτη µε� λη
συντÀσσïυν επÝσης ε�κθεση η ïπïÝα υπâÀλλεται στην Επι-
τρïπη� σøετικÀ µε τα µε� τρα τα ïπïÝα ε� λαâαν η� σøεδιÀúïυν
να λÀâïυν για την εκπλη� ρωση των υπïøρεω� σεω� ν τïυς
δυ� ναµει τïυ Àρθρïυ 6 παρÀγραæïς 3 και τïυ παραρτη� µα-
τïς I µε� ρïς Β σηµεÝωση 10. Η Επιτρïπη� θα υπïâÀλει,
ανÀλïγα µε την περÝπτωση, πρÞταση για τη διÀρθρωση της
ε� κθεσης αυτη� ς, συ� µæωνα µε τη διαδικασÝα η ïπïÝα ïρÝúε-
ται στï Àρθρï 12.

Íρθρï 14

ÌρïνïδιÀγραµµα συµµÞρæωσης

Τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν τα αναγκαÝα µε� τρα ω� στε να
εêασæαλιστεÝ Þτι η πïιÞτητα τïυ νερïυ� ανθρω� πινης κατα-
νÀλωσης ανταπïκρÝνεται πρïς την παρïυ� σα ïδηγÝα εντÞς
πε� ντε ετω� ν απÞ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της, µε την επιæυ� λαêη
των σηµειω� σεων 2, 4 και 10 τïυ παραρτη� µατïς I µε� ρïς Β.

(1) ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 56.

Íρθρï 15

Εêαιρετικε� ς περιστÀσεις

1. Σε εêαιρετικε� ς περιστÀσεις και για συγκεκριµε� νες γεω-
γραæικε� ς περιïøε� ς, τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να υπïâÀλλïυν
ειδικη� αÝτηση στην Επιτρïπη� για περÝïδï µεγαλυ� τερη απÞ
αυτη� ν πïυ πρïâλε� πεται στï Àρθρï 14. Η πρÞσθετη περÝï-
δïς δεν πρε� πει να υπερâαÝνει την τριετÝα πρïς τï τε� λïς της
ïπïÝας πρε� πει να πραγµατïπïιεÝται επανεêε� ταση πïυ δια-
âιâÀúεται στην Επιτρïπη� η ïπïÝα µπïρεÝ, âÀσει της επανε-
êε� τασης αυτη� ς, να παραøωρη� σει δευ� τερη πρÞσθετη περÝï-
δï τριω� ν τï πïλυ� ετω� ν. Η διÀταêη αυτη� δεν εæαρµÞúεται
στï νερÞ ανθρω� πινης κατανÀλωσης πïυ διατÝθεται πρïς
πω� ληση σε æιÀλες η� δïøεÝα.

2. Στην πρïαναæερÞµενη αÝτηση, η ïπïÝα πρε�πει να αιτιï-
λïγεÝται δεÞντως, εκτÝθενται ïι δυσκïλÝες πïυ συναντω� νται
και περιλαµâÀνïνται, τïυλÀøιστïν, Þλες ïι πληρïæïρÝες
πïυ αναæε� ρïνται στï Àρθρï 9 παρÀγραæïς 3.

3. Η Επιτρïπη� εêετÀúει την αÝτηση αυτη� συ� µæωνα µε τη
διαδικασÝα πïυ ïρÝúεται στï Àρθρï 12.

4. Τα κρÀτη µε� λη πïυ εæαρµÞúïυν τï παρÞν Àρθρï εêα-
σæαλÝúïυν Þτι ï πληθυσµÞς τïν ïπïÝï αæïρÀ η αÝτηση
ενηµερω� νεται αµε� σως και µε κατÀλληλï τρÞπï για την
ε� κâαση της αÝτησης. Επιπλε� ïν, τα κρÀτη µε� λη εêασæαλÝ-
úïυν Þτι, εæÞσïν απαιτεÝται, παρε� øïνται ïδηγÝες σε
συγκεκριµε� νες πληθυσµιακε� ς ïµÀδες για τις ïπïÝες η αÝτη-
ση ενδε� øεται να δηµιïυργη� σει ειδικïυ� ς κινδυ� νïυς.

Íρθρï 16

ΚατÀργηση

1. Η ïδηγÝα 80/778/ΕÃΚ καταργεÝται πε� ντε ε� τη µετÀ την
ε� ναρêη ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας. Με την επιæυ� λαêη
της παραγρÀæïυ 2, η κατÀργηση αυτη� δεν θÝγει τις υπï-
øρεω� σεις των κρατω� ν µελω� ν Þσïν αæïρÀ τις πρïθεσµÝες
µεταγραæη� ς της στην εθνικη� νïµïθεσÝα και εæαρµïγη� ς της,
Þπως πρïâλε� πεται στï παρÀρτηµα IV.

Ãι παραπïµπε� ς στην καταργïυ� µενη ïδηγÝα θεωρïυ� νται ως
παραπïµπε� ς στην παρïυ� σα ïδηγÝα συ� µæωνα µε τïν πÝνα-
κα αντιστïιøÝας τïυ παραρτη� µατïς V.

2. Αæ’ ης στιγµη� ς ε� να κρÀτïς µε� λïς θε� σει σε ισøυ� τις
αναγκαÝες νïµïθετικε� ς, κανïνιστικε� ς και διïικητικε� ς διατÀ-
êεις πρïκειµε� νïυ να συµµïρæωθεÝ µε την παρïυ� σα ïδηγÝα
και λÀâει τα µε� τρα πïυ πρïâλε� πïνται στï Àρθρï 14, Þσïν
αæïρÀ την πïιÞτητα τïυ νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης
στï κρÀτïς µε� λïς αυτÞ, εæαρµÞúεται η παρïυ� σα ïδηγÝα
και Þøι η ïδηγÝα 80/778/ΕÃΚ.
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Íρθρï 17

Μεταγραæη� στï εθνικÞ δÝκαιï

1. Τα κρÀτη µε� λη θε� τïυν σε ισøυ� τις αναγκαÝες νïµïθετι-
κε� ς, κανïνιστικε� ς και διïικητικε� ς διατÀêεις πρïκειµε� νïυ να
συµµïρæωθïυ� ν µε την παρïυ� σα ïδηγÝα εντÞς δυ� ï ετω� ν
απÞ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της. Ενηµερω� νïυν αµε� σως την
Επιτρïπη� σøετικÀ.

Ãι διατÀêεις αυτε� ς, Þταν θεσπÝúïνται απÞ τα κρÀτη µε� λη,
αναæε�ρïνται στην παρïυ� σα ïδηγÝα η� συνïδευ� ïνται απÞ
παρÞµïια αναæïρÀ κατÀ την επÝσηµη δηµïσÝευση� τïυς. Ãι
λεπτïµερεÝς διατÀêεις για την αναæïρÀ αυτη� καθïρÝúïνται
απÞ τα κρÀτη µε� λη.

2. Τα κρÀτη µε� λη ανακïινω� νïυν στην Επιτρïπη� τα κεÝµε-
να των διατÀêεων εθνικïυ� δικαÝïυ πïυ θεσπÝúïυν στïν
τïµε� α πïυ διε� πεται απÞ την παρïυ� σα ïδηγÝα.

Íρθρï 18

Îναρêη ισøυ� ïς

Η παρïυ� σα ïδηγÝα αρøÝúει να ισøυ� ει την εικïστη� ηµε� ρα
απÞ τη δηµïσÝευση� της στην ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των
Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των.

Íρθρï 19

Απïδε�κτες

Η παρïυ� σα ïδηγÝα απευθυ� νεται στα κρÀτη µε� λη.

Βρυêε� λλες 3 ΝïεµâρÝïυ 1998.

Για τï Συµâïυ� λιï

Ã ΠρÞεδρïς

B. PRAMMER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΜΕΤΡÃΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΜΕΡÃΣ Α

Μικρïâιïλïγικε� ς παρÀµετρïι

ΠαρÀµετρïς
Παραµετρικη� τιµη�
(αριθµÞς/100 ml)

Escherichia coli (E. coli) 0

ΕντερÞκïκκïι 0

Για τï νερÞ πïυ πωλεÝται σε æιÀλες η� δïøεÝα, ισøυ� ïυν τα ακÞλïυθα:

ΠαρÀµετρïς Παραµετρικη� τιµη�

Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml

ΕντερÞκïκκïι 0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml

ΑριθµÞς απïικιω� ν σε 22 °C 100/ml

ΑριθµÞς απïικιω� ν 37 °C 20/ml
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ΜΕΡÃΣ Β

Ìηµικε� ς παρÀµετρïι

ΠαρÀµετρïς Παραµετρικη� τιµη� ΜïνÀδα Σηµειω� σεις

ΑκρυλαµÝδιï 0,10 µg/l ΣηµεÝωση 1

ΑντιµÞνιï 5,0 µg/l

ΑρσενικÞ 10 µg/l

ΒενúÞλιï 1,0 µg/l

Βενúï-α-πυρε� νιï 0,010 µg/l

ΒÞριï 1,0 mg/l

ΒρωµικÀ Àλατα 10 µg/l ΣηµεÝωση 2

ΚÀδµιï 5,0 µg/l

Ìρω� µιï 50 µg/l ΣηµεÝωση 3

ÌαλκÞς 2,0 mg/l ΣηµεÝωση 3

Κυανιïυ� øα Àλατα 50 µg/l

1,2-διøλωρïαιθÀνιï 3,0 µg/l

ΕπιøλωρυδρÝνη 0,10 µg/l ΣηµεÝωση 1

Φθïριïυ� øα Àλατα 1,5 mg/l

ΜÞλυâδïς 10 µg/l Σηµειω� σεις 3 και 4

ΥδρÀργυρïς 1,0 µg/l

Νικε� λιï 20 µg/l ΣηµεÝωση 3

ΝιτρικÀ Àλατα 50 mg/l ΣηµεÝωση 5

Νιτρω� δη Àλατα 0,50 mg/l ΣηµεÝωση 5

ΠαρασιτïκτÞνα 0,10 µg/l Σηµειω� σεις 6 και 7

Συ� νïλï παρασιτïκτÞνων 0,50 µg/l Σηµειω� σεις 6 και 8

ΠïλυκυκλικïÝ αρωµατικïÝ υδρï-
γïνÀνθρακες

0,10 µg/l Íθρïισµα συγκεντρω� σεων
συγκεκριµε� νων ενω� σεων¯
σηµεÝωση 9

Σελη� νιï 10 µg/l

Τετραøλωρïαιθε� νιï και Τριøλω-
ραιθε� νιï

10 µg/l Íθρïισµα συγκεντρω� σεων
συγκεκριµε� νων παραµε� -
τρων

ÃλικÀ τριαλïγïνïµεθÀνια 100 µg/l Íθρïισµα συγκεντρω� σεων
συγκεκριµε� νων ενω� σεων¯
σηµεÝωση 10

ΒινυλïøλωρÝδιï 0,50 µg/l ΣηµεÝωση 1
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ΣηµεÝωση 1: Η παραµετρικη� τιµη� αναæε�ρεται στην συγκε� ντρωση καταλïÝπων µïνïµερïυ� ς στï νερÞ Þπως υπïλïγÝúεται
συ� µæωνα µε τις πρïδιαγραæε� ς περÝ µεγÝστης µετανÀστευσης εκ τïυ αντιστïÝøïυ πïλυµερïυ� ς Þταν âρÝσκεται
σε επαæη� µε τï νερÞ.

ΣηµεÝωση 2: Ει δυνατÞν, τα κρÀτη µε� λη πρε� πει να επιδιω� κïυν øαµηλÞτερη τιµη� øωρÝς να θÝγεται η απïλυ� µανση.

Για τï νερÞ πïυ αναæε� ρεται στï Àρθρï 6 παρÀγραæïς 1 στïιøεÝα α), â) και δ), η τιµη� πρε�πει να ε� øει
επιτευøθεÝ, τï αργÞτερï, δε� κα ηµερïλïγιακÀ ε� τη µετÀ την ηµερïµηνÝα ε� ναρêης ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας.
Η παραµετρικη� τιµη� για τα âρωµικÀ Àλατα πε� ντε ε� τη µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας και µε� øρι
δε�κα ε� τη µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της, εÝναι 25 µg/l.

ΣηµεÝωση 3: Η τιµη� ισøυ� ει για δεÝγµα νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης πïυ λαµâÀνεται µε κατÀλληλη µε� θïδï δειγµατïλη-
ψÝας (1) στη âρυ� ση και κατÀ τρÞπïν ω� στε να εÝναι αντιπρïσωπευτικÞ τïυ εâδïµαδιαÝïυ µε� σïυ Þρïυ πïυ
πÝνïυν ïι καταναλωτε� ς. ΕæÞσïν ενδεÝκνυται, ïι µε� θïδïι δειγµατïληψÝας και παρακïλïυ� θησης εæαρµÞúïνται
κατÀ εναρµïνισµε� νï τρÞπï πïυ καθïρÝúεται συ� µæωνα µε τï Àρθρï 7 παρÀγραæïς 4. Τα κρÀτη µε� λη
λαµâÀνïυν υπÞψη τα περιστατικÀ µεγÝστων επιπε�δων πïυ ενδε� øεται να ε� øïυν δυσµενεÝς επιπτω� σεις στην
ανθρω� πινη υγεÝα.

ΣηµεÝωση 4: Για τï νερÞ πïυ αναæε� ρεται στï Àρθρï 6 παρÀγραæïς 1 στïιøεÝα α), â) και δ), η τιµη� πρε�πει να ε� øει
επιτευøθεÝ, τï αργÞτερï, 15 ηµερïλïγιακÀ ε� τη µετÀ την ηµερïµηνÝα ε� ναρêης ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας. Η
παραµετρικη� τιµη� για τï µÞλυâδï πε� ντε ε� τη µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας και µε� øρι 15 ε� τη
µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της, εÝναι 25 µg/l.

Τα κρÀτη µε� λη µεριµνïυ� ν ω� στε να λαµâÀνïνται Þλα τα δε�ïντα µε� τρα για την Þσï τï δυνατÞν µεγαλυ� τερη
µεÝωση της συγκε� ντρωσης τïυ µïλυ� âδïυ στï νερÞ ανθρω� πινης κατανÀλωσης κατÀ την περÝïδï πïυ
απαιτεÝται για να επιτευøθεÝ η τη� ρηση της παραµετρικη� ς τιµη� ς.

Ùταν εæαρµÞúïυν µε� τρα για την επÝτευêη της τη� ρησης της τιµη� ς αυτη� ς, τα κρÀτη µε� λη δÝνïυν πρïïδευτικÀ
την πρïτεραιÞτητα Þπïυ υπÀρøïυν ïι υψηλÞτερες συγκεντρω� σεις µïλυ� âδïυ στï νερÞ ανθρω� πινης κατανÀλω-
σης.

ΣηµεÝωση 5: Τα κρÀτη µε� λη εêασæαλÝúïυν Þτι τηρεÝται ï Þρïς [νιτρικÀ Àλατα]/50 + [νιτρω� δη Àλατα]/3 # 1, ïι αγκυ� λες
υπïδηλïυ� ν συγκε� ντρωση σε mg/l για τα νιτρικÀ Àλατα (ΝÃ3) και για τα νιτρω� δη Àλατα (ΝÃ2), καθω� ς και Þτι
η τιµη� 0,10 mg/l για τα νιτρικÀ Àλατα τηρεÝται για τï νερÞ πïυ πρïε� ρøεται απÞ εγκαταστÀσεις επεêεργασÝ-
ας.

ΣηµεÝωση 6: Ως «παρασιτïκτÞνα» νïïυ� νται:

— ïργανικÀ εντïµïκτÞνα,

— ïργανικÀ úιúανιïκτÞνα,

— ïργανικÀ µυκητïκτÞνα,

— ïργανικÀ νηµατωδïκτÞνα,

— ïργανικÀ ακαριïκτÞνα,

— ïργανικÀ æυκïκτÞνα,

— ïργανικÀ τρωκτικïκτÞνα,

— ïργανικÀ γλινïκτÞνα,

— συναæη� πρïϊÞντα (µεταêυ� Àλλων, ïι ρυθµιστε� ς αυ� êησης)

και ïι σøετικïÝ µεταâïλÝτες αυτω� ν, πρïϊÞντα υπïâÀθµισης και αντÝδρασης.

Ελε� γøïνται µÞνïν τα παρασιτïκτÞνα των ïπïÝων πιθανïλïγεÝται η παρïυσÝα σε µÝα δεδïµε�νη παρïøη�
νερïυ� .

ΣηµεÝωση 7: Η παραµετρικη� τιµη� ισøυ� ει για κÀθε επιµε� ρïυς παρασιτïκτÞνï. Για τï αλντρÝν, τï ντιελντρÝν, τï επταøλω� ρ και
τï επïêικÞ επταøλω� ρ, η παραµετρικη� τιµη� εÝναι 0,030 µg/l.

ΣηµεÝωση 8: Ως «συνïλικÀ παρασιτïκτÞνα» νïεÝται τï Àθρïισµα Þλων των επιµε�ρïυς παρασιτïκτÞνων πïυ ανιøνευ� ïνται
και πρïσδιïρÝúïνται πïσïτικω� ς κατÀ τη διαδικασÝα παρακïλïυ� θησης.

ΣηµεÝωση 9: Ãι συγκεκριµε� νες ενω� σεις εÝναι:

— âενúï(â)æθïρανθε� νιï,

— âενúï(λ)æθïρανθε� νιï,

— âενúï(ηθι)περυλε� νιï,

— ινδενï(1,2,3-γδ)πυρε�νιï.

ΣηµεÝωση 10: Ει δυνατÞν, τα κρÀτη µε� λη πρε�πει να επιδιω� κïυν øαµηλÞτερη τιµη� øωρÝς να θÝγεται η απïλυ� µανση.

Ãι συγκεκριµε� νες ενω� σεις εÝναι: øλωρïæÞρµιï, âρωµïæÞρµιï, διâρωµïøλωρïµεθÀνιï, âρωµïδιøλωρïµεθÀ-
νιï.

Για τï νερÞ πïυ αναæε� ρεται στï Àρθρï 6 παρÀγραæïς 1 στïιøεÝα α), â) και δ), η τιµη� πρε� πει να ε� øει
επιτευøθεÝ τï αργÞτερï, δε� κα ηµερïλïγιακÀ ε� τη µετÀ την ηµερïµηνÝα ε� ναρêης ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας.
Η παραµετρικη� τιµη� για ïλικÀ τριαλïγïνïµεθÀνια πε� ντε ε� τη µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας
και µε� øρι δε� κα ε� τη µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της, εÝναι 150 µg/l.

(1) Θα πρïστεθεÝ ανÀλïγα µε τα απïτελε� σµατα της πρïς τï παρÞν διεêαγÞµενης µελε� της.
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Τα κρÀτη µε� λη µεριµνïυ� ν ω� στε να λαµâÀνïνται Þλα τα δε� ïντα µε� τρα για την Þσï τï δυνατÞν µεγαλυ� τερη
µεÝωση της συγκε�ντρωσης των τριαλïγïνïµεθανÝων στï νερÞ ανθρω� πινης κατανÀλωσης κατÀ την περÝïδï
πïυ απαιτεÝται για να επιτευøθεÝ η τη� ρηση της παραµετρικη� ς τιµη� ς.

Ùταν εæαρµÞúïυν µε� τρα για την επÝτευêη της τιµη� ς αυτη� ς, τα κρÀτη µε� λη δÝνïυν πρïïδευτικÀ την
πρïτεραιÞτητα στις περιïøε� ς µε τις υψηλÞτερες συγκεντρω� σεις τριαλïγïνïµεθανÝων στï νερÞ ανθρω� πινης
κατανÀλωσης.

ΜΕΡÃΣ Γ

Ενδεικτικε� ς παρÀµετρïι

ΠαρÀµετρïς Παραµετρικη� τιµη� ΜïνÀδα Σηµειω� σεις

ΑργÝλιï 200 µg/l

Αµµω� νιï 0,50 mg/l

Ìλωριïυ� øα Àλατα 250 mg/l ΣηµεÝωση 1

Clostridium perfringens (συµπερι-
λαµâανïµε� νων των σπïρÝων)

0 αριθµÞς/100 ml ΣηµεÝωση 2

Ìρω� µα ΑπïδεκτÞ για τïυς
καταναλωτε� ς και Àνευ
ασυνη� θïυς µεταâïλη� ς

ΑγωγιµÞτητα 2 500 µS cm-1 στïυς
20 °C

ΣηµεÝωση 1

Συγκε� ντρωση ιÞντων υδρïγÞνïυ $ 6,5 και # 9,5 µïνÀδες pH Σηµειω� σεις 1 και 3

ΣÝδηρïς 200 µg/l

ΜαγγÀνιï 50 µg/l

Ãσµη� Απïδεκτη� στïυς
καταναλωτε� ς και Àνευ
ασυνη� θïυς µεταâïλη� ς

ÃêειδωσιµÞτητα 5,0 mg/l Ã2 ΣηµεÝωση 4

ΘειικÀ Àλατα 250 mg/l ΣηµεÝωση 1

ΝÀτριï 200 mg/l

Γευ� ση Απïδεκτη� στïυς κατα-
ναλωτε� ς και Àνευ
ασυνη� θïυς µεταâïλη� ς

ΑριθµÞς απïικιω� ν σε 22°C Íνευ ασυνη� θïυς µετα-
âïλη� ς

Κïλïâακτηριïειδη� 0 αριθµÞς/100 ml ΣηµεÝωση 5

ÃλικÞς ïργανικÞς Àνθρακας
(TOC)

Íνευ ασυνη� θïυς µετα-
âïλη� ς

ΣηµεÝωση 6

ΘïλÞτητα Απïδεκτη� στïυς κατα-
ναλωτε� ς και Àνευ
ασυνη� θïυς µεταâïλη� ς

ΣηµεÝωση 7
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ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠαρÀµετρïς Παραµετρικη� τιµη� ΜïνÀδα Σηµειω� σεις

ΤρÝτιï 100 becquerel/l ΣηµεÝωσεις 8 και 10

Ãλικη� ενδεικτικη� δÞση 0,10 mSv/ε� τïς Σηµειω� σεις 9 και 10

ΣηµεÝωση 1: Τï νερÞ δεν πρε� πει να εÝναι διαâρωτικÞ

ΣηµεÝωση 2: Η παρÀµετρïς αυτη� øρειÀúεται να µετρÀται µÞνïν Þταν τï νερÞ πρïε� ρøεται η� επηρεÀúεται απÞ επιæανειακÞ
νερÞ. Σε περÝπτωση µη τη� ρησης της παραµετρικη� ς αυτη� ς τιµη� ς, τα κρÀτη µε� λη εêετÀúïυν την παρïøη� νερïυ�
για να εêασæαλÝσïυν Þτι δεν υπÀρøει ενδεøÞµενïς κÝνδυνïς για την ανθρω� πινη υγεÝα λÞγω της παρïυσÝας
παθïγÞνων µικρïïργανισµω� ν, Þπως π.ø. Cryptosporidium. Τα κρÀτη µε� λη περιλαµâÀνïυν τα απïτελε� σµατα
των ερευνω� ν αυτω� ν στην ε� κθεση πïυ υπïâÀλλïυν συ� µæωνα µε τï Àρθρï 13 παρÀγραæïς 2.

ΣηµεÝωση 3: Για τï στÀσιµï νερÞ πïυ τïπïθετεÝται σε æιÀλες η� δïøεÝα, η κατω� τατη τιµη� µπïρεÝ να µειω� νεται σε 4,5
µïνÀδες pH.

Για τï νερÞ πïυ τïπïθετεÝται σε æιÀλες η� δïøεÝα και ε� øει æυσικη� περιεκτικÞτητα σε η� εÝναι τεøνητÀ
εµπλïυτισµε�νï µε διïêεÝδιï τïυ Àνθρακα, η ελÀøιστη τιµη� µπïρεÝ να εÝναι κατω� τερη.

ΣηµεÝωση 4: Η παρÀµετρïς αυτη� δεν øρειÀúεται να µετρÀται εæÞσïν αναλυ� εται η παρÀµετρïς ïλικïυ� ïργανικïυ�
Àνθρακα.

ΣηµεÝωση 5: Για νερÞ πïυ τïπïθετεÝται σε æιÀλες η� δïøεÝα, η µïνÀδα εÝναι: αριθµÞς/250 ml.

ΣηµεÝωση 6: Η παρÀµετρïς αυτη� δεν øρειÀúεται να µετρÀται για παρïøε� ς κÀτω των 10 000 m3 ηµερησÝως.

ΣηµεÝωση 7: Σε περÝπτωση επεêεργασÝας επιæανειακω� ν υδÀτων, τα κρÀτη µε� λη επιδιω� κïυν παραµετρικη� τιµη� πïυ δεν
υπερâαÝνει την 1,0 NTU (νεæελïµετρικη� µïνÀδα θïλÞτητας) στï νερÞ πïυ πρïε� ρøεται απÞ εγκαταστÀσεις
επεêεργασÝας.

ΣηµεÝωση 8: Ãι συøνÞτητες ελε� γøïυ θα περιληæθïυ� ν αργÞτερα στï παρÀρτηµα II.

ΣηµεÝωση 9: Εêαιρïυµε� νïυ τïυ τριτÝïυ, τïυ καλÝïυ -40, τïυ ραδïνÝïυ και των πρïϊÞντων διÀσπασης τïυ ραδïνÝïυ. Ãι
συøνÞτητες ελε� γøïυ, ïι µε� θïδïι παρακïλïυ� θησης και ïι πλε� ïν κατÀλληλες θε� σεις για τα σηµεÝα παρακïλïυ� -
θησης θα καθïριστïυ� ν αργÞτερα στï παρÀρτηµα II.

ΣηµεÝωση 10: 1. Ãι απαιτïυ� µενες απÞ τη σηµεÝωση 8 πρïτÀσεις για τις συøνÞτητες ελε� γøïυ και η σηµεÝωση 9 για τις
συøνÞτητες ελε� γøïυ, τις µεθÞδïυς παρακïλïυ� θησης και τις πλε� ïν κατÀλληλες θε� σεις για τα σηµεÝα
παρακïλïυ� θησης στï παρÀρτηµα II εγκρÝνïνται συ� µæωνα µε τη διαδικασÝα πïυ πρïâλε� πεται στï Àρθρï
12. ΚατÀ την κατÀρτιση των πρïτÀσεων αυτω� ν, η Επιτρïπη� θα λÀâει υπÞψη της, µεταêυ� Àλλων, τις
σøετικε� ς διατÀêεις δυνÀµει της υæιστÀµενης νïµïθεσÝας η� τα κατÀλληλα πρïγρÀµµατα παρακïλïυ� θησης,
συµπεριλαµâανïµε� νων των απïτελεσµÀτων παρακïλïυ� θησης πïυ πρïκυ� πτïυν απÞ αυτÞ. Η Επιτρïπη� θα
υπïâÀλει τις πρïτÀσεις αυτε� ς τï αργÞτερï εντÞς δεκαïκτω� ν µηνω� ν µετÀ την ηµερïµηνÝα πïυ πρïâλε�πεται
στï Àρθρï 18 της ïδηγÝας.

2. ∆εν απαιτεÝται απÞ ε� να κρÀτïς µε� λïς να ελε� γøει τï πÞσιµï υ� δωρ για τρÝτιï η� ραδιενε� ργεια για να
καθïρÝσει ïλικη� ενδεικτικη� δÞση, εæÞσïν, âÀσει Àλλης παρακïλïυ� θησης, εÝναι ικανïπïιηµε� νï απÞ τï
γεγïνÞς Þτι τα επÝπεδα τïυ τριτÝïυ η� η ïλικη� ενδεικτικη� δÞση στï νερÞ εÝναι αρκετÀ κÀτω απÞ την
παραµετρικη� τιµη� . Στην περÝπτωση αυτη� , ανακïινω� νει τïυς λÞγïυς της απÞæαση� ς τïυ στην Επιτρïπη� ,
συµπεριλαµâανïµε� νων των απïτελεσµÀτων αυτη� ς της Àλλης παρακïλïυ� θησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΚÃΛÃΥΘΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΑναλυÞµενες παρÀµετρïι

1. ∆ïκιµαστικη� παρακïλïυ� θηση

ΣκïπÞς της δïκιµαστικη� ς παρακïλïυ� θησης εÝναι να παρε� øïνται, σε τακτικη� âÀση, στïιøεÝα για την
ïργανïληπτικη� και µικρïâιïλïγικη� πïιÞτητα τïυ νερïυ� πïυ διατÝθεται για ανθρω� πινη κατανÀλωση καθω� ς
και πληρïæïρÝες για την απïτελεσµατικÞτητα της επεêεργασÝας τïυ πïσÝµïυ υ� δατïς (ιδÝως της απïλυ� µαν-
σης) εæÞσïν γÝνεται, ω� στε να διαπιστωθεÝ κατÀ πÞσïν τï νερÞ ανθρω� πινης κατανÀλωσης τηρεÝ τις σøετικε� ς
παραµετρικε� ς τιµε� ς της παρïυ� σας ïδηγÝας.

Ãι ακÞλïυθες παρÀµετρïι υπÞκεινται σε δïκιµαστικη� παρακïλïυ� θηση. Τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να
πρïσθε� τïυν και Àλλες παραµε� τρïυς στïν πÝνακα αυτÞν εÀν τï κρÝνïυν σκÞπιµï.

ΑργÝλιï (σηµεÝωση 1)

Αµµω� νιï

Ìρω� µα

ΑγωγιµÞτητα

Clostridium Perfringens (συµπεριλαµâανïµε� νων των σπïρÝων) (σηµεÝωση 2)

Escherichia coli (E. coli)

Συγκε� ντρωση ιÞντων υδρïγÞνïυ

ΣÝδηρïς (σηµεÝωση 1)

Νιτρω� δη Àλατα (σηµεÝωση 3)

Ãσµη�

Pseudomonas aeruginosa (σηµεÝωση 4)

Γευ� ση

ΑριθµÞς απïικιω� ν σε 22 °C και 37 °C (σηµεÝωση 4)

Κïλïâακτηριïειδη�

ΘïλÞτητα

ΣηµεÝωση 1: ΑπαιτεÝται µÞνïν Þταν øρησιµïπïιεÝται ως κρïκιδωτικÞ (*).

ΣηµεÝωση 2: ΑπαιτεÝται µÞνïν Þταν τï νερÞ πρïε� ρøεται η� επηρεÀúεται απÞ επιæανειακÞ νερÞ (*).

ΣηµεÝωση 3: ΑπαιτεÝται µÞνïν Þταν για την απïλυ� µανση γÝνεται øλωραµÝνωση (*).

ΣηµεÝωση 4: ΑπαιτεÝται µÞνïν για νερÞ πïυ διατÝθεται πρïς πω� ληση σε æιÀλες η� σε δïøεÝα.

(*) Σε Þλες τις Àλλες περιπτω� σεις, ïι παρÀµετρïι περιλαµâÀνïνται στïν πÝνακα της ελεγκτικη� ς
παρακïλïυ� θησης..

2. Ελεγκτικη� παρακïλïυ� θηση

ΣκïπÞς της ελεγκτικη� ς παρακïλïυ� θησης εÝναι να παρε� øïνται τα στïιøεÝα πïυ απαιτïυ� νται για να
διαπιστωθεÝ κατÀ πÞσïν τηρïυ� νται Þλες ïι παραµετρικε� ς τιµε� ς της παρïυ� σας ïδηγÝας. Ùλες ïι παρÀµετρïι
πïυ καθïρÝúïνται συ� µæωνα µε τï Àρθρï 5 παρÀγραæïι 2 και 3, υπÞκεινται σε ελεγκτικη� παρακïλïυ� θηση,
εκτÞς αν ïι αρµÞδιες αρøε� ς απïæανθïυ� ν, για øρïνικη� περÝïδï πïυ καθïρÝúïυν ïι Ýδιες, Þτι µια παρÀµετρïς
δεν υπÀρøει πιθανÞτης να εµæανισθεÝ σε µÝα δεδïµε� νη παρïøη� νερïυ� σε συγκεντρω� σεις ïι ïπïÝες θα
δηµιïυργïυ� σαν κÝνδυνï παραâιÀσης της αντÝστïιøης παραµετρικη� ς τιµη� ς. Η παρÀγραæïς αυτη� δεν ισøυ� ει
για τις παραµε� τρïυς σøετικÀ µε τη ραδιενε� ργεια, ïι ïπïÝες, υπÞ τïυς Þρïυς των σηµειω� σεων 8, 9 και 10 τïυ
παραρτη� µατïς I µε� ρïς Γ, παρακïλïυθïυ� νται συ� µæωνα µε τις απαιτη� σεις παρακïλïυ� θησης πïυ θεσπÝúïνται
δυνÀµει τïυ Àρθρïυ 12.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1

ΕλÀøιστη συøνÞτητα δειγµατïληψÝας και αναλυ� σεων τïυ νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης πïυ παρε�øεται απÞ
δÝκτυï διανïµη� ς η� απÞ âυτÝï η� øρησιµïπïιεÝται σε επιøεÝρηση παραγωγη� ς τρïæÝµων

Τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν δεÝγµατα απÞ τα σηµεÝα τη� ρησης πïυ καθïρÝúïνται στï Àρθρï 6 παρÀγραæïς 1
ω� στε να εêασæαλÝúïυν Þτι τï νερÞ ανθρω� πινης κατανÀλωσης ανταπïκρÝνεται πρïς τις απαιτη� σεις της ïδηγÝας.
ΩστÞσï, σε περÝπτωση δικτυ� ïυ διανïµη� ς, τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να λαµâÀνïυν δεÝγµατα εντÞς της úω� νης
παρïøη� ς η� στις εγκαταστÀσεις επεêεργασÝας για συγκεκριµε� νες παραµε� τρïυς εæÞσïν εÝναι δυνατÞν να
απïδειøθεÝ Þτι δεν θα υπη� ρøε δυσµενη� ς µεταâïλη� της µετρïυ� µενης τιµη� ς της συγκεκριµε� νης παραµε� τρïυ.

Ùγκïς διανεµÞµενïυ η� παραγÞµενïυ
νερïυ� ηµερησÝως σε µια úω� νη

παρïøη� ς

(Σηµειω� σεις 1 και 2)

m³

∆ïκιµαστικη� παρακïλïυ� θηση
ΑριθµÞς δειγµÀτων ετησÝως

(Σηµειω� σεις 3, 4 και 5)

Ελεγκτικη� παρακïλïυ� θηση
ΑριθµÞς δειγµÀτων ετησÝως

(Σηµειω� σεις 3 και 5)

# 100 (ΣηµεÝωση 6) (ΣηµεÝωση 6)

. 100 # 1 000 4 1

. 1 000 # 10 000

4
+ 3 ανÀ 1 000 m³ και Àνω/ηµερη-

σÝως τïυ συνïλικïυ� Þγκïυ

1
+ 1 ανÀ 3 300 m³ και Àνω/ηµερη-

σÝως τïυ συνïλικïυ� Þγκïυ

. 10 000 # 100 000 3
+ 1 ανÀ 10 000 m³ και Àνω/ηµερη-

σÝως τïυ συνïλικïυ� Þγïυ

. 100 000 10
+ 1 ανÀ 25 000 m³ και Àνω/ηµερη-

σÝως τïυ συνïλικïυ� Þγκïυ

ΣηµεÝωση 1: Ως úω� νη παρïøη� ς νïεÝται µια γεωγραæικÀ καθïρισµε� νη περιïøη� εντÞς της ïπïÝας τï νερÞ ανθρω� πινης
κατανÀλωσης εισε� ρøεται απÞ µÝα η� περισσÞτερες πηγε� ς και εντÞς της ïπïÝας η πïιÞτητα τïυ νερïυ� µπïρεÝ να
θεωρηθεÝ ως περÝπïυ ïµïιÞµïρæη.

ΣηµεÝωση 2: Ãι Þγκïι υπïλïγÝúïνται ως µε� σες τιµε� ς για ε� να ηµερïλïγιακÞ ε� τïς. Για τïν καθïρισµÞ της ελÀøιστης
συøνÞτητας, τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να øρησιµïπïιïυ� ν τïν αριθµÞ κατïÝκων µιας úω� νης παρïøη� ς αντÝ τïυ
Þγκïυ τïυ νερïυ� , θεωρω� ντας Þτι κÀθε Àτïµï καταναλÝσκει 200 l/ηµερησÝως.

ΣηµεÝωση 3: Στην περÝπτωση περιïδικη� ς παρïøη� ς, âραøεÝας διαρκεÝας, η συøνÞτητα παρακïλïυ� θησης τïυ νερïυ� πïυ
διανε� µεται µε âυτÝα απïæασÝúεται απÞ τα ενδιαæερÞµενα κρÀτη µε� λη.

ΣηµεÝωση 4: Για τις διÀæïρες παραµε� τρïυς τïυ παραρτη� µατïς I, τα κρÀτη µε� λη δυ� νανται να µειω� νïυν τïν αριθµÞ
δειγµÀτων πïυ αναæε� ρïνται στïν πÝνακα εÀν:

α) ïι τιµε� ς των απïτελεσµÀτων πïυ επιτυγøÀνïνται απÞ δεÝγµατα λαµâανÞµενα επÝ περÝïδï τïυλÀøιστïν δυ� ï
συνεøω� ν ετω� ν εÝναι σταθερε� ς και σηµαντικω� ς καλυ� τερες απÞ τις ïριακε� ς τιµε� ς τïυ παραρτη� µατïς I και

â) δεν υπÀρøει κÀπïιïς παρÀγων πïυ ενδε� øεται να υπïâιâÀσει την πïιÞτητα τïυ νερïυ� .

Η κατω� τατη συøνÞτητα δεν πρε� πει να εÝναι µικρÞτερη τïυ 50 % τïυ αριθµïυ� των δειγµÀτων πïυ αναæε�ρï-
νται στïν πÝνακα εκτÞς της ειδικη� ς περιπτω� σεως της σηµεÝωσης 6.

ΣηµεÝωση 5: Στï µε� τρï τïυ δυνατïυ� , ï αριθµÞς των δειγµÀτων πρε�πει να κατανε� µεται ïµïιÞµïρæα στï øρÞνï και τï
øω� ρï.

ΣηµεÝωση 6: Η συøνÞτητα πρε� πει να απïæασÝúεται απÞ τα ενδιαæερÞµενα κρÀτη µε� λη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β2

ΕλÀøιστη συøνÞτητα δειγµατïληψÝας και ανÀλυσης τïυ νερïυ� πïυ τïπïθετεÝται σε æιÀλες η� δïøεÝα πρïς
πω� ληση

Ùγκïς ηµερησÝως παραγÞµενïυ νερïυ�
πρïς πω� ληση σε æιÀλες η� δïøεÝα (*)

m³

∆ïκιµαστικη� παρακïλïυ� θηση
ΑριθµÞς δειγµÀτων ετησÝως

Ελεγκτικη� παρακïλïυ� θηση
ΑριθµÞς δειγµÀτων ετησÝως

# 10 1 1

. 10 # 60 12 1

. 60 1 ανÀ 5 m³ και Àνω/ηµερησÝως τïυ
συνïλικïυ� Þγκïυ

1 ανÀ 100 m³ και Àνω/ηµερησÝως
τïυ συνïλικïυ� Þγκïυ

(*) Ãι Þγκïι υπïλïγÝúïνται ως µε� σες τιµε� ς για ε� να ηµερïλïγιακÞ ε� τïς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΡÃ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Τα κρÀτη µε� λη διασæαλÝúïυν Þτι κÀθε εργαστη� ριï στï ïπïÝï αναλυ� ïνται δεÝγµατα διαθε� τει συ� στηµα
αναλυτικïυ� πïιïτικïυ� ελε� γøïυ τï ïπïÝï, απÞ καιρïυ� εις καιρÞν,, υπïâÀλλεται σε ε� λεγøï απÞ πρÞσωπï µη
ελεγøÞµενï απÞ τï εργαστη� ριï και τï ïπïÝï ε� øει εγκρÝνει η αρµÞδια αρøη� πρïς τï σκïπÞ αυτÞ.

1. ΠΑΡΑΜΕΤΡÃΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ÃΠÃΙΕΣ ΚΑΘÃΡΙ·ΕΤΑΙ ΜΕΘÃ∆ÃΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Ãι κατωτε� ρω αρøε� ς πïυ διε� πïυν τις µεθÞδïυς ανÀλυσης µικρïâιïλïγικω� ν παραµε� τρων δÝδïνται εÝτε ως
αναæïρÀ Þταν δÝδεται µε� θïδïς ISO GEN η� πρïς καθïδη� γηση, εν αναµïνη� της ενδεøÞµενης µελλïντικη� ς
θε� σπισης συ� µæωνα µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 12, νε� ων διεθνω� ν µεθÞδων CEN/ISO για τις παραµε� -
τρïυς αυτε� ς. Τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να øρησιµïπïιïυ� ν εναλλακτικε� ς µεθÞδïυς, εæÞσïν τηρïυ� νται ïι
διατÀêεις τïυ Àρθρïυ 7 παρÀγραæïς 5.

Κïλïâακτηριïειδη� και Escherichia coli (E.coli) (ISO 9308-1)

ΕντερÞκïκκïι (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

ΑπαρÝθµηση καλλιεργη� σιµων µικρïïργανισµω� ν — ΑριθµÞς απïικιω� ν σε 22 °C (prEN ISO 6222)

ΑπαρÝθµηση καλλιεργη� σιµων µικρïïργανισµω� ν — ΑριθµÞς απïικιω� ν σε 37 °C (prEN ISO 6222)

Clostridium perfringens (συµπεριλαµâανïµε� νων των σπïρÝων)

∆ιη� θηση απÞ µεµâρÀνη και στη συνε� øεια επω� αση της µεµâρÀνης υπÞ αναερÞâιες συνθη� κες σε θρεπτικÞ
υλικÞ Clostridium perfringens (σηµεÝωση 1) σε 44 6 1 °C επÝ 21 6 3 ω� ρες. Με� τρηση των σκïτεινω� ν
κÝτρινων απïικιω� ν πïυ µετατρε� πïνται σε ρïú η� κÞκκινες µετÀ απÞ ε� κθεση σε ατµïυ� ς υδρïêειδÝïυ τïυ
αµµωνÝïυ επÝ 20 ε� ως 30 δευτερÞλεπτα.

ΣηµεÝωση 1: Τï «θρεπτικÞ υλικÞ Clostridium perfringens» περιε� øει:

ΒασικÞ θρεπτικÞ υλικÞ

ΤρυπτÞúη 30 g

Εκøυ� λισµα µυκη� των 20 g

ΣακøαρÞúη 5 g

Υδρïøλωριïυ� øïς L-κυστεινη 1 g

MgSO4 · 7H2O 0,1 g

Ιω� δες âρωµïκρεúÞλης 40 g

Íγαρ 15 g

�Υδωρ 1 000 ml

Τα συστατικÀ τïυ âασικïυ� θρεπτικïυ� υλικïυ� διαλυ� ïνται και τï pH πρïσαρµÞúεται σε 7,6. Τï υλικÞ
απïστειρω� νεται σε αυτÞκλειστï στïυς 121 °C επÝ 15 λεπτÀ. τï θρεπτικÞ υλικÞ ψυ� øεται και
πρïστÝθενται:

D-κυκλïσερÝνη 400 mg

Β-θειικη� πïλυµυêÝνη 25 mg

Ινδïêυλï-â-D-γλυκïúÝδιï διαλυµε� νï σε 8 ml απïστειρωµε� νïυ
νερïυ� πριν την πρïσθη� κη

60 mg

∆ιÀλυµα 0,5 % διæωσæïρικη� ς æαινïλïæθαλεινης απïστειρωµε�νï
µε διη� θηση

20 ml

∆ιÀλυµα 4,5 % διæωσæïρικïυ� FeCl3 · 6H2O 2 ml

2. ΠΑΡΑΜΕΤΡÃΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ÃΠÃΙΕΣ ΚΑΘÃΡΙ·ÃΝΤΑΙ ÌΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ∆ÃΣΕΩΝ

2.1. Για τις ακÞλïυθες παραµε� τρïυς, τα καθïριúÞµενα øαρακτηριστικÀ επιδÞσεων εÝναι τε� τïια ω� στε µε τη
øρησιµïπïιïυ� µενη µε� θïδï ανÀλυσης να εÝναι, τïυλÀøιστïν, δυνατÞν να µετρω� νται συγκεντρω� σεις Ýσες
πρïς την παραµετρικη� τιµη� µε την ïριúÞµενη πιστÞτητα, ακρÝâεια και τα ïριúÞµενα Þρια ανÝøνευσης.
Ùπïια και να εÝναι η ευαισθησÝα της øρησιµïπïιïυµε� νης µεθÞδïυ ανÀλυσης, τï απïτε� λεσµα εκæρÀúεται
øρησιµïπïιω� ντας τïυλÀøιστïν τïν Ýδιï αριθµÞ δεκαδικω� ν ψηæÝων µε την παραµετρικη� τιµη� τïυ παραρτη� -
µατïς I µε� ρη Β και Γ.
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ΠαρÀµετρïι

ΠιστÞτητα % της
παραµετρικη� ς

τιµη� ς
(ΣηµεÝωση 1)

ΑκρÝâεια % της
παραµετρικη� ς

τιµη� ς
(ΣηµεÝωση 2)

Ùριï ανÝøνευσης
% της παραµε-

τρικη� ς τιµη� ς
(ΣηµεÝωση 3)

Συνθη� κες Σηµειω� σεις

ΑκρυλαµÝδιï Ελε� γøεται µε âÀση
τις πρïδιαγραæε� ς
τïυ πρïϊÞντïς

ΑργÝλιï 10 10 10

Αµµω� νιï 10 10 10

ΑντιµÞνιï 25 25 25

ΑρσενικÞ 10 10 10

Βενúï-α-πυρε� νιï 25 25 25

ΒενúÞλιï 25 25 25

ΒÞριï 10 10 10

ΒρωµικÀ Àλατα 25 25 25

ΚÀδµιï 10 10 10

Ìλωριïυ� øα Àλατα 10 10 10

Ìρω� µιï 10 10 10

ΑγωγιµÞτητα 10 10 10

ÌαλκÞς 10 10 10

Κυανιïυ� øα Àλατα 10 10 10 ΣηµεÝωση 4

1,2-διøλωρïαιθιïÀ-
νιï

25 25 10

ΕπιøλωρυδρÝνη Ελε� γøεται µε âÀση
τις πρïδιαγραæε� ς
τïυ πρïϊÞντïς

Φθïριïυ� øα Àλατα 10 10 10

ΣÝδηρïς 10 10 10

ΜÞλυâδïς 10 10 10

ΜαγγÀνιï 10 10 10

ΥδρÀργυρïς 20 10 20

Νικε� λιï 10 10 10

ΝιτρικÀ Àλατα 10 10 10

Νιτρω� δη Àλατα 10 10 10

ÃêειδωσιµÞτητα 25 25 10 ΣηµεÝωση 5

ΠαρασιτïκτÞνα 25 25 25 ΣηµεÝωση 6

ΠïλυκυκλικïÝ αρω-
µατικïÝ υδρïγïνÀν-
θρακες

25 25 25 ΣηµεÝωση 7
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ΠαρÀµετρïι

ΠιστÞτητα % της
παραµετρικη� ς

τιµη� ς
(ΣηµεÝωση 1)

ΑκρÝâεια % της
παραµετρικη� ς

τιµη� ς
(ΣηµεÝωση 2)

Ùριï ανÝøνευσης
% της παραµε-

τρικη� ς τιµη� ς
(ΣηµεÝωση 3)

Συνθη� κες Σηµειω� σεις

Σελη� νιï 10 10 10

ΝÀτριï 10 10 10

ΘειικÀ Àλατα 10 10 10

Τετραøλωρïαιθε� νιï 25 25 10 ΣηµεÝωση 8

Τριøλωρïαιθε� νιï 25 25 10 ΣηµεÝωση 8

ÃλικÀ τριαλïγïνï-
µεθÀνια

25 25 10 ΣηµεÝωση 7

ΒινυλïøλωρÝδιï Ελε� γøεται µε âÀση
τις πρïδιαγραæε� ς
τïυ πρïϊÞντïς

2.2. Για τη συγκε� ντρωση ιÞντων υδρïγÞνïυ, τα ïριúÞµενα øαρακτηριστικÀ επιδÞσεων εÝναι τε� τïια ω� στε µε τη
øρησιµïπïïιïυ� µενη µε� θïδï ανÀλυσης να εÝναι δυνατÞν να µετρω� νται συγκεντρω� σεις Ýσες πρïς την
παραµετρικη� τιµη� µε πιστÞτητα 0,2 µïνÀδων pH και ακρÝâεια 0,2 µïνÀδων pH.

ΣηµεÝωση 1 (*): ΠιστÞτητα εÝναι τï συστηµατικÞ σæÀλµα και εÝναι η διαæïρÀ µεταêυ� της µε� σης τιµη� ς µεγÀλïυ
αριθµïυ� επαναλαµâανÞµενων µετρη� σεων και της πραγµατικη� ς τιµη� ς.

ΣηµεÝωση 2 (*): ΑκρÝâεια εÝναι τï τυøαÝï σæÀλµα και εκæρÀúεται συνη� θως ως η κανïνικη� απÞκλιση (εντÞς και
µεταêυ� µιας ïµÀδας) τïυ æÀσµατïς απïτελεσµÀτων γυ� ρω απÞ τï µε� σï Þρï. Απïδεκτη� ακρÝâεια εÝναι
η διπλÀσια σøετικη� συνη� θης απÞκλιση.

(*) Ãι Þρïι αυτïÝ πρïσδιïρÝúïνται περαιτε� ρω στï πρÞτυπï ISO 5725.

ΣηµεÝωση 3: Ùριï ανÝøνευσης εÝναι

— η τριπλÀσια σøετικη� συνη� θης απÞκλιση, εντÞς µιας ïµÀδας, ενÞς æυσικïυ� δεÝγµατïς πïυ περιε� øει
µικρη� συγκε�ντρωση της παραµε� τρïυ

η�

— η πενταπλÀσια σøετικη� συνη� θης απÞκλιση, εντÞς µιας ïµÀδας, ενÞς τυæλïυ� δεÝγµατïς.

ΣηµεÝωση 4: Η µε�θïδïς πρïσδιïρÝúει ïλικÀ κυανιïυ� øα Àλατα κÀθε µïρæη� ς.

ΣηµεÝωση 5: Η ïêεÝδωση πραγµατïπïιεÝται για 10 λεπτÀ σε 100 °C µε τη øρησιµïπïÝηση υπερµαγγανικω� ν αλÀτων,
σε Þêινï περιâÀλλïν.

ΣηµεÝωση 6: Τα øαρακτηριστικÀ επιδÞσεων ισøυ� ïυν για κÀθε επιµε�ρïυς παρασιτïκτÞνï και εêαρτω� νται απÞ τï
συγκεκριµε� νï παρασιτïκτÞνï. Πρïς τï παρÞν, ενδε� øεται να µην εÝναι δυνατÞν να επιτευøθεÝ τï Þριï
ανÝøνευσης για Þλα τα παρασιτïκτÞνα, αλλÀ τα κρÀτη µε� λη πρε� πει να επιδιω� κïυν την επÝτευêη τïυ
στÞøïυ αυτïυ� .

ΣηµεÝωση 7: Τα øαρακτηριστικÀ επιδÞσεων ισøυ� ïυν για τις επιµε� ρïυς ïυσÝες πïυ ïρÝúïνται στï 25 % της
παραµετρικη� ς τιµη� ς τïυ παραρτη� µατïς I.

ΣηµεÝωση 8: Τα øαρακτηριστικÀ επιδÞσεων ισøυ� ïυν για τις επιµε� ρïυς ïυσÝες πïυ ïρÝúïνται στï 50 % της
παραµετρικη� ς τιµη� ς τïυ παραρτη� µατïς I.

3. ΠΑΡΑΜΕΤΡÃΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ÃΠÃΙΕΣ ∆ΕΝ ΚΑΘÃΡΙ·ΕΤΑΙ ΜΕΘÃ∆ÃΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Ìρω� µα
Ãσµη�
Γευ� ση
ΣυνïλικÞς ïργανικÞς Àνθρακας
ΘïλÞτητα (σηµεÝωση 1)

ΣηµεÝωση 1: Για την παρακïλïυ� θηση της θïλÞτητας τïυ επιεêεργασµε� νïυ επιæανειακïυ� νερïυ� τα ïριúÞµενα
øαρακτηριστικÀ επιδÞσεων ïæεÝλïυν να παρε� øïυν τïυλÀøιστïν τη δυνατÞτητα µε� τρησης συγκεντρω� -
σεων Ýσων πρïς την παραµετρικη� τιµη� µε πιστÞτητα 25 %, ακρÝâεια 25 % και Þριï ανÝøνευσης
25 %.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤÃΙÌΙΑΣ

Παρïυ� σα ïδηγÝα ÃδηγÝα 80/778/ΕÃΚ

Íρθρï 1 παρÀγραæïς 1 Íρθρï 1 παρÀγραæïς 1

Íρθρï 1 παρÀγραæïς 2 —

Íρθρï 2 παρÀγραæïς 1
στïιøεÝα α) και â)

Íρθρï 2

Íρθρï 2 παρÀγραæïς 2 —

Íρθρï 3 παρÀγραæïς 1 στïιøεÝα α) και â) Íρθρï 4 παρÀγραæïς 1

Íρθρï 3 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝα α) και â) —

Íρθρï 3 παρÀγραæïς 3 —

Íρθρï 4 παρÀγραæïς 1 Íρθρï 7 παρÀγραæïς 6

Íρθρï 4 παρÀγραæïς 2 Íρθρï 11

Íρθρï 5 παρÀγραæïς 1 Íρθρï 7 παρÀγραæïς 1

Íρθρï 5 παρÀγραæïς 2 πρω� τη πρÞταση Íρθρï 7 παρÀγραæïς 3

Íρθρï 5 παρÀγραæïς 2 δευ� τερη πρÞταση —

Íρθρï 5 παρÀγραæïς 3 —

Íρθρï 6 παρÀγραæïς 1 Íρθρï 12 παρÀγραæïς 2

Íρθρï 6 παρÀγραæïι 2 και 3 —

Íρθρï 7 παρÀγραæïς 1 Íρθρï 12 παρÀγραæïς 1

Íρθρï 7 παρÀγραæïς 2 —

Íρθρï 7 παρÀγραæïς 3 Íρθρï 12 παρÀγραæïς 3

Íρθρï 7 παρÀγραæïς 4 —

Íρθρï 7 παρÀγραæïς 5 Íρθρï 12 παρÀγραæïς 5

Íρθρï 7 παρÀγραæïς 6 —

Íρθρï 8 —

Íρθρï 9 παρÀγραæïς 1 Íρθρï 9 παρÀγραæïς 1 και Àρθρï 10 παρÀγραæïς 1

Íρθρï 9 παρÀγραæïι 2 ε� ως 6 —

Íρθρï 9 παρÀγραæïς 7 Íρθρï 9 παρÀγραæïς 2 και Àρθρï 10 παρÀγραæïς 3

Íρθρï 9 παρÀγραæïς 8 —

Íρθρï 10 Íρθρï 8



L 330/54 EL ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των 5.12.98

Παρïυ� σα ïδηγÝα ÃδηγÝα 80/778/ΕÃΚ

Íρθρï 11 παρÀγραæïς 1 —

Íρθρï 11 παρÀγραæïς 2 Íρθρï 13

Íρθρï 12 παρÀγραæïς 1 Íρθρï 14

Íρθρï 12 παρÀγραæïι 2 και 3 Íρθρï 15

Íρθρï 13 παρÀγραæïς 1 —

Íρθρï 13 παρÀγραæïι 2 ε� ως 5 Íρθρï 17 στïιøεÝï α) (παρεµâÀλλεται µε την ïδηγÝα 91/
692/ΕÃΚ)

Íρθρï 14 Íρθρï 19

Íρθρï 15 Íρθρï 20

Íρθρï 16 —

Íρθρï 17 Íρθρï 18

Íρθρï 18 —

Íρθρï 19 Íρθρï 21


