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ΕΙΟαΥωΥικά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος της ερΎασίας

Η δUtλωματιιcή εργασία με θέμα «Μελέτη οικολογικής ποιότητας των υδάτων του

Νομού Μαγνησίας» πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια φoίτ/OTlζ στο Τμήμα

Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Aνιiπroξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

το ακαδημαϊκό έτος 2001 -2002. Την διπλωματική εργασία επιβλέπει ο επίκουρος

καθηγητής Σχεδιασμού και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, κ. ΚούΥκολος

Στο πλαίσιο της εργασίας επιχεφείται η απάντηση σε καίρια ζητήματα που

αφορούν τη ρύπανση των υδάτινων πόρων και τον βέλτιστο τρόπο προσδιορισμού,

ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής στροτηγικής για τον έλεγχο και την

αντψετώmσή της. Σαν μελέτη περίπτωσηςεπιλέχ&ηκε ο Νομός Μα-Υνησίας.

Ο ποιοτικός fJ..Erx.oς των υδάτων. αποτελεί αναγκαίο μέσο για την προστασία, τ/

βελτίωση και την βιώσιμη διαχείρισή τους, μέσω της διερεύνησης της επικινδυνότητας

των ουσιών που περιέχονται σ' αυτά. Για το σιcoπό αυτό. σήμερα στην Ελλάδα,

γίνονται σχεδόν απoκλεισnΙCΆ μόνο φυσικές, χημιΙCΈς και μΙKΡOβΙOλoγιΙCΈς αναλύσεις"

οι οποίες όμως από μόνες τους δεν μπορούν να προσδιορίσουν ολοκληρωμένα την

ποιοτική κατάσταση των υδάτινων συστημάτων, λόγω της ύπαρξης συνεργισnKών

δράσεων μεταξύ των τοξικών ουσιών. Η εργασία έχει ως στόχο την εmσήμανση της

ανάγκης για συνεχή έ'λF:yxo και διερεύνηση της οικολογικής τους κατάστασης, η οποία

έχει πλέον θεσπιστεί και νομικά από τ/ν Ευρωπαϊκή ·Ενωση. Για το σκοπό αυτό.

προτείνεται η χΡι1ση οικονομικών. απλών, μικρών και σύντομων βιολογικών

δοκιμασιών με έναν ευαίσθητο οργανισμό δείκτη, οι οποίες και διεξάχθηκαν στο

πλαίσιο τ/ς εργασίας, για τον προσδιορισμό της οικοτοξικότητας των γλυκών και

θαλάσσιων υδάτων του Νομού Μαγνησίας.

Δομή της ΕρΎασίας

Η δUtλωματιΙCΉ εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια:

Στην πρώτο κεφάλαιο της εργασίας «Ρύπανση του ύδατος και τοξικολογία»

αναφέρονται σι κυριόΊερες πηγές ρύπανσης των υδάτινων <J'\XJτ/μ6.των και γίνεται μία
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προσέγγιση της έννοιας tης τοξικότητας και της επιστήμης της τοξικολογίας και της

οικοτοξικολογίας. Αναφέρονται οι αναλύσεις προσδιορισμού της ποιότητας των

υδάτων που διεξάγονται σήμερα. Παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους είναι

απαραίτητη η παράλληλη διερεύνηση της -οικολογικής τους κατάστασης, με τη

διεξαγωγή των κατάλληλων βιολογικών δοκιμασιών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται

και παρατίθενται τα κυριότερα πλεονεκτήματα, τα χαρακτηριστικά και οι χρήσεις

τους..

Το δεύτερο κεφάλαιο ({Νομοθεσία σχετικά με την προστασία και διαχείριση των

υδάτων» αποτελεί ανασκόπηση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όσον

αφορά την προστασία και διαχείριση των υδάτων, από το 1975 ως σήμερα, με

αποκορύφωμα το νόμο 2000l60/E.E.. με τον οποίο θεσπίζεται και νομικά ο

προσδιορισμός της οικολογικής τους κατάστασης. Γίνεται μία σύντομη κριτική της. και

παρατίθεται ενδεικτικά η Ελληνική νομοθεσία η οποία οφείλει να εναρμονίζεταιμε την

κοινοτική.

Στο τρίτο κεφάλαιο «Πειράματα προσδιορισμού τοξικότητας", αναλύονται τα

κυριότερα χαρακτηριστικά των βιολογικών δοκιμασιών Daphtox.kit F™ magna και

Artoxkit ΜΤΜ
, με την παράθεση των παραμέτρων που δύναται να επηρεάσουν το

αποτέλεσμά τους, την περιγραφή των οργανισμών που χρησιμοποιούν ως δείκτες και

τον τρόπο διεξαγωγής τους

Το τέταρτο κεφάλαιο «Προσδιορισμός τοξικότητας των υδάτων του Νομού

Μαγνησίας)) αποτελεί εφαρμογή του προσδιορισμού της οικολογικής κατάστασης στα

γλυκά και θαλάσσια νερά του Νομού. Παρατίθενται τα αποτελέσματα των βιολογικών

δοκιμασιών που διεξάχθηκαν από το Φεβρουάριο του 2000 ως το Ιούνιο του 200 Ι. Με

βάση τις βιολογικές δοκιμασίες που διεξάχθηκαν, παρουσιάζεται το ποσοστό

οικοξικότητας των υδάτων διαφόρων περιοχών του νομού, οι πιθανές αιτίες της και

γίνεται σύγκριση της τοξικότητας αυτής σε κάθε μία από τις περιοχές που

εξετάστηκαν.

Τέλος, αναφέρονται κάποια γενικά συμπεράσματα. παρατίθενται οι πιθανές

πηγές ρύπανσης των υδάτων του νομού Μαγνησίας και προτάσεις για την

αντιμετώπισή της.
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Ρύπανση lΟυ ύδατος και ,ΤOξ\ΚOλoγiα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

9

Το νερό, ως φυσική πρώτη ύλη έχει ιδιαίτερη

πολιτισμική, κοινωνική σημασία και είναι απαραίτητο για

τη ζωή των ανθρώπων, τόσο γιατί αποτελεί το βασικότερο

είδος διατροφής, όσο και γιατί είναι μία από nς

απαραίτητες πρώτες ύλες της πρωτογενούς παραγωγής,

όπως είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία , και της

δευτερογενούς παραγωγής, όπως η βιομηχανία. Φωτ. ι. ΤΟ νερό

Αποδεικνύεται ότι το νερό, ως φυσικός πόρος που συμμετέχει σε κάθε

παραγωγική- αναπτυξιακή διαδικασία, έχει υπεισέλθει δυναμικά και προσδωρίζει

πλέον τη δUΝατότητα ή την αδυναμία εκτέλεσης παραγωγικών δραστηριοτήτων,

καθορίζοντας και την αποδοπκότητά τους. Σιryχρόνως, καθώς ο πληθυσμός της γης

αυξάνεται και η παραγωγή αγαθών αναπτύσσεται και ενταπκοποιείται, το νερό γίνεται

συνεχώς πολυτιμότερο.

Το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας της γης καλύπτεται από νερό, το οποίο

όμως στο μεγαλύτερο ποσοστό του είναι πλούσω σε διαλυμένα άλατα, με συνέπεια να

είναι ακατάλληλο για την κάλυψη των ανθρώmνων αναγκών. Μόνο ένα πολύ μικρό

ποσοστό υπόγειου και επιφανειακού νερού είναι κατάλληλο για χρήση από τον

άνθρωπο. Αξίζει επίσης να παρατηρήσουμε όπ η ανανέωση του νερού, το οποίο είναι

κατάλληλο για ανθρώmvη χρήση, σε ένα περιορισμένο χώρο ή μια τοmκή κοινωνία,

εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν κάθε χρόνο, από τη

φυσική προσφορά και ζήτησή του από τους χρήστες, και τις παρεμβάσεις του

ανθρώπου ιδιαίτερα στα ποιοτικά του χαρακτηρισπκά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης

του, αναπόφευκτα παρεμβαίνουμε στα δύο κύρια χαραΚΠΊΡιστικά του νερού, την

ποιότητα και την ποσότητα, ενώ η παρέμβαση αυτή έχει προκαλέσει πολυάριθμα

περιβαλλονπκά προβλήματα. Οι εmβλαβείς αλλοιώσεις στην ποιότητα του νερού

έχουν ως συνέπεια πολλές φορές την απαγόρευση της χρήσης του ή τουλάχιστον τον

περιορισμό των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης του (Auγoooτίνoς Κ.

•
Αναγνωστόπουλος, 1989).

Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, το νερό είναι ένας ουσιώδης παράγοντας για την

ανάπτuξη της οικονομίας. Η επιπλέον αύξηση της γεωργικής και βιομηχανικής

παραγωγής έχει ως προυπόθεση την ύπαρξη επαρκούς ποσότητας και καλής ποιότητας
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νερού.Ομως, η χρόνια βίαιη παρέμβαση του ανθρώπου, τόσο στη δυναμική ισορροπία

της ζωής, όσο και σε κάθε μορφή περιβαλλοντικής ισορροπίας, έχει πάρει

ανησυχητικές διαστάσεις. Η ρύπανση των υδάτινων πόρων και συνεπώς η κακή

ποιότητα ύδατος, αποτελεί πραγματικότητα για πολλές περιοχές της χώρας μας. Η

ρύπανση είναι η έκφραση της σπατάλης και το σύμβολο της κοινωνίας των

καταναλωτικών προτύπων. Η επιστημονική έρευνα και η τεχνολογία (που αποτελούν

βασικές παραγωγικές δυνάμεις και παράγοντες της ανάπτυξης), χρησιμοποιήθηκαν για

την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του χρόνου εργασίας και όχι για τη

σωστή εκμετάλλευση και χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων (Μπεριάτος Η., 2000).

Η ανανέωση, η προστασία και η αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων,

αποτελεί πλέον τη μόνη θετική διέξοδο. Για το σκοπό αυτό, μία ολοκληρωμένη και

σωστή στρατηγική, πρέπει να συμπεριλαμβάνει και να συνδυάζει την συνεχή

παρακολούθηση των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων των νερών.

καθώς και την μελέτη της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων συστημάτων που

αποτελεί την ποιοτική έκφραση της διάρθρωσης και της λειτουργίας τους, μέσω του

προσδιορισμού της οικοτοξικότητας.

1.1. ΗΡΥΠΑΝΣΗΤΟΥΥΔΑΤΟΣ

Με τον όρο ρύπανση tou ύδατος ορίζουμε «την με κάθε μορφή φυσική ή τεχνητή

υποβάθμιση της ποιότητας του νερού)) (Κουτσερής, 1993). Παρακάτω αναφέρονται οι

πηγές και τα είδη ρύπανσης των υδάτων γενικά, οι πηγές και τα είδη ρύπανσης της

θάλασσας συγκεκριμένα καθώς και η αναλυτική εξέταση των νερών που αφορά τον

προσδιορισμό των συστατικών και των ιδιοτήτων τους.

1.1.1. ΠηΎές και είδη ρύπανσης

Το νερό είναι ουσιώδες συστατικό της ζωής και η ρύπανσή του μπορεί να

προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στην υγεία μας αλλά και στο περιβάλλον που

ζούμε, ιδιαίτερα όταν η ρύπανση γίνεται από παθογόνα υλικά. Μεγάλη προσπάθεια

γίνεται προς την κατεύθυνση της «αντιρύπανσηζ)) του νερού που προέρχεται από

οικιστικά ή βιομηχανικά απόβλητα. Επίσης μεγάλη προσοχή δίνεται και στο πόσιμο

νερό, αφού αυτό έρχεται σε απευθείας επαφή με την υγεία μας.

Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης των υδάτινων πόρων είναι:

• Βιομηχανία
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• Αστικά λύματα και βιομηχανικά απόβλητα

• Γεωργικές καλλιέργειες

• Άλλες πτrιές

Οι ρυπογόνες ουσίες στο νερό μπορούν να καταταγούν σε διάφορες κατηγορίες.

Μερικές από αυτές είναι οι εξής(Αυγουστίνος Κ. Αναγνωστόπουλος, 1989):

• Απόνερα που απαιτούν οξυγόνο λόγω της παρουσίας ενώσεων που κατανάλωσαν

το ήδη υπάρχον στο φυσικό νερό.

• Ενώσεις που η παρουσία τους αναπτύσσει παθογόνους μικροοργανισμούς που

προκαλούν αρρώστιες.

• Ενώσεις που ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών.

• Ενώσεις που προέρχονται από τη συνθετική οργανική χημεία.

• Διάφορες ελαιώδεις ουσίες και κυρίως πετρελαιοειδή.

• Ανόργανες χημικές ενώσεις των οποίων η παρουσία σε μεγάλες ποσότητες

επηρεάζει την υγεία μας.

• Ιζήματα στο υδάτινο περιβάλλον που αποτελούν την αποθήκη τροφοδοσίας

διαφόρων ενώσεων στο νερό.

• Ραδιενεργά υλικά που συμμετέχουν αθόρυβα αλλά βλαβερά στην υγεία μας.

• Η ενέργεια που μπορεί να αλλάξει τοπικά το υπάρχον οικοσύστημα.

1.1.2. Η ρύπανση της θάλασσας.

Ειδικά για το θαλάσσιο περιβάλλον, οι πιο σημαντικές κατηγορίες ρύπων που

καταλήγουν σ'αυτή είναι: τα μέταλλα, οι υδρογονάνθρακες πετρελαίου, οι

χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες και τα παρασιτοκτόνα, οι συνθετικές οργανικές

ενώσεις, τα απορρίμματα, τα απορρυπαντικά, οι μικροοργανισμοί και η ραδιενέργεια.

Οι ρύποι αυτοί καταλήγουν σε κάποιο αποδέκτη (θάλασσα, χείμαρρος κτλ) με

διάφορες οδούς (Φυτιανός Κ., 1995):

• με τους ποταμούς που μεταφέρουν οργανικές και ανόργανες επικίνδυνες και

τοξικές ουσίες.

• Με απευθείας απόχυση υγρών αποβλήτων στις ακτές, μέσω αγωγών ή με μεταφορά

με πλοία και απόθεση στη θάλασσα υγρών και στερεών τοξικών ενώσεων.

• Από την ατμόσφαιρα.

• Με τις θαλάσσιες μεταφορές.
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1.1.3. Αναλυτική εξέταση των νερών

Η εξέταση των νερών έχει σκοπό τον προσδιορισμό των συστατικών τους και

των ιδιοτήτων τους. Γιο το σκοπό αυτό, στην Ελλάδα διεξάγονται μόνο φυσικές"

χημικές και μικροβιολογικές ή βακτηριολογικές εξέτασεις ( Κούγκολος Α., 1998).

α) Φυσική εξέταση. Αφορά την μέτρηση της θερμοκρασίας, της αγωγιμότητας, της

πυκνότητας, της επιφανειακής τάσης του νερού. καθώς και την οργανοληπτική εξέταση

(θολερότητα, χρώμα, οσμή).

β) Χημική εξέταση. Περιλαμβάνει την μελέτη ύπαρξης, συγκέντρωσης και επίδρασης

συγκεκριμένων ουσιών στο νερό. Χαρακτηρίζεται ως ανάλυση <ηχνών,) γιατί τα

συστατικά βρίσκονται σε μικρές ποσότητες.

γ) Βιολογική και βακτηριολογική εξέταnη. Προσδιορίζονται οι μικροοργανισμοί που

υπάρχουν στα νερά. Σκοπός των μεθόδων αυτών είναι ο προσδιορισμός και η μελέτη

των ειδών που μετέχουν στις διεργασίες βιοαποικοδόμησης και ο καθορισμός δεικτών

(βιολογικοί δείκτες) για κάθε στάδιο της ζωής τους. Συχνά γίνεται ανίχνευση

παρασίτων και παθογόνων μικροοργανισμών.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βιολογική εξέταση αξιολογεί τις διεργασίες

αυτοκαθαρισμό των νερών με βάση τη σύστασή τους σε~διάφoρoυς οργανισμούς.

1.2. ΤΟΞIΚΟΤΗΤΑ-γΔΑΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

1.2.1. Τοξικότητα

Οι χημικές ουσίες, διαφορετικής σύνθεσης από αυτές στις οποίες είναι

προσαρμοσμένοι οι οργανισμοί ή σε συγκεντρώσεις διαφορετικές από αυτές που

συναντώνται στο περιβάλλον σε κανονικές συνθήκες, μπορεί να προκαλέσουν βλάβες

στους οργανισμούς και να διαταράξουν την ισορροπία της βιολογικής κοινότητας στην

οποία ζουν και αναπτύσσονται. Μία βιολογική κοινότητα αποτελείται από τους

παραγωγούς, τους καταναλωτές και τους αποικοδομητές οι οποίοι βρίσκονται σε

άμεση σ',(έση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους.

Γράφημα. Ι: Βιολογική κοινωνία

Παπανωνπί.

Βιολογική

κοινωνία

. Απmκόόοuητέc

ΚαταναλωΤF:C
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Η εισαγωγή ενός ή περισσοτέρων τοξικών ουσιών διαταράσσει την παραπάνω

βιολογική αλυσίδα στο επίπεδο των παραγωγών ή των καταναλωτών ή των

αποικοδομητών (ανάλογα με το είδος και την επίδρασή της) διαταράσσοντας την

ισορροπία του οικοσυστήματος.

Το μέγεθος της βλάβης που μπορεί να προκαλέσει μία χημική ουσία σε έναν

οργανισμό, αναφέρεται ως τοξικότητα και χρησιμοποιείται για τη σύγκριση του

.αποτελέσματος στους οργανισμούς των διαφόρων τοξικών ουσιών. Η τοξικότητα είναι

διαφορετική για κάθε ουσία, για κάθε ομάδα οργανισμών αλλά και μεταξύ των

οργανισμών της ίδιας ομάδας και εξαρτάται από την ποσότητα (δόση) που,

εισερχόμενη σε έναν οργανισμό μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις. Η αύξηση της

δόσης μίας συγκεκριμένης ουσίας προκαλεί αύξηση του ζημιογόνου αποτελέσματος. Η

σχέση αυτή, δόση-αποτέλεσμα, καθορίζει για έναν συγκεκριμένο αριθμό χημικών

ουσιών μια οριακή τιμή κατωφλίου, κάτω από την οποία θεωρείται ότι στο μέσο

στατιστικά άτομο δεν θα εκδηλωθεί βλάβη. Ο βαθμός τοξικότητας είναι ένα

συγκριτικό μέγεθος που χρησιμοποιείται για την κλιμάκωση του βλαπτικού

αποτελέσματος ανάμεσα στις διάφορες τοξικές ουσίες. Εκφράζεται ως η δόση κάθε

ουσίας που προκαλεί το θάνατο του 50% των δειγμάτων που δέχτηκαν τη δόση αυτή

(DLso). Δεν περιγράφει όμως τις επιπτώσεις που προκαλούν κατώτερες δόσεις ή

αλληλοεπιδράσεις τοξικότητας (Βαβίζος Γιώργος, Ιανάκη Κατερίνα, 1998).

Οι επιπτώσεις από την εισαγωγή μίας τοξικής ουσίας σε έναν οργανισμό ή

γενικότερα σε ένα οικοσύστημα, εκφράζει και τον βαθμό επικινδυνότητάς της. Οι

επιπτώσεις αυτές μπορούν να εκδηλωθούν τοπικά ή να είναι γενικευμένες σε όλο τον

οργανισμό. Μπορούν να εκδηλωθούν αμέσως μετά την εισαγωγή ή μετά από μεγάλα

χρονικά διαστήματα, να είναι ανατάξιμες ή να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες. Μπορούν

ακόμα να αφορούν το γενετικό υλικό και να μεταφέρονται στις επόμενες γενιές. Η

αξιολόγηση των κινδύνων για το περιβάλλον από τις υπάρχουσες ουσίες προϋποθέτει

αναγνώριση της επικινδυνότητας κάθε ουσίας ξεχωριστά, αλλά και συνδυαστικά.

1.2.2. Συνδυασμένη τοξικότητα

Στη φύση οι τοξικές ουσίες ποτέ δεν βρίσκονται μεμονωμένες αλλά πολλές

τοξικές ουσίες απαντώνται ταυτόχρονα στο ίδιο οικοσύστημα. Η συνδυασμένη λοιπόν

αλληλεπίδραση περισσότερων των ενός τοξικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει

αλληλεπιδράσεις στην τοξικότητά τους. Έχει βρεθεί ότι ο συνδυασμός πολλών τοξικών

ουσιών σε χαμηλές συγκεντρώσεις, μπορεί να έχει τοξικότητα σε κάποιον οργανισμό

.ι ..
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του οικοσυστήματος. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό, να εξετάζεται η τοξικότητα

των ουσιών συνδυαστικά (interactive effect of chemicals) και οι γενικές επιδράσεις

τους, στα υδατικά οικοσυστήματα. (Persoone G., 1998). Δυστυχώς η νομοθεσία που

καθορίζει την μέγιστη συγκέντρωση των τοξικών ουσιών που επιτρέπεται να χύνονται

σε ένα οικοσύστημα, βασίζεται στον προσδιορισμό τοξικότητας μεμονωμένων ουσιών.

Οι αλληλεπιδράσεις των τοξικών ουσιών μπορούν να είναι προσθετικές,

συνεργιστικές, δυναμικές και ανταγωνιστικές. Στις προσθετικές αλληλεπιδράσεις, οι

επιπτώσεις ισούνται με το άθροισμα των εmπτώσεων των επιμέρους ουσιών. Στις

συνεΡΥιστικές, το μέγεθος των επιπτώσεων των επιμέρους ουσιών είναι μεγαλύτερο

από το άθροισμα τους. Δυναμικές αλληλεπιδράσεις της τοξικότητας είναι αυτές από τις

οποίες προκαλείται ζημιογόνο αποτέλεσμα από τη συνδυασμένη παρουσία ουσιών,

χωρίς να είναι απαραίτητο οι επιμέρους ουσίες να έχουν από μόνες τους συγκεκριμένη

τοξικότητα. Τέλος, ανταγωνιστικές αλληλοεπιδράσεις είναι εκείνες που η παρουσία

μίας ή περισσότερων τοξικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει καταστολή ή ελάπωση

της επιμέρους τοξικότητας (Κούγκολος Α., 1996).

Υπάρχουν περισσότερες από μία θεωρίες που προβλέπουν το αποτέλεσμα της

αλληλεπίδρασης δύο ή περισσότερων τοξικών ουσιών σε έναν οργανισμό ι .-
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ της θεωρητικά

αναμενόμενης και της προσδιοριζόμενης πεφαματικά θνησιμότητας από την

συνδυασμένη επίδραση του χρωμίου και του καδμίου στην Artemia.

ι Σύμφωνα με τη θεωρία το\) Gowing, όταν έχ.ο\)με σuνδ\)ασμένη επίδραση μίας ο\)σίας Α με

συγκέντρωση a πο\) προκαλεί ένα αποτέλεσμα p(a) Ι(αι μίας ο\)σίας Β με συγκέντρωση b πο\)

προκαλεί ένα αποτέλεσμα P(b) • τότε το αναμενόμενο αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής τους

P(e) θα είναι: P(e) == P(a) + P(b) χ [100- P(a)] Ι 100

Αν ορίσουμε ως Ρ(ο) το πειραματικά παρατηρούμενο αποτέλεσμα τότε ισχύει:

• Αν το Ρ(ο) δεν διαφέρει σημαντικά από το αναμενόμενο αποτέλεσμα P(e) τότε το

συνδυασμένο αποτέλεσμά τους είναι προσθετικό (additive interactive effect).

• Αν το Ρ(ο) είναι σημαντικά μεγαλύτερο, τότε το αποτέλεσμα είναι συνεργιστικό

(synergistic interactive effect).

• Αν το Ρ(ο) είναι σημαντικά μικρότερο τότε το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι

ανταγωνιστικό (antagonistic interactive effect).
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Διάγραμμα Ι:. Σύyιcριση ανάμεσα στην θεωρηπκά προβλεπόμενη θνησιμότητα της Artemla

από τη συνδυασμένη επίδραση χρωμίου και καδμίου και στις τιμές που προσδιορίστηκαν

πεtραμαΠKά.
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Σuνδιασμοί σuγκεντρώσεων

Πηγή: "Toxicity, Bioaccumulatlon and interactlve effects of organotic, cadmlum and cromlum

οη Artemia Franslscana", Kyngolos Α., Hadjispyrou S., AnagnostopouIos Α., Αθήνα, 2000.

Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε όπ η συνδυασμένη επίδραση των δύο

μετάλλων είναι συνεργιστική, ΙCΆπ που είναι πολύ επιΙCΊνδυνo για το περιβάλλον,

καθώς χαμηλές συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών, μπορεί να προκαλέσουν τοξικότητα.

1.2.3. Υδατική κλασσική τοξικολογία και οικοτοξικολογία.

Η τοξικολογία, με την γενική έννοια του όρου ήταν -Υνωστή από αρχαιοτάτων

'ΧΡόνων. Η ρύπανση του περιβάλλοντος από τοξικές ουσίες έχει πλέον αναΎΥωριστεί ως

τη σοβαρότερη απειλή για όλες ης μορφές ζωής, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και

των ανθρώπων. Οι επιπτώσεις των χημικών ουσιών ταξινομούνται σε δύο διαφορεπκές

κατηγορίες: αυτές που αφορούν την ανθρώπινη υγεία (ανθρώπινη τοξικολογία) και

αυτές που αφορούν την χλωρίδα και την πανίδα των υδάτινων και χερσαίων

οικοσυστημάτων (οικοτοξικολογία). Ωστόσο, η διάκριση αυτή θα μπορούσε να

θεωρηθεί καθαρά θεωρητική, καθώς η επίδραση των ρύπων στα οικοσυστήματα

επηρεάζει τελικά και την ανθρώπινη υγεία, οπότε η μελέτη τ/ς επίδρασης αυτής, είναι

τόσο σημαντική, όσο και η μελέτη της άμεσης απειλής των χημικών ουσιών στον

άνθρωπο (Μιχαηλίδου Σ., Νικολάου Α., Νεοπφύτου Ε., Χριστοδουλίδου Μ., 1998).

Η οικοτοξικολογία, ως ανεξάρτητη επιστήμη αναπτύχθηκε κατά τις δύο- τρεις

τελευταίες δεκαετίες ως εργαλείο για την επίλυση των σοβαρών οικοτοξικολσγικών

προβλημάτων που προκλήθηκαν κυρίως από τ/ βιομηχανική επανάσταση και την
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αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων από τον άνθρωπο .. Η διαφορά της από την

κλασσική τοξικολογία φανερώνεται από το πρόθεμα ΟΙΚΟ- που είναι σύντμηση της

λέξης οικοσύστημα. Η οικοτοξικολογία δηλαδή, αφορά τη μελέτη της οικοτοξικότητας

και της οικολογικής κατάστασης των οικοσυσ"τημάτων, αναφέρεται στην επίδραση των

τοξικών ουσιών γενικά στα οικοσυστήματα και μελετά τα ζητήματα σχετικά με την

απελευθέρωση των αναρίθμητων ανθρωπογενών χημικών στη βιόσφαιρα και τις

πιθανές επιζήμιες επιπτώσεις που εΠUΡέpoυν (μόνα τους ή συνδυαστικά) στη χλωρίδα

και την πανίδα των λαμβανόμενων οικοσυστημάτων. Σύμφωνα μάλιστα με τον Butler

(1978) η οικοτοξικολογία «αφορά την τοξική επίδραση των φυσικών και χημικών

παραγόντων στους ζώντες οργανισμούς, ειδικά στους πληθυσμούς και τις κοινωνίες

που ανήκουν σε ένα καθορισμένο οικοσύστημα. Περιλαμβάνει τις οδούς μεταφοράς

των παραγόντων αυτών και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον»).

Μπορούμε λοιπόν να τη θεωρήσουμε ως έναν από τους νεότερους κλάδους της

επιστήμης της φύσης που περιλαμβάνει στοιχεία από πολλούς άλλους κλάδους:

βιολογία, μικροβιολογία, οικολογία, γεωπονική, χημεία (ανόργανη, οργανική και

αναλυτική), χημική μηχανική (φαινόμενα μεταφοράς), στατιστική, μαΘηματικά

(Κούγκολος Α., 1998).

Η υδατική τοξικολογία είναι το κομμάτι εκείνο της οικοτοξικολογίας που

ασχολείται με την τοξικότητα των ουσιών που βρίσκονται διαλυμένες ή εν αιωρήσει

στα νερά. Συνεπώς, οι οργανισμοί που ενυπάρχουν στα νερά. μπορούν να

χρησιμοποιηθούν ως δείκτες στην υδατική τοξικολογία ως υδρόβιοι ΟΡγανισμοί.

1.2.4. Ολοκληρωμένος προσδιορισμός της ποιότητας των υδάτων.

Η αειφορία του περιβάλλοντος εξαρτάται άμεσα από τη διατήρηση της τροφικής

αλυσίδας και κατά συνέπεια την αποτελεσματική πρόβλεψη και πρόληψη των

επιπτώσεων των διαφόρων τοξικών ουσιών. Οι παραδοσιακές φυσικές, χημικές και

μικροβιολογικές αναλύσεις, είναι μεν απαραίτητες, αλλά αδυνατούν από μόνες τους να

προσδιορίσουν ολοκληρωμένα την ποιότητα των υδάτων, καθώς είναι πρακτικά

αδύνατη η διεξαγωγή όλων των απαραίτ/των φυσικο-χημικών αναλύσεων για τη

διερεύνηση όλων των πιθανών επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον.2 Είναι λοιπόν

2 Στις ΗΠΑ, οι κανονισμοί του ΕΡΑ (Environmental Protection Agency) απαιτούν τη χρήση

μίας συνδυασμένης στρατηγικής. για την επίτευξη και τη διατήρηση της καλής ποιότητας

νερού, η οποία περιλαμβάνει και αναλUσεις προσδιορισμού τοξικότητας.
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επιτακτική ανάγκη ο συνδυασμός τους με τη διερεύνηση της οικολογικής κατάστασης

των υδάτων, μέσω των αναλύσεων προσδιορισμού τοξικότητας. Μία ολοκληρωμένη

επομένως ανάλυση ποώτητας ύδατος, περιλαμβάνει την φυσική, μικροβιολογική και

χημική ανάλυση, καθώς και την ανάλυση τόξικότητας., όπως απεικονίζεται και στο

παρακάτω σχήμα.

Γράφημα 2: Συνιστώσες μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης ύδατος

Ι ΦυσιιcΉ ανάλυση ~

Ανάλυση

ποιότητας ύδατος

ΧημΙ1<..-ή ανάλυση

Μικροβιολογική ανάλυση Ανάλυση προσδιορισμού

τοξικότητας

Μερικοί από τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαίες οι αναλύσεις

προσδιορισμού τοξικότητας, είναι οι παρακάτω:

• Η ευαισθησία των διαφόρων υδρόβιων οργανισμών στις τοξικές ουσίες ποικίλει

αναλογα με τον οργανισμό.

• Πολλές φορές, η απλή πρόσθεση των επιμέρους δρασεων της καθε ουσίας, δεν

απεικονίζει την πραγματική ποιότητα του ύδατος, καθώς η συνδυασμένη

τοξικότητα των χημικών ουσιών ,και μάλιστα σε χαμηλές συγκεντρώσεις, μπορεί

να είναι επικίνδυνη για τους οργανισμούς (συνεργισμός).

• Είναι αδύνατη η εξέταση όι.mν των υπαρχόντων ουσιών με τ/ βοήθεια της

χημικής αναλυσης, γεγονός που ενισχύεται και από τη συνεχή είσοδο καθε χρόνο

νέων ουσιών άγνωστης τοξικότητας. Είναι χαρακτ/ριστικό ότι το 80-90% των

ρύπων του νερού δεν μπορεί να διερευνηθεί αποκλειστικά μέσω της χημικής

ανάλυσης. 3.

• Το κόστος μιας ολοκληρωμένης χημικής ανάλυσης είναι πολύ υψηλό.

J Σύμφωνα με έρευνα του US-EPA.
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• Μία ανάλυση προσδιορισμού τοξικότητας, μας δίνει μία γενική εικόνα της

ποιότητας του νερού. ώστε να προχωρήσουμε μετά στις απαραίτητες χημικές

αναλύσεις. Δηλαδή μας δίνει το 'σινιάλο' με μια διαδικασία προελέγχου.

Στην Ελλάδα δεν γίνονται σχεδόν καθόλου αναλύσεις για την οικολογική

κατάσταση των υδάτων, για διάφορους λόγους,όπως η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου,

η απουσία εξειδικευμένου προσωπικού και κατάλληλων υποδομών. Σήμερα όμως

τίθεται ως επιτακτική ανάγκη με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/Ε.Ε περί διαλογής

(screening) και προελέγχου (scoping) διαδικασίας.

1.2.5. Περιπτώσεις όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αναλύσεις

προσδιορισμού τοξικότητας.

Οι αναλύσεις προσδιορισμού τοξικότητας, μπορούν μεταξύ άλλων να

χρησιμοποιηθουν (ΚουΥκολος Α" 1996):

• Για τον έλεγχο του νερού που προορίζεται για πόσιμο. Σήμερα στην Ελλάδα για

το σκοπό αυτό γίνονται μόνο φυσικο·χημικές αναλύσεις, με όλα τα

μειονεκτήματα που προαναφέρθηκαν. Μία τοξικολογική λοιπόν ανάλυση, με

έναν κατάλληλο οργανισμό δείκτη φανερώνει'" τ/ συνεργιστική δράση των

υπάρχοντων τοξικών ουσιών και εντοπίζει ενδεχόμενη υποβάθμιση της

ποιότητας του, που μπορεί μετά να συγκεκριμενοποιηθεί μέσω χημικής

ανάλυσης.

• Για τον fJ..εγχο των επιφανειακών (π.χ. λίμνες, ποτάμια) και των θαλάσσιων

νερών. Οι αναλύσεις που γίνονται προς το παρόν, αφορούν κάποια γενικά

χαρακτηριστικά Π.χ. 800. COO. βαριά μέταλλα κτλ. Μία τοξικολογική ανάλυση

θα μας δώσει τη δυνατότητα να διερευνήσουμε κατά πόσο οι διάφορες τοξικές

ουσίες που χύνονται στη λίμνη ή τη θάλασσα (π.χ. παρασιτοκτόνα,

φυτοφάρμακα, βιομηχανικά απόβλητα) μπορούν να προκαλέσουν, μόνες τους ή

σε συνδυασμό μεταξύ τους. βλάβες στους κατώτερους οργανισμούς της τροφικής

αλυσίδας (φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν, κτλ), πριν οι επιπτώσεις γίνουν ορατές

σε κάποιον ανώτερο οργανισμό (π.χ. ψάρια).

• Για τον fJ.εyχo των υδατικών αποβλήτων και ομβρίων, τα οποία στην Ελλάδα

διοχετεύονται για επεξεργασία μαζί με τα αστικά απόβλητα. ΤΟ γεγονός αυτό

όμως συνεπάγεται την βιοχημική λειτουργία και την '":tδρανoπoίηση του

βιολογικού καθαρισμού, καθώς μεγάλες συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών μπορούν
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να βλάψουν τους μικροοργανισμούς που επιτελούν την βιολογική διάσπαση των

λυμάτων. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, θα μπορούσαν να

γίνονται συνεχείς (οπ line) τοξικολογικές αναλύσεις με έναν ευαίσθητο

οργανισμό δείκτη που να έχει και γρήγορη απόκριση. Σήμερα, γίνονται μόνο

περιοδικές χημικές αναλύσεις.

Ι .2.6. Πειράματα προσδιορισμού τοξικότητας.

Σκοπός των πειραμάτων της οικοτοξικολογίας είναι ο προσδιορισμός της

οικολογικής κατάστασης και η προστασία των οικοσυστημάτων και κατά συνέπεια της

υγείας του ανθρώπου. Διαχωρίζονται στα βραχυχρόνια πειράματα, που διαρκούν έως

δύο μέρες και έχουν ως δείκτη τοξικότητας τη θνησιμότητα και στα πειράματα που

έχουν ως δείκτη την επίδραση των τοξικών ουσιών στην ανάπτυξη, την αναπαραγωγή,

το νευρικό, ενδοκρινικό και ανοσοποιητικό σύστημα των οργανισμών. Τέτοιου είδους

πειράματα, διεξάγονται σε πολλές αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, όπως η Γαλλία, η

Σουηδία, η Γερμανία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Η χρήση τους είναι αναφέρεται ως

άμεσος προσδιορισμός τοξικότητας (Direct Toxicity Assessment- ΟΤΑ) και όπως

προαναφέρθηκε, δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα. ..

Τα κριτήρια επιλογής ενός πειράματος προσδιορισμού τοξικότητας είναι τα

ακόλουθα: (Α. Κουγκολός, Ι 996).

• Το πείραμα πρέπει να μην κρατά πολύ χρόνο και να μην έχει πολύ υψηλό

κόστος.

• Ο οργανισμός που χρησιμοποιείται ως δείκτης πρέπει να είναι κατά το δυνατόν

ευαίσθητος.

• Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι επαναλήψιμα.

• Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής πολλών πειραμάτων. για τον έλεγχο

των νέων ουσιών που παράγονται κάθε χρόνο.

Μερικά από τα mo γνωστά πειράματα που χρησιμοποιούνται στην υδατική

τοξικολογία είναι:

• Τα πειράματα με ψάρια.

• Τα πειράματα με καλλιεργημένα κύτταρα ψαριών.

• Το πείραμα τηζ. ανάπτuξης αλγών (τα άλγη είναι μικροοργανισμοί), π.;ι της

chiorei/a eiiίpsoidea.

• Τα πειράματα με μύκητες.
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• Το πείραμα ακινητοποίησης της Dap/Inia Magna.

• Το πείραμα αναπαραγωγής της Daphnia Magna.

• Το Microtox test, όπου χρησιμοποιείται το βακτηρίδιο Photobacterium

Ρhο:ψhοreum.

1.2.7. Μικρές και σύντομες βιολογικές δοκιμασίες (Microbiotests).

Τα πειράματα της υδατικής τοξικολογίας, έχουν ως σκοπό την άμεση μέτρηση

της επίδρασης των μολυσμένων υδάτων επάνω στους πειραματικούς οργανισμούς και

τον προσδιορισμό της οικοτοξικότητας τους. Δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τις

αντιδράσεις των οργανισμών και τη διερεύνηση της επικινδυνότητας και της

συνεργιστικής επίδρασης των ουσιών (γνωστών ή άγνωστων) που περιέχονται στα

γλυκά και θαλάσσια ύδατα.

Τα πιο ευρέως διαδεδομένα πεφάματα που διεξάγονται σήμερα, είναι αυτά με τα

ψάρια. καθώς αποτελούν σημαντικό οικονομικό πόρο. Το κόστος τους όμως, είναι

αρκετά μεγάλο, καθώς για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται:

• Ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια και κατάλληλες υποδομές.

• Εξειδικευμένο προσωπικό.

• Μεγάλη διάρκεια χρόνου.

Παράλληλα, δεδομένου ότι η βιολογική αλυσίδα ενός υδάτινου οικοσυστήματος

μπορεί να διαταραχθεί και σε κατώτερα επίπεδα (των παραγωγών ή των

καταναλωτών), τα ψάρια ίσως να μην αποτελούν τον καταλληλότερο οργανισμό

δείκτη τοξικότητας.

Οι βιολογικές δοκιμασίες είναι μία κατηγορία εναλλακτικών πειραμάτων.

μικρότερης κλίμακας, με πολύ μικρότερο κόστος, καθώς:

• είναι απλά στη διεξαγωγή τους.

• σχετικά σύντομα και

• δεν απαιτούν καλλιέργεια και συνεχή παρακολούθηση ζωντανών οργανισμών.

Σύμφωνα με τον Blaise (1991) Οι βιολογικές δοκιμασίες μπορούν να οριστούν ως

«η έκθεση ενός μονοκύτταρου ή μικρού πολυκύτταρου οργανισμού σε ένα υγρό δείγμα

με σκοπό την μέτρηση μιας συγκεκριμένης επίδρασης". Ο Willemsen διευκρίνισε την

έννοια των βιολογικών δοκιμασιών ως «μία δοκιμασία (Ι )που απαιτεί ποσότητα

δείγματος μικρότερη των 100ml (2) κατά προτίμηση συσκευασμένα (3) με μία περίοδο

έκθεσης μικρότερη των 24 ωρών και (4) που μπορούν να διεξαχθούν με βασικό
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εργαστηριακό εξοπλισμό». Δίνουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της

υδατικής μόλυνσης και τις πιθανές επιπτώσεις των τοξικών ουσιών στη χλωρίδα και

την πανίδα των οικοσυστημάτων.

Οι πειραματικοί οργανισμοί που χρησιμοποιούνται, ανήκουν στην κατώτερη

τροφική αλυσίδα των υδάτινων οικοσυστημάτων και είναι βακτήρια, άλγη, πρωτόζωα

και ασπόνδυλα ..

• Στα πειράματα με βακτήρια, οι οργανισμοί, πριν την επώαση τους,

αποθηκεύονται σε μία λυοφιλική μορφή (και δεν απαιτείται καλλιέργεια).

Προσδιορίζεται η επίδραση του δείγματος στο οποίο εκθέτovται, πάνω στην

πληθυσμιακή τους ανάπτυξη. Το πιο γνωστό, είναι το Microtox [est, που

χρησιμοποιεί ως οργανισμό δείκτη το θαλάσσιο βακτήριο Photobacterium

phoshoreum (ή Vibrio fischery).

• Στα πειράματα με άλγη, χρησιμοποιούνται ακινητοποιημένα κύτταρα αλγών.

Προσδιορίζεται η επίδραση του εξεταζόμενου δείγματος στην αναστολή της

ανάπτυξής τους. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι οργανισμοί είναι το

Selenastrum capricornutum και το Scenedesmus subspicatuS.

• Στα πειράματα με πρωτόζωα, χρησιμοποιούνται Κύτταρα σε σταθερή κατάσταση

καλλιέργειας, και προσδιορίζεται η επίδραση του εξεταζόμενου δείγματος στην

ανάπτυξή τους. Τα πιο γνωστά είναι αυτά που χρησιμοποιούν ως πειραματικό

οργανισμό το Tetrahymenα.

• Τα πειράματα με ασπόνδυλα, είναι και τα πιο διαδεδομένα. Χρησιμοποιούνται

αυγά, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν και να επωαστούν κατά βούληση.

ΑνάλσΥα με την περίπτωση προσδιορίζεται η θνησιμότητα του οργανισμού

δείκτη ή η επίδραση του δείγματος στον μεταβολισμό του κτλ. Ο πιο συχνά

χρησιμοποιούμενος οργανισμός, είναι η Daphnia magna με την οποία θα

ασχοληθούμεπαρακάτω.

Οι βιολσΥικές δοκιμασίες είναι χρήσιμες και πρακτικές, καθώς απαιτούν μικρή

ποσότητα δείγματος και έχουν μικρή διάρκεια, ενώ το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των

περισσοτέρων, είναι η διαθεσιμότητα των οργανισμών με τη μορφή «KOιμώμεvων~)4

αυγών ή σε ακινητοποιημένη φάση, γεγονός που εξαλείφει το μειονέκτημα της

συνεχούς καλλιέργειας στον οργανισμό.

4 Κοιμώμενων: σε λανθάνουσα κατάσταση.
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1.2.8. Δοκιμασίες Toxkits

Τα τελευταία χρόνια. έχουν εμφανιστεί στην αγορά τα λεγόμενα Toxkits.

Αποτελούν μία νέα γενιά βιολοΥικών δοκιμασιών, απλών στη χρήση τους και με

χαμηλό κόστος. Αναπτύχθηκαν από την ερευνητική ομάδα του Dr. G. Persoone, στο

εργαστήριο ΒιολοΥικής Έρευνας για την υδατική μόλυνση (LABRAP) στο

πανεπιστήμιο της Γάνδης στο Βέλγιο.

Η ιδιαιτερότητα των Toxkits είναι ότι περιέχουν το βιολογικό υλικό (τους

πεφαματικούς οργανισμούς) σε 'κοιμώμενη' ή ακινητοποιημένη μορφή το οποίο

μπορεί να αποθηκευτεί για μεγάλες χρονικές περιόδους (τουλάχιστον έξι μήνες) χωρίς

να χάσουν την βιωσιμότητά τους. Μπορούν να επωαστούν κατά βούληση, υπό τις

κατάλληλες συνθήκες, για άμεση χρήση στα τεστ τοξικότητας. Είναι έτσι δυνατή η

διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού πεφαματικών οργανισμών ίδιου μεγέθους και

ηλικίας, σε καλή φυσιολογική κατάσταση, χωρίς την ύπαρξη εξειδικευμένου

εργαστηριακού εξοπλισμού, υποδομών και γνώσεων για καλλιέργεια και συντήρηση

ζωντανών οργανισμών.

Τα Toxkits συσκευάζονται σε πραΚΤΙΚά και "εύχρηστα κιβώτια, τα οποία

περιέχουν όλιJ. τα απαραίτητα υλικά και τους οργανισμούς, για τη διεξαγωγή διαφόρων

τεστ τοξικότητας, σε μικρό χώρο και χωρίς την χρήση πολύπλοκου εργαστηριακού

εξοπλισμού. Η λειτουργία τους βασίζεται σε μία 24ωρη βιολογική δοκιμασία, με

δείκτη τοξικότητας τη θνησιμότητα. με τη χρήση πρovυμφών από επιλεγμένα

ευαίσθητα ασπόνδυλα είδη, που επωάζονται ({κατά βούληση)) μέσα σε 24 ώρες Είναι

ακριβή, απλά και αξιόπιστα, με μεγάλη επαναληψιμότητα, ενώ το κόστος τους μπορεί

να είναι ως και περίπου 80% μικρότερο από αυτό των συνηθισμένων τεστ τοξικότητας.

Τα Toxkits που είναι διαθέσιμα στην αγορά και χρησιμοποιούνται για την

ανάλυση τοξικότητας γλυκών και θαλάσσιων νερών. παρουσιάζονται στον παραπάνω

πίνακα, όπου αναγράφεται η ονομασία. η διάρκεια των πεφαμάτων και ο οργανισμός

που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.
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Πίνακας Ι. Τoxkits

ΓΛΥΚΑΝΕΡΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΕΙΚΤΗΣ

ALGATOXΚJT F'M 72 Selenastrum capricornutum

ROTOXΚJT F™ 24 Brachionus calycίjlorus

THAMNOTOXΚJT F™ 24 Thamnoce/alus platyurus

OAPHTOXΚJT F™ magna 24-48 Daphnia magna

OAPHTOXΚJT F™ puJex 24-48 Daphnia pulex

ΘΛΛΑΣΣΙΑΝΕΡΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ(ώρες) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΕΙΚΤΗΣ

ARTOXΚJTΜ'Μ 24 Artemia Fransiscana

ROTOXΚJT ΜΤΜ 24 Brachionus plicatilίs

Στο ALGATOXΚlT F ο οργανισμός που χρησιμοποιείται είναι το πράσινο άλγος

Selenastrum Capricormιtum, με μορφή ακινητοποιημένων κυττάρων, και έχει ως

δείκτη τοξικότητας την αναστολή της ανάπτυξης των οργανισμών.

Τα πεφάματα που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη για τον προσδιορισμό της

οικολογικής ποιότητας των γλυκών και αλμυρών υδάτων του νομού Μαγνησίας, είναι

το OAPHΤOXΚJΤ F™ magna, που βασίζεται στο ασπόνδυλο Daphnia magna και το

ARTOXΚJT ΜΤΜ στο οποίο χρησιμοποιείται ο οργανισμός Artemia Fransiscana)

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που φανερώνει το χαμηλό κόστος των Toxk:its ,

είναι η σύγκριση του κόστους του DAPHTOXΚJT FJΜ magηa με το αυτό του

συμβατικού πεφάματος ακινησίας της Daphnia magηa.

ΔιάΎραμμα 2: ΣύΎΚΡιση κόστους

ΠηΥη. OAPHΓOXΚJΤ F magna Standard OperatIonal Procedure.
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Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και στο παραπάνω διάγραμμα. υπάρχει μία

εξοικονόμηση κόστους της τάξης του 84 %.

Από τα παραπάνω, εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα Tox.kits, αποτελούν μία από

τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της

ποιότητας των υδάτων.
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1.3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

2S

Το νερό αποτελεί απαραίτητο αγαθό για τη ζωή των ανθρώπων και είναι ένας

ουσιώδης παράγοντας για την ανάπτυξη της όικονομίας. Η βίαιη όμως παρέμβαση του

ανθρώπου, είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των υδάτινων πόρων και κατά

συνέπεια την ρύπανσή τους.

Για τον έλεγχο της υδατικής ρύπανσης και την διασφάλιση της αποτελεσματικής

προστασίας των υδάτινων συστημάτων απαιτείται, πριν απ' όλα, η γνώση της

οικολογικής τους κατάστασης. Στην Ελλάδα γίνονται σήμερα διάφορες φυσικές,

χημικές και βιολογικές αναλύσεις, που είναι μεν απαραίτητες, αλλά αδυνατούν από

μόνες τους να προσδιορίσουν ολοκληρωμένα την ποιότητα των υδάτων, καθώς

εξετάζουν την επίδραση συγκεκριμένων μεμονωμένων ουσιών που περιέχονται στο

νερό και όχι την συνδυασμένη τοξικότητά όλων των υπαρχόντων ουσιών (γνωστών ή

άγνωστων).

Η οικοτοξικολογία, η οποία αναπτύχθηκε ως ανεξάρτητη επιστήμη τις τελευταίες

δεκαετίες, αναφέρεται στην επίδραση των τοξικών ουσιών γενικά στα οικοσυστήματα.

Τα πεφάματα της οικοτοξικολογίας, περιλαμβάνουν "'τις αναλύσεις προσδιορισμού

τοξικότητας, οι οποίες φανερώνουν την άμεση επίδραση των μολυσμένων υδάτων

στους οργανισμούς και μας δίνουν την εικόνα της οικολογικής ποιότητας του νερού,

που μας επιτρέπει μετά να προχωρήσουμε στις απαραίτητες φυσικο·χημικές αναλύσεις.

Τα πιο συνηθισμένα πειράματα προσδιορισμού τοξικότητας που διεξάγονται

σήμερα, είναι αυτά που χρησιμοποιούν ως οργανισμό δείκτη τα ψάρια. Όμως η

ανθεκτικότητά τους σε διάφορες τοξικές ουσίες και το υψηλό όμως κόστος διεξαγωΥής

τους (καθώς απαιτείται πολυδάπανος εργαστηριακός εξοπλισμός, εξειδικευμένο

προσωπικό και μεγάλη διάρκεια χρόνου), οδήγησε στην επινόηση των μικρών και

σύντομων βιολογικών δοκιμασιών (microbiotests). Οι βιολογικές δοκιμασίες

αποτελούν το καταλληλότερο εργαλείο ε'λέΥχου της οικοτοξικότητας, καθώς

αποτελούν μία κατηγορία εναλλακτικών πεφαμάτων, μικρότερης κλίμακας, που

χρησιμοποιούν ευαίσθητους οργανισμούς δείκτες, από κατώτερα επίπεδα της

βιολογικής αλυσίδας. Είναι απλά, σύντομα και δεν απαιτούν καλλιέργεια και συνεχή

παρακολούθηση των πειραματικών οργανισμών, οπότε το κόστος τους είναι πολύ

μικρότερο. Χρησιμοποιούνταιβακτήρια, άλγη, ασπόνδυλα και πρωτόζωα.

Τα ΙΌΧkίts, αποτελούν μία νέα γενιά μικρών και σύντομων βιολογικών

δοκιμασιών. Συσκευάζονται σε πρακτικά και εύχρηστα κιβώτια με όλα τα απαραίτητα
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υλΙKιi και τους οργανισμούς με τη μορφή .κοιμώμενων' κυστών που επωάζονται κατά

βούληση. Είναι ακριβή απλιi και αξιόπιστα, με κόστος πολύ μικρότερο από τα

συμβατικά πειριiματα προσδιορισμού τοξικότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ νερό είναι απαραίτητο στοιχείο. όχι μόνο για τη ζωή του ανθρώπου, a').).f). και

για πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η βιομηχανία, η γεωργία, η αλιεία κτλ.

ΤΟ υδάτινο οικοσύστημα, αποτελείται από τα γλυκά ύδατα επιφάνειας, τα

υπόγεια ύδατα και τα θαλάσσια ύδατα.. Η μόλυνση των υδάτινων πηγών μπορεί να

βλάψει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων μέσω του πόσιμου νερού, την οικονομία

μέσω του τουρισμού, την οικολογική ισορροπία μέσω της καταστροφής της

βιοποικιλότητας κλπ. (Γεωργακοπούλου Α., Κουτσερής Σ., 2000).

Ο διεθνής προβληματισμός για την ποιοτική υποβάθμιση του νερού, έχει

οδηγήσει στην ανάληψη διεθνών και εθνικών πρωτοβουλιών, οι οποίες έχουν ως στόχο

την προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η Ε.Ε., μέσα από

οδηγίες και νόμους· πλαίσια, επιβάλλει μία συντονισμένη και κοινή διαχείριση τους. Η

ανάγκη για μία τέτοια ρύθμιση έγινε αισθητή από δύο βασικούς λόγους: ο πρώτος ήταν

ότι για τα θέματα της διαχείρισης των υδάτων, όπως Rat για όλα τα περιβαλλοντικά

θέματα, σε όλα σχεδόν τα κράτη, υπήρχε ένα ετερογενές και περίπλοκο σύνολο νόμων

και κανονισμών, που είχαν συσσωρευτεί πολλές δεκαετίες πριν και είχαν δημιουργήσει

σύγχυση αρμοδιοτήτων και ανταγωνισμούς στις υπηρεσίες (Μπεριάτος Η., 2000). Ο

δεύτερος λόγος ήταν ότι τα διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος βρίσκονται σε άμεση

σχέση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Η μόλυνση δεν γνωρίζει υδάτινα σύνορα. και

μεταφέρεται εύκολα μέσω διασυνοριακών υδάτινων πηγών]. Για το λόγο αυτό, η Ε.Ε.

κάνοντας μία ορθολογικοποίηση κανόνων και αρμοδιοτήτων, ορίζει ποιοτικούς

στόχους και προδιαγραφές και καθορίζει τα όρια της ρύπανσης τα οποία δεν πρέπει να

ξεπερνιούνται σε δεδομένο περιβάλλον. Οι στόχοι αυτοί, ποικίλουν ανάλογα με τη

χρήση για την οποία προορίζεται το νερό (για ανθρώπινη χρήση, κολύμβηση ή

υδατοκαλλιέργεια), ενώ για την επίτευξη και διατήρησή τους χρειάζεται να ελεγχθεί

και να μειωθεί η ρύπανση που προκαλείται από την έκχυση ορισμένων επικίνδυνων

ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον της Ευρώπης, δηλαδή στα εσωτερικά ύδατα

J Τα ποτάμια περνούν συχνά από πολλές χώρες και οι λίμνες βρίσκονται πολλές φορές στις

εδαφικές περιοχές δύο ή περισσότερων χωρών.
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επιφάνειας, στα υπόγεια ύδατα, στα εσωτερικά παράιmα ύδατα και στα παράιmα

θαλάσσια ύδατα (Μούσης Ν., 1997).

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μία ανασκόπηση της ισχύοοοας κοινοτικής

νομοθεσίας, σχετικά με την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων και μία σύντομη

αναφορά στην αντίστοιχη ε).ληνική. Ά).λωστε, όλα τα κράτη- μέλη, ανάμεσα τους και

η Ελλάδα, οφείλουν να εναρμoνlζoνται με την περιβαλλσνπκή πολιπκή της Ε.Ε.

2.1. IΣΧΥΟΥΣΑ ΚΟ1ΝΟΤ1ΚΗ ΝΟΜΟθΕΣIΑ.

Europa

2.1.1. Αποσαφήνιση ορισμένων εννοιών.

• Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης: α) το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε

μετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή

τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευσή του και από το

εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, από βυτίο, σε φιάλες ή δοχεία. β) το νερό που

χρησιμοποιείται σε μια επιχείρηση τροφίμων με σκοπό την παρασκευή, την

κατεργασία, τη συντήρηση ή τη διάθεση στην αγορά προϊόντων ή οοοιών 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.

• Πόσιμο νερό: όλα τα νερά που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, είτε χωρίς

προηγούμενη κατεργασία, είτε ύστερα από κατεργασία, όποια κι αν είναι η

προέλευσή τους, δηλαδή είτε πρόκειται για νερά που παραδίδονται στην

κατανάλωση, είτε για νερά που χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση τροφίμων με

σκοπό την παρασκευή, την κατεργασία, τη συντήρηση ή τη διάθεση στην αγορά

προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και που

επηρεάζουν τον τελικό βαθμό υγειονότητας των τροφίμων.

• Εσωτερικά ύδατα: το σύνολο των στάσιμων ή των ρεόντων επιφανειακών υδάτων

και όλα τα υπόγεια ύδατα που βρίσκονται προς την πλευρά της ξηράς σε σχέση με

τη γραμμή βάσης από την οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων.

• Υπόγεια ύδατα: όλα τα ύδατα που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους

στη ζώνη κορεσμού, τα οποία είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή το υπέδαφος.
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• Ύδατα επιφάνειας: γλυκά ύδατα επιφάνειας που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται

να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πόσιμου ύδατος κατόπιν εφαρμαΥής

καταλλήλου επεξεΡΎασίας.

• Παράκτια ύδατα: τα επιφανειακά ύδατα, που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς

μιας γραμμής, κάθε σημείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού

μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης από την

οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων και τα οποία, κατά περίπτωση,

εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των μεταβατικών υδάτων.

• Ύδατα κολύμβησης: γλυκά ρέοντα ή λιμνάζοντα ύδατα ή μέρη αυτών, όπως το

ύδωρ της θάλασσας, στα οποία η κολύμβηση α)επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές

κάθε κράτους- μέλους β) δεν απαγορεύεται και συνηθίζεται από μεγάλο αριθμό

λουόμενων.

2.1.2. Ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.

Η νομοθεσία της Ε.Ε. σχετικά με τα ύδατα περιλαμβάνει

• Οδηγία 75/440ιΕΟΚ του συμβουλίου της 161)1; lουνίου Ι 975 περί της απαιτούμενης

ποιότητας των υδάτων που προορίζονται για την ~αραγωγή πόσιμου ύδατος στα

κράτη- μέλη.

Η οδηγία αυτή ορίζει τις ποιοτικές προδιαγραφές των υδάτων επιφάνειας που

χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πόσψου

ύδατος. Υποχρεώνει τα κράτη- μέλη ώστε τα ύδατα επιφάνειας να ανταποκρίνονται

προς τις καθοριζόμενες τιμές.

• Οδηγία 76/160/ΕΟΚ του Συμβουλίου της gfJ'; Δεκεμβρίου 1975 περί της ποιότ/τας

των υδάτων κολύμβησης.

Η οδηγία αυτή ορίζει τις φυσικοχημικές και μικροβιολαΥικές παραμέτρους που

εφαρμόζονται στα ύδατα κολύμβησης. Υποχρεώνει τα κράτη" μέλη να παίρνουν' τα

απαραίτητα μέτρα ώστε οι παράμετροι αυτοί να μην ξεπερνούν τις καθοριζόμενες

τιμές, ορίζει την ελάχιστη συχνότητα των δειγματοληψιών που πρέπει να

πραγματοποιούνται και συνιστά επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο,

στην οποία τα κράτη- μέλη υποχρεούνται να ανακοινώνουν συνοπτικές εκθέσεις, κάθε

τέσσερα χρόνια, σχετικά με τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των υδάτων

κολύμβησης.
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• Οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4'Κ Μαίου 1976 περί ρυπάνσεως που

προκαλείται από επικίνδυνες Oυσiες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της

κοινότητας.

Το συμβούλιο θεσπίζει οδηγίες σχετικ& με τους με τις οριακές τιμές και τους

ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις: υδραργύρου, καδμίου, αλογονούχων οργανικών

ενώσεων και άλλων επικίνδυνων ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Ι του

παραρτήματος της ίδιας οδηγίας ενώ απαγορεύει την άμεση ή έμμεση απόρριψη

ιδιαίτερα επικίνδυνων ουσιών στα υπόγεια ύδατα και κανονίζει την απόρριψη

ορισμένων λιγότερο επικίνδυνων ουσιών.

• 7717951ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 12J)<; Δεκεμβρίου 1977 περί

καθιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των

γλυκών εmφανειακών υδάτων της Κοινότητας.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, καθιερώνεται μία κοινή διαδικασία ανταλλαγής

πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων,

καθορίζονται οι κατάλληλοι σταθμοί δειγματοληψίας σε κάθε κράτος- μέλος, τα οποία

ορίζουν ένα κεντρικό όργανο που σε συνεργασία και κατάλληλη συνεννόηση με την

Επιτροπή, καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ...

• Οδηγία 79/869/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9
ης

Οκτωβρίου 1979 περί των μεθόδων

μέτρησης και περί της συχνότητας των δειγματοληψιών και της ανάλυσης των

επιφανειακών υδάτων τα οποία προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος

στα κράτη μέλη.

Αφορά τις πρότυπες μεθόδους μέτρησης και τις συχνότητες δειγματοληψιών και

ανάλυσης των παραμέτρων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας

75/440/ΕΟΚ.

• Οδηγία 79/923/ΕΟΚ περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για

οστρακοειδή.

• 80/686ΙΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 25'1'; lουνίου 1980 περί συστάσεως

Συμβουλευτικής Επιτροπής στον τομέα του ελέγχου και της μείωσης της ρύπανσης

που προέρχεται από την έκχυση υδρογονανθράκων στη θάλασσα.

Η συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από κυβερνητικούς εμπειρογνώμονες

και καλείται να δίνει γνώμες στην Ευρωπα'ίκή Επιτροπή εφ' όλων των σχετικών

προβλημάτων και να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων που έχουν ληφθεί σε

εθνικό, διεθνές και κοινοτικό επίπεδο.
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• Οδηγία 80/68fEΟΚ του Συμβουλίου της 17rr. Δεκεμβρίου 1979 περί προστασίας

των υπόγειών υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες

ουσίες.

Με την οδηγία αυτή το συμβούλιο υποχρεώνει τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν

την εισαγωγή στα υπόγεια ύδατα: κάδμιου, υδράργυρου, υδρογονανθράκων,

κυανιούχων, οργανοαλογόνων, οργανοφοσφωρικών και οργανοκασσιτερικών ενώσεων

και μεταλλαξιογόνων ουσιών και θεσπίζει οριακές τιμές και ποιοτικούς στόχους για τις

απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών.

• Οδηγία 80/778/EOK του Συμβουλίου της ISrr. lουλίου 1980 περί της ποιότητας του

πόσιμου νερού.

Αφορά τόσο τα νερά που πηγαίνουν κατευθείαν στην κατανάλωση, όσο και αυτά

που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες τροφίμων. Εξαιρούνται τα φυσικά

μεταλ/ικά νερά. Προβλέπει <<υΠΟχΡεωτικέφ και ({καθοδηγητικέ9} παραμέτρους,

δηλαδή τις μέγιστες ανεκτές συγκεντρώσεις ανεπιθύμητων στοιχείων. Περιλαμβάνει

επίσης ΟΡΥανοληπτικές, φυσικο-χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους, καθώς και

παραμέτρους που αφορούν τοξικές ουσίες.

• Οδηγία 82/176fEΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1982 περί των οριακών

τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις απορρίψεις υδραργύρου από το

βιομηχανικό τομέα της ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων.

Η οδηγία αυτή καθορίζει τις οριακές τιμές των προτύπων αποβολής του

υδραργύρου για τις απορρίψεις που προέρχονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις,

τους ποιοτικούς στόχους για το υδάτινο περιβάλλον όσον αφορά τον υδράργυρο,

καθορίζει τις μεθόδους μέτρησης αναφοράς και καθιερώνει διαδικασία ελέγχου.

• Οδηγία 83/5Ι3fEΟΚ του συμβουλίου της 26
ης

Σεπτεμβρίου 1983 για τις οριακές

τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις καδμίου.

Με την οδηγία αυτή καθορίζονται οι οριακές τιμές των προτύπων εκροών του

καδμίου, οι ποιοτικοί στόχοι για το υδάτινο περιβάλλον όσον αφορά το κάδμιο, ΟΙ

μέθοδοι μέτρησης αναφοράς όσον αφορά τις απορρίψεις καδμίου και καθιερώνει

διαδικασία ελi.γχου.

• Ψήφισμα του συμβουλίου της 7rr. Φεβρουαρίου 1983 για την καταπολέμηση της

ρύπανσης των υδάτων.

Με το ψήφισμα αυτό καθορίζονται οι προτεραιότητες δράσης για την

καταπολέμηση της υδάτινης ρύπανσης.



Νομοθεσία σχετικό με την προστασία και δlαχ.εΙριση των υδότων 32

• Οδηγία 84/4911ΕΟΚ της 9
ηζ
Οκτωβρίου 1984 σχετικά με τις οριακές τιμές και τους

ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις εξαXλωΡOlα/KλOεξανίoυ.

Καθορίζει τις οριακές τιμές των προτύπων αποβολής του HCH, τους ποιοτικούς

στόχους για το υδάτινο περιβάλλον, όσον αφορά την ουσία αυτή, τις πρότυπες

μεθόδους μέτρησης και θεσπίζει διαδικασία ελέγχου.

• Οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 121)ζ lουνίου 1986 σχετικά με τις οριακές

τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίξεις ορισμένων επικίνδυνων

ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας

76/464/ΕΟΚ.

Με την οδηγία αυτή καθορίζονται οι οριακές τιμές των προτύπων αποβολής των

ουσιών, οι ποιοτικοί στόχοι όσον αφορά τις αναφερόμενες ουσίες, επιβάλλεται η

συνεργασία σε περίπτωση απορρίψεων που προσβάλλουν τα ύδατα περισσότερων του

ενός κρατών μελών και καθιερώνεται διαδικασία επιτήρησης και ε'λi.γχoυ των

ποιοτικών στόχων.

• Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21
η
; Μαίου 1991 για την επεξεργασία

των αστικών λυμάτων.

Η οδηγία αυτή αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και την απόρριψη αστικών

λυμάτων από ορισμένους βιομηχανικούς τομείς. Σκοπός της, είναι η προστασία του

περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης αυτών των λυμάτων.

Στόχος της είναι να εφοδιαστούν μέχρι το 2005 όλοι σχεδόν οι οικισμοί της Ε.Ε. με

ισοδύναμο πληθυσμού (ι.π) άνω των 2000 κατοίκων. καθώς και με δίκτυα αποχέτευσης

και σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων. Καθορίζεται ο τρόπος επεξεργασίας των

λυμάτων ανάλογα με το βαθμό ευαισθησίας της κάθε περιοχής. Επίσης, καθορίζονται

οι απαιτήσεις για τα αστικά λύματα, μέθοδοι αναφοράς για την παρακολούθηση και

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και παραθέτονται τα κριτήρια προσδιορισμού

ευαίσθητων και λιγότερο ευαίσθητων περιοχών. Αναφέρεται επίσης ότι τα κράτη μέλη

πρέπει να εκπονούν και να υποβάλλουν στην Επιτροπή εθνικά προγράμματα για την

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας (άρθρο Ι 7).

• Οδηγία 91/676ΙΕΟΚ του Συμβουλίου της 121)ζ Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία

των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Η απόρριψη ζωικών λυμάτων και η υπέρμετρη χρήση λιπασμάτων αποτελεί

περιβαλλοντικό κίνδυνο. Η παρούσα οδηγία συνδέεται στενά με τους στόχους της

μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (Km) και αποβλέπει στη μείωση της
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ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από νιτρικά προϊόντα

γεωργικής προέλευσης και στην πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσης αυτού του είδους.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσδιορίσουν τα ύδατα που υφίστανται ρύπανση και

αυτά που ενδέχεται να υποστούν. Θεσπίζουν έναν ή περισσότερους κώδικες ορθής

γεωργικής πρακτικής, εκπονούν προγράμματα δράσης όσον αφορά τις

χαρακτηρισμένες ευπρόσβλητες περιοχές και καταρτίζουν διαδικασίες ελέγχου. Στην

οδηγία αυτή παρατίθενται επίσης τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των υδάτων τα

θέματα που πρέπει να περιλαμβάνονται στους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής και

τα μέτρα που θα περιληφθούν στα προγράμματα δράσης.

• Ψήφισμα του Συμβουλίου της 2s
ης

Φεβρουαρίου 1992 για τη μελλοντική πολιτική

σχετικά με τα υπόγεια ύδατα.

Στο ψήφισμα αυτό το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τονίζει την

πρωταρχική σημασία των υπόγειων υδάτων για κάθε μορφή ζωής, την ανάγκη για τη

μελλοντική τους διατήρηση και παρατηρεί ότι η πολιτική διαχείρισης των γλυκών

υδάτων μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με συντονισμένες δράσεις όλων των παραγόντων

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έτσι, καλεί την επιτροπή να υποβάλει λεπτομερές

πρόγραμμα δράσης και τις αρμόδιες αρχές και τους'" ενδιαφερόμενους κύκλους να

συμβάλουν στη διατήρηση του φυσικού αυτού πόρου.

• 93/48ΙIΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 2Β
ηζ

lουλίου 1993 περί των σχημάτων

για την έκθεση των εθνικών προγραμμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 17 της

οδηγίας 9 ΙΙ27ΙΙΕΟΚ του Συμβουλίου.

Παρατίθενται ενδεικτικά σχήματα και προγράμματα εφαρμογής με βάση τα

οποία εκπονούνται οι ανάλογες εκθέσεις.

• Οδηγία 93175ΙΕΟΚ του Συμβουλίου της 13
ης

Σεπτεμβρίου 1993 για τις ελάχιστες

προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή

αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα

εμπορεύματα.

Η οδηγία αυτή υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα

ώστε οι πλοίαρχοι ή οι εκμεταλλευόμενοι πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα ή

ρυπογόνα εμπορεύματα να τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που καθορίζονται με

σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων και τη μείωση των ζημιών που επιφέρουν όταν

προκληθούν. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία πρέπει το κάθε

κράτος μέλος να περιορίζει τις κινήσεις του πλοίου ή να του επιβάλλει συγκεκριμένη



Νομοθεσία σχετικά με την προστασία και δlαχεiριση τ<ι:ιν υδάτων 34

πορεία. να δίδονται πληροφορίες σχετικά με τα πλοία που μεταφέρουν τέτοιου είδους

εμπορεύματα και να παρατίθενται έκθεση επιθεώρησης τους.

• Ψήφισμα του Συμβουλίου της 20ης Φεβρουαρίου 1995 σχετικά με την προστασία

των υπόγειων υδάτων.

Το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 251)ς

Φεβρουαρίου 1992 για την μελλοντική κοινοτική πολιτική σχετικά με τα υπόγεια

ύδατα, τονίζει την ιδιαίτερη σημασία τους και δίνει έμφαση στα εξής σημεία κατά την

κατάρτιση του προγράμματος δράσης: εργαλεία που επιτρέπουν την κατάλληλη

διαχείριση των υπόγειων υδάτων. μέτρα για την εκτενή προστασία τους, γενικές

διατάξεις για την ασφάλεια εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες επικίνδυνες για

τα ύδατα και για την ενθάρρυνση γεωργικών πρακτικών συμβατών με τα υπόγεια

ύδατα. ΈτσΙ., καλεί την επιτροπή να μελετήσει, όπου απαιτείται, αναθεώρηση της

οδηγίας 8ΟΙ68/ΕΟΚ περί προστασίας των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση που

προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.

• Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 31')ζ Μαρτίου 1997 για την εκτίμηση των

επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

Με την οδηγία αυτή, η οποία αποτελεί τροποποtηση της οδηγίας 85/3371ΕΟΚ

θεσπίζεται εκτίμηση των δημόσιων και ιδιωτικών έργων βάσει της βαρύτητας των

περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας, β)

εντοπισμό και αξιολόγηση των βασικών του επιπτώσεων στον άνθρωπο. στην πανίδα,

τη χλωρίδα, στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα. στο κλίμα και το τοπίο, και στην

αλληλεπίδραση μεταξύ τους, γ) περιγραφή των μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή

αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, λαμβανόμενης υπόψη της

καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας δ) εξέταση εναλλακτικών λύσεων. Η διαδικασία

εκτίμησης, που αποτελεί βασικό εργαλείο της πολιτικής περιβάλλοντος, καθιερώνεται

νομικά με την παρούσα οδηγία.

• Οδηγία 98/831ΕΚ του Συμβουλίου της 3
ης

Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την

ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η οδηγία αυτή αποτελεί τροποποίηση της οδηγίας 801778/ΕΟΚ σχετικά με την

ποιότητα του πόσιμου νερού την οποία αντικαθιστά πέντε χρόνια μετά την έναρξη

ισχύος της. Στόχος της είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς

επιπτώσεις που οφείλονται στη μόλυνση του νερού ανθρώπη'ης κατανάλωσης. Δεν



Νομοθεσία σχετικά με την προστασΙα και διαχείριση των υδάτων J5

εφαρμόζεται στο φυσικό μεταλλικό νερό και το νερό που θεωρείται φαρμακευτικό

ιδιοσκεύασμα. Ορίζει τις γενικές υποχρεώσεις των κρατών μελών. Καθορίζει τις

ποιοτικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες τιμές για τις παραμέτρους του νερού

ανθρώπινης κατανάλωσης. Υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία

μέτρα για την τακτική παρακολούθηση της ποιότητας του και τον έλεγχο της

αποτελεσματικής απολύμανσής του. Σε περίπτωση που το νερό δεν πληρεί τις

καθοριζόμενες ποιοτικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία,

αναλαμβάνονται οι απαιτούμενες επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάστασή του.

Τα κράτη μέλη, επίσης λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της

ποιότητας επεξεργασίας, εξοπλισμού και υλικών, καθώς και την παροχή στους

καταναλωτές κατάλληλων και ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με την ποώτητα

του νερού. Προβλέπονται ακόμα παρεκκλίσεις από τις καθοριζόμενες παραμετρικές

τιμές, οι οποίες πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερης διάρκειας.

• Απόφαση αριθ. 2850/2000ιΕΚ του Ευρωπαίου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

της 2θης Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας στον

τομέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης.

Στόχος του πλαισίου συνεργασίας είναι να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών

μελών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, να βελτιώσει την ικανότητα

πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων και να ενθαρρύνει την αμοιβαία συνδρομή

και την συνεργασία στο συγκεκριμένο τομέα. Στην οδηγία αυτή, καθιερώνεται η αρχή

Ό ρυπαίνων πληρώνει'.

• Οδηγία 2000/60ιΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23'1'>

Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της

πολιτικής των υδάτων.

Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των

εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων

υδάτων για την αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης, την ενίσχυση της προστασίας

και την βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, την μείωση της ρύπανσης των

υπόγειων υδάτων και την προστασία των χωρικών και των θαλάσσιων υδάτων.

Περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τον συντονισμό διοικητικών ρυθμίσεων σε

περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού. Ορίζει περιβαλλοντικούς στόχους, για τα

επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή

οικολογική και χημική τους κατάσταση, καθώς και για τις προστατευόμενες περιοχές.
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Επιβάλλει επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώmνων

δραστηριοτήτων και OΙKoνoμιιcή ανάλυση της χρήσης ύδατος καθώς και

παρακολούθηση όχι μόνο της χημικής αλλά και της οικολογικής κατάστασης των

υδάτινων συστημάτων. Θεσπίζει πρόγραμμα -μέτρων και κατάλληλες στρατηγικές για

την προστασία των υδάτων, την πρόληψη και τον έλεγχο ρύπανσής τους. Υποχρεώνει

στα κράτη μέλη για πληροφόρηση του κοινού και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις

απαιτούμενες αναλύσεις και τα προγράμματα παρακολούθησης.

2.1.3. Η οδηγία 2000/60/Ε.Κ.

Η οδηγία 2000/60lEK αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο.

Προβλέπει το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο δράσης, λαμβάνει υπόψη την ποικιλία

συνθηκών και αναγκών και θεσπίζει τις βασικές αρχές μίας βιώσιμης πολιτικής

υδάτων.

Ο στόχος της αφορά κυρίως την ποιότητά τους και τα μέτρα που πρέπει να

ληφθούν για την προστασία τους. Για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια του ελέγχου, της

παρακολούθησης και της βελτίωσης της «Οικολογικης κατάστασηφ2 και θεσπίζονται

περιβαλλοντικά πρότυπα για την επίτευξη «καλής δικολογικης κατάστασης> των

υδάτινων οικοσυστημάτων, σε συνδυασμό με αυτά που αφορούν την χημικη τους

κατάσταση. Στο άρθρο 16 της οδηγίας, που αφορά τις στρατηγικές κατά της ρύπανσης

ρύπανσης των υδάτινων πόρων, θεσπίζει στοιχειοθετημένη αξιολόγηση η οποία

εmκεvτρώνεται αποκλειστικά στην υδατικη οικοτοξικότητα (αρθρ.16, παρ. Ι(β)). Στην

παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου (αρθρ.16, παρ.5), αναφέρεται ότι η Επιτροπη λαμβάνει

προτάσεις για ποιοτικά πρότυπα που αφορούν, εκτός των άλλων, και την

οικοτοξικότητα, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 7 (αρθρ.16, παρ.7),υποβάλλει

προτάσεις για ποιοτικά πρότυπα που αφορούν τις συγκεντρώσεις ουσιών και στο

βιόκοσμο των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Η οδηγία αυτή, μπορεί να αποτελέσει βάση για συνεχιζόμενο διάλογο και για την

ανάπτυξη στρατηγικών προς περαιτέρω ολοκλήρωση τομέων πολιτικής. Μπορεί

επίσης να συμβάλλει σημαντικά σε άλλους τομείς συνεργασίας μεταξύ των κρατών

μελών, μεταξύ άλλων, την προοπτική ευρωπαΙκής χωροταξικής ανάπτυξης (ESDP

European Spation Developmenr Perspective), στα πλαίσια του στόχου της τελευταίας

για βιώσιμη ανάπτυξη, συνετή διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
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Θεσπίζει την ειcτέλεση περιβαλλοντικών και χωρικών επιπτώσεων για όλα τα έργα

μεγάλης κλίμακας. Αποτελεί βάση για την προώθηση διεθνούς και διαπεριφερειακής

συνεργασίας για την εφαρμογή συνδυασμένης στρατηγικής για τη διαχείριση των

υδάτινων πόρων, την προστασία των οικο-συστημάτων και την ενδυνάμωση της

ευθύνης των περιφερειών σ' αυτόν τον τομέα.

2.2. ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Η Ελλάδα οφείλει, μέσω Υπουργικών αποφάσεων και διατάξεων να

εναρμονίζεται, με την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα του περιβάλλοντος και να την

εφαρμόζει. ΥπεύΘυνο για τη μεταφορά και εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων, είναι

το Ελληνικό κράτος. Παράλληλα όμως, έχει το δικαίωμα να θεσπίσει ή να διατηρήσει

μέτρα ενισχυμένης προστασίας περιβάλλοντος, σε σχέση βέβαια πάντα με τα κοινοτικά

μέτρα. Τα εθνικά αυτά μέτρα πρέπει να κοινοποιούνται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Η πολιτική της Ε.Ε. για το περιβάλλον,

Αθήνα, 1995).

2.2.1. Υπάρχον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την ποιστητα του πόσιμου νερού.

Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την ποιότητα πόσιμου νερου,

περιλαμβάνει:

• Γ3α1761/68 Υγειονομική Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 189/68 Β, 988/74

Β) που περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις για τους υπεύθυνους ύδρευσης

του νερού, καθώς και τις υποχρεώσεις τους.

• ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58 Β) Υγειονομική διάταξη, που αναφέρεται στις μεθόδους

απολύμανσης του νερού ύδρευσης.

• ΕΙβ/221/65 (ΦΕΚ 138/τ.β/24-2-65) Υγειονομική Διάταξη, στην οποία

προβλέπονται αποστάσεις ασφαλείας των πηγών υδροληψίας από χώρους διάθεσης

λυμάτων.

• Τα άρθρα 8 ως 17 του υγειονομικού κανονισμού, που αναφέρονται σε μέτρα

προστασίας πηγών υδροληψίας και συστημάτων ύδρευσης.

• ΆρΟρα 9 και 10 του Νόμου 1650/86 τα οποία αναφέρονται στην ποιότητα νερών

και δίκτυο παρακολούθησης και θεσπίζονται μέτρα για την προστασία τους.

2 (<Οικολογική κατάστασψ: η ποιοτική έκφραση της διάρθρωσης και της λειτουργίας των

υδάτινων οικοσυστημάτων που συνδέονται με τα επιφανειακά ύδατα.
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• ΒΙ/0ΙΚ 5508/981 Υπουργική Απόφαση, που αναφέρεται στην αναγνώριση των

Πανεπιστημιακών εργαστηρίων των Ιατρικών σχολών Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων,

Πατρών, Κρήτης και Αθηνών, ως Κέντρα αναφοράς ελέγχου νερών κλπ.

• Α5/2280/85 (ΦΕΚ 720/τ.β./13-12·83) Υγειονομική διάταξη, με την οποΙα

ρυθμίζονται θέματα προστασίας των πηγών υδροληψίας της ευρύτερής περιοχής

της πρωτεύουσας (λίμνες και υδραγωγεία Μαραθώνα, Υλίκης Μόρνου) από

υπέρμετρη ρύπανση και θεσπίζονται διάφοροι περιορισμοί και μέτρα προστασίας.

2.2.2. Εναρμόνιση του ελληνΙΚΟύ δίκαιου προς το κοινοτικό.

Προς εναρμόνιση του ελληνικού δίκαιου προς το κοινοτικό, έχουν θεσπιστεί οι

εξής Υπουργικές Αποφάσεις:

• Υπουργική Απόφαση (1986), (ΦΕΚ 53/8/20.12.1986). Ποιότητα του πόσιμου

νερού, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 80/778/ΕΟΚ του Συμβουλίου των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

• Υπουργική Απόφαση αριθ. ΟΙΚ. 46399/1352 (1986) (ΦΕΚ 438/8/3.7.1986).

Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για «πόσιμω>,-«κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά)) και «καλλιέργεια και αλιεία

οστρακοειδών,), μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των

επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες

του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/4401EOK, 76/1601ΕΟκ,

79/923ΙΕΟΚ και 79/8691ΕΟκ.

• Πράξη Υπουργικού Συμβουλioυ 144 της 2ας Νοεμβρίου 1987 (ΦΕΚ

Ι 97/Α1 Ι 1.1 1.1987). Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που

προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ' αυτό και

ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ποιότητας του νερού σε κάδμιο, υδράργυρο

και εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH) σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 76/4641ΕΟΚ,

82/1761ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/4911ΕΟΚ.

• Υπουργική Απόφαση αριΟ. 181861271 (1988) (ΦΕΚ 126/8/3.3.1988). Μέτρα και

περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα

καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.

Εναρμονισμός προς τις οδηγίες 76/464/ΕΟΚ, 82/1 761ΕΟΚ. 83/5131ΕΟΚ,

84/4911ΕΟκ.
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• Υπουργική Απόφαση αριΟ. 26857/533 (1988) (ΦΕΚ 196/8/6.4.1988). Μέτρα και

περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων

επικίνδυνων ουσιών, σε εναρμόνιση με την οδηγία 801681ΕΟΚ.

2.2.3. Το πρόγραμμα 'Γαλάζιες Σημαίες"

Η 'Γαλάζια Σημαία' είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας για οργανωμένες ακτές και

μαρίνες. Απονέμεται από το 1987 κάθε χρόνο σε όσες ακτές και μαρίνες πληρούν

αυσπιρά κριτήρια καθαριότητας, οργάνωσης και προστασίας του περιβάλλοντος

(Ελληνική Εταφία Προστασίας της Φύσης, 2001).

Οι 'Γαλάζιες Σημαίες' είναι ένα πρόγραμμα περιβαΛλοντικής ευαισθητοποίησης

και εκπαίδευσης που διεξάγεται κάθε χρόνο, σε μεγάλη κλίμακα, σε 21 Ευρωπαϊκές

χώρες, και άλλα σημεία του πλανήτη μας από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική

Εκπαίδευση στην Ευρώπη (FEEE). Στοχεύει στο να καταστήσει τις οργανωμένες ακτές

καλύτερες και ασφαλέστερες για κολύμm και να προστατεύσει το φυσικό τους

περlβάΛλον(ίbίd, 2001).

Στην Ελλάδα, φορέας του προγράμματος είναι η Ελ/ηνική Εταιρία Προστασίας

της Φύσης (ΕΕΠΦ), η παλιότερη περιβαλλοντική οργάνωση στη χώρα μας, που

δραστηριοποιείται σπιν περιβαλλοντική εκπαίδευση και προστασία της φύσης από το

1951. Κάθε χρόνο συμμετέχουν εκατοντάδες ακτές στο πρόγραμμα στην Ελλάδα.

Υπεύθυνος είναι πάντα ο σχετικός δήμος, που πρακτικά όμως, μπορεί να έχει

παραχωρήσει την ακτή ή μέρος της σε τουριστική μονάδα. Στο τέλος του χρόνου, η

ακτή ή η μαρίνα υποβάλλει την αίτησή της για βράβευση.

Για να κερδίσει μια ακτή τη 'Γαλάζια Σημαία' πρέπει να εκπληρεί 27 αυστηρά

κριτήρια, που έχουν σχέση με καθαριότητα της θάλασσας και ακτής, οργάνωση ακτής

και ασφάλεια επισκεπτών, προστασία της φύσης και περιβαλλοντική εκπαίδευση3.

3 Τα κριτήρια του προγράμματος, είναι:

• Καθαρά νερά ιωλύμβησης, που να επιβεβαιώνονται με δειγματοληπτικές μετρήσεις κάθε

δεκαπενθήμερο.

• Μη απόρριψη βωμηχαVΙKών και αστικών λυμάτων χωρίς κατάλληλη επεξερyασiα.

• EπαΡKεtς κάδοι απορρψμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα.

• Περωδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια κλπ
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Οι επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και της FEEE επισκέπτονται όλη την κολυμβητική

περίοδο τις ακτές και επισημαίνουν τυχόν προβλήματα ή παραλείψεις.

Η πορεία της Ελλάδας, ήταν συνεχώς ανοδική από το 1987 και το 2001

βραβεύτ/καν με τη 'Γαλάζια Σημαία' 351 ακτές και 8 μαρίνες της χώρας μας (ibid,

2001).

2.3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να

προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης.

Η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος4, συμβάλλει στην

επιδίωξη των στόχων διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του

περιβάλλοντος, καθώς και ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων, με βάση τις αρχές

της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, την αρχή της επανόρθωσης των

καταστροφών, καθώς και την αρχiι "ο ρυπαίνων πληρώνει" (Επιτροπή των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1995).

Η αυξανόμενη πίεση λόγω της συνεχούς αύξησης της ζήτησης επαρκούς

ποσότητας υδάτων καλής ποιότητας, οδήγησε στην ανάγκη ανάληψης δράσης για

βιώσιμη διαχείριση, ποσοτική και ποιοτική προστασία των υδάτινων πόρων και

συνεπώς στην ανάγκη ανάπτυξης μίας ολοκληρωμένης κοινοτικής πολιτικής. Το

μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας για τα ύδατα, θεσπίστηκε με οδηγίες που υιοθέτησε

η εmτροπή στις δεκαετίες του '70 και του '80,και περιελάμβανε: ποιότητα πόσιμου

ύδατος, υδάτων κολύμβησης, επιφανειακών υδάτων, υδάτων για οστρακοειδή,

• Σuνεxής πληροφόρηση ΤΟΊ) κοινού για την ποιότητα νερών κολύμβησης.

• Σχέδια για την αντιμετώπιση κάΠΟΙΟΊ) ατυχήματος ρύπανσης.

• Απαγόρεuση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων κατά την ακτή.

• Απαγόρεuση της ελεύθερης κατασκήνωσης.

• Επαρκείς εγκαταστάσεις 1Jγlεινής.

• Σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.

• Φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

• Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες ΣUμπερlφOράς.

• Οργάνωση δραστηριοτήτων πέρα από την απλή πληροφόρηση.

4 Άρθρο [74Ρ της συνθήκης για την Ε.Ε.
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προστασία υπόγειων υδάτων και έλεγχος απόρριψης επικίνδυνων ουσιών στα υδάτινα

συστήματα.

Η υπουργική συνάντηση του '88, οδήγησε σε ένα νέο κύμα νομοθεσίας το '91,

με οδηγίες για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, και την καταπολέμηση της

ρύπανσης των υδάτων από γεωργικές πηγές.. Μετά το 1995, παρατηρείται μία

αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ύδατα. «Οι νέες οδηγίες είναι πιο

ευέλικτες, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές διαφορές, εξασφαλίζουν την

συλλογή στοιχείων και στατιστικών που θα επιτρέψουν το σχεδιασμό κατάλληλων

στρατηγικών και απαιτούν διαφάνεια στη διάθεση στοιχείων και ανταλλαγή

πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη- μέλη» (Γεωργακοπούλου Α., Κουτσερής Σ., 2000).

Περιλαμβάνουν τροποποιήσεις σχετικά με τα υπόγεια ύδατα. την ποιότητα νερού

ανθρώπινης κατανάλωσης και την θαλάσσια ρύπανση. Η οδηγία 2000/60/ΕΚ,

θεσπίζοντας ένα όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινοτικής δράσης, εισάγει

για πρώτη φορά και το κριτήρto της οικολογικής ποιότητας των υδάτων',

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για συνδυασμένη προσέγγιση στον έλεγχο και την

πρόληψη της ρύπανσης.

Μετά την έγκριση των οδηγιών από την Ε.Ε., αυτές πρέπει να μεταφερθούν από

την εθνική νομοθεσία στα κράτη- μέλη. Αν ένα κράτος- μέλος δεν αναλάβει δράση

εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, η Επιτροπή κινεί εναντίον του

διαδικασίες επί παραβάσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Η επιλογή του

τρόπου και των μέσων εφαρμογής, αποτελεί θέμα των εθνικών αρχών. Η Ελλάδα μέχρι

το 1995, είχε κοινοποιήσει μέτρα στην Κοινότητα για την εφαρμογή του 84% του

συνόλου των κοινοτικών οδηγιών που αφορούν το περιβάλλον (Επιτροπή Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων, 1995).

Η εφαρμογή βέβαια των οδηγιών αυτών συνεπάγεται σημαντικό κόστος. Οι

περιβαλλοντικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν το 9% του προϋπολογισμού της

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιφέρειες του στόχου 1 (ανάμεσα στις οποίες και η

Ελλάδα), το 5,7% στις περιφέρειες του στόχου 2 και το 11,7% στις περιφέρειες του

στόχου 5(β) και περιλαμβάνουν συνεισφορές από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, και το ΕΠΠΕ

Προσανατολισμός. Το μερίδιο των δαπανών που αφορούν τα ύδατα

(συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων) ανέρχεται

περίπου στο 7% των συνολικών δαπανών των διαρθρωτικών ταμείων. Παράλληλα,

, Η πρόταση της οδηγίας για την οικολογική ποιότητα των υδάτων κατατέθηκε το 1994.
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αντιπροσωπεύει το σημαντικότερο τμήμα του συνόλου των περιβαλλοντικών δαπανών

(περίπου 80%)6 ( EUR-Iex, Ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, Έγγραφο 398Υ06Ι8(05),

200Ι).

Η περιβαλλοντική πολιτική λοιπόν της -Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο την,

σε υψηλό επίπεδο, βελτίωση του περιβάλλοντος. μέσω του ελέγχου, της μείωσης και

της πρόληψης της ρύπανσης. Απαιτεί ένα διαφανές, αποτελεσματικό και συνεκτικό

νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να παρέχει τις κοινές αρχές και το συνολικό πλαίσιο

δράσης. Κατά την άσκησή της, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διαθέσιμα τεχνικά και

επιστημονικά δεδομένα και οι διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος στις περιφέρειες.

Η υλοποίησή της, αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους, έτσι ώστε να

δρομολογηθεί η πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη. Άλλωστε, η βελτίωση της

προστασίας των κοινοτικών υδάτων, ο έλεγχος των διασυνοριακών προβλημάτων,η

προώθηση της βιώσιμης χρήσης του ύδατος και η ανάπτυξη των δυνητικών χρήσεών

του, απαιτεί κοινές αρχές και συντονισμό των προσπαθειών όλων των κρατών-μελών.

6 Οι περιβαλλοντικές δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων διπλασιάστηκαν στο νέο Κοινοτικό

Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ). Οι δαπάνες για τους στόχους 1. 2 και 5(β) αυξήθηκαν από 54.500

εκατ.ΕCU για την περίοδο 1989-93 σε 107.000 εκατ. ECU για την περίοδο 1994-99.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα Toxkits ΟΑΡΗΤΟΧΚΙΤ F™ magna και ARTOXKIT Μ
ΤΜ

,

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της οικολογικής ποιότητας των υδάτων του

Νομού Μαγνησίας.. Με το ΟΑΡΗΤΟΧΚΙΤ F™ magna μελετήθηκε το πόσιμο νερό.

Οργανισμός- δείκτης του πειράματος αυτού, είναι το ασπόνδυλο Daphnia magna. Με

το ARTOXKIT ΜΤΜ, που χρησιμοποιεί τον οργανισμό Artemiafransiscana (ή Artemia

Salina), προσδιορίστηκε η ποιότητα του θαλασσινού νερού. Πριν από τη χρήση, οι

οργανισμοί αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο, στους 4°C, με τη μορφή ι<κοιμώμενων» αυγών

(εφίππια) από τα οποία και επωάστηκαν.

3.1. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

3.1.1. Παράμετροι που μπορούν να επηρεάζουν το αποτέλεσμα των πειραμάτων.

Πριν τη διεξαγωγή των πειραμάτων, , ο σσΣ.Α., ορίζει ότι πρέπει να γίνονται-
μετρήσεις κάποιων φυσικών παραμέτρων των εξεταζόμενων δειγμάτων , για τον

προσδιορισμό τυχόν επίδρασής τους στη θνησιμότητα των πειραματικών οργανισμών,

γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα και εκτιμήσεις και να

ακυρώσει τη διαδικασία. Για τη διασφάλιση λοιπόν της εγκυρότητας του πειράματος,

πρέπει να μετριέται παράλληλα η συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (ρΗ), το διαλυμένο

οξυγόνο (00) και η αγωγιμότητατου εξεταζόμενουδείγματος.

1. Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (ρΗ). Οι τρόποι με τους οποίους το ρΗ

επηρεάζει τους οργανισμούς είναι πολλοί. Η τροφική κατάσταση του περιβάλλοντος

εξαρτάται από το ρΗ, αφού αυτό επηρεάζει την διαλυτότητα των ιόντων, την διάσταση

των μορίων, καθώς και σε γενικές γραμμές το φυσικό μετασχηματισμό των ενώσεων,

που τις καθιστά άμεσα διαθέσιμες για τον οργανισμό.

Η ανάπτυξη ενός οργανισμού είναι δυνατή μόνο σε μια περιοχή τιμών του ρΗ,

στο μέσο της οποίας βρίσκεται πάντα το βέλτιστο για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου

οργανισμού. Γενικά η ελάχιστη τιμή ρΗ που επιτρέπει ανάπτυξη είναι 2,5, η μέγιστη
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γύρω στο 9 και η άριστη κυμαίνεται μεταξύ του 5 και του 7,51 (Μανασσής Μητράκας,

1996).

Ειδικά για τη Daphnia Magna. η περιοχή τιμών του ρΗ που επιτρέπει την

ανάπruξή της είναι μεταξύ του 5 και του 9 ,. ενώ η Arιemiα Sa/inα αναπτύσσεται σε

τιμές ρΗ που κυμαίνονται από 4 ως 9.

2. Διαλυμένο οξυγόνο (Oissolved Oxygen- 00). Είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό

υδάτινου φορέα αφού η παρουσία του δίνει ζωή σ' αυτόν. Μονάδα μέτρησης είναι το

mgIL. Θεμελιώδεις λειτουργίες των οργανισμών όπως η φωτοσύνθεση και η αναπνοή

καταναλώνουν ή ελευθερώνουν οξυγόνο. Οι περισσότεροι φυτικοί και ζωικοί

οργανισμοί χρησιμοποιούν οξυγόνο από το περιβάλλον τους για την οξείδωση

οργανικών ουσιών και την απελευθέρωση ενέργειας. Οι οργανισμοί αυτοί είναι

αερόβιοι σε αντίθεση προς τους αναερόβιους, οι οποίοι ελευθερώνουν ενέργεια από τη

μερική αποικοδόμηση οργανικής ύλης σε περιβάλλον όπου δεν υπάρχει ελεύθερο

οξυγόνο. Φυσικά και οι αναερόβιοι οργανισμοί για τη σύνθεση των συστατικών του

σώματος τους εξαρτώνται από τους αερόβιους οργανισμούς. Σε υδάτινα

οικοσυστήματα η συγκέντρωση οξυγόνου σε μερικές περιπτώσεις βρίσκεται σε

κρίσιμα επίπεδα για διάφορους λόγους, όπως η ανεπαρκής ανάμιξη των υδάτινων

μαζών, υψηλή θερμοκρασία, μεγάλη οργανική ρύπανση και αποσύνθεση νεκρής

οργανικής ύλης2, ιcτλ. (Λυκάκης Σ., 1996).

Το ΟΟ είναι παράμετρος ελέγχου της ρύπανσης των υδάτινων φορέων, και

πρέπει να είναι πάνω από ορισμένα επίπεδα σύμφωνα με κανονισμούς και ανάλογα με

τη χρήση του νερού. Ειδικά για την Dαphnia magna, η συγκέντρωση οξυγόνου στα

εξεταζόμενα δείγματα δεν πρέπει να είναι κάτω από 2mg!L, ενώ η Artemia!rαnsiscana

απαιτεί συγκέντρωση οξυγόνου άνω των 3mgIL. Η μέτρηση του 00, έγινε με τη χρήση

ι Υπάρχουνφυσικά και οι εξαιρέσεις,όπως ορισμένοι μύκητες που μπορούν ν<! αναπτύσσονται

σε χαμηλές τιμές ρΗ (0·2) ενώ μερικά είδη κυανοπράσινων βακτηρίων αναπτύσσονται σε ρΗ

1 Ι. (Κ. Φυnανός, 1996).

2 Οι κυριότερες πηγές οξυγόνωσης του νερού είναι η ατμόσφαιρα και η φωτοσύνθεση των

υδρόβιων φυτών. Το οξυγόνο έχει μικρή διαλυτότητα στο νερό που εξαρτάται από την

θερμοκρασία, την καθαρότητα του, την αλατότητα και την ατμοσφαιρική πίεση. Μείωση της

καθαρότητας και της πίεσης συνοδεύεται από μείωση της διαλυτότητας, ενώ όσο αυξάνεται η

θερμοκρασία και η αλατότητα του νερού, η διαλυτότητα του οξυγόνου μειώνεται Κατά

συνέπεια, σε κατάσταση κορεσμού, τα γλυκά νερά περιέχουν περισσότερο οξυγόνο από το

θαλασσινό νερό.
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το\) oξιryoνόμετΡO\) ΗΙ 9143 της Hanna instruments, με μονάδα μέτρησης το ppm

(paΓl' ροτ miIIion~ mg/L).

3. Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (E\ectrica\ Conductivity-EC). Μία παρόμετρος της

ποιότητας του νερο'; είναι και η Ειδική Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (ΗΑ). Η ΗΑ

(μmhοs!cm ή μS/cm) αποτελεί έκφραση της ενερ-Υότητας των ιόντων το\) διαλύματος..

Καθώς η συγκέντρωση των αλάτων α\)ξάνεται, ελαπώνεται η ενερ-Υότητα των ιόντων

και συνεπώς ελαπώνεται η ικανότητά τους να μεταφέρουν ρεύμα.

Η σιryκέντρωση της ολικής ποσότητας των αλάτων πο\) βρίσκονται στο νερό,

εκφρόζεται με τον όρο αλατότητα ή αλμυρότητα και cmμβολίζεται με το γράμμα S από

τη λέξη saIίnityJ. Η αλατότητα με την αγωγιμότητα συνδέονται μεταξύ το\)ς σύμφωνα

με το παρακάτω διάγραμμα:.

Διάγραμμα 3:. Διάγραμμα αλατότητας -αγωΥψότητας.

60
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Πηγή: Αναγνωστόπουλος Κ. «Η Ρύπανση του Περιβάλλοντος)).

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται οι τιμές του ρΗ, η κατώτερη

επιτρεπόμενη συγκεντρώση του οξυγόνου και του χλωρίου για την Artemia.fransist·ana

και η ανώτερη εmτρεπόμενη του χλωρίο\) για τη Daphnia magna.

3 Ορίζεται ως η ολική ποσότητα των διαλυμένων ουσιών σε ένα kg νερού, θεωρώντας ότι τα

ανθρακικά άλατα έχουν μετατραπεί σε οξείδια, τα βΡωμιοόχα και ιωδιούχα σε χλωρωύχα, και

όλη η οργανική ύλη έχει οξειδωθεί. Έχει μεγάλη βωλΟ'ΥΙκή σημασία, επειδή καθορίζει την

ωσμωτική πiεση του υδάτινου περtβάλλoντoς, την οποία αντιμετωπίζουν οι υδΡόβωι

οργανισμοί.
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Πίνακας.2: Παράμετροι που αφορούν την εΥιωρότητα των Toxkits

ρΗ 02 (mg/L) cι- (g/L)

Artemia Fransiscana 4-9 3 >0.6

Daphnia magna 5-9 2 <1.8
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3.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤιΚΑ ΤΩΝ DAPHTOXKIT F™ m.gn. ΚΑΙ ARTOXΚIT

ΜΤΜ

3.2.1. DAPHTOXΚIT F™ m.gn.

Ο πειραματικόςοργανισμόςDαphniαmαgnα.

Η Daphnia magna, είναι κλαδόκερο, είδος ζωοπλανκτού, πολυκύτταρος

οργανισμός. Κατά τη γέννησή της έχει μήκος O.5mιn και το ενήλικο ζώο περίπου 5mm.

Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα ασπόνδυλα, γνωστό και ως «ψύλλος του νερού}},

εξαιτίας της ζωηρής κίνησής του. Αναπτύσσεται σε γλυκά νερά και τα αυγά της είναι

εμπορικά δωθέσιμα.

Η Daphnia magna, τρέφεται με μία μεγάλη

ποικιλία μικροσκοπικών οργανισμών, όπως βακτήρια,

άλγη και πρωτόζωα. Ενώ μπορεί να επιζήσει σε

περιβάλλον με χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, είναι

ιδιαίτερα ευαίσθητη στις τοξικές ουσίες (μέταλλα, Φωτ. 2: Daphnia magmι

φυτοφάρμακα, απορρυπαντικά).

Παράγει κάτω από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, αυγά (κύστες) τα

οποία μπορούν να αποθηκευτούν και να παραμείνουν βιώσιμα. Η αναπαραγωγή

επιτυγχάνεται με παρθενογένεση, εφόσον υφίστανται οι ιδανικές περιβαλλοντικές

συνθήκες. Τα θηλυκά, παράγουν σε ηλικία 4 ημερών, από 4 έως 22 αυγά. Υπό αντίξοες

συνθήκες, η αναπαραγωγή γίνεται με γονιμοποίηση.

Η μόνιμη διαθεσιμότητα των κυστών της, η οποία αποτελεί ιδανική τροφή για

μικρά ψάρια, την έχουν καταστήσει ως ένα από τα πιο παλιά και ευρέως διαδεδομένα

είδη στην υδατική τοξικολογία. Έτσι, εξαλείφεται ένα από τα κύρια βιολογικά,

τεχνολογικά και οικονομικά εμπόδια της οικοτοξικολογίας: την ανάγκη για

καλλιέργεια και συνεχή παρακολούθηση των πεψαματικών οργανισμών. Υπάρχουν
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πλήθος μελετών που αφορούν συμβατικά και βραχυχρόνια πειράματα ανάλυσης

τοξικότητας με βάση αυτόν τον οργανισμό.

Η ανατομία της Daphnia Magna, απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

, .
κ:":,",,,-,/

Ι

• j
Ι Ι,

•
ΦοΠ.3: Ανατομία ΌlςDί:lΡhώa magru:ι

(1) Δεύτερη κεραία, που χρησιμοποιείται

για κολύμm και ως αισΟητήρωόργανο.

(2) Μάτι που ελέγχεται από μυς και

συνδέεται μέσω νεύρων με τον εγκέφαλο.

(3) Πόδια για συλλογή τροφής.

(4) ·Εντερο.

(5) Σάκος όπου εκκολάπτονται τα αυγά.

(6) Προστατευπκό κέλυφος,

(7) Καρδώ.,

(8) Πρωιcτός.

Οι δυνατότ/τες χρήσης τ/ς στην υδαπκή τοξικολογική έρευνα και εφαρμογή,

εξετάζονται στο Εργαστήριο Βωλογικής Έρευνας για την υδατική ρύπανση στο

πανεπιστήμω της Γάνδης από τον καθηγητή G. Persoone και τους συνεργάτες του. Η

εμπειρία που ανακτήθηκε μέχρι τώρα, είχε ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη και συνεχή

βελτίωση ενός εκ των πω απλών, επαναλήψψων και οικονομικών τεστ στην υδατική

τοξικολογία, του ΟΑΡΗΤΟΧΚΙΤ F™

DAPHTOXΚΙ]", F™ magna και τα περιεχόμενά του.

Η συσκευασία του DΑΡΗΤΟΧΚΙΤ F™ magna περιέχει διάφορα υλικά για τ/ν

επώαση των ιcυστών, την τροφή τους, καθώς και οδηγίες χρήσης.(Σωληνάρια με

κύστες, Επωαοπκούς δίσκους, λεπτομερές εγχειρωιο) ιcτλ.

Περιγραφή της ΙKτtλισης rou Daphtoxkίt,F magna .

Η εμβρυική ανάπτυξη των αιryών της Daphnia Magna απαιτεί τουλάχιστον τρεις

μέρες και η επώαση τους δεν είναι σUγxρOvη. Υπό nς ενδεικνυόμενες συνθήκες

θερμοκρασίας και φωτός (20'C και 10.000 lux), το μεγαλύτερο ποσοστό τ/ς επώασης

λαμβάνει χώρα μεταξύ τ/ς τρίτ/ς και τέταρτ/ς μέρας.

Λαμβάνουμε υπόψη ότι:

ο για τη διεξαγωγή ενός ολοκληρωμένου πειράματος απαιτούνται τουλάχιστον 120

νεοσσοί.
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r:ι για τη διεξαγωγή ενός ολοκληρωμένου πειριίματος απαιτούνται τουλάχιστον 120

νεοσσοΙ

r:ι οι νεοσσοί δεν πρέπει να είναι μεγαλύτεροι των 24 ωρών κατά την έναρξη του

τεστ τοξικότητας, δηλαδή οι οργανισμοί πρέπει να συλλέγονται το αργότερο 96

ώρες από την έναρξη της επώασης.

Για τη διεξαγωγή του πειράματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του αντίστοιχου

εγχειρίδιου Standard Operational Procedurc, εκτελούνται τα παρακάτω βήματα:

Ι. Προετοιμασία του πρότυπου γλυκού νερού. Το Daphroxkir F rM magna περιέχει

φιαλίδια με συγκεντρωμένα διαλύματα άλατος για την παρασκευή τεσσάρων

λίτρων φυσικού γλυκού νερού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Intcmational

Standarization Organisarion (lSO), για τη διεξαγωγή αξιόπιστων τεστ

τοξικότητας με τη Daphnia Magna. Κάθε σειρά των τεσσάρων φιαλιδίων

επαρκούν για την παρασκευή δύο λίτρων πρότυπου γλυκού νερού το οποίο

χρησιμεύει ως επωαστικό υγρό για τις κύστες4.

2. Αποθήκευση του επωαστικού υγρού. Δύο λίτρα πρότυπου γλυκού νερού

επαρκούν για τη διεξαγωγή τριών ολοκληρωμένων βιολογικών δοκιμασιών. Στην

περίπτωση που τα πειράματα δεν διεξαχθούν εντός λίγων ημερών από την

παρασκευή του πρότυπου γλυκού νερού, τότε αυτό αποθηκεύεται στο ψυγείο,

στο σκοτάδι. Πριν από τη χρήση, προσαρμόζουμε το κατεψυγμένο μείγμα σε

θερμοκρασία δωματίου.

3. Επώαση των κυστών.Η επώαση των κυστών πρέπει να ξεκινήσει 3-4 μέρες πριν

την έναρξη του τεστ τοξικότητας. Οι κύστες επωάζονται. στους 20°C κάτω από

διαρκή φωτισμό των 10.000 lux.

4. Σίτιση των ΟΡΎανισμών πριν από το τεστ. Εξαιτίας της υψηλής μεταβολικής τους

δραστηριότητας, οι νεογέννητες DapJInids καταναλώνουν γρήγορα τα εσωτερικά

~H διαδικασία παρασκευής του πρότυπου γλυκού νερού, είναι.

α)Γεμίζουμε ένα ογκομετρικό δοχείο 2000 ml με περίπου ένα λίτρο απιονισμένο (ή

αποσταγμένο) νερό.

β)Αδειάζουμε το περιεχόμενο του φιαλιδίου νούμερο] (NaHC03) στο δοχείο.

γ)Επαναλαμβάνουμετην ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα τρία φιαλίδια: φιαλίδιο νούμερο

2 (CaCΙ2 ), φιαλίδιο νούμερο 3 (MgSO~), φιαλίδιο νούμερο 4 (KCΙ), με τη σειρά που

αναφέρονται.

δ)Προσθέτουμε απιονισμένο (ή αποσταγμένο) νερό, μέχρι την ένδειξη των 2000 ml.

Σκεπάζουμε με καπάκι το δοχείο και αναδεύουμε για να ομογενοποίησοuμε το μείγμα.
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τους αποθέματα. Από τη στιγμή μάλιστα που οι οργανισμοί δεν πρέπει να

τρέφονται κατά την περίοδο έκθεσής τους στα προς εξέταση δείγματα, τα πιο

αδύνατα άτομα του πληθυσμού κυριολεκτικά «πεθαίνουν της πείνα9>, όταν η

έκθεση επιμηκύνεται από 24 σε 48 ώρες. Το αποτέλεσμα είναι η πιθανή

ποσοστιαία αύξηση της θνησιμότητας (κυρίως στους μάρτυρες) της τάξης άνω

του 10%, γεγονός που καθιστά αναξιόπιστη και άκυρη την 48ωρη βιολογική

δοκιμασία. Για την αποφυγή του παραπάνω προβλήματος, τα νεογνά τρέφονται

δύο ώρες πριν την έναρξη του πειράματος με αποξηραμένα φύκια (spirulina).

5. Συμπλήρωση του δοκιμαστικού δίσκου. Για μία στατιστικά αποδεκτή εκτίμηση

των αποτελεσμάτων, η εξέταση των μαρτύρων όπως επίσης και κάθε δείγματος

πρέπει να επαναληφθεί τέσσερις φορές. Τα πειράματα διεξάγονται σε

δοκιμαστικούς δίσκους με μικροθήκες. Σε κάθε δοκιμαστικό δίσκο υπάρχουν

τέσσερις μικροθήκες για τους μάρτυρες και τέσσερις για το κάθε ένα από τα

δείγματα.

Οι δοκιμαστικοί δίσκοι Daphtoxkit περιέχουν επίσης στην αριστερή τους πλευρά

μία στήλη με μεταβιβαστικές θήκες για την αποφυγή της νόθευσης των δειγμάτων

κατά τη μεταφορά τους από τον επωαστικό στον δοκιμάστικό δίσκο. Οι μικροθήκες σε

κάθε στήλη προσδιορίζονται ως Α, Β, C, D και οι σειρές προσδιορίζονται ως Χ ( για

τους μάρτυρες) και 1, 2. 3, 4 και 5 για τα υπό εξέταση δείγματα. Όλες οι θήκες της

κάθε στήλης συμπληρώνεται με ένα μόνο δείγμα.
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6. Μι:ταψοΡά των νεογνών στο ()οκιμαστικό δίσκο. Η μεταφορά των νεογνών

DtlfJhnill στις πειραματικί:ς Θηκι:ς του δοκιμαστικού δίσκου, πραγματοποιείται με

τη [}οήθεια ενός σωληνίσιωυ μικροεγχύσεων. Εξαιτίας του μικρού μεγέθους των

οργανισμών. χρησιμοποιούμε ι:να μικρόσκόπιο χαμηλής μεγένθυσης (π.χ. IΟΧ).

για διευκόλυνση της οπτικής τους παρατήρησης.

7. Επιφανειακή πλείιση των οργανισμών

Οι Daphnids είναι επιρρεπείς στο να παγιδεύονται στην επιφάνεια του υγρού που

περιέχεται στις θήκες. λόγω του φαινομένου της «επιφανειακής τάση9).

Οι «επιπλέοντε9) οργανισμοί Ot.\! μπορούν πολλές φορές να απελευθερωθούν και

πεθαίνουν. Για την αποφυγή της «επιφανειακής πλεύση9). που μπορεί να

διακινδυνεύσει το αποτέλεσμα του πειράματος, είναι πολύ σημαντικό, κατά τη

μεταφορά των νεογνών στις μικρο θήκες, να βυθίζουμε την άκρη του σωληνίσκου

μικροεγχύσεων μέσα στο πr.ριεχόμενO υγρό και να μην αφήνουμε τους

οργανισμούς πάνω στην επιφάνειά του.

8. Eπ~)αση του δοκιιιαστικού δίσκου. Τοποθετούμε τον δοκιμαστικό δίσκο στον

επωαστή στους 20°C. στο σκοτάδι.

9. ΥπολΟΎισιιός των αποτελεσιιάτων.

Ι. Μετά από 24 και 48 ώρες επώασης, βγάζουμε το δοκιμαστικό δίσκο από

τον επωαστή και τον τοποθετούμε κάτω από το μικροσκόπιο

2. Ελέγχουμε τις μικροθήκες κάθε σειράς και καταγράφουμε των αριθμό των

νεκρών και των ακίνητων) οργανισμών, έναντι των ενεργών. σε κάθε μία

ξεχωριστά.

10. Εγκυρότητα του πειράuατος.

Πέρα των υπολοίπων συνθηκών που εξασφαλiζoυν την εγκυρότητα του

πειράματος. η σημαντικότερη από αυτές αφορά τον αριθμό των νεκρών και

ακίνητων οργανισμών που αποτελούν τους μάρτυρες. Σύμφωνα με την συνθήκη

αυτή, το ποσοστό θνησιμότητας των μαρτύρων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%.

5 Οι οργανισμοί θεωρουνται ακίνητοι, όταν κείτονται στον πάτο και δεν φαίνονται να

κολυμπουν εντός δευτερολέπτων παρατήρησης.
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Ο πειραματικός οργανισμός Artemia/rαn!iiscαnα.

Η Artemia fransiscana, είναι ασπόνδυλο, είδος ζωοπλανκτού, πολυκύπαρος

οργανισμός. Ανήκει στην τάξη των οστρακόδερμων και Phy/um AnIhropoid. Αποτελεί

ένα από τα mo συνηθισμένα είδη της Ν. Αμερικής και τα αυγά του είναι εμπορικά

διαθέσιμα.

Η ArIemia fransiscana, αποτελεί ένα από τα πω

ανθεκτικά και ευπροσάρμοστα πεφαματικά είδη.

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε αλατότητες από 5 ως 150 ρρΙ

και να προσαρμοστεί εύκολα σε ένα μεγάλο εύρος

περιβαλλοντικών συνθηκών. Απαντάται όμως κυρίως σε

βιότοπους υψηλής αλατότητας, στους οποίους

αναπτύσσεται και βρίσκει καταφύγω, καθώς το

περιβάλλον τους είναι δυσπρόσιτο στους ανταγωνιστές της.

Είναι ευαίσθητη στην φωτεινή ένταση στην οποία αντιδρά πoιιcιλoτρόπως,

ανάλογα με την φυσωλογική της κατάσταση, το μήκος, την ηλικία της, την αλατότητα,

το ρΗ και την μεταβολική της κατάσταση. Γενικά, θα λέγαμε ότι είναι θετικά

φωτoταιcτική.

Η Arιemia παράγει, κάτω από συγκεκριμένες

περιβαλλοντικές ΣΥVθήKες, αυγά (κύστες), τα οποία

μπορούν να αποθηκευτούν υπό ξηρές ή αναερόβιες

συνθήκες και να παραμείνουν βιώσιμα. Η αναπαραγωγή

μπορεί να γίνει είτε με γονιμοποίηση, είτε με

παρθενογένεση. Μέσα σε θαλάσσιο νερό, η προνύμφη, η

οποία έχει μήκος περίπου 0.5 mm, εκκολάπτεται σε

περίπου 24 ώρες. Η ενήλικη Arιemia μπορεί να φτάσει τα

10-15 rnm.

Η μόνιμη διαθεσιμότητα των κυστών της, οι οποίες χρησιμοποωύνται εκτενώς

στις υδατοκαλλιέργειες για την παραγωγή «ζωντανής τροφήρ) για οστρακόδερμα και

μικρά ψάρια, αποτελεί μέχρι σήμερα ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την

επαναλαμβανόμενη χρήση των ειδών αυτών στην υδατική τοξικολογία. Μάλιστα, η

χρήση των κυστών ως βωλογικό υλικό, υπερπηδά ένα από τα σημαντικότερα

βιολογικά, τεχνολογικά και οικονομικά εμπόδια της οικοτοξικολοΥίας: την ανάγκη για
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διαρκή καλλιέργεια και συντήρηση επαρκούς αριθμού πειραματικών οργανισμών σε

υγιή κατάσταση. Επιπλέον, το γεγονός ότι όλοι οι ερευνητές έχουν την δυνατότητα να

διασφαλίσουν και να χρησιμοποιήσουν κύστες της Ar/emia fransiscana, μπορεί να

συμβάλ/ει σημαντικά στην καθιέρωση των μεθόδων των βιολογικών δoκιμαmών και

την επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων.

Τα πλεονεκτήματα της, ως πειραματικός οργανισμός, σταδιακά οδήγησαν στην

αυξανόμενη χρήση της στην θεμελιώδη και εφαρμοσμένη οικοτοξικολογική έρευνα.

Σήμερα, χρησιμοποιείται ως είδος βιολογικών δοκιμασιών για ένα πλήθος

αντικειμένων: διερεύνηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων, της πηγής τοξικότητας

σε χημικά μείγματα και περιβαλλοντικά δείγματα, προσδιορισμός χημικών, ανίχνευση

φυσικών τοξινών σε τρόφιμα και φαρμακευτικά είδη, μελέτες υποδειγμάτων της

τοξικής δράσης διαφόρων ουσιών και μελέτες της τροφικής μεταφοράς των λυμάτων.

Αποτελεί ένα ευπροσάρμοστο και πολύτιμο είδος στα τεστ τοξικότητας, ιδιαίτερα αν

μελετάται παράλληλο με άλλα ενδημικά είδη.

Η ανατομία της Ar/emiajransiscana απεικονίζεταιπαρακάτω:

(Ι): μάτια.

(2): όργανα γα/ τροφή και

κολύμπι3

2

s

7

Φωτ. 6: Ανατομία τηςΑrtemίajransiscana.

(3): αυγοθήκη

(4): υπογάστριο

(5): έντερο

(6): χείλος

(7): ενδιάμεσο μάτι

Οι δυνατότητες χρήσης της στην υδατική τοξικολογική έρευνα και εφαρμογή,

εξετάζεται από το Ι 975 στο Εργαστήριο Βιολογικής Έρευνας για την Υδατική

Ρύπανση του πανεmστημioυ της Γάνδης, στο Βέλγιο (Sorgeloos, Remice-Van der

Wielen και Persoone). Η εμπειρία που ανακτήθηκε από τότε, είχε ως αποτέλεσμα την

ανακάλυψη και συνεχή βελτίωση ενός εκ των πιο απλών, επαναλήψιμων και

οικονομικών τεστ στην υδατική τοξικολογία, του ARΤOXΚIT ΜΤΜ.

Το ARTOXΚJT.M™ και τα περιεχόμενά του.

Η συσκευασία του ARΤOXΚIΤ ΜΤΜ περιέχει διάφορα υλικά για την επώαση

των κυστών καθώς και οδηγίες χρήσης.(Σωληνάρια με κύστες, επωαστικούς και

δοκιμαστικούς δίσκους, λεπτομερές εγχεψίδιο) κτλ.
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ΤΜ
Περιγραφή του ARTOXΚlT·M

1. Οροετοψασία του πρότυπου Οιιλασσόνερου . Οι φιάλες που περιέχουν NaCl και

συγκεντρωμένα διαλύματα άλιιτος. αρκούν για την παρασκευή ενός λίτρου

πρότυπου (τεχνητού) θαλιισσόνι:ρου φυCΗολογιΚ"ής αλατότητας (35 ρρΙ), το οποίο

ως επωαστικό υγρό.

2. Αποθήκευση του μείΥματος. Το 1 λίτρο πρότυπου θαλασσινού νερού επαρκεί για

τη διεξαγωγή έξη βιολογικών δοκιμασιών. Στην περίπτωση που και τα έξη

πειράματα δεν διεξαχθούν μι:σα σε λίγες μέρες από την προετοιμασία του

μείγματος, τότε αυτό αποθηκι:ιιεται στο ψυγείο, στο σκοτάδι. Διαφορετικά, το

υγρό διανέμεται σε διαφορετικά δοχεία, για ξεχωριστή χρήση. Πριν από τη

χρήση, προσαρμόζουμε το καπψυγμένο δείγμα σε θερμοκρασία δωματίου.

3.α. Επώαση των κυστών. Η επώαση των κυστών ξεκινά 48 ώρες πριν την έναρξη

του τεστ τοξικότητας. Εκθέτουμε τον επωαστικό δίσκο σε μία φωτεινή πηγή

(1000-4000 lux) για μία ώρα. Στη συνέ',(,εια, επωάζουμε στο σκοτάδι για 24 ώρες.

Η επώαση ξεκινά μετά από 18-20 ώρες και τέσσερις ώρες αργότερα οι

περισσότερες από τις κύστες έχουν ήδη εκκολαφτεί.

3.β. Μεταφορά τ/ς προνύμφης. Μετά την πάροδο 24 ωρών από την έναρξη της

επώασης, η εκκολαπτόμι:νη προνύμφη μεταφέρεται σε καινούριο διάλυμα. Πριν

την μεταφορά, ελέγχουμε την κατάσταση των οργανισμών με τη βοήθεια ενός

μικροσκοπίου (μεγένθυσης 1Οχ 12).

4. Συμπλήρωση του δοκιμαστικού δίσκου με μ\KρoθiιKες. Κάθε δείγμα προς

εξέταση μεταφέρεται σε όλες τις μικροθήκες μίας στήλης του δοκιμαστικού

δίσκου. Οι μικροθήκες ορίζονται από 1ως 6 οριζόντια και από Α ως Ο κάθετα. Ο

επιμερισμός των δειγμάτων αρχίζει πάντα από τους μάρτυρες (αριστερά. στήλη

Ι).

5. Μεταφορά των οργανισμών στις πειραματικές μικροθήκες. Η μεταφορά των

οστρακόδερμων γένους Arremia στις πειραματικές μικροθήκες του δοκιμαστικού

δίσκου εκτελείται σε δύο στάδια:

α) μεταφορά των οργανισμών από τον επωαστικό δίσκο στις μεταβιβαστικές

θήκες του δοκιμαστικού δίσκου (Ο Ι ως 06).

β) μεταφορά των οργανισμών από τις μεταβιβαστικές, στις πειραματικές θήκες

των σειρών Α, Β. C8
•
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6. Επ{ί)αση του δοκιμαστικού δίσκου. ~τη συνέχεια. τοποθετούμε τον δίσκο στον

επωαστή στους 25°C στο σκοτιlδι. για 24 ώρες.

7. Καταγραφή .των αποτελεσμάτων.

a) Βγάζουμε τον δοκιμαστικ<') δίσκο από τον επωαστή και τον τοποθετούμε

κάτω από το μικροσκόmο.

b) Ελέγχουμε ξεχωριστά κάΟε μία μικροθήκη των σεφών Α, Β και C και

καταγράφουμε τον αριθμό των νεκρών και ζώντων ΟρΥανισμών
6

•

c) Αθροίζουμε τον αριθμό των νεκρών οργανισμών σε κάθε δείγμα και

υπολογίζουμε το ποσοστό % της θνησιμότητας. Αν η θνησιμότητα στη

στήλη των μαρτύρων υπερβαίνει το 10%, η βιολογική δοκιμασία θεωρείται

άκυρη και πρέπει να επαναληφθεί

601 οργανισμοί θεωρούνται νεκροί. αν δεν ι:μφανίσουν καμία ένδειξη κινητικότητας,

εντός δέκα λεπτών παρατήρησης.
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3.3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι βιολογικές δοκιμασίες ΟΛΙΙΗΤΟΧΚΙΤ r™ magna και ARTOXKIT ΜΤΜ•

αποτελούν βιολογικές δοκιμασίες m'JvtoμEς. απλές και αξιόπιστες. Η χρήση τους

επιτρέπει τον προσδιορισμό της οικολογικής ποιότητας γλυκών και αλμυρών υδάτων,

χωρίς να απαιτούνται σύγχρονος και πολυδ{lπανος εργαστηριακός εξοπλισμός,

εξειδικευμένες γνώσεις, κατάλληλο προσωπικό και μεγάλη διάρκεια χρόνου. Το

σημαντικότερο είναι ότι εξαλείφι;ται ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά,

οικονομικά και βιολογικά της υδατικής τοξικολογίας: την ανάγκη για καλλιέργεια και

συνεχή παρακολούθηση των πειραματικών οργανισμών.

Για την εγκυρότητά τους? απαραίτητη είναι η μέτρηση της αγωγιμότητας, του

ρΗ, και του διαλυμένου οξυγόνου των υπό εξέταση δειγμάτων. Επίσης. ο θάνατος των

μαρτύρων δεν πρέπει να υπερβαίνει το Ι 0%, ενώ οι οργανισμοί που χρησιμοποιούνται

είναι μικρότεροι των 24 ωρών. σε καλή φυσιολογική κατάσταση, γεγονός που

εξασφαλίζεται με την τήρηση των κατάλληλων σε κάθε περίπτωση θερμοκρασιών για

την επώαση και τη διατήρησή τους( 20°C για την Daphnia magna και 25°C για την

Artemia fran~iiscana) και την σίτιση τον οργανισμών πριν την έναρξη του τεστ

τοξικότητας. ..

Η επιλογή όμως του κατάλληλου τεστ τοξικότητας, με τον κατάλληλο οργανισμό

δείκτη, λαμβανομένου υπόψη την αύξηση την συνεχή αύξηση των διαθέσιμων τεστ,

αποτελεί μία δύσκολη και αμφιλεγόμενη υπόθεση που έχει τροφοδοτήσει κατά καιρούς

πολλές επιστημονικές συζητήσεις, διαφωνίες και μελέτες. Δεδομένου της

ιδιαιτερότητας του κάθε οργανισμού και της διαφορετικής ευαισθησίας των

οργανισμών στις διάφορες τοξικές ουσίες που συνυπάρχουν στο περιβάλλον (λιγότερο

ή περισσότερο ευαίσθητοι στον βαθμό τοξικότητας των οικοσυστημάτων), πολλοί

είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως τα συμπεράσματα που αφορούν την οικολογική

ποιότητα των υπό εξέταση υδάτων, δεν πρέπει να στηρίζονται στα αποτελέσματα ενός

μόνο τεστ τοξικότητας. Απαραίτητη λοιπόν. για τον ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο

προσδιορισμό τοξικότητας, είναι η διεξαγωγή μίας σειράς πειραμάτων με οργανισμούς

που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα της τροφικής αλυσίδας. Σε συνδυασμό με τις

χημικές. φυσικές και βιολογικές αναλύσεις, έχουμε ένα ολοκληρωμένο και

Σύμφωνα με τις οδηγίες το\) Ο.Ο.Σ.Α ( Guide]ine 102.]984) για το συμβατικό πείραμα

ακινησίας της Daphnia.



nειρό:ματα 1ΣροοδΙΟρ10μοu τoξ\ιcόtηται; s.
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μόλυνσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων του νομού Μαγνησίας, αποτελεί

ανάγκη για τις αρμόδιες αρχές και τους πολίτες. Τα ιδιαίτερα γεωγραφικά

χαρακτηριστικά της περιοχής (η παρουσία του ορεινού όγκου του Πηλίου και του

«Kλειστoύ~~ Παγασητικού κόλπου), ο τουριστικός χαρακτήρας της, η συσσωρευμένη

εντατική γεωργία και η βιομηχανική δραστηριότητα, δημιούργησε προβληματισμό για

την ποιότητα των υδάτων της. Σήμερα. για τον προσδιορισμό της, γίνονται μόνο

χημικές αναλύσεις, οι οποίες αδυνατούν όμως να προσδιορίσουν την οικοτοξικότητά

τους. Για την εκτίμηση της οικοτοξικότητας, οι βιολογικές δοκιμασίες με έναν

ευαίσθητο οργανισμό· δείκτη, αποτελούν το καταλληλότερο εργαλείο, λόγω του

χαμηλού κόστους και της απλής και σύντομης διεξαγωγής τους.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των βιολογικών

δοκιμασιών στο νομό Μαγνησίας. για τον οποίο παρατίθενται και γενικές

πληροφορίες. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις βιολογικές
4

δοκιμασίες για τα γλυκά νερά,

και τέσσερις για τα θαλάσσια, από το Δεκέμβριο του 2000 ως τον Αύγουστο του 2001,

που αποτελούν το πρώτο βήμα της ολοκληρωμένης ανάλυσής τους.

4.1. Ο ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

4.1.1. Γενικά

Ο νομός Μαγνησίας αποτελεί το Ν.Α. τμήμα της περιφέρειας Θεσσαλίας και

αποτελείται από ένα ηπειρωτικό και ένα νησιωτικό τμήμα. Πρωτεύουσά του είναι ο

Βόλος, παλιό βιομηχανικό κέντρο και λιμάνι της Κεντρικής Ελλάδας. Διοικητικά,

διαιρείται σε 82 σΤ.Α, έχει συνολική ι:.κταση 2638 Τ.χ. (Χωροταξική Μελέτη Ν.

Μαγνησίας, 1996) και είναι ο τρίτος σε έκταση νομός της Θεσσαλίας μετά τους νομούς

Λαρίσης και Τρικάλων. Ο πληθυσμός του. σύμφωνα με την απογραφή της Ε.Σ.γ.Ε.

του 1991, φτάνει τους 197.613 κατοίκους.

Χαρακτηριστική είναι η παρουσία του ορεινού όγκου του Πηλίου (υψόμετρο

1551μ.), η επίδραση της θάλασσας, που 'βρέχει' το νομό από τα νότια και τα

ανατολικά και το νησιωτικό σύμπλεγμα των Σποράδων στο Αιγαίο. Επίσης, ένα από τα
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σημαντικότερα στοιχεία του φυσικοιΊ του πλούτου. είναι ο Παγασητικός Κόλπος, που

αποτελεί {:ναν από τους πιο κ.λJ:ιστοiις κόλπους της χώρας.

4.1.2. Φυσικά χαρακτηριστικά

Όσον αφορά τα φυσικά χαρ(ικτηριστικά του, ο νομός Μαγνησίας μπορεί να

διαχωριστεί σε ((τέσσερις ομοιογενείς περιοχές;ι ( Πρόγραμμα LIFE, 2000):

• Περιοχή Επαρχίας Αλμυρού.

Εντοπίζεται στο κέντρο της Ελλάδας και αποτελεί το μεγαλύτερο σε γεωγραφική

έκταση μέρος του νομού. Όσον αφορά τα γεωμορφολογικά και κλιματικά

χαρακτηριστικά του, παρατηρούνται λιγότερες βροχοπτώσεις και άρα έλλειψη νερού,

μεσαίο ή μεγάλο υδρογραφικό δίκτυο. περιορισμένη βλάστηση, ύπαρξη υγροτόπων και

ήπιες κλίσεις.

• Χερσόνησος Πηλίου.

Αποτελεί την απόληξη της οροσειράς Όλυμπος- Μαυροβούνι- Πήλιο και

περικλείει τον κόλπο του Παγασητικού, ο οποίος ενώνει μέσω θάλασσας τις περιοχές

Βόλου, Αλμυρού και Πηλίου. Τα γεωμορφολογικά και κλιματικά χαρακτηριστικά του

συνιστούν επάρκεια νερού, μικρό αλλά απότομο "υδρογραφικό δίκτυο, έντονη

βλάστηση, απουσία tryροτόπων και απότομες κλίσεις. Η χερσόνησος του Πηλίου

παρουσιάζει έντονη τουριστική προσtλκυση.

• Βόρειες Σποράδες.

Αποτελεί νησιωτικό σύμπλεΥμα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο με ομοιογενή

χαρακτηριστικά νησιωτικού χώρου, όπως περισσότερες βροχοπτώσεις και άρα ύπαρξη

νερού, μικρό υδρογραφικό δίκτυο, ί:ντονη βλάστηση, ύπαρξη υγροτόπων και μέτριες

κλίσεις. Παρουσιάζει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη νήσο Σκιάθο.

• ΠΣ. Βόλου

Αποτελεί θαλάσσιο λιμάνι εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης. Αποτελείται

από δύο δήμους (Βόλου και Νέας lωνίας). έχει συνολικό πληθυσμό 112.000 άτομα και

σημαντική δραστηριότητα στον βιομηχανικό κλάδο. Η συσσώρευση του 75% του

πληθυσμού δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του

Παγασητικού κόλπου. Οι χείμαρροι που εκβάλλουν σε αυτόν. μεταφέρουν έντονα

φορτία νιτρικών, φωσφορικών και οργανικών λιπασμάτων που σε συνδυασμό με τα

ανεπεξέργαστα αστικά λύματα των παραθαλάσσιων οικισμών, συμβάλλουν στο
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φαινόμενο του ευτροφισμού (ΔΗΚΕΜΒ 1985, Γι:ωμηχανική 1987, Κουτσερής 1987,

Κυριακόπουλος 1988, Κωνσταντινίδης 1997, Κουτσερής στο LlFE, 2000).

4.1.3. Κατανάλωση νερού.

Η μέση ημερήσια ατομική κατανάλωση νερού εκτιμάται σε 150 λίτρα

(Δασκαλάκης, 1996). Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου παρατηρείται μεγάλη

τουριστική κίνηση, εκτιμάται ότι απαιτούνται 32.970 Κ.μ. νερού, που είναι μία αρκετά

μεγάλη ποσότητα
1

• Το έλλειμμα μπορεί να καλυφθεί με γεωτρήσεις ή με αφαλάτωση,

με την προϋπόθεση ότι θα διαφυλαχθεί η ποιότητα από βόθρους και υπεράντληση

(LlFE, 2000). Για έκτακτες περιπτώσεις, μπορεί να μεταφερθεί νερό και από γειτονικές

περιοχές και από την εκτροπή του Αχελώου μακροπρόθεσμα (Βαβίζος 1996, Χλύκας

Ι 995 στο LlFE, 2000).

4.1.4. Χωρητικότητα των ακτών.

Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των παραλιών του νομού και με μία πυκνότητα

5τ.μ./άτομο, προκύπτει ότι ο νομός μπορεί να φιλοξενήσει 218.600 άτομα σε μία

ημέρα αιχμής (LIFE, 2000). Η εκτίμηση αυτή "βασίζεται αποκλειστικά στην

χωρητικότητα των ακτών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη άλλους παράγοντες (π.χ.

περιβαλλοντικούς), που μπορούν να τις καταστήσουν ακατάλληλες για τους χρήστες.

4.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟIOΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.

4.2.1. Σκοπός.

Σήμερα. για την ανάλυση των νερών, γίνονται οι παραδοσιακές φυσικο-χημικές

αναλύσεις, οι οποίες είναι μεν απαραίτητες, αλλά αδυνατούν από μόνες τους να

προσδιορίσουν ολοκληρωμένα την ποιότητα των εξεταζόμενων νερών, λόγω της

ύπαρξης συνδυασμένων επιδράσεων τοξικών χαμηλής συγκέντρωσης, αλλά και

επιδράσεων άλλων παραγόντων, όπως το διαλυμένο οξυγόνο, η ηλεκτρική

αγωγιμότητα κτλ. Στην εργασία αυτή, γίνεται μία προσπάθεια προσδιορισμού της

οικοτοξικότητας των γλυκών και αλμυρών νερών του Νομού Μαγνησίας, που θα μας

ι Τόσο περίπου καταναλώνει η πόλη του Βόλου με ιην βιoμηxανιιcή ζώνη.
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δώσει πληροφορίες για την οικολογική τους κατάσταση και αποτελεί το πρώτο βήμα

για την ολοκληρωμένη ανάλυσή τους.

4.2.2. Υλικά και μέθοδοι

Το Toxki! ΟΑΡΗΤΟΧΚΙΤ F™ χΡηαιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της

οικοτικότητας των γλυκών νερών. Πριν από τη χρήση οι ΟΡΎανισμοί Daphnia magna,

αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο στους 4°C με τη μορφή 'κοιμώμενων' αυγών (εφίππια).

Χρηmμοποιήθηκαν νεογνά μικρότερα των 24 ωρών, τα οποία επωάστηκαν μέσα σε

τρεις- τέσσερις μέρες, στους 20°C, υπό διαρκή φωτισμό. Παρατηρήθηκε το ποσοστό %

θνησιμότητας των ΟΡΎανισμών μετά από 48ωρη έκθεση τους στα υπό εξέταση

δείγματα το οποίο χρησιμοποιείται και ως δείκτης τοξικότητας.

Το ARTOXΚlT ΜΤΜ χρηmμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της ποώτητας των

θαλάσmων νερών του Νομού Μαγνησίας. Προνύμφες του ΟΡΎανισμού Artemia

fransiscana επωάστηκαν από τις κύστες, μέσα σε διάστημα 48 ωρών, στους 25°C στο

σκοτάδι. Σημειώθηκε το ποσοστό % θνησιμότητας (ως δείκτης τοξικότητας) των

ΟΡΎανισμών μετά από 24 ώρες.

Τα πεψάματα διεξάχθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Sιandard Operational

Procedure που περιέχεται μέσα στο πακέτο των Τoxkits. Η επώαση των κυστών έγινε

με τη βοήθεια του επωαστή Novila\ 504. Τα δείγματα περισυλλέχθηκαν από διάφορες

περιοχές του νομού, μέσα σε γυάλινα ή πλαστικά κύπελλα και μεταφέρθηκαν στο

εΡΎαστήριο μέσα σε λιγότερο από έξι ώρες.

4.2.3. Αποτελέσματα των βιολογικών δοκιμασιών όσον αφορά την οικολογική

ποιότητα των γλυκών νερών.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά τέ;;JP~~βιολογικές δοκιμασίες: τον Δεκέμβριο

του 2000, τον Φεβρουάριο του 2001, τον Ιούνιο και"tΟν:Ά'tYyoυσω του ίδιου έτους.

Πρώτη βιολο]ική δοκιμασία - Δεκέμβριος 2000

Η πρώτη βιολογική δοκιμασία διεξάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2000. Οι περιοχές

από τις οποίες λήφθηκαν τα δείγματα είναι οι εξής: Από τον δήμο Βόλου:

Μπουρμπουλήθρες. Δήμος Μηλέων: Αγ. Γεώργιος, Καλά Νερά, Κάτω Γατζέα. Δήμος

Αρτέμιδος: Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια, Μαλάκι, Πλατανίδια. Δήμος Σούρπης:

Αμαλιάπολη, Σούρπη. Δήμος Πτελεού: Πτελεός (δίκτυο και ελοιοτριβείο). Δήμος

Φερών: Περίβλεπτο (πηγή), Αερινό, Μικρό ΠεριβoλάK~ Χλόη. Δήμος Μουρεσίου:
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Άγιος Δημήτριος (πηγή και δίκτυο). Δήμος Αλοwήσου: πηγή Βουνό, Νέος Οικισμός

(δεξαμενή και δίκτυο) και τέλος από την πι:ριοχή Ξεριά στο δήμο Κάρλας.

Τα αποτελέσματα του πειράματος, χρησιμοποιώντας ως δείκτη τοξικότητας την

θνησιμότητα της Daphnia magna. παρουσΗlζόνται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Ποσοστό τοξικότητας των δειγμάτων στην Daphnia ,nagna αποτελέσματα

Δεκεμβρίου 2000.

DAPHNIA magna- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ

(%)

Βόλου Μπουρμπουλήθρα Ο

Μηλέων Αγ Γειίφγιος Ο

Καλά Νερά Ο

Γατζέα Ο

Αρτέμιδος Άνω Λεχώνια 40

Κάτω Λεχώνια Ο

Μαλάκι .
Πλατανίδια (δίκτυο) 20

Σούρπης Αμαλιάπολη (δίκτυο) Ο

Σούρπη (δίκτυο) Ο

Πτελεού Πτελεός (δίκτυο) Ο

Πτελεός (ελαιοτριβείο) Ο

Φερών Περίβλεπτο (πηγή) Ο

Αερινό Ο

Μ. Περιβολάκι Ο

Χλόη Ο

Μουρεσίου Αγ. Δημήτριος (πηγή) Ο

Αγ. Δημήτριος (δίκτυο) Ο

Αλοννήσου πηγή Βουνό Ο

Ν. Οικισμός (δεξαμενή) Ο

Ν. Οικισμός (δίκτυο) Ο
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Παρατηρούμε ότι η κατάσταση των υδάτων την περίοδο αυτή είναι γενικά καλή,

αφού οι περισσότερες περιοχές δεν παρουσιάζουν τοξικότητα. Ο Δεκέμβριος άλλωστε

αποτελεί τον πιο υγρό μήνα του χρύνου. με το μεγαλύτερο ποσοστό βροχοπτώσεων,

και άρα η διάλυση των τοξικών ουσιών είναί μεγαλύτερη. Εξαίρεση αποτελούν δύο

περιοχές του δήμου Αρτέμιδος, τα Άνω Λεχώνια. με τοξικότητα 40% και τα

Πλατανίδια που παρουσιάζουν τοξικότητα τ/ς τάξης του 20%. Μία πιθανή αιτία

αποτελούν οι σκουπιδότοποι που υπάρχουν στην περιοχή και τα βοθρολύματα, τα

οποία συμβάλλουν σημαντικά στην υποβάθμιση των υδάτινων πόρων. Δεύτερη πιθανή

αιτία ίσως να αποτελεί η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από φωσφορικά ιόντα

προερχόμενα από τα αστικά απόβλητα και τα νιτρικά αλάτα, (που συμβάλλουν στο

φαινόμενο του ευτροφισμού) κυρίως από την υπερβολική χρήση λιπασμάτων από τους

γεωργούς καθώς οι περιοχές περιλαμβάνουν γη υψηλής παραγωγικότητας (LIFE,

2000).

Δεύτερη βιολογικιί δοκιμασία- Φεβρουάριος 2001

Το δεύτερο πείραμα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 200 Ι. Οι περιοχές

από τις οποίες έγινε δειγματοληψία είναι: Δήμος ΜηλέtiJν: Καλά Νερά, Μηλιές, Κάτω

Γατζέα. Δήμος Σούρπης: Σούρπη, Αμαλιάπολη, Αγ. Τριάδα. Δήμος Πτελεού: Πτελεός,

Πηγάδι. Δήμος Αλμυρού: Μάμαλη, Μαυρόλοφος, Ευξεινούπολη, Πλάτανος, Κρόκιο

(καραμάνι). Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας 4: Ποσοστό τοξικότητας των δειγμάτων στη Daphnia magna, διαλυμένο οξυγόνο

(ΟΟ) και ηλεκτρική αγωγψότ/τα (EC)- αποτελέσματα ΦεβρουαρίοlJ 200 ι.

ΟΑΡΗΝΙΑ magna- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 00 EC

(%) (ppm) (mS/cm)

Μηλέων Κ. Νερά Ο 7,32 260

Μηλιές 20 6,82 280

Κ. Γατζέα (δίκτυο) Ο 6,27 545

Σούρπης Σούρπη (δίκτυο) Ο 7,23 582

Aμαλtάπoλη 20 7,02 1204

Αγ. Τριάδα Ο 6,27 465

Πτελεού Πτελεός Ο 6,69 410

Πηγάδι (δίκτυο) Ο 6,38 698

Αλμυρού Μάμαλη Ο 7,03 557

Μαυρόλοφος Ο 6,64 664

Ευξεινούπολη Ο 6, Ι Ο 669

Πλάτανος Ο 6.62 555

Κρόκιο (καραμάνι) Ο 7,78 332

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι η κατάσταση των υδάτων την

περίοδο αυτή είναι καλή. Η παράμετρος οξυγόνο δεν επηρέασε το αποτέλεσμα, καθώς

το κατώτατο όριο απαιτούμενης συγκέντρωσης για την DaΡhnία magna είναι 2 mg/L.

Η Αμαλιάπολη και οι Μηλιές, παρουσιάζουν ποσοστό τοξικότητας 20%. Με τη

μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και το διάγραμμα αλατότητας- αγωγιμότητας

(βλ σελ.41), διαπιστώνουμε ότι τα νερά στην Αμαλιάπολη είναι υφάλμυρα, γεγονός

στο οποίο μπορεί να οφείλεται η θνησιμότητα του οργανισμού- δείκτη. Άλλη πιθανή

αιτία είναι τα λύματα των ελαιοτριβείων, όπου υπάρχουν τέσσερις μονάδες και οι

δραστηριότητες των λατομείων της περιοχής. Στην υποβάθμιση της ποιότητας των

υδάτων των περιοχών μπορεί επίσης να συμβάλλουν οι σκουπιδότοποι τα

βοθρολύματα (βλ. LIFE 2000), τα νιτρικά ιόντα που προέρχονται από τα αστικά

λύματα και τα φωσφορικά ιόντα που πιθανόν να έχουν μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα
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Τρίτη βωλ(ηlKή δ(1κlμασία· !(ΗJvως 200/

Η τρίτη βιολογική δοκιμασίιι διεξάχθηκε τον Ιούνιο του 200 Ι. Λήφθηκαν

δείγματα από τις παρακάτω περιοχές: Δήμος Μηλέων: Κ. Γατζέα, Καλά Νερά. Δήμος

Σούρπης: Αμαλιάπολη, Σούρπη. Δήμος Αλμυρού Πλάτανος. Δήμος Σκιάθου:από τις

περιοχές, Σφαγεία. σχολεία, Ακρόπολη και Τρούλος (γεώτρηση). Δήμος AλoWΉσoυ:

Νέος Οικισμός (δεξαμενή και δίκτυο) και δήμος Σκοπέλου. Τα αποτελέσματα

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 5: Ποσοστό τοξικότητας των δειγμάτων στη Daphnia magna. διαλυμένο οξυγόνο

(ΟΟ) και ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC). αποτελέσματα lουνίου 2001.

ΟΑΡΗΝΙΑ magna- ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ DO EC

(%) (ppm) (mS/cm)

Μηλέων Γατζέα 60 6,69 435

Κ. Νερά 60 7,64 30\

Σούρπης Αμαλιάπολη(δίκτυο) 20 7,12 896

Σούρπη (δίκτυο) 20 7,54 511

Αλμυρού Πλάτανος (δίκτυο) 20 . 7,17 392

Σκιάθου Σφαγεία 60 7,18 520

Σχολεία Ο 7,16 448

Ακρόπολη 60 5,70 9\3

Τρούλος (γεώτρηση) 40 6,00 906

Σκοπέλου Σκόπελος 20 6,69 551

AλoΝVΉσoυ Ν. Οικισμός (δίκτυο) 40 9,15 1245

Ν. Οικισμός (δεξαμενή) 80 7,41 1032

Τον Ιούνιο παρατηρείται σοβαρή επιδείνωση της οικολογικής κατάστασης των

νερών σε όλες τις περιοχές που εξετάστηκαν. Ενώ το οξυγόνο βρίσκεται πάνω από το

κατώτατο όριο (2 mglL), με βάση την ηλεκτρική αγωγιμότητα, διαπιστώνουμε ότι στην

Αμαλιάπολη, στον Τρούλο, την Ακρόπολη της Σκιάθου και στον Ν. Οικισμός της

Aλovνήσoυ, έχουμε εισροή μετώπου υφαλμύρωσης, που πιθανόν να ευθύνεται για την

θνησιμότητα του οργανισμού- δείκτη. Άλλωστε. τον Ιούνιο ο πληθυσμός όλων των

περιοχών αυξάνεται σημαντικά. λόγω τουριστικής περιόδου. γεγονός που δημιουργεί

πολυάριθμα περιβαλλοντικά προβλήματα. καθώς οι περιοχές αυτές πάσχουν από
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έλλειψη κατάλληλων υποδομών (βιολογικ()ίις καθαρισμούς, χώρους υγεινομικής ταφής

κτλ) ..

4.2.4. Αποτελέσματα των βωλογικών δοκίμασιών όσον αφορά την ποιότητα των

θαλάσσιων νερών.

Για τα θαλάσσια νερά. διεξάχΟηκαν συνολικά τέσσερις βιολογικές δοκιμασίες:

τον Δεκέμβριο του 2000, τον Απρίλιο του 200 Ι, τον lούνιο και τον Αύγουστο του ίδιου

έτους.

Πρώτη β,ολογΙh7ί δοκιμασία- Δεκέμβριος ]()()(}

Η πρώτη βιολογική δοκιμασία για την ανάλυση της ποιότητας των θαλάσσιων

νερών, πραγματοποιήθηκε τον Δεκi:μβρω του 2000. Λήφθηκαν δείγματα από τις

παρακάτω περιοχές: Δήμος Βόλου: Αλυκές, Πευκάκια. Δήμος Αρτέμιδος: Μαλάκι,

Πλατανίδια. Δήμος Σούρπης: Αμαλιάπολη (πλαζ και μαρίνα), Έλος Σούρπης. Δήμος

Πτελεού: Λουτρό. Ροδιά. Δήμος Αλμυρού: Πλάτανος, Πλατανόρεμα, Κεφάλωση.

Δήμος Νέας Αγχιάλου: Αγχίαλος (λιμάνι). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον

παρακάτω πίνακα.

Θ
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Πίνακας 6 : Ποσοστό τοξικότητας των δειγμάτων στην Arιemia fransjs""na~ αποτελέσματα

Δεκεμβρίοu 2000.

ARTEMIA FRANSISCANA- ΔΕΚ[ΜΒΡΙΟΣ 2000

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ

(%)

Βόλου Αλυκές 10

Πευκάκια Ο

Aρτέμtδoς Μαλάκι Ο

Πλατανίδια Ο

Σούρπης Αμαλιάπολη (πλαζ) 10

Αμαλιάπολη (μαρίνα) 10

Έλος Σούρπης Ο

Πτελεού Λουτρό 10

Ροδιά 10

Αλμυρού Πλάτανος Ο

Πλατανόρεμα Ο

Κεφάλωση 90

Νέας Αγχιάλου Αγχίαλος (λιμάνι) Ο

Παρατηρούμε , ότι αρκετές περιοχές παρουσιάζουν παρουσιάζουν τοξικότητα

της τάξης του Ι 0%. Στις Αλυκές, meaYή αιτία του φαινομένου αυτού είναι η απόρριψη

των (επεξεργασμένων) λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού. Τα νερά της

Αμαλιάπολης υποβαθμίζονται ποιοτικά από τα λύματα των ελαιοτριβείων, την

λειτουργία των λατομείων τα φωσφορικά ιόντα που προέρχονται από τα αστικά

απόβλητα και τα νιτρικά ιόντα που καταλήγουν στην θάλασσα, λόγω της αλόγιστης

χρήσης των λιπασμάτων και προκαλούν ευτροφισμό στο υδάτινο οικοσύστημα. Στον

δήμο Πτελεού δεν λειτουργεί βιολογικός καθαρισμός, ενώ άλλη πιθανή αιτία είναι η

ύπαρξη νιτρικών αλάτων που προέρ",(ονται από την εντατική εκμετάλλευση της

γεωργικής γης και η ύπαρξη ελαιοτριβείων. Όσον αφορά την περιοχή της Κεφάλωσης,

πιθανή αιτία μόλυνσης αποτελούν τα βιομηχανικά απόβλητα των μονάδων που

εδρεύουν στην περιοχή.
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Δεύτερη βιολογική δοκιμασία- Απρίλιος 200/.

Το δεύτερο πείραμα. διεξάχΘηκε την περίοδο του Απριλίου του 200 Ι.

Δειγματοληψία έγινε στις παρακάτω περιοχές: Δήμος Βόλου: Αλυκές,

Μπουρμπουλήθρα. Πευκάκια, Σωρός. Άναυρος. Δήμος Αρτέμιδος: Μαλάκι, Μπούφα.

Δήμος Σούρπης: Αμαλιάπολη (πλαζ και μαρίνα), Έλος Σούρπης. Δήμος Πτελεού:

Λουτρό, Ροδιά. Δήμος Μηλέων: Καλά Νερά, Κ. Γατζέα. Δήμος Αγριάς: Αγριά

(Αστέρια, λιμάνι, ελαιοτριβείο) και δήμος Αφετων: Άφησσος (Λιμάνι. Καλιφτέρη,

Αμποβός). Παράλληλα, έγινε μέτρηση του διαλυμένου οξυγόνου, το οποίο βρίσκεται

σε ικανοποιητικά επίπεδα (το κατώτερο όριο για την Artemia Salina είναι 3 mg/L). Τα

αποτελέσματα παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 7: Ποσοστό τοξικότητας των δcιγμάτων στην Arιemicι !rcιnsίsι.:ωJG ,,:αι διαλυμένο

οξυγόνο (DO)- Απρίλιος200 1.

ARTEMIA FRANSISCANA· ΑΠΡΙΛΙΟΣ 200 Ι

ΔΗΜΟΣ πεΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ DO

(%) (ppm)

Βόλου Αλυκές (πλαζ) Ο 6,46

Μπουρμπουλήθρα Ο 6,10

Πευκάκια Ο 6,40

Σωρός Ο 7,00

Άναυρος Ο 7,37

Αρτέμιδος Μαλάκι Ο 7,80

Μπούφα Ο 7,18

Σούρπης Αμαλιάπολη (πλαζ) Ο 6,62

Αμαλιάπολη (μαρίνα) 10 7,31

Ελος Σούρπης Ο 7,33

Πτελεού Λουτρό Ο 7,14
,

Ροδιά Ο 7,49

Μηλέων Κ. Νερά Ο 7,08

Κ. Νερά (Καρνάγιο) Ο 6,78

Κ. Γατζέα Ο 7,35

Αγριάς Αγριά (Αστέρια) Ο 7,51

Αγριά (λιμάνι) Ο 4,3

Αγριά (ελαιοτριβείο) Ο 6,15

Αφετών Άφησσος (λιμάνι) Ο 7,1

Άφησσος (Καλιφτέρη) Ο 8,02

Άφησσος (Αμποβός) Ο 7,44

Την περίοδο αυτή διαπιστώνουμε ότι η οικολογική κατάσταση των νερών είναι

γενικά καλή. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάποιες μέρες πριν από τη λήψη των δειγμάτων,

υπήρχαν έντονες βροχοπτώσεις. που πιθανόν να συνέβαλαν στην διάλυση των τοξικών

ουσιών. Εξαίρεση αποτελεί η μαρίνα της Αμαλιάπολης στην οποία παρατηρούμε

ποσοστό τοξικότητας Ι 0%, πιθανόν για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν

παραπάνω.
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Τρίτη βιολογική δοκιμασΙα- [ούvιος ](J(J1

Η τρίτη βιολογιιι:ή δοκιμασία έγινε τον Ιούνιο του 200 Ι. Παράλληλα, μετρήθηκε
~

το οξυγόνο και η ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC) των εξεταζόμενων δειγμάτων. Δείγματα

λήφθηκαν από τις παρακάτω περιοχές: δήμος Βόλου: Αλυκές, Πευκάκια,

Μπουρμπουλήθρα, λιμάνι . Δήμος Μηλέων: Καλά Νερά, Κ. Γατζέα. Δ. Αρτέμιδος:

Κορόπη. Δ. Αλμυρού: Πλότανος, Πλατανόρεμα. Δήμος Σούρπης: Αμαλιάπολη (πλαζ

και μαρίνα), Έλος Σούρπης. Δήμος Σκιάθου: Ξάνεμο, Κολιός, Καναπίτσα,

Κουκουναριές, Λίμνη Κουκουναριών, Λίμνη Αγ, Γεωργίου, Τρούλος, Αγ. Ελ.ένη,

Μεγάλη Άμμος. Δήμος Αλοwήσου: Ρουσούμ Γυαλό, Χρυσή Μηλιά και δήμος

Σκοπέλου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 8: ποσοστό τοξικότητας των δειγμάτων στην Artemia!rans;scana. διαλυμένο οξυγόνο

(00) και ηΜ:κτρική αγωγιμότητα(EC). Αποτελέσμαω lουνίου 2001.

ARTEMIA FRANSISCANA· IΟΥΝΙΟΣ 2001
.

ΠΟΣΟΣΙΌ οα EC
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

(%) (ppm) (μS/cm)

Βόλου Αλυκές Ο 4,16 55,6

Πευκάκια Ο 4,23 54,1

Μπουρμπουλήθρα Ο 4,02 42

Βόλος- λιμάνι Ο 3,92 27, Ι

Μηλέων Κ. Νερά Ο 6,08 42

Γατζέα Ο 4,59 43,1

Αρτέμιδος Κορόπη 20 6,86 34, Ι

Αλμυρού Πλάτανος (πλαζ) Ο 5,12 42

Πλατανόρεμα 10 5,15 32,2

Σούρπης Αμαλιάπολη (πλαζ) Ο 5,12 43

Αμαλιάπολη (μαρίνα) 10 4,13 38•
Έλος Σούρπης Ο 7,60 15,96

Σκιάθου Ξάνεμο Ο 5,91 55,3

Κολιός Ο 5,36 44.9

Καναπίτσα Ο 5,25 49

Κουκουναριές Ο 5,30 46,7

Λίμνη Κουκουναριών 10 5,34 46,9

Λίμνη Αγ. ΓεωΡΎίου Ο 5,53 54,9

Τρούλος Ο 5.45 45,1

ΑΥ. Ελένη 10 5,31 46,1

ΜεΥ. Άμμος Ο 4,02 42

Σκοπέλου Σκόπελος 10 6,28 45.8

Αλοννήσου Ρουσούμ Γυαλό Ο 5,35 43,4

Χρυση Μηλιά Ο 6,70 43.9
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Το οξυγόνο. βρίσκεται πάνω από τα κατώτατα επιτρεπτά επίπεδα l . Όσον αφορά

την αγωγιμότητα. σύμφωνα με το διάγραμμα αλατότητας~ αγωγιμότητας (βλ.κεφ.2,

σελ.4I), τα νερά στο Έλος Σούρπης είναι υφάλμυρα, γεΊονός που δεν επηρεάζει το

αποτέλεσμα του πειράματος, καθώς η Artemia /ransiscαnα επιβιώνει και σε ύδατα

χαμηλής αλατότητας. Παρατηρούμε ότι υπάρχει τοξικότητα στις περιοχές της

Αμαλιάπολης, της Κορόπης, στη λίμνη Κουκουναριών, την Αγία Ελένη και την

Σκόπελο. Οι επιβαρύνσεις αυτές πιθανόν να οφείλονται στην ύπαρξη νιτρικών ιόντων,

οργανικών ουσιών, οικιστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Μία άλλη πιθανη αιτία

αποτελεί το γεγονός ότι οι θαλάσσιες αυτές περιοχές χρησιμοποιούνται για κολύμm

από τουρίστες και κατοίκους και επομένως εmβαρύνονται περιβαλλοντικά. Ειδικά για

την περιοχή των Κουκουναριών πρέπει να αναφερθεί ότι λειτουργεί βιολογικός

καθαρισμός, αλλά δεν τηρεί τις προδιαγραφές που είχαν αρχικά οριστεί (LIFE, 2000).

1 Για την Artemia Salina, όπως προαναφέρθηκε. είναι 3 mg/L.



ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΑΤΖΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ 1 :
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χλμ.

120 180
i

Ο 60

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΟΛΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΟ-ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

..
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

30

Ν. ΜΡΙΣΣΗΣ

Ν. ΦΘIΩΤIΔAΣ"--""'~
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4.3. ΣιryKεντρωτΙKά αποτελέσματα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των

βιολογικών δοκιμασιών που διεξάχθηκαν και τους τρεις μήνες, σε όλες τις

εξεταζόμενες περιοχές, χρησιμοποιώντας ως οΡγανισμό- δείκτη την Daphnia magna.

Πίνακας 9: Μελέτη τοξικότητας των γλυκών υδάτων του νομοίι ΜαΥνησίας, με τη χρήση της

Daphnia magna ως οργανισμό- δείκτη.

ΠΟΣΟΣΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Δεκεμβριος 2000 Φεβρουάριος 200 Ι Ιούνιος 2001
Βόλου Μπουρμπουλήθρα 0% - -
Μπλέων Αγ Γεώογιοο 0% - -

Μπλιέο - 20% -
Καλά Νεοά 0% 0% 60%
Κ. ΓατCέα 0% 0% 60%

Αρτέμιδος Άνω Λεχώνια 40% - -
Κάτω Λεχώνια 0% - -
Μαλάκι 0% - -
Πλατανίδια (δίκτυο) 20% - -

Σούοπ", Αμαλιάπολπ (δίκτυο) 0% 20% 20%
Αγ. Tolάδα - 0% -
Σούρπη (δίκτυο) 0% 0% 20%

Πτελεού Πτελεόο (δίκτυο) 0% - 0% -
Πτελεό'. (ελαιοτριΒείο) 0% - -
Ππγάδι (δίκτυο) - 0% -

Φερών Περίβλεπτο (πηγή) 0% - -
Αερινό 0% - -
Μ. Πειl30λάKΙ 0% - -
Χλόπ 0% - -

Μουρεσίου Αγ. ΔπμήτΡΙΟΟ (πηγή) 0% - -
Αγ. Δπμήτοιοο (δίκτυο) 0% - -

Αλοννήσου πηγή Βουνό 0% - -
Ν. Οικισμόο (δεtαμεντi) 0% - 80%
Ν. Οικισιιός (δίκτυο) 0% - 40%

Αλμυρού Μάμαλπ - 0% -
ΜαυρόλαΡΟΟ - 0% -
Ευξεινούπολη - 0% -
Πλάτανος - 0% 20%
Κρόκιο (καραμάνι) - 0% -

Σκιάθου Σφαγεία - - 60%
Σχολεία - - 0%
Ακρόπολη - - 60%
Τ ούλο'. (γεώτρηση) - - 40%

Σκοπέλου Σκόπελος - - 20%

Παρατηρούμε ότι η οικολογική κατάσταση των υδάτων του νομού τον μήνα

Δεκέμβριο είναι καλή, με εξαίρεση τις περιοχές των Α. Λεχωνίων και τα Πλατανίδια
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που εμφανίζοιΝ τοξικότητα 40% και 20% αντίστοιχα. Στην περιοχή της Αμαλιάπολης,

ενώ δεν υπήρχε τοξικότητα τον Δεκέμβριο, η ποιότητα του νερού του δικτύου

επιδεινώθηκε τους επόμενους μήνες. Το ΦεβροΟΟρω, η κατάσταση των υδάτων είναι

καλή, με εξαίρεση τα ύδατα των Μηλέων, τα οποία εμφανίζουν τοξικότητα 20%.

Γενικότερα όμως, επισημαίνεται επιδείνωση της οικολογικής κατάστασης των υδάτων,

τον μήνα Ιούνιο, κατά τον οποίο όλες οι εξεταζόμενες περωχές παρουσιάζουν

τοξικότητα όπως φανερώνεται και από το παρακάτω ενδεικτικό διάγραμμα:.

Διάγραμμα 4: Σύγκριση τοξικότητας γλυκού νερού, Δεκέμβριος 2000-Φεβρουάριος 2001

lούνιος 2001
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Κύριες mθανές αιτίες είναι η υφαλμύρωση του παράκτιου υδροφορέα και η

σημαντική αύξηση του πληθυσμού των περιοχών 'λiJγω της τουριστικής περιόδου, με

παράλληλη έλλειψη των κατάλληλων υποδομών (βιολογικοί Kαθαρισμo~ ΧΥΤΑ κτλ).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των

βιολογικών δοκιμασιών που διεξάχθηκαν και τους τρεις μήνες (Δεκέμβριος 2000,

Απρίλιος 2001 και Ιούνιος 2001) σε όλες τις εξεταζόμενες περιοχές, με τη χρήση της

Artemiafransiscana ως οργανισμό· δείκτη.



ΒΟΛΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΑΤΖΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ 2:
ΠΕΡΙΟΧΕΣΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

AΛMVPOVNEPOV

Χλμ.

120 180
i

Ο 60

ΚΛΙΜΑΚΑ
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Πίνακας 1ο; Μελέτη τοξικότητας των Οιιλάσσιων υΜτων του νομού Μαγνησίας, με τη χρήση

της ArrenIiajransisL'ana ως οργανισμό- οι:ίκτη,

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Δεκεμβριο, 2000 ΑΠDίλιοε 200 Ι (ούνιο, 200 1
Βόλου Βόλοc· λιμάνι - - 0%

Αλυκέε (πλα ) 10% 0% 0%
Μπουοιιπουλήθρα - 0% 0%
Πευκάκια 0% 0% 0%
ΣΚΟDόε - 0% -
Άναυροι:; - 0% -

Μηλέων Καλά ΝεDά - 0% 0%
Κ, ΓατΙ:έα - 0% 0%

Αοτέμιδοε ΚΟDόπη - 0% 20%
Μαλάκι 0% 0% -
Πλατανίδια (δίκτυο) 0% - -

ΣOύOίlΠ' Αμαλιάπολη (πλαC) 10% 0% 0%
Αμαλιάπολη(μαρwα) 10% 10% 10%
Ελοε ΣούDΠ11ε 0% 0% 0%

Πτελεού Λουτρό 10% 0% -
Ροδιά 10% 0% -

Αλοwήσου Ρουσούμ Γυαλό - - 0%
ΧDυσή Μηλιά - - 0%

ΑλμυDού Πλάτανοε (πλαζ) 0% . - 0%
Πλατανόοειια 0% - 10%
Κεωάλωση 90% - -

Σκιάθου Ξάνεμο - - 0%
Κολιόε - - 0%
Καναπίτσα - . 0%
Κουκουναριέι:; - . 0%
Λίμνη ΚουκουναριΙΙ)ν - - 10%
ΛίμνnAy. Γεωογίου - - 0%
ΤDούλoc - - 0%
Αγ. Ελένη - - 10%
Μεγ. Άμμοε - - 0%

Σκοπέλου Σκόπελοc - - 10%
Νέας Αγχιάλου Αγχίαλος (λιμάνι) 0% - -
AγpιΆC ΑΥριά (Αστέρια) - 0% -

Αγριά (λιμάνι) - 0% -
Αγριά (ελαιοτριβείο) - 0% -

Αφετών Άφησσοε (λιμάνι) - 0% -
Άφησσοε (ΚαλιφτέDη) - 0% -
Άφησσος (AμπoβΌC) - 0% -

Παρατηρούμε ότι το Λουτρό, η Ροδιά και η παραλία των Αλυκών, ενώ

παρουσιάζουν κάποιο ποσοστό τοξικότητας τον Δεκέμβριο (της τάξης του 10%), η

οικολογική τους κατάσταση βελτιώνεται τους επόμενους μήνες" Στην Κορόπη και το

,



Προσδιορισμός τοξικότητας των υδάτων του Νομού Μαγνησίας 77

Πλατανόρεμα, η ΠOlOΤΙιcή κατάσταση των υδάτων επιδεινώνεται τον Ιούνιο. Η μαρίνα

της Αμαλιάπολης, παρουσιάζει σταθερό ποσοστό τοξικότητας (10%). Αξιοσημείωτη

είναι η περίπτωση της Κεφάλωσης, στην οποία το ΔεκέμβρlΟ παρατηρείται ποσοστό

τοξικότητας της τάξης του 900/0, που κατά κύρlΟ λόγο οφείλεται σε βlΟμηχανικά

απόβλητα. Γενικά διαπιστώνουμε ότι τους μήνες ΔεκέμβρlΟ του 2000 και lούνlΟ του

200 Ι, τα ύδατα αρκετών πεΡlΟχών εμφανίζουν τοξικότητα, όπως φανερώνεται και από

το παρακάτω ενδεικτικό διάγραμμα:

Διάγραμμα 5: Σύγκριση τοξικότητας θαλάσσιου νερού, Δ""έμβρως 2000-Απρίλως 20001

Ιούνιος 2001
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Η τοξικότητα αυτή πιθανόν να οφείλεται στα διαφόρων τύπων λυμάτα (αστικά,

βιομηχανικά, λύματα ελαιοτριβείων κτλ) που καταλήγουν σε αυτές και την αύξηση

των τουριστών την περίοδο του καλοκαφιού (κυρίως στη Σκιάθο και την AλόWΗσo).

Τον Απρίλιο του 2001, σημειώθηκε μεγάλο ποσοστό βροχοπτώσεων, γεγονός που

πιθανόν να συνέβαλε στην διάλυση των τοξικών ουσιών και η κατάσταση των

θαλάσσιων υδάτων είναι γενικά καλή.

Ο UEtχος όμως της οικοτοξικότητας των υδάτων, με τη χρήση μίας μόνο

βιολογικής δοκιμασίας, κρίνεται από πολλούς ανεπαρκείς. Δεδομένου της

διαφορετικής ευαισθησίας των οργανισμών στις διάφορες τοξικές ουσίες (π.χ. η

Artemia fransiscana θεωρείται ανθειcrικό είδος), για την εξαγωγή πιο τεκμηριωμένων

συμπερασμάτων, απαιτείται η διεξαγωγή μίας σεφάς βlΟλογικών δοκιμασιών με

διαφορετικούς οργανισμούς δείκτες, για κάθε εξεταζόμενο δείγμα. Οι φυσικές και
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Το νερό είναι ζωτικό στοιχείο της ζωής και βασική πρώτη ύλη για την ανθρώπινη

οικονομία. Η υποβάθμιση όμως της ποιότητας του. που προκαλείται κυρίως από την

βιομηχανία, την γεωργία και τα νοικοκυριά. έχει οδηγήσει στην ανάγκη ανάληψης

δράσης και σvyKρότησης κατάλληλης στρατηγικής με στόχο την προστασία, την

βελτίωση και την βιώσιμη διαχείρισή του. Ο ποιοτικός έλF:yχoς του νερού αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσπάθειας .

Σήμερα στην Ελλάδα για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού γίνονται

αποκλειστικά χημικές. φυσικές και μικροβιολογικές αναλύσεις. Η πραγματική όμως

τοξικότητα των υδάτων δεν μπορεί να προσδιοριστεί πλήρως με βάση μόνο

φυσικοχημικά και μικροβιολογικά κριτήρια. λόγω τεχνικών και οικονομικών

προβλημάτων, αδυναμίας εξιχνίασης και εξέτασης ό'λων των υπαρχόντων ουσιών και

της ύπαρξης συνεργιστικών δράσεων, που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση

τοξικότητας από πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών. Για τους λόγot>ς

αυτούς. απαραίτητη κρίνεται και η μελέτη της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων

συστημάτων, μέσω του προσδιορισμού της οικοτοξικότητάς τot>ς

Ο έλεγχος της οικολογικής κατάστασης κατοχυρώνεται πλέον και νομικά από

την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει εκδόσει διάφορες οδηγίες για την προστασία και

διαχείριση των υδάτων. Με την οδηγία 2000/60/Ε.Ε, με την οποία θεμελιώνονται οι

βασικές αρχές μίας βιώσιμης πολιτικής υδάτων, θεσπίζεται για πρώτη φορά ο έλΖΥχος

της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων συστημάτων και εισάγεται η έwοια της

οικοτοξικότητας.

Το καταλληλότερο εργαλείο για την εκτίμηση της οικοτοξικότητας των υδάτινων

συστημάτων είναι οι βιολογικές δοκιμασίες με ευαίσθητους οργανισμούς δείκτες.

Επιτρέπουν την άμεση μέτρηση της επίδρασης των μολυσμένων υδάτων πάνω στους

πεψαματικούς οργανισμούς, και δίνουν σημαντικές πληροφορίες για το μέγεθος της

επικινδυνότητας και των συνεργιστικών δράσεων των ουσιών (γνωστών ή αγνώστων)

που περιέχονται στα ύδατα. Παράλληλα, έχουν χαμηλό κόστος, καθώς είναι σύντομα

και απλά στη διεξαγωγή τους.

Τα αποτελέσματα των βιολογικών δοκιμασιών στον νομό Μαγνησίας. για τα

γλυκά νερά φανερώνουν ότι η οικολογική κατάσταση των υδάτων του νομού τον μήνα

Δεκέμβριο είναι καλή, με εξαίρεση τις περιοχές των Α. Λεχωνίων και τα Πλατανίδια

που εμφανίζουν τοξικότητα 40% και 20% αντίστοιχα. Στην περιοχή της Αμαλιάπολης.
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ενώ δεν υπήρχε τοξικότητα τον Δεκέμβριο, η ποιότητα του νερού του δικτύου

επιδεινώθηκε τους επόμενους μήνες. Τον Φεβρουάριο η ποιότητα των υδάτων είναι

καλή, εκτός από αυτά των Μηλέων, που παρουσιάζουν τοξικότητα της τάξης του 20%

Γενικότερα όμως, επισημαίνεται επιδείνωση της οικολογικής κατάστασης των υδάτων

τον μήνα Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ό"Μ τα εξεταζόμενα δείγματα

παρουσιάζουν τοξικότητα.

Με βάση τα αποτελέσματα των βιολογικών δοκιμασιών για τα θαλάσσια ύδατα

του νομού, παρατηρούμε ότι το Λουτρό, η Ροδιά και η παραλία των Αλυκών, ενώ

παρουσιάζουν κάποιο ποσοστό τοξικότητας τον Δεκέμβριο (της τάξης του 10%), η

οικολογική τους κατάσταση βελτιώνεται τους επόμενους μήνες.. Η ποιοτική

κατάσταση των υδάτων στην Κορόπη και το Πλατανόρεμα επιδεινώνεται τον Ιούνιο

(όπου εμφανίζουν ποσοστό τοξικότητας της τάξης του 10%). Η μαρίνα της

Αμαλιάπολης, παρουσιάζει σταθερό ποσοστό τοξικότητας (10%) όλους τους μήνες.

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση της Κεφάλωσης, στην οποία το Δεκέμβριο

παρατηρείται ποσοστό τοξικότητας της τάξης του 90%, που κατά κύριο λόγο οφείλεται

σε βιομηχανικά απόβλητα των μονάδων που εδρεύουν στην περιοχή. Γενικά

διαπιστώνουμε ότι τους μήνες Δεκέμβριο του 2000 και lούνιο του 2001, τα ύδατα

αρκετών περιοχών εμφανίζουν τοξικότητα. Τον Απρίλιο του 2001, σημειώθηκε μεγάλο

ποσοστό βροχοπτώσεων, γεΥονός που πιθανόν να συνέβαλε στην διάλυση των τοξικών

ουσιών και η ποιοτική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων είναι γενικά καλή, αφού σε

καμία από τις περιοχές που μελετήθηκαν (με εξαίρεση την μαρίνα της Αμαλιάπολης),

δεν εμφανίζει τοξικότητα.

Οι απαραίτητες φυσικές, μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις σε κάθε μία από

τις "προβληματικές" περιοχές θα εντοπίσουν και θα συγκεκριμενοποιήσουν τις

ακριβείς αιτίες.

Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης και ποιοτικής υποβάθμισης των υδάτων του

νομού Μαγνησίας, είναι:

• Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων, 'που απαντώνται διάσπαρτα σε όλη την περιοχή.

• Τα αστικά λύματα.

• Τα βιομηχανικά απόβλητα των μονάδων που εδρεύουν στο νομό (Βόλος, Αλμυρός,

Αγριά).

• Η νιτρορύπανση, που προκαλείται από την υπερβολική χρήση λιπασμάτων στις

γεωργικές καλλιέργειες.
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• Οι ανεξέλεγκτες χωματερές (σκουπιδότοποι).

• ι-ι υφαλμύρωση των παράκτιων υδροφορέων, κυρίως κατά τους καλοκαψινούς

μήνες.

• Τα απόβλητα και τα ξεπλύματα των κτηνοτροφικών μονάδων.

• Η ύπαρξη λατομείων, που συγκεντρώνονται κυρίως στο ανατολικό και νότω τμήμα

της χερσονήσου του Πηλίου.

• Η αύξηση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με

παράλληλη έλλειψη των κατάλληλων υποδομών (βιολογικοί Kαθαρισμo~ ΧΥΤΑ

κτλ).

Τα προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και την

προστασία των υδάτινων πόρων του νομού, είναι:

• Κριτήρια χωροθέτησης λατομείων, ελαωτριβείων, κτηνοτροφικών και

βιομηχανικών μονάδων.

• Εφοδιασμός των ελαιοτριβείων με δεξαμενές καθίζησης για την διάθεση των

αποβλήτων τους.

• Επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων και των λυμάτων των ελαιοτριβείων

για άρδευση, με μετατροπή του ρυπαντικού φορτίου σε βωμάζα. (Κουτσερής,

1993).

• Δημωυργία μονάδων βιολογικού καθαρισμού και ΧΥΤΑ, όπως προβλέπεται από

το νόμο 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

• Καθιέρωση αυστηρότερης επεξεργασίας των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.

• Ανάπτυξη γεωργικών πρακτικών συμβατών με το περιβάλλον, με παράλληλη

διοργάνωση εmμορφωτικών σεμιναρίων για τους αγρότες, που θεσπίστηκε νομικά

με την οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση

γεωργικής προέλευσης.

• Μελέτη υδάτινου ισοζυγίου και προστασία χειμάρρων και ρεμάτων.

• Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθησίας, με

σκοπό την ενημέρωση όλα/ν των πολιτών.

• Μελέτες περιβαλλοντικών εmπτώσεων για την εκτίμηση της βαρύτητας των

επιπτώσεων διαφόρων έργων στο περιβάλλον (και στα ύδατα), όπως προβλέπεται

από την οδηγία 97/11IEOK.

Απαραίτητος είναι φυσικά ο συχνός δειγματοληπτικός έλΕγχος και η εξέταση της

χημικής, φυσικής και οικολογικής κατάστασης των υδάτων, ιδιαίτερα κοντά στις πηγές
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ρύπανσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η οδηγία 2000/60/Ε.Ε για τη

θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.
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ΤΟ ΕΥΡΩΠλΙΚθ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τΗΣ ΕγroπλίΚΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συ~{Ίήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως

το άρθρο 175 παράγραφος 1.

την πρόταση της Επιτροπής (!),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

τη γνώμη της ΕmΤΡοπής των Πφιφερειών(I),

Αποφασιζοντας με τη διαδικασία ΤΟ!) άρθρου 251 της σuν3ή

κης (4), υπό το πρ\σμα του κοινού σχεδίου που εγιφί3ηκι: από την

εππροπή συνδιαλλαγής στις 18 lοuλίοιι 1999,

Εκτιμώντας τα αιcόλoιAΊα:

(Ι) Το ύδωρ &ν είναι φπορικό προιον όπως όλα τα άλλα,

αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και

να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχεΙρισης.

(2) Στα συμπεράσματα του υπουργικού σεμιναρίου για την κοι

νοτική πα..ιτική των υδάτων στην Φραγκφοίιρτη το 1988,
τoνiσrηKε η ανάγκη κοινοτικής νομo::Jεσίας που θα καλίιmει

την οικολογική ποιότητα. ΤΟ Συμβούλιο, με το ψήφισμά

του της 28ης lουνίου 1988(S), ζήτηοε από την Επιτροπή

να υποβάλει προτάσεις για τπ βελτίωση της οικολογικής

",οlότητας των κοινοτικών επιφανειακών υδάτων.

(Ι) ΕΕ C 184 της 17.6.1997, σ. 20,
ΕΕ C 16 της 20.1.1998, σ. ]4 ~αι

ΕΕ C 108 της 7.4.1998, σ. 94.
(1) ΕΕ C 355 της 21.11.1997, σ. 83.
(J) ΕΕ C 180 της 11.6.1998. σ. 38.
(') Γνώμη του Eυpωιιαϊ~oίι ΚOJνοβοvλiου της lΙης Φι:βpouαριου 1999

(ΕΕ C 150 της 28.5.1999, ο. 419) εmβεβαιω3riσα σnς 16 Irnn:jJβpiou

1999. ~o\νή θέση του Συμβουλίου της Πας Οιι:τωβρίου 1999 (ΕΕ

C 343 της 30.11.1999, α. Ι) t:ιl) απΟφαση του Eυρωπαϊ~oύ Κοll'Oβου

λίοΙ) της 16ης Φι:βρουαριου 2000 (διν ί:χει αιώμη δημΟΟ1ιuftεi σrην

Erriσημη Εφημφίδα). Απόφαση του Eυpωnα/«ιύ Κοινοβουλίου της

7ης Σε:mφβρίoυ 2000 ~αι απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Σrnτι:μ

βρίου 2000.
(s) ΕΕ C 209 της 9.8.1988. σ. 3.

(3; Στη δήλωση του υπουργικού σφιναριου για τα υπόγtια

ύδατα το οποίο πραγματ01tοlήθηκε στη Χάγη το 1991, ανα

γνωρίσθηκε η ανάγκη. δράσης προς αποφυγή μακροπρό8ι:

σμης ι:πlδriνωσης της ποιότητας και της ποσότητας των

γλυκών υδάτων, και έγινε έκκληοη για ένα πρόγραμμα

δράσι:ων υλ01tοιητέων μέχρι του έτους 2000, μι: στόχο τη

βιώσιμη διαχι:ίριση και προστασία των πόρων γλυκο,)

νδατος. Το Συμβούλιο, με τα ψηφίσματά του της 25ης

Φι:βρουαρioυ 1992 (') και της 20ής Φεβρουαρίου 1995(\
ζήτησε ένα πρόγραμμα δράσης για τα υπόγεια ύδατα,

καθώς και την αναθεώρηση της οδηγίας 80!68!ΕΟΚ του

Συμβουλίου, της 17ης Δι:κφβρίου 1979, πφΙ προστασίας

των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προκαλείται από

ορισμένες επικίνδιινι:ς oυσlι:ς r), ως τμήμα μιας σιινολlκής

πολιτικής για την προστασία των γλυ~ών υδiιτων.

(4) Τα ίι&πα στην Κοινότητα υφίστανται αυξανόμενη πιεση

λόγω της σιινι:χούς αύξησης της ζήτησης rnαρκών

ποσοτήτων ύδατος καλής ποιότητας για κάθε χρήση. Στις

10 Νοι:μβρίου 1995, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Περιβάλλοντος στην i:ι::θεση .Περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή

Ένωση - 1995., υπέβαλε ι:νημερωμi"νη έκθεση σχετικά με

το περιβάλλον, οτην οποία επιβεβαιώνεται η ανάγκη δράσης

για την ποιοτική και ποσοτική προστασία των κοινοτικών

υδάτων.

(5) Στις 18 Δεκεμβρίου 1995, το Συμβούλιο ι:νέκρινι: συ

μπεράσματα στα O1tοία αΠα/τι:ίται, μεταξ':' άλλων, η από

νηση νέας οδηγίας πλαισloυ που θα θεσπίζει τις βασικές

αρχές μιας βιώσιμης πολιτικής υδάτων στην Ευρωπαϊκή

Ένωση και ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει σχετική

πρόταση.

(6) Στις 21 Φεβρουαρίου 1996, η Εmτροπή ι:νi:ι::plνε ανακοί

νωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβονλιο σχε

τικά με την .Πολιτική υδάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.,

η οποία καθοριζει τις αρχές για μια κοινοτική πολιτική

υδάτων.

(7) Στις 9 Σεπτεμβρίου 1996, η ΕmΤΡοπή υπέβαλε πρόταση

απόφσης του ΕυΡωπώ'κού Κοινοβουλίου και του Συμβου

λίου σχετικά με ένα πρόγραμμα δράσης για ολοκληρωμένη

(') ΕΕ C 59 της 6.3.1992. σ. 2.
(') ΕΕ C 49 της 28.2.1995. σ. 1.
(') ΕΕ Ι 20 της 26.1.1980, σ. 43· οδηγία όπως τΡοποποιή3η(Ε από την

oδηγiιι 91/692{ΈΟΚ (ΕΕ Ι 377 της 31.12.1991. σ. 48).
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προστασία και διαχείριση των υπογε::.>ν υδάτων (Ι), Στην

πρόταση αυτή, η Επιτροπή επεσήμαινε την ανάγκη

κα8ιέρωσψ; διαδικασιών για τη ρίι3μιση της άvrλησης

γλυκού ύδατος και για την παρακολοίι8ηση της ποσότφας

και της ποιότητάς του.

(8) Στις 29 Μαίου 1995, η Επιτροπή r!;έδωσε ανακοίνωση προς

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "αl το Συμβούλιο για'τη συνετή

χρήση "αl~τη διατήρηση των UΓpότoπων, με την οποία ·ανα·

ΓVwpiζovr~ οι σημαvrΙKές λrιτ0!lργi.ε~ που επιτελούν για

την τφοστασία των υδάτινων πόρων. .

(]4) Η σητux;α της παρούσας οδηγίας ε';αρτάταl από τη στενή

συνεργασία και τη συνεπή δράση στο επίπεδο της Κοινό·

τητας, των κρατών μελών και σε τοπικό επίπεδο, καθώς και

από την πληροφόρηση, τη διε.;αγωγή διαβουλεύσεων "αι τη

συμμετοχή του "οινού, συμπεριλαμβανομίνων των χρηστών.

Μ) Η ύδρευση OVVIστά υπηρι:σiα κοινής ωφέλειας, όπως ορίζε

ται ιnην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις vπηρεσiι:ς κοινής

ωφiλειας στην Ευρώπη (1).
~

•

•

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Πρέπει να αναπτυχθεί ολοι::ληρωμ&.η. κοινοτική πολιτική

στον τομέα των υδάτων.

Το Συμβούλιο οτις 25 Ιουνίου 1996, η Επιτροπή των ΠεΡι

9φηών στις 19 Σεmrμβpίoυ 1996, η Οικονομική και Κοι

νωνική Εmτροπή οτις 26 Σι:mεμβpioυ 1996 "α110 Ευρωπα

-ι"ό Κοινοβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 1996, ζήτησαν από

την Επιτροπή να UI10βάλει πρόταση οδηγίας του Συμβου

λίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ευρωπαϊκή πολιτική

υδάτων,

Η πολπική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοvrος,

όπως ορίζεται από το άρθρο 174 της σuν6ήι;ης, συμβάλλει

στην mιδίωξη των στόχων διατήρησης, προστασίας και βελ

τίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και

συνετής και ορθολογικής χΡησψοποιησης των φυσικών

πόρων, με βάοη ης αρχές της προφύλα';ης ι«Ιl της προλη·

πnKής δράσης, την αρχή της επανόρθωσης των κατα

σφοφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα, στην

πηγή καθώς και την αρχή -ο ptπlαίνων πληρώνει.,

Σύμφωνα με 10 άρθρο 174 της συνθήκης. κατά την ειcπό·

νηση της περιβαλλοvrικής της πολιτικής, η Κοινότητα

λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονι"ά "αl τεχνn:ά

δεδομίνα, τις σuν3ή"ες του περιβάλλοντος στις διάφορες

περιοχές της Κοινότητας, την οlκονομlκη και κοινωνική

ανάπτυ';η της Κοινότητας στο σύνολό της και την ισόρροπη

ανάπτιι';η των περιοχών της, καθώς και τα πλεονεκτήματα

και τις mιβαρίινσεις που μπορούν να προκύψουν από τη

δράση και την απουσία δράσης,

Στην Κοlν.2:r:!Jτα ,μπιΊqxn ποιηλία ?'Ίπκών_ι:αι_αΥαγ.κών, οι

οποίες απαιτούν διαφopετίiί:ες--tίδίκες λυοι:ις. Η 11000JMμορ
φία αιιτή fJa πρi:πει να ληφf!εί υπόψη κατά το σχεδιασμό

και την εκτέλεση μέτρων προστασίας και βιώσιμης χΡησης

του ύδατος στα πλαίσια της λεκάνης απορροής ποταμού.

Οι αποφάσεις fJa πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν

πλησιΙστερα οι: τοποθεσίες όπου τα ύδατα χΡησιμο

ποιούνται ή υφίσταvrαl επιπτώσεις. Με την εκπόνηση προ

γραμμάτων για τη λήψη μi."ψων προσαρμοσμένων στις περι

φερειακές και τις τοπικές συνθηκες, fJa πρέπει να δίνεται

προτεραιότητα στις δράσεις που εμπίπτουν ιnην αρμοδιό

τητα των κρατών μελών.

(16)

(17)

\18)

(19)

Είναι αναγκαία η περαιτέρω ενσωμάτωση της προστασίας

και της βιώσιμης διαχείρισης των uOOτwv σε άλλους τομείς

της "οινοτικης πολιτικής, όπως στην ενεργειακη πολιτικη,

την πολιτική μεταφορών, τη γεωργι"η πολιτι"ή, την αλιευ

τική πολΙΌκή, την περιφερειακή πολιτι"η και την τουριστι"η

πολιτlκή.\Μ παρούσα οδηγία fJa πρέπει να αποτελέσει fifι2!J

για συνεΧιζόμενο διάλογο και για :T:.....ανάπτu';η στρατη·

γlκων προς πε"'Pα/iέρω οΛΟΚλήρωση ·~H!ων _πoλΠίK~ ..~
παρούσα οδηγία .).!ΙΙ.ΕρεΓ επίσης -να αποΤελέση σημ~Kή

ΣUμβoxή~-σr -άλλου τoμεi ~P"yασίαι;_μεrαEό των

ν, μετ Ί άλλων, την πpo~"ή_ εvρωπαΙιoής

Xω~fιξll:ής αναπru ης (ESί)P - European Spation
Deve!opment Perspective),

Μια. αποτελεσματική και συνει:τική πολιτική υδάτων πρέπει

να λαμβάνει υπόψη την ευαισfJησία των υδάτινων OIKOoo
στημάτων που βρίσκοvrαl κονιά οτις fJαλάσσιες α",ές και

τις εKβOλtς ποταμών ή σε κόλπους ή σε σχετικά ι::λειστΙς

fJMaooo;, δεδoμiνoυ ότι η ισορροπία τους στηρεάζεταl σε

μεγάλο βαθμό από την 110ιότητα των εσωτερικών υδάτων

που εισρtoυν σε αυτά. Η προστασία της κατάστασης των

υδάτων σης λεκάνες απορροής ποταμών θα πpoσφtpει οικο,

νομι"ά οφέλη, συμβάλλοντας σrην πpoσrασία των αλιευ

τικών πόρων, ooμπεpιλαμβανoμένων των παράκτιων αλιευ

τικών πόρων.

Η κοινοτική noλmKιI υδάτων απαlτεl ένα διαφανές, αποτελε

σματι"ό και συνεκτικό νομOClrnκό πλαίσιο. Η Κοινότητα fJa
πρέπει να παρέχει τις "οlνές αρχές και το συνολικό πλαίσιο

δράσης. Η ι:ιαρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέψει το

πλαίσιο αυτό και να σιιvτovioει και να ενσω ατώσει και, 1110
μακροπpi5t!εσμα, να αναπτυζει περαιτέρω τις συνολικΙς

αΡXέςϊ;αΓδoμΙς-γm-τηV-Πpoσrασία και τη βιώσιμη χρήση

του ύδατος σrην Κοινότητα σύμφωνα με την αρχι\ της εm

KOυpΙKCπητας.

Η παρουσα οδηγία στοχεύει στη διατήρηση και τη βελτίωση

του υδάτινου m:ριβάλλοντος ιnην Κοινότητα. Ο στόχος

αυτός αφορά κυρίως την ποιότητα των υδάτων. Ο έλεγχος

της ποσότητας αποτελεί στικουρικό στοιχείο στη δια

σφάλιση της καλής ποιότητας του ύδατος και κατά συνέπεια

fJa πρέπει επίσης να fJroπloeoίIv ποσοτικά μέτρα, τα οποία

θα ε';υπηρετούν το στόχο της διασφάλισης μιας καλής

ποιότητας.

(Ι) EECJ55της 25.11.1996. σ.Ι. (lj ΕΕ C 28] της 26.9.1996, σ. 3.
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(20) Η ποσοτική J:ατάσταση ενός συστήματος υπογείων υδάτων

μπορεί να έχει επιπτώσεις στην οικολογική ποιότητα των

επιφανειακών υδάτων και των χερσαίων οικοσυστημάτων

που ouvδtovrat με αυτό το σύστημα υπογείων υδάτων.

(21) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη είναι ΣUμβαλλόμενα μέρη
σε διάφορες δ~είς ΣVμφωνίι:ι; που περιέχOvΝ σημαντικές

υποχρεώσεις για την προστασία των θαλάσσιων υδάτων από

τη ρίmανση, ιδίως στη σύμβαση για την προστασία του

.θαλάσσιO:V περιβάλλοντος στην περιοχή της Βαλτικής

Θάλασσας, που υπεγράφη στο Ελσίνκι στις 9 Απριλίου

1992 κοιφρίθηκε με την απόφαση 94/157/ΕΚ του Συμ

βουλ10υ (ι), στη σύμβαση για την προστασία του f1αMomou

περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού λτλανrιΙ::Oύ, που

υπεγράφη στο Παρίσι σnς 22 Σεnτq.ιβρίoυ 1992 J:(ΣI εγκρί

θηκε με την αnόφαση 98/249/ΕΚ του Συμβουλίου (J), και

στη σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης

cmo τη ρύπανση, που υπεγράφη στη Βαρκελώνη στις 16
Φεβρουαρίου 1976 και εγιφίθηκε με την cmόφαση

77/585/ΕΟΚ του Συμβουλίου(Ι) και στο πρωτόκολλό της

για την προστασία της Μεσογείου Θαλάοσης από τη

ρύπανση από χερσαίες πηγές, που ιιπεγράφη σrην Αθήνα

·σης 17 Μα10υ 1980 και εγιφίθηκε με την cmόφαση

83/1Ο1/ΕΟΚ του Συμ~υλίoυ (4). Η παρούσα οδηγία θα

συμβάλει στην τήρηση των ιιποχρεώσεων αυτών εκ μέρους

της Κοινότητας και των κρατών μελών.

(22) Η παρούσα οδηγία θα ουμβάλει στην προοδευτική μείωση

της εΚ1toμπής σnκίνδυνων ουσιών στο νερό.

(23) (Απαιτούνται κοινές αρχές για το συντονισμό των προσπα
Qειών των ιφατών μελών για τη βελτίωση της προστασίας

των κοινοτικών υδάτων από άποψη ποιότητας και ποσό

τητας, την προώθηση της βιώσιμη χρήσης του ύδατος, τη

συμβολή στον έλεγχο των διαOlNQριακών προβλημάτων

ύδατος, την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και

των χερσαίων οικοσυστημάτων και υγρότοπων που

εξαρτώνται άμεσα από αυτά και τη διασφάλιση ~ι

ανάmuςη των δυνητικών χρήσεων των κοινοτικών υδάτων.'
,)

(24) Η καλή ποιότητα του ύδατος θα dασφαλίσει την παροχή

πόσιμου ύδατος στον πλη8ιισμό.

(25) Θα πρέπει να KαfιlερωθOύν κοινοί ορισμοί για την

κατάσταση των υδάτων από άποψη ποιότητας και, όπου

εξυπηρετεί το στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος,

από άποψη ποσότητας. Θα πρέπει να ορισθούν περιβαλλο.

vnKOi στόχοι για να εξασφαλίσovν ότι εππυγχάνεται η καλή

ποιότητα των σnφαvειαKών και υπόγειων υδάτων οι: όλη την

Κοινότητα Κα/ ότι αποφεύγεται η επιδείνωση της κατά

στασης των υδάτων σε κοινοτικό επίπεδο.

(Ι) ΕΕ Ι 73 της 16.3.1994. ο. 19.
(1j ΕΕ Ι 104 της 3.4.1998, σ. Ι.

(J) ΕΕ Ι 240 της 19.9.1977, ο. 1.
(4j ΕΕ Ι 67 της 12.3.1983, ο. 1.

(26) Τα ιφάτη μiλη θα πρέπει να επιτύχουν τουλάχιστον το

στόχο της καλής κατάστασης των υδάτων με τον καθορισμό

και την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων στο πλαίσιο ολο

κληρωμένων προγραμμάτων μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη

τις υπάρχουσες κοινοτικές απαrrήσεις. Θα πρέπει να δια

φuλάσocται η καλή κατάσταση των υδάτων όπου ήδη

υπάρχει. Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα, α:τός από τις

απαιτήσεις καλής κατάστασης, fια πρέπει να εντοπίζεται και

να αναστρέφεται κάfιε σημαντική και έμμονη ανοδική τάση

συγκέντρωσης οιουδήποτε ρύπου.

(27) ταικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η στίτεuςη της

εξάλειψης των επlKίνδVΝΩν ουσιών προτεραιότητας και η

συμβολή στην στίτεuςη συγκεντρώσεων στο fιαλάσσιo

περιβάλλον, οι οποίες, για τις φυσικώς απ.αντώμενες ουσίες,

~ πλησιάζουν το φυσικό βασικό επίπεδο.

(28) Τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα είναι, καταρχήν,

ανανεώσιμοι φυσικοί JtOPOL Ιδίως, η εξασφάλιση καλής

κατάστασης των ιιπογείων υδάτων επιβάλλει έγκαιρη δράση

και στα8ερό μακρoπρOf!εσμo σχεδιασμό μέτρων προστασίας,

λόγω της φυσικής Kαfιυστέρησης στο σχηματισμό και την

ανανέωσή ιους. Κατά τη fιέσπιση μέτρων για την επίτευξη

καλής κατάστασης των υπογείων υδάτων και αναστροφής

Kάfιε οημαντικής και έμμονης ανοδικής τάσης ουγκέντρωσης

οιουδήποτε ρύπου, θα πρέπει να λαμβάνοντ:αl υπόψη στα

χρονοδιαγράμματα αυτές οι Kαfιυστερήoεις των βελτιώσεων.

(29) Κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της παρούσας

οδηγίας και την κατάρτιση προγράμματος σχετικών μiτρων,

τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν σταδιακά το πρό

γραμμα μέτρων προκειμένου να κατανείμουν το κόστος

εφαρμογήι;:.

(30) Προκειμένου να εξαοφαλιοθεί η πλήρης και σVΝΕΚΤlκή εφαρ

μογή της παρούσας οδηγίας, τυχόν παρατάσεις του χρονο

διαγράμματος fια πρέπει να γίνουν με βάση κατάλληλα,

σαφή και διαφανή κριτήρια και να δικαιολογούνται από τα

κράτη μέλη στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής

ποταμών.

(31) Όταν ένα υδατικό σύστημα έχει 1JΠ0ιm:ί στ.iδραση από

ανfιρώmνες δραστηριότητες ή όταν λόγω της φυOtκής του

κατάστασης είναι ανέφικτο ή υπερβολικά δαπανηρό να επι

τευXfιεί καλή κατάσταση, μπορεί να OPIOl':!Ovv λιγότερο

αυστηροί περιβαλλονπκοί στόχοι, με βάση κατάλληλα,

σαφή και διαφανή κριτήρια, και fια πρέπει να γίνουν όλες οι

δυνατές ενέργειες προκειμένου να πρoληφfιεί Οlαδήποτε

περαιτέρω στιδείνωση της κατάστασης των υδάτων.

(32) Μπορεί να υπάρχουν λόγοι απαλλαγής από την απαίτηση

πρόληψης περαπέρω επιδείνωοης ή επίτευξης καλής

κατάστασης υπό ειδικούς όρους, αν η αδυναμία επίτευξης



Η χρήση οικονομικών μiσων από μέρους των κρατών μελών

μπορά να είναι πρόσφορη ως μέρος ενός προγραμματα;

μέφων. Η αρχή της ανάι::τησης του κόστους των υπηρεσιών

ύδατα;, συμπφιλαμβανομένων του κόστους για το περι

βάλλον ι::αι του κόστους των πόρων τα οποία συνδέονται με

KIιar βλαβη ή αρνητική επιπτωση στο υδάπνο πφιβάλλον,

θα πρεπrι -να λαμβανονται υπόψη σύμφωνα, ιδίως, με την

αρχή -ο ρυπαίνων πληρώνrι •. Θα απαnηθεί προς τούτο μια

οικονομική ανάλυση των υπηρεσιών' ι'ιδατος με βαση μακΡΟ

πρόθεσμες:προβλέψεις όσον αφο(!..ά την προσφορα και τη

ζήτηση ύδατος στην πφιοΧΉ λrκανης απορροής ποταμού.

(38)

',""μη 'φημφiδ, 'ω' 'μρω,,"ώ, K"wτ/<ω' It·~;o;~1
- lfibl

του στόχου απoρpi:ει από α;φόβλεmες η εζαιΡεπl<έι; Συμβουλίου, της 15ης lουλίου 1980, περί της π?ιότητας

πφιστόσας, ιδιαίτrpα από πλημμύρες ή ανομβρίες, ή για του πόσιμου νερού (1).
λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, από νέες τρο-

ποποιήσεις Τα/ν φυοικών χαραιαηpισrtι;;ών ενός συστήματος

επιφανειακών υδάτων ή από αλλοιώσεις της στά3μης των

συστημάτων υπογείων υδάτων για λόγους rnnaIcrH(OV δημό

σιου σιιμφipoντoς, αΡKεt να έχουν γίνει όλχι; 0\ δυνατές

'ενέΡγειες προκειμένου να μειω80ύν οι αρνητικές ι:rτιπτώσεις

στην 'α/τάσrαση του υδατιιωύ συστήματος.

.0 στόχος για την επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων

θα πρi:nει νο επιδιωχθεί για Kiιθε λεκάνη απορροής

_πoταμoίι,~ ο&τως ώστε - να σuvrονiζοvrοι τα μlτρα που

αφορούν ΕΠιφαvnοκα και υπόγεια ίιδυια που ανήκουν στο

ιδtO οικολογικό. υδρολογικό και υδρογεωλογικό σύστημα.

(33)
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(34) Για να επιτευχ3ει η προστασία του περιβάλλοντα;, πρέπει

να ενσωματωθούν ΠεΡtoσότεΡΟ οι ποιοτικές ι::αι ποσοηι:;[ς

πruXές των rnIfavrIWCbv κα3ώς και των ιιπόγειων υδάτων,

λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες φυσικής ροής του ύδατα;

ι:ντός του υδρολογικού κύκλου.

(35) Στο εσωτερικό λεκάνης απορροής ποταμού, όπου η χρήση

ύδατος μπορεί να έχει διαΣUΝOpιαKά απmελέσματα, οι

απαιτήσεις για την επίτευ.;η των περιβαλλοντικών στόχων

που 3roπiζo η παρούσα οδηγία, και ιδιαίτφα όλα τα

προγράμματα μέτρων, θα πpέπrι να συντονίζονται για όλη

την πφιοχή της λrκάνης αnoρροής ποταμού. Για λαάνrς

απορροής ποταμών οι oItoir,;; mrivovtat πέΡαν των ορίων

της Κοινότητας, τα κράτη μέλη θα Itprnrt να επιδιώκουν τον

κατάλληλο συντονισμό με τα ενδιαφrΡόμενα τρίτα κράτη. Η

παρούσα οδηγία 3α συμβάλrι στην ootλήpωση των υπο

xprώorωv της Κοινότητας που απορρέουν από διclνεiς

συμβασεις για την προστασία και τη διαχrφιση του ύδατα;,

κω ιωρίως από τη σΙΙμβαση των Ηνωμένων Ε8νών για την

προστασία και τη χρησιμοποίηση των διασυνοριακών υδατο

prUIlIιtwv και των διr&οών λιμνών, που εγκpίθηι::r με την

απόφαση 95f308fEK του Συμβουλίου(l) και τυχόν επό

μrνr,;; συμφωνίrς σχετικα με την [φαρμογή της.

(39) Είναι απαραίτητο να αποτρέποντω ή να πφιορίΙονται οι

επιπτώσετς της ρίιπανσης λόγω ατυχήματος. Στο πρόγραμμα

μέτρων ea πρέπει να περιληφθούν μέτρα με το στόχο αυι:ό.

(41) Για την ποσότητα του υδατος θα πρέπει να ορίζονται συνο

λιιώ; αρχές για έλεγχο στην αντληση ι::αι κατακράτηση για

την ε!;ασφiιλιση της ΠεΡιβαλλονπκής βιωσψότητας των σχε

τικών υδcmκών σuστημiπων.

Η ρι'ιπανση που προκαλείται από την απόρριψη, τις

εt::πoμπές ή τις διαρροές εmKίνδυνων ουσιών προτεραι

ότητας πρέπrι να παύσει ή να ~αλειφθεί σrαδιω:α. Το

Ευρωπαϊκό ΚοινοβοΙΙλιο ι::aι το ΣυμβοΙΙλιο, μετα από πρό

ταση της Επιτροπής, θα πρέπει να συμφωνήσουν σχετικα με

τις ουσίες γτα τις οποίες θα πρέπει να αναληφθεί δράση

ι::ατα προτεραιότητα ι::αι σχετικό με τα rιδΙKά μέτρα που θα

πρrnrι να ληφθούν κατά της ρίιπανσης των υδάτων από τις

ουσίες αιπές, λαμβανοvrας υπόψη όλες ης σημανnι::i:ι;

πηγές και προσδιορίζοvrας το οικονομικά αποδοτικό ι::αι

ι::ατάλληλο επίπεδο ι::aι σuνδυασμό ελέγχων.

(41) Κοινα πρότυπα ΠεΡιβαλλονπκής ποιότητας και οριακές τιμές

εκπομπής για ορισμένες ομαδες ή oΙKoγένrιrς ρυπαντών, 3α

πρεπrι να οριστούν ως ελάχιστες απαιτήσεις της κοινοτικής

νoμ~εσίας. Θα πρέπει να ε!;ασφαλισθούν διατάζεις για τη

eέσπτση τέτοιων προτύπων σε κοινοηι::ό επΙπεδο.

(43)

(40) '~$..ηpιι( ",1' πρΙ)λQΨη..ωι.:ι:ο\l..έλεΥχο,τηςρυπα\!οης,_η_κω"

νοτι ' ποΛιτικ' υδατων θα πρiπει να βασίζεται σε μια συν

"..§~ασuiνn πρpαtlαφη π?υ να εφαρμόΙrι, ~~~...
~ση~-ηyη 1!E~...10υ 0et~O\LOpIQK!!JV τψων

q::iI0lltiιs ~p'~~~ριβ~KήI;. ποιότητας.

Είναι αναγκαίο να επιχrφηθούν αναλύσεις των χαΡω:τηρι

στικών μιας λrκανης απορροής ποταμού και των επιπτώσεων

των a-.{)pbmvwv δραστηριοτήτων, καθώς και οικονομική

ανάλυση της χρήσης του ύδατα;. Η κατάσταση των υδάτων

θα πρεπrι να παρακολουθείται από τα κράτη μέλη or σνστη

ματική και συγκρίσιμη βαση or όλη την Κοινότητα. Οι Μη

ροφορίες αυτές (ίναι απαραίτητrς για να υπiιρ4ι μια α1;ιόπι

στη βαση "POKrIμivOU να αναπτίιζουν τα κράτη μiλη

προγραμματα μέτρων για την επίτευζη των στόχων που ορί

ζονται από την παρούσα οδηγία.

(36)

•

•

(J) ΕΕ Ι 119 της 30.8.]980. σ. Ι], οδηγία όπως ψο1t01tοιή8r]κι: τελ[υτaiα

αιτό την οδηγία 98/83/ΕΚ (ΕΕ Ι 330 της 5.11.]998, σ. 31).

Τα ψπη μtλη θα πρtπει να καθορίσουν τα ΙΙδατα που χρη

σιμοποιούνται για τη λήψη πόσιμου ύδατα; ι::αι να διασφα

λίσουν τη συμμόρφωση με την οδηγία 80/778/ΕΟΚ του

(Ι) ΕΕ Ι ]86 της 5.8.1995, σ. 41.

(44) KarIι τον προσδιορισμό των επικίνδυνων ουσιών προτεραι

ότητας θα πρέπει να λαμβανεται υπόψη η αρχή της

προφύλα!;ης, με βάση ιδίως τον ι::αθορισμό των δυνηηκα

αρνητικών σnπτώσεων του προϊόντος, ι::αθώς και μια εmστη

μονική α!;ιολόγηση του ι::ινδι'ινου.
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•

•

(45) Τα κράτη μtλη θα npmεI να υιOClετ/~οuν μέτρα για την

ε~άλειψη της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων από τις

ουσίες προτεραιότητας και για την πρooδεUΤΙKή μείωση της

ρύπανσης από άλλες ουσίες που σε avri3Eτη περίmωση διν

3α ΕΠέτρεπαν στα κράτη μέλη να EΠιτύXOUΝ 'ιους σroxoυς

για τα συστήματα ΕΠιφανειακών υδάτων.

(46) Για να ε!;ασφαλισ3εί η συμμετοχή του ευρίm:ρoυ κοινού,

συμπεριλαμβανομένων των χρηστών ύδατος στη 3έσmση κάι

ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής

ποταμού, είναι αναγκαίο να.. παρiχovrαι οι κατάλληλες

πληροφορίες για: τα προγραμματιζόμενα μέτρα και να

υποβάλλονται εκ3έσεις σχετικά με την πρόοδο της εφαρ;

μογής τους, ενόψει της συμμετοχής του εuρύτερoυ κοινού

. πριν ληφθούν τελικές αποφάσεις για τα αναγκαω μέτρα.

Η-.παρούσα οδηγία θα πρέπει να~oβλέψει J1IΊX~σμOύς

για την αvι:ιμετώπlση των εμποδίων Οσον αφορά !'J βελ
τίωση της καταστασης των υΜτων, όταν αυτά ~φπi

mouν στην εμβέλεια της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα

τΩΝUOOΤων. προκειμένου να αναπrυx30ύν σι Kατlιλληλε~
Ψ~~Q\!-ικέ~lα_την άρση τους.

(48) Η Επιτροπή 3α npmEI να υποβάλλει ετησίως ενημερωμέ.νο

σχέδιο για τυχόν πρωτοβουλίες τις οποίες npoτi3EτGI να

προτείνει ατον τομέα των υδάτων.

(49) Θα npmεI να κα30ριιπούν τεχνικές πρoδιαγραφiς για να

ε~ασφαλlσeεί μια ΣUΝΑΤlκή προσέγγιση στην Κοινότητα ως

μέρος της παρούαας οδηγίας. Τα κριτήρια για την αζιολό

γηση της κατάσι::ασης των υδάτων συνιστούν σημαντική

πρόοδο. Η προσαρμογή ορισμέ.νων τεχνικών στοιχείων στην

τεχνική εξέλιξη και η τuπoπoίηση των μεftσδων ελέγχου,

δειγματοληψίας και ανάλυσης, θα πρέπει να θεσmσ30ύν με

τη διαδικασία επιτροπής. Προκειμένou να προωθηθεί η

πλήρης κατανόηση και η συνεπής εφαρμογή των κριτηρίων

για το χαρακτηρισμό των περιοχών λεκάνης απορροής

ποταμού και αζioλOγησης της κατάστασης των υδάτων, η

Επιτροπή μπoρci να 3εσπίσεl KατεUΘuvι:ήρlες γραμμές για

την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών.

(50) Τα αναγκαω μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδη

γίας 3α πρέπει να θεσπισ30ύν σύμφωνα με την απόφαση

1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης [ouνioυ 1999,
για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεσnKών

αρμοδιοτήτων της Επιτροπής (Ι).

(51) Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 3α επιτύχει επίπεδο

προστασίας των υδάτων τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό

που εξασφαλiςouν ορισμένες πρoγενrστερες πρά~εις, οι

οποίες θα πρέπεΙ, συνεπώς, να καταργηθούν μόλις οι οικείες

διατά~εις της παρούσας οδηγίας τcl}oύν πλήfHιJς σε εφαρ

μογή.

(') ΕΕ Ι 184 της 17.7.1999, σ, 23.

(52) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας υιOClετούν το πλαίσιο

ελέγχου της ρύπανσης από επικίνδυνες ουσίες το οποίο είχε

θι:σπισ3εί από την οδηγία 76/464/ΕΟΚ (1), Κατόπιν τούτου,

3α πρέπει να καταργηθει η προαναφερόμενη οδηγία σταν

εφαρμοσ30ίιν πλήρως οι σχετικές διατάξεις της παρούσας

οδηγως,

(53) Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η πλήρης υλοποίηση και επι

βολή της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομOClεσίας για την

προστασία των υδάτων. Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η:..

κατάλληλη εφαρμογή των διατάξεων για την εφαρμογή της

παρoίισαςoδηyiας σε όλη την Κοινότητα. μέσω καταλλήλων

κυρώσεων που θα προβλέψει η νσμOClεσiα των κρατών

μελών. AiJτές οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσμα

τικές, ανφ.ογες και απoτρεmικές,

ΕΞΕΔΩΣλΝ ΤΗΝ ΠλΡΟΥΙλ ΟΔΗΠλ:

ί'ιρt}ρο ι

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 3έσπιση πλαισίου για την

προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των

παράκτιων και των υπόγειων υδάτων, το οποίο:

α) να αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να

βελτιώνει την κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων, κα3ώς

και των αμέσως dαρτώμενων από αυτά χερσαίων OIKOO\)
στημάτων και UΓρστόπων σε ό,τι αφορά '1Ις ανάγκες τους σε

νερό'

β) να προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού βάσει μαι:ροπρόθε- )
σμης προστασως των διαθέσιμων υδάτινων πόΡωΥ'

γ) να αΠOσκoπtί στην ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση

του υδάτινου περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με ειδικά μέτρα

για την προοδευτική μείωση των απορρίψεων, ει::πομπών και

διαρροών ουσιών προτεραιότητας και με την παύση ή τη σrα

διακή εξάλειψη των απορρίψεων, οοτομπών α/Ι διαρροών των

επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας

δ) να διασφαλίζει την πρooδεvrιKή μείωση της ρίιπανσης των

υπογείων υδάτων και να αποτρέπει την περαιτέρω μόλυνσή

τouς και

ε) να συμβάλλει σro μετριασμό των EΠlπrώσεωναπσ πλημμύρες j ι ~
'" ζηΡΟ"''', Ι ,ΙιΨ~

(!) ΕΕ Ι 129 της 18.5.1976, σ. η oδηγiα όπως τpoπσr.olψ)ηK[ από την

οδηγία 91/692/ΕΟΚ (ΕΕ Ι 377 της 31.12.1991, ο. 48).
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και να σuμβάλλει με αυτό τον τρόπο:

στην εξασφάλωη επαρκονς παροχής επ\φανειακοίι και υπόγειου

νερού καλής ποιότητας που απαιτrnαι για τη βιώσψη, ισόρ

ροπη κοι δίκαιη χρήση ύδατος,

- σε σημαvnι;ή μriωση της ρύπανσης των VT10γείων υδάτων,

στην τφoστασiα των X~ΡΙKών κατ 3αλάσOlων υΟΟτων κοι

στην επίτευ~η των στόχων των σχε'ω;ών διεtNών συμφωνιών,

συμπεριλαμβανoμiνων αείνων που αποσκοπούν στην πρόληψη

κοι την εtάλεlψη της ρύπανσης του 3αλάσσιου πrpιβάλλoντoι;,

με κοινοτική δράση δυνάμει του άρ8ρου Ι6 παράγραφος 3 για

την παύση ή τη σταδιακή [~άλ[lψη των απορρίψεων, U:ΠOμτιών

και διαρροών επιι::;ίνδυνων ουσιών πρστφαιότητας; με απώτατο

στόχο να επιτευχ30ίιν συγκενφώσος στο 3αλάσοω πrpιβόλλoν

σι οποίες, για μεν ης φυσικώς απανrώμενες ουσίες να

πλησιάζοιιν το φυσικό βασικό ετιίπεδο, για &: τις τεχνητές ΣvΝ

θεηκέι; ουσίες να είναι σχεδόν μη&:νικές.

Άρ&ρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζοvrαι οι ακόλου

80Ι ΟΡΙO)JΟΤ:

1. _Επιφανειακά ύδατα.; τα εσωτερικά ύδατα. εκτός των υπό

γειων υδάτων- τα μεταβατικά και τα παράκτια ύδατα, εκτός

εάν πρόκειΤα/ για τη χημική τους κατάσταση, οπότε περι

λαμβάνουν και τα χωρικά ύδατα.

2.•γπόγεια ύδατα.: το σύνολο των υδάτων που βρίrn<ovrαι κάτω

από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσμού και oc
άμεση επαφή με το έδαφος ή το υπέδαφος.

3. .Εσωτερucά ύδατα.: το σύνολο των σrάσιμων ή των ρεόντων

επιφανειακών υδάτων και όλα τα ιιπόγεια ύ&πα που βρίσκο

vrat προς την πλευρά της ξηράς σε σχέση με τη γραμμή

βάσης από την οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων.

4. .ποταμός.: σύστημα εσωτερucών υδάτων το οποίο ρέει, κατά

το πλείστον, στην επιφάνεια του εδάφους αλλά το οποίο μπο

ρεί, για ένα μέρος της διαδρομής του, να ρέει και υπογείως.

5. 'Λίμνψ; σύστημα στάσιμων εσωτερικών επιφανειακών υδάτων.

6. .Μεταβατικά ύδατα.; ooσrήματα επιφανειακών υδάτων πλη

σίον του στομίου πm:αμών τα οποία είναι εν μέρει αλμυρά

λόγω της γειτνίασής τους με παράκτια ύδατα αλλά τα οποία

επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύματα γλυκού νερού.

7. .Παράκτια ύ&πα.: τα επιφανειακά ύ&πα που βrίrn<ovrαι στην

πλευρά της ~ηράς μιας γραμμής, κά8ε σημείο της οποίας βρί

σκεται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου προς τη 8άλαοσα

από το πληοιέm:ερο σημείο της γραμμής βάσης από την

οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων και τα οποία,

κατά Jttpimωoη, -εκτείνονται μiχρι του απώτερου ορίου των

μεταβατικών υδάτων.

8. .Τεχνητό ιι&πικό σνστημα.: ένα σύστημα mιφανειαKών
υδάτων που δημιουργείται με ~ραm:ηριότητα του cr,{Ίρώπoυ.

9.•lδιαπέρως τpoπoπoιημi:vo υδατικό σνστημα.: ένα σύστημα

επιφανειακών υδάτων του οποίου ο χαρακτήραςέχει μεταβλη

8εί ουσιαστικά.λόγω φυσικών αλλοιώσεων από τις δραστηριό

τητες του ανθρώπου και το οποίο ορίζεται απ?_το κράτος

μέλος σύμφωνα με τις διατά~ις του παραρτήματος ΙΙ.

10. _Σύστημα επιφανειακών υδάτων.: διακαριμένο ΚΟ1 σημαντικό

στοιχείο επιφανειακών υδάτων, όπως π.χ. μια λιμνη, ενας ταμι

ειπήρας, ένα ρεύμα, ένας ποταμός ή μια διώρυγα, ένα τμήμα

ρεύματος, ποταμού ή διώρuγας, μεταβατικά ύδατα ή ένα

τμήμα παράκτιων. υδάτων.

11. .Υδροφόρος ορίζovrας.: υπόγειο (Πρώμα ή στρώματα βράχων

ή άλλες γεωλογικές στoιβάδrς επαρκώς πορώδεις και διαπε

ρατές ώστε να επιτρέπουν Είτε σημανπκή ροή vπόγειων

υδάτων είτε την άντληση σημαντικών ποσοτήτων υπόγειων

υδάτων.

12.•Σύστημα υπόγειων υδάτων.: συγκο:ριμένος όγκος υπόγειων

υδάτων εντός ενός ή περισσότερων υδροφόρων οριζόντων.

13. .Λεκάνη απορροής ποταμού.: η εδαφική έκταση από την

οποία σUΓKενφώνεται το σύνολο της απορροής μέσω διαδο

χικών ρευμάτων, ποταμών και πι8ανώς λιμνών και παρο

χετεύεται στη &άλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή

δtλτα .

Ι4. .Yπoλ~άνη.: η εδαφική έκταση από την οποία 00
γκεvrρωνεται το σύνολο της απορροής μέσω σει~άς

ρευμάτων, ποταμών και m3αvώς λιμνών σε συγκεκΡιμενο

σημείο υδάτινου ικύματος (συνή&ως λίμνης ή συμβολής

ποταμών).

15.•Περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού.: η 8αλάσσια και χερ

σαία έκταση, που αποτελείται από μια ή περισσότερες γειτο

VΙK(ς λεκάνες απορροής ποταμού μαζί με τα συναφή υπόγεια

και παράκτια ύδατα, και η οποία προσδιορίζεται δυνάμει του

άρ3ρου 3 παράγραφος Ι ως η βασική μονάδα διαχείρισης

λεκανών απορροής ποταμού.

Ι6. .ΑΡμόδια αρχή.: αρχή ή αρχές που προσδιορίζονται δυνάμει

του άρ3ρου 3 παράγραφος 2 ή παράγραφος 3.

Ι7. .Κατάσταση επιφανειακών υδάτων.; η συνολική έκφραση της

κατάστασης ενός επιφανειακού υδατικού συστήματος, που

κα80ρίζεται από τις χαμηλότερες τιμές της οικολογικής και

της χημucής του κατάστασης.
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5. Κατά την εκπόνηση -:ης πρότασής της, η Επιφοπή λα",βάνει

vπόψη σvστάσετς που διατυπώνουν η επιστημονική εππροπή για

την ΤO~ΙKότητα, την OIΚOΤOζΙKότητα και το Μρτβάλλον, τα κράτη

μtλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Εvρωτταϊκός Οργανισμός

Περιβάλλοντος, κοινοτικά ερroνητικά προγράμματα, δι.illνείς οργα

νισμοί των οποίων η Κοινότητα είναι μέλος, ευΡωπαϊuς επιχειρη

ματικές οργανώσεις, σvμττεριλαμβανομi:vων αυτών που οοφο

σωπούν τις μικρές και μεσαίες επιχεφήσεις, εvρωπαϊKoί οργανισμοί

ΜριβάλλονlΟς και λοιπά σvναφή στοιχεία nov vitoitimouv στην

ττροσοχή της.

6. Γτα ης ουοίες προτεραιότητας, η Επιτροπή V1tοβάλλει

ττροτάσεις ελέγχων για:

την ττροοδεvτική μείωση των α.10Ρ,2ίψεων, εκπομπών_και

διαρροών των σχΠlKών, ουσιών,

και ειδικότερα,

την παύση ή τη σταδιακή ε~άλετψη των απορρίψεων, εκπομπών

και διαρροών των οvσιών όπως προσδιορίζονται σίιμφωνα με

την παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένοv κατάλληλου χρονο

διαγράμματος προς το σι:οπό αυτό. ΤΟ χΡονοδτάγραμμα δι:ν

υπερβαίνει τα 20 έτη από την έγκριση των εν λόγω προτάσεων

από το Εvρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα

με ης διατάζεις tov παj>όντoς άΡθΡΟV.

Προς τούτο, η Εππροπή προσδιορίζει το κατάλληλο από πλευράς

κόστους/α.1οτελεσματικότητας και αναλογΙΧότητας επίπεδο και

συνδυασμό των ελέγχων ττροϊόντων και διεργασιών τόσο για ης

σημειαuς όσο ωι για ης διάχυτες πηγές και λαμβάνει vπόψη

ομοιόμορφες σε κοινοτική κλίμακα οριω:ές τιμές εlJtομπής για

τοvς ελέγχovς διεργασιών. 'Onov αδείκνυται. τα ωινοτικά μέτρα

για τον έλεγχο διεργασιών εππρέππαι να 3εσπίζονται κατά κλάδο.

Όταν οι έλεγχοι ττροϊόντων περιλαμβάνοvν επανεζέταση των σχε

ηκών αδειών nov έχουν εκδ03εί δvνάμει της οδηγίας 91/414/EOK
και της οδηγίας 98/8/ΕΚ, οι επανεζετάσεις αvτές διενεργούνται

σύμφωνα με τις διατά~εις των εν λόγω οδηγιών. Κά3ε πρόταση για

ελέγχους πρέπει να προβλέπει τρόποvς επανdέ'rασης, εκσυγχρονι

σμού και α/;ιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους.

7. Η ΕmτΡοπή vποβάλλει προτάσεις για ποιοτικά πρότνπα itov
αφορούν τις σvγκενφώσεις των ουσιών προτερωότητας στα επιφα

νετακά ύδατα, τα ιζήματα και το βιόκοσμο.

8. Η ΕπιτΡοττή υποβάλλει προτάσεις. σύμφωνα με τις

τταΡαγράφους 6 και 7. και τοvλάχιστον για ελέγχους εlJtομπών για

σημειακές πηγές απορρίψεων κατ ττεριβαλλοντικά ποιοτικά πρσ.

τυττα. εντός δύο ετών από την ττροσθήκη της σχετικής οvσiας στον

κατάλογο ουσιών προτεραιότητας. Για τις ουσίες ττου περι

λαμβάνονται στον πρώτο κατάλογο ΠΡοτεΡαιότητας, εφόσον δεν
vπάρζει συμφωνία σε κοινοτικό επίm:δo εντός έ.;ι ετών από την

ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μtλη

3εσπίζουν ποιοτΙΧά περτβαλλοντικά ττpότιmα για ης εν λόγω ουσίες

τα οποία αφορούν όλα τα εττιφανειακά ύδατα που επηρεάζονται

από την αττόρριψη των ουσιών αvτών και ελ.i:γχοvς των ιώριων

πηγών των εν λόγω απορρίψεων, με βάση, μετα~ύ άλλων, την

εΗταση όλων των πχνικών επιλογών περιορισμού. Για τις οvσiες

Ttov προστίθενται στη σvνέχεια στον κατάλογο οvσιών προτεραι

ότητας, εφόσον δεν vnάpζo σvμφωνία σε κοινοτικό επίπεδο. τα

κράτη μέλη λαμβάνουν παρόμοια μέτρα ττΜε έτη μετά την ημερο

μηνiα της ττρο03ήκης στον κατάλογο.

9. Η ΕmτΡοπή μπορεί να ι:;-:εζεργάζετατ στρατηγτκές κατά της

ρύπανσης των vδάrων αττό οποιοδήττοτε άλλο pίmo ή ομάδα

ρύπων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν pίmανσης nov οφείλεται σε

ατυχήματα.

10. Κατά την προετοιμασία των προτάσεών της δυνάμει των

παραγράφων 6 κω 7, η Επιτροπή στανε~ετάζει επίσης όλες τις οδη·

γίες που αΤΤαΡι3μουντω στο τταΡάρτημα ΙΧ. Εντός της πρ03εσμίας

που ττpoβλbιεται στην τταΡάγραφο 8, η ΕΤΤΙτΡοπή προτείνει, την

ανα3εώρηση των ελl:γx.ων tov παραρτήματος ΙΧ για όλες τις

οvσiες ποl.! ττεριλαμβάνονται στον κατάλογο :r.ροτφαιότητα<;.. και

Jψoτείνει τα κατάλληλα μέτρα,· σvμπεριλαμβανoμMJς της

αδεχόμενης κατάργησης των ελέγχων δυνάμετ του 'Παραρτήματος

]Χ για όλες τις άλλες ουσίες. :.

Όλοτ ΟΙ έλεγχοι του παραρτήματος ΙΧ των οποίων· προτείνεται η

ανα3εώρηση καταργούνται από την ημερομηνία i.ναpζης ισχυος

των εν λόγω αναθεωρήσεων.

]1. Ο αναφερόμενος στις παραγράφους 2 και 3 κατάλογος

οvσιών προτεραιοτητας που ττροτείνεται από την ΕmτΡοπή αποτε·

λεί, με την έκδοσή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλιο και το

Συμβούλιο, το παράρτημα Χ της παρούσας οδηγίας. Η

ανα3εώρησή του, η .οποία αναφέρεται στην παράγραφο 4,
ακολοvt}εί την ίδια διαδ.ικασία.

'Αρθρο 17

ΣτρατηΥΤκ[ς για την πιΧιληψη και τον i:λιΎxo της ρυπανσης

των υπόγειων υδάτων

1. ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 3εσπίζουν

ειδικά μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της pίmανσης των

vnoyowv υδάτων. Τα μέτρα αvτά αποσκοπούν στην επίτro~ tov
στόχου της καλής χημικής κσι:άστασης των υττόγειων vδάτων

σίιμφωνα με το άρθρο 4 τταΡάγραφος Ι στοιχείο β) και θεσπίζονται

βάσει προτάσεως την οποία vποβάλλει η Εππροπή εντός δύο ετών

από τη θέση σε ισχύ της τταΡούσας οδηγίας, σύμφωνα με τις διαδι

κασίες ττου πpoβλbιoνται στη ΣVν3ήKη.

2. Κατά την υττοβολή προτάσεως μέτρων, η Επιτροπή λαμβάνει

vπόψη την ανάλυση Ttov διε~ήx3η σύμφωνα με το άρθρο 5 και το

παράρτημα ]1. Τα μέτρα αυτά προτείνονται νωρίτερα αν είναι

διαθέσιμα τα δεδομένα και περιλαμβάνovν:

α) κριτήρια α~ιoλόγησης της καλής χημικής κατάστασης των υπό

γειων vδάτων, σiιμφωνα με το παράρτημα Ι] σημείο 2.2 και το

παράρτημα ν σημεία 2.3.2 και 2.4.5'

β) Kρπήpιa για τον προσδιορισμό σημαντικής και βιώσιμης ανο·

δΙΧής τάσης και για τον κα30ρτσμό εναρκτήριων σημειων ανα

στροφής της τάσης που θα χρησιμοποιούνται, σίιμφωνα με το

τταΡάρτημα ν σημείο 2.4.4.

3. Τα μέτρα που προκύπτovν από την εφαρμογή της

τταραγΡάφου 1 περιλαμβάνονται στα ττρογΡάμματα των μέτρων που
ατταnούντα/ βάσει tov άρθρου 11.
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4, Ελλείψει θεcπίσεως κριτηρίων δυνάμει της παραγράφου 2 σε

κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη 3εσπίζουν τα κατάλληλα

κριτήρια το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρζης

τσχόος της παρούσας οδηγίας.

5. Ελλείψει 3εσπίσεως κριτηρίων δuναμει της παpαγplιφoυ 4 σε

ε!Νικό επίπεδο, η αναστροφή της τάσης λαμβάνει ως εναρκτήρτο

σημείο της το 75 %. κατ' ανωτατο όρτο, του mιπέδου των ποι

οττκων προδταγραφών που προβλenοντατ στην υφτστάμενη κοινο

τική VOf.!?3roia η oπaiα εφαρμόζεται στα ιιπόγεια όδατα.

ί't.p3po 18

Έκθεση της Eπιτρoπfις

8 1. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικα με την υλοποίηση της
παροόσας οδηγίας το αργότερο δωδεκα έτη μετα την ημερομηνία

έναρ!;ης_ ισχόος της παροόσας οδηγίας, σrη συνέχεια &: ανα εξαε

τία, και την υποβάλλει στο Ευρωπα'ίκό Κοινοβούλιο κατ το

Συμβούλιο.

2. +Ι έκ3εση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλοv8α:

α) ανασιcό1!ηση της προόδου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας'

β) ανασιclιπηση της καταστασης των επιφανειω:ων και των υπό

γειων υδάτων στην Κοινότητα σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό

Οργανισμό Περιβiιλλoντoς-

4. Εντός τριων ετών από τη δημοσίευση κά3ε έκθεσης που

υποβάλλεται δ\/ναμει της παΡαγραφο\/ 1, η ΕmτΡοπή δημοσιεύει

ενδτάμεση έκ3εση στην οποία αναφiρεται η πρόοδος υλοποίησης

πο\/ έχει επιτευχ3εί. βάσει των ενδταμεσων εκ3έσεων των κρατων

μελων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παρiιγpαφoς ]. Η έκθεση

αυτή υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλτο και το Συμβούλιο.

5. Εφόσον απαττείται ιcαι σίιμφωνα με τον κύκλο ιιποβολής

εκθέσεων, η Επιτροπή σuγΙCΑΛεί δτάσκεψη των ενδιαφερόμενων

μέρών κά3ε ψατο\/ς μέλους σχπικά με την κοτνοτική πολιττκή των

υδάτων, ΠΡOKειμiνoυ. ναr-σ\/ζη'1:η30ύν οι εκθέσεις της Εmτροπής

όσον αφορά την \/λοποίη?η και να αvι:αλλαγOύν εμπειρίες.

Στους συμμετέχΟYl"ες συμπεριλαμβάνονται ει;πρόσωποι των αρμό
δτων αρχών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο\/, των ΜΚΟ, των κοινω

νικών και οικονομικων εταίρών, των οργανώσεων καταναλωτών,

navrnioτηpiUKOi κατ λοτποί εμπειρογνωμονες .

i\piJpo 19

Σχεδια για μελλΟYl"ικά κοινοτικά μπρa

l~ Μία φορα το χρόνο, η Επιτροπή \/.ποβάλλει, για ι:νημέρωση,

στην rnιτροπή του άρθρου 20 ι:νδει!α/κό σχέδιο των μέτρων τα

οποία προτίθεται να προτείνει στο εγγύς μ!:λλον και τα οποία

έχο\/ν επίδραση στη νομοθεσία για τα ύδατα, συμπεριλαμ

βανομένων των μέτρων που προκύl1τουν από ττς πρσrασεις, των

ελεγιmKών μέτρων και των σφατηγικων που αναmύσσοvι:αι

δυνάμετ το\/ ~ρO\/ Ι6. Η Emτρoπή υποβάλλετ το ανωτtpω σχέδιο

για πρωτη φορά το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία

έναρξης ισχόος της παρούσας οδηγίας. .

•
γ) εmθεωpηση των σχεδίων δταχείρισης λεκάνης απορροής

ποταμού, που ιιπoβάλλoνrαι σίιμφωνα με το άρθρο 15, συμπε

ριλαμβανομένων προτασεων για τη βελτίωση μελλoνnιeων σχε

δίων-

δ) περίληψη της ανταπόκρισης σε καθεμία από τις εκθέσεις ή

συστασεις που υπέβαλαν τα κράτη μέλη στην Εmτροπή

σύμφωνα με το αΡθρο 12·

ε) περίληψη κά3ε πρότασης, ελεγ!α/κού μέτρου l(Οι στρατηγικής

πο\/ αναπτύσσεται σίιμφωνα με το άρθρο Ι6·

στ) σύνοψη των απαντήσεων που δό3ηκαν στα σχόλια στα οποία

πρσίβη το Ευρωπαϊκό Κοινοβοόλιο ιcατ το Συμβούλιο σχπικα

με προηγούμενες εκ3έσεις ητέλεσης.

]. Το αργότερο δύο έτη μετά τις ημερομηνίες πο\/ αναφipoνται

στα άρθρα 5 ιcαι 8, η Επιτροπή δημοσιεόει επίσης Μlεση σχετικά

με την πρόοδο υλοποίησης, η οποία θα βασίζεται στις συνomικές

εκ3έσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 15
παρiιγραφoς 2 και την υπoβiιλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

τα ψατη μέλη.

2. Η Επιφοπή rnαν(ξετάζει την παρούσα οδηγία το αργότερο

19 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης τσχύος της και προτείνει κάθε

αναγκαία τροποποίησή της.

ί't.pθpo 20

ΤεχvtKες προσαρμογιΙς της οδηγ!ας

Ι Τα παραρτήματα Ι και 111 και το σημείο 1.].6 το\/

l1αραρτήματος Υ είναι δυνατόν να πρoσαρμόζoνrαι στην

επιστημονική l(Οι τεχνική πρόοδο με τις διαδικασίες του άρθρου

21, λαμβάνoνrας υπόψη τις πρ03εσμίες αναθεώρησης και

ενημέρωσης των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμοό,

όπως προβλέπεται στο αρθρο 1]. Όταν υπάρχει ανάγκη. η

Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει Kατεv3uνι:ήpιες γραμμές για την

εφαρμογή των παραρτημάτων 11 κατ Υ, σίιμφωνα με τις διαδικασίες

που καθορίζονται στο άρθρο 21.

2. Για τη διαβίβαση και την rnεξεργασία δεδομένων, συμπερι

λαμβανομένων των στατισt1Kων ιcαι χαρτογραφικών δεδομένων,

είναι δυνατόν να 3εσπίtovrαι τεχνικά μοΡφότυπα για το\/ς σι:οποός

της παραγpQφoυ ι, σίιμφωνα με τις διαδικασίες που ιcαθορίζοvrαι

στο άρθρο 21.
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•

•

ΆρΒρο 21

Kανoνlσnκή rnιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (εφε~ής αναφερόμενη

ως .πτπροπl1-).

"
2. ~αν yiVOvral αναφορές στο παρόν άΡ3ρο. εφαρμόζονται τα

~ άιXIpα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,;τηρουμένων των.

διατά~εων του άρθρου 8..

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της από

φαοης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή i1εσπίζει τον εσωτερικό της 1α/νονισμό.

ΆρΒρο 22

Καταργήσεις και μπαβατικ[ς δlατα~I1ς

Ι. Τα κατωτέρω κείμενα καταργούνται επτά έτη μετά την ημερο

μηνία i:ναp~ης ισχύος της παρούσας οδηγίας:

η οδηγία 75/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16'1ς !oUΝΊoυ

1975, περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων rnιφανείας

που προορίζοvrαl για την παραγωγή πόσιμου ύδατος οτα

κράτη μέλη (Ι),

η απόφαση 77f795/EOK του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμ

βρίου 1977, περί καi1ιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής

πληροφοριών για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών

υδάτων της Κοινότητας(Ι),

η οδηγία 79/869/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου

1979, περί των μclIόδων μετρήσεως και περί της συχνότητας

των δειγμσrOληψlων και της αναλύσεως των επιφανειακων

υδάτων τα οποία προορίζοvrαl για την παραγωγή ποσίμου

ύδσroς στα κράτη μέλη (J).

2. Τα κατωτέρω κείμενα καταργούνται δεκατρία έτη μετά την

ημερομηνία ένap~ης ισχύος της παρούσας οδηγίας:

η οδηγία 78/659/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου

1978, περί της ποιότητας των γλυκών υδάτων που έχουν

ανάγκη προστασίας ή βελτιωσεως για τη διατήρηση της ζωής

των Ixi1uwv (4),

(1) ΕΕ Ι 194 της 25.7.1975. σ. 26· οδηγία όπως ΤΡΟΠ01l01ή8ηκε τελευταίσ

σπό την οδηγίο 91/692/ΕΟκ.

(2) ΕΕ Ι 334 της 24.12.1977, ο. 29· ωιόφοση όπως 1po11011oιή3ηιa τελευ

ταία ωιό την πρά~η προοχώΡησης του 1994.
(J) ΕΕ Ι 271 της 29.10.1979, σ. 44· οδηγίσ όπως 1Ρ01l01l0ιή8ηκε τελευ

ταία αnό την τφά!;η προσχώρησης του 1994.
(4) ΕΕ Ι 222 της 14. 8.1978, ο. 1· οδηγία όπως ΤΡ01l0ποιή3ηιa τελαιτσία

αnό την πρά~η προσχώρησης του 1994.

η οδηγία 79/923/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Οι:τωβρίου

1979, περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για

οστρακοαδή ('),

η οδηγlα 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου

1979, περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.

η οδηγία 76/464/ΕΟΚ, εκτός από το άρi1ρo 6, που καταργεί
ται με την έναρξη lσχύαι; της παρούσας οδηγίας.

. 3. "0\ ακόλοιΑ:!ες-μεταβατικές διατά~εις ισχύουν για την οδηγία

;:. 76/~64/EOK:

α) () κατάλογαι; πρσιεραιότητας που θε~πiζεται δυνάμει του
άρθρου 16 της παρούσας οδηγίας αvtικαi1lστά τον κατάλογο

ουOlων σnς οποίες αποδίδεται προτεραιότητα βάοο της ανα·

κοίνωσης της Εmτροπής προς το Συμβούλιο, της 22ας !ουνίου

1982'

β) για τους σκοπούς του άρθρου 7 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, τα

κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες στην

παρούσα οδηγία αρχές για τον εντοπισμό των προβλημάτων

ρύπανσης ·και των ουσιων που τα προξενούν, τη Οέσπιση ποι

οτι...ων προτύπων και τη λήψη μέτρων._

4. Οι περlβαλλOvt1κοί στόχοι του άρi1ρoυ 4 1α/1 τα ποιοτικά

περιβαλλοντικά πρότVΠα που θεσπίζονται στο παράρτημα ΙΧ και

σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5: και από τα κράτη μέλη
δυνάμει του παραρτήματος V για τις ουσίες που δεν

περιλαμβάνοvrαl στον κατάλογο προτεραιότητας και. δυνάμει του

άρi1ρoυ 16 παράγραφος 6, όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας

για τις οποίες δεν έχουν καθοριστεί κοινοτικά πρότυπα,

θεωρούνται ώς ποιοτικά περιβαλλονπκά πρότυπα για τους

σκοπούς του άρi1ρoυ 2 σημείο 7 και του άρΟρου 10 της οδηγίας

96/61/ΕΚ.

5. Εάν ουσία του καταλόγου προτεραιότητας που θεσπίζεται

δυνάμει του άρθρου 16 δεν περιλαμβάνεται στον παράρτημα νπ]

της παρούσας οδηγίας ή στο παράρτημα 11] της οδηγίας

96f61/EK. η ουσία αυτή προστίΟεται στα εν λόγω παραρτήματα.

6. Για τα συστήματα επιφανειακών υδάτων, οι περιβαλλοντικοί

στόχοι που θεσπiι:οvrαι δυνάμει του πρώτου σχεδίου διαχείρισης

λεκάνης απορροής ποταμού που απαπείταl από την παρούσα οδη

γία, συνεπάγονται, τουλάχιστον, τη θέοπlση ποιοτικών προτύπων

τουλάχιστον το ίδιο αυστηρων με εκείνα που απαΙΤOύνt"αι για την

εφαρμογή της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ.

ΆρΒρο 23

Κυρα/σεις

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις κυρώσεις που rnιβάλλοvrαι για παρα

βίαση των ε{1νlκών διατάξεων που εκδίδονται OUμφωνα με την

παρούσα οδηγία. Οι κυρωσεις αWς πρέπει να είναι αποτελεσμα

τικές, ανάλογες 1α/1 αΠOΤpεmΙKές.

(~) ΕΕ Ι 281 της 10.11.1979. 0.47· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την

οδηγισ 91/692/ΕΟΚ.
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ΆΡθρο 25

Έναρ~ ισχύος

Ι 327/21

-

1. Τα κράτη μiλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοΟετικές,

l<ανοVlσϊικές και διοικητικές διατάζεις για να συμμορφωθούν προς

την παροΙΙσα οδηγία. το αργότερο στις 22 Δtκ,εμβρίov 2003.
ΠληjJOφοροvν αμiσως τη~ Επιτροπή σχruκά.

Η παροίισα οδηγία αρχίζει να ισχύο την ημέρα της δημοσίευσής

της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 26

Αποδbm:ς

Η παροΙΙσα οδηγία απευθύνεται σrα κράτη μέλη.

•

•

Oι;"-δ\ατά~εις αvτές, οταν θεσπίζ~αl από τ(.l ι:ράτη μέλη.
αναφέΡονταl στην παρούσα οδηγία ή σVΝOOiUOVUlI απο παρόμοια

αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους:'"" Οι λuπoμφεIι;

δ\ατά~εις για την αναφορά αuτή Kαθoρτζovιαι από τα κράτη μέλη.

2. Τα κρΙιτη μtλη ανOKoιΝWνoυν στην Emτponf] το rmIJtvo των

βασικών διατά~ων ε&ιικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που

καλύπτει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα

λοιπά ι:ράτη μiλη.

Λου4μβούργο. 23 Οκτωβρίου 2000.

Για τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

Ν. FΟΝΊΆJΝΕ

Για το ΣυμβoύλJo

Ο Πρόεδρος

J. GLAVANY
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ΠΑΡΑΡ1ΉΜλ Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ λΠλΠΟΥΜΕΝλ ΠΑ ΤΟΝ ΚλΤλΑΟΓΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ λΡΧΩΝ

Όπως πpoβλbτεταl στο άρ8ρ0 3 :ιαΡάγραι;>ο<; 8. τα κράτη μέλη παρέχouν τα ακόλου3α στοιχεία για όλες τις αρμόδιες αρχές

οε I(~ία από τις περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού τους, καθώς και στο ηιήμα οποιασδήποτε δlε3νούς περιοχής λι:ι.:άνης

απορροής 11000αμοίι το οποίο α/rω (Π(Ι έδαφός τους..

ί) _Όνομα και διεύfιυνση της αρμόδιας αρχης - ΤΟ ι:nίOημO όνομα ι:αl διιιί8vνση της αρχής που l1Ροσδισρί

: ζι;ταl: σιίμφωνα με το άΡ8Ρο 3 ιιαράγραφσς 2.

ίί) ..ΓεωΥραφι κη κάλ uΨ ΓΙ της Π.ίριοχ"ις λο:άνης α 110 ρρο ής πόταμ (Ι ύ - Τα ονόματα των ι:υριάτφων ποταμών

-στην πφιοχι\ λεκάνης αΠΟΡΡοης ποταμού. μαζί ιu: αιφιβη πφιγΡαφι'ι των ορίων της 1ItP10xήc λεκάνης απορροής πσταιroύ.

Τα ως άνω σιο\χοα πρέtια κστά το δυνατόν να είναι διαθέσιμα Υια να t10aXi3oίoν στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών

(G]S~r\/!«(l\ στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών της Eπιτpcπιής (GISCO).

ίίί)_Noμι~ό ~α8f;.(1τώς της αρμόδιιις αρχής - Πι:ριγpaφή του VΌμΙ~Oύ ~α3roτώτoς της ιιΡμόδιας αρχής ~ω, ~ατά

πφΙmωοη, σι.ίνοψη ή avriypaφo του ~ατaστατιωύ της. της σvv3ήκης ίδρvσής της ή ιοοδυνάμοv νoμι~oύ εγγράφο1.l .

iv) Α ρμ οδ ιότητ ες ~ Πφιγραφή των voμι~ΏV ~(Q των δΙOι~ητι~ΏV αρμοδιοτήτων ~ά3ε αρμόδιας αρχι)ς '((Q Τ01.l ρόλοv της

οε ~a3ε πφιοχή λooivης απορροής ποταμού.

v) Κατάλογος μελών - Ότιιv η ιιΡμόδια αρχή ενφγεί ως συνtOV\σt1~ός ",οΡίας γιιι άλλες αρμόδιες αρχές, αnaιτοται

~ατάλoγoς των φοΡέων αιιτών μαζί με μια πφίληψη των 3εoμι~ών σχέσι:ων ποv !:χοvν 3ΣοπιστΩ για την ε~αoφάλιση τοv

σιιvt0V10μoίo.

νί) Διε3νείς οχέσεις ~ Όταν η πφιοχή λι:roνης αΠΟΡΡοής ποταμού ατείνπαι στο έδα'f'Oζ πφιοοστερων Τ01.l ενός

~pατών μΕλών ή πφιλαμβάνει έδαφος τρίτων tφατών, απαιτrίτω πφίληψη των 3εoμι~ών σχέσι:ων ποv !:χουν 3εοπιοm yιa

την εςαο",άλιση τοv ΟVVΤOV1Oμού .

22.12.2000
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Ι. lβηριxή-Mαφoνt}Oloιιή IItpIOX'i
1. Πuρηναiα

3. tταλία. Koρσιxιj Ι:CΙΙ Μάλτα

4. l'J.πtτ<;

5: ΔΙ:Ιναριι;ι1 δυτιχό ΒαλΚά α

6. α/ΗVΙι:ό ΔUηι:ό βαλι:ό α

7. Λνιrιαλιι;ό Βαλι:όνια

8. ΔVΤIι:ό υΨlιιώα

9. Kεvτρlι:1ι υψϊιιεδα

10. Kαρrτό3ιo

1Ι. OtιyypιKό rι~νά

11. Πovnαxιj 1I(p1oxiι

13. Διιηι:ίς 1Ι(διόδις

14. Κι:νφιι:ίς rιιδlόδι:ς

15. βαλτιχή rιφιoXΉ

16. Λναταλιdς rιιδιοοις

17. lρλανδίο ι:οι βόΡι:ια Ιρλανδία

]8. ΜιΥόλη Bpttavio

19. toλαvδiιι

20. ΣxανδrιoβΙKά l1\Ii1l(δo

·21. Τοιίνδρο.

22. Φινοακανδιναβιq ασπίδα

23. Τόιγκά

24. Κοι.ίκοσος

• 25. KoσnloKIι Koiλωμo
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22.12.2000 Eπίσ~μ~ Eψ~μφ;δα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠλΡΑ.ΡΤΗΜΑ. ΙΧ

ΟΡIΑΚΕΣ ΏΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΠΚΑ ΠΕΡΙΒλλ/Ο!'ΙΤIΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΟΙ '0p10~ίς τιμές. 1(01 ΟΙ 'IIoI01I~oi Ο1όχοl. που ~O[)Opitoντol μι: 1Ις [)uyalpld<; οδηγίες της οδηγϊος 76/464/ΕΟΚ. Οξωρσίινι:ΟI.

OVΤlσIOixIιIC, OPltt~ic τφίς ο:ιιομπών 1(01 ΠΟ1ΟΊIι:ά πφιβολλονlτώ ιιρστυl1α για τους ΟΙ:0110Vc; 1ης παρούσας οδηγίας, ΚΟ:>ορί

{oντOI O'l1C o"όλoυfu:ς oδηγiις:

i) O~ηγία για ης απορρίψεις υδρσργίφου (82/176/ΕΟΚ)(I),

Η) οδηγία για ης απορρίψ'εις ι:~δμίo~ (83{SI 3/ΕΟΚ) (!),

. .
Hi) Οδηγία για lOV lιδΡάΡγυρο t84/ΙS?/EOtq(I);

iv) Οδηγία για ης αΠΟΡΡiψεlς ξ~αxλωρoι:llκλo~ανίoυ (84/491/ΕΟΚ)('). ι:αl

ν) Οδηγία για ης απορρiψεις ειι,ι:iνδUΝων ουσιών (86/280/Ε9Κ) f).

(1) ΕΕ L 81 της 17.3.1982, σ. 29.
(') ΕΕ L 291 της 24.]0,]98), σ, Ι.

(1) ΕΕ L 74 τ/C 17.3.1984. σ, 49.
(') ΕΕ L 274 της ]7.10,]984, σ. 11.
(') ΕΕ L 181 της 4. 7.]986, σ, 16,

Ι 327/69
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,
;

ΠλΡΑΡ1ΗΜλ νΙ/ι

ΕΝΔΕΙΚΤιΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΥΠΩΝ

Ι. ΟργανοολΟΥοvoύΧΙζ ινώσεις (α/ οιιοίες που μπορο να σχημσιϊΙouν τποιες ενώo~ς στο υOOΊlVO περιβάλλον.

2. Οργανοφωσφορl(ές ενώσεις.

J. Opγανo(ooonEpl1C:EI; ινώσιις.~-

4. ούσϊει; (01 παρασι.:ευάσΡσια ri 11Ροϊόνια αno\ιoδόμησής: τους, :nou αnο&δεΙYJJίνα ΙXOvΝ .ι:αΡο:ινογόνις ή μεταλλαtΙΟΥόνις
ιδιότητες ή ιδιότητες που μποριϊ να ιπηριάσουΥ τη σtφΙα/:ιδoyόνσ λιποuρyiα του fuoρεοειοοίις, την αναπαραγωγή ri
άλλες λιπουρΥϊες που σχαϊΙovι:oι με 10 ενδΟΚΡ1V1κό o~ημoΥέσα 010 υδίπινσ πιρ1βάλλσν ή μέσω αυτού.

5. Ωoραμi:νovτις υδΡOyoνάνtΊραxις ΚΟΙ παραμένουσες (m βloσωρ~ίισψες OpyOV1Ki:I; τοςll:ές οuσ1ες.

6. KuovlovXtI; ενώσεις,

7: Μέταλλα 0:01 ενώσεις τouι;.

8. Λρσινlκό και ενώσεις 10U.

10. Υλικά οι: αl.:ιρημα.

11. Οιισϊις ιιου σνμβάλλΟVΥ σιo~ ευτροφισμό (ιδίως νnρlo:ές και φωσφορικές ενιJooς).

12. Οuσίες 1tOU επηρεάΙουν δuσμενώς το 1σο(ίιγισ otuyόYou (α/1 μnσρσtιν να μετρηθούν χΡησΨΟ1l01ώντας παραμέτροιις,

όnως BOD. COΟ dn).

-,

.,
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!7.7. Περίληψη των μέψων "ου λαμβάνovιαι σύμφωνα μι: --:ο άρθρο Ι6 για ης oυσU:ς npOlrpaIinηtat.

7.8. Περίληψη των μέψων που λαμβΆVovιαι Ύ1α να ΠΡOληφ&ΊΙV ή να μειωθούν οι εll1πτώσεις των ρυlκlVtικών ατu·

χημσιων.

7.9. r Πφίληψη των μέψων IIOU λαμβάνovιαι δυνάμει του άρθρου ]J ιιαΡάγραφος 5 Υ'α υδοηκά συσιήμOlα τα οποία

είναι αιιίθαvo ~α mllίoxouv τους Olόχους του άρθρου 4.

7.]0. Λιmoμέpειες των σvμιιληρωμOlΙKών μέψων ιιου κρίνovιαι αναγκαία για να τηρηθούν οι lα/θορΙζόμενοι ιιεριβαλ-

λοντικοί στόχφ. ' •
•

7.Ι Ι :Λεπτομέρειες των μhρων ιιοιι -λαμβάνσνιαι για να αIIoφ~()εί η αύξηση της ριJιιανσης των 3αλάσσιων υδάτων

σύμφωνο με το όρθρο] 1 παράγραφος 6.

8. . Μητρώο 1ων τυχόν λιmoμερέσιε;'ν προγραμμάτων και σχtδίων διαχείρισης για lΗV'mplOxΉ λεκάνης 'αιιορροής
ιιοταμOV. τα onοία αφορούν ιδίως υnαλεKά"ες, τoμεiς, α/μΟ1α ή τύπους ιιδάτων. καθ;ς και.lΙφϊληψη του περιε

χομένου τοιις.

. 9. Περίληψη των μέψω~ ιιου λαμβά"ovιαι για τη" τιληροφόρηση τοιι κοινού και τη διαβούλευση, toινunOΤrλropbtUIV
τους και των ΣVVΑKόλOιι&ιν ψοπonοιήσεων των σχεδϊων.

]0. Κατάλογο των αρμόδιων αρχώ" σύμφωνο με το ιιαράρτημα Ι.

11. Τα σημεία ιπαφής 1((1Ι τις διαδικασίες Υ'α την ιιρομή3εια των ιγγράφων ιιου χρησiμευσαν ως υπόβαθρο και των

ατοιχΙ;;ων που αVΑφέρσνιαl σιο άρθρο Ι4 lΙαράγραφος Ι. lδϊως δε λrnιoμφσες των μέψων rλi:yχoυ ιιου 3εσnίζo

νιαι σύμφωνα με το άρθρο Ι Ι παράγραφος) σιοιχεία Q .ι:;αι 3). ι:;α3ώι; 1(01 των πpαyμαlΙKών δεδομένων ιιαρα.

κολοίι8ησης ιιου ουλλέΥονιαl σύμφωνα με το όρθρο 8 ι:;αl το ιιαράρτημα ν"

Β. Η ιιρώτη ενημέρωση του σχεδίου διαxriριoης δεώνης απορροής πΟΤαμσύ και όλες οι ειιόμενες ενημερώσεις ιιρi:nει ειιϊοης
να ιιεριλoμβάvoυν:

ι Περίληψη των τυχόν αλλαγών ή ενημερώσεων από τη δημoσiευση της ιιροηγούμενης έκδοσης του σχεδίου διαχείρισης

λεκάνης απορροής ιιοταμού, σvμ:ιερIλαμβανσμi:νιt< περίληψης των ειιισκοπήοεων που γίνσνιαl σύμφωνα με το

άρθρο 4 παράγραφοι 4. S. 6 και 7.

2. ΕκΊίμηση της προόδου προς την (IIϊτεu~η των περιβαλλοντικών σιόχων, σvμ:ιερIλαμβovoμένης της παρουσίασης των

α:ιοπλωμάτων της παρακολούθησης Kαlά την ιιερίοδο του προηγούμενου σχεδίου υπό μορφή χάρτη. και διευκρινί

σεις για τους περιβαλλοντικούς σιόχους ιιου δεν σmεύXθηKOV.

3. Περίληψη των ΤUXόν μέτρων που εϊχαν προβλεφθεί σιην προηγσύμενη έκδοση τοll οχιδϊου διαχείρισης λαiινης

ιmoρρoής ποταμού τα onοία δεν εφαρμόσιηKαv, και ΣXrιΙKές διευκρινίσεις.

4. Περίληψη των ιιρό03rιων ενδιάμεσων μέψων ιιοιι Οωιιίσιηκον σύμφωνα με το άρθρο 11 ιιαράγΡαφος 5 μετά τη

δημοσίευση της προηγούμενης έκδοσης τοll σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.

J
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ΠΑΡΑΡ.ΤΗΜΑ νιι

ΣΧΕΔΙΑ ΔIΑΧΕιΡIΣΗΣ ι\ΕΚλΝΗΣ λπσΡΡΟΗΣ ΠΟΤλΜΟΥ

λ. Τα σχίδlΟ διιιχιίΡ1σψ; λεκάνης α;IΟΡΡοής ποταμο,) "aλVf1t01JY τα αι;όλοv3α στοιχάα:

1. Γιvιι;ή π~plγpαφή των x"pα~ηplσTlι;ών υι<; πφlΟχής &.ι:άνης ιrnoppoής ποταμού, η olloia αnoιππoι σύμφωνα με
10 άΡ3Ρο S και 10 παράρτημα 11. Η περιγραφή OlJ1ij 11φιλαμβάνει:

1.1. Γιο τα (t'I1φ&νε10Ι;1ι υδατα:=:-

χάρτες της θέσης ι:οι. των ορίων των ιιδoηKών-σuσι:ημά't"",.

xIιpitt των 01K01ItPIOXIdV και τύπων συστημάτων lJIιφιινιιαι:ών υδάτων εντός "όθε περιοχής λεκάνης aΠΟΡΡοής

ποταμού,

προσδιορισμό των σu..{lfJιo:ώv αναφοράς γιο.:ιους τUτ10vς oνσtημάτων rn1φovt.10KYV υδάτων.

,
1.2. Γιο τα υπάγlΙΟ ύδατα:

- χάΡΠς της θέσης 1;01 των ορίων των σvσιημάτων lJιιόΥοων υδάtων.

2. Περίληψη των σημαντιι;ών πιέσεων κοι σΗlπώσιων "ου ασι:oVν οι ov3pώnl'o'(t δρασιηριόΤη1ις γιο την (α/άοταοΙ}

τωv rnιφοVl:1ακι::.v και τωv unόytlldV υOOτωv, σuμΠεΡιλαμ(Χιvoμαωv:

ενός ι;noλOYJσpo.:. της pojn(l';Gl]C από OI]μιιαιdς n'Jytc,

ενός υ:ταλαγΙσΡαύ της pojnαvOl]c από διάχυιες ",\Υές. σuμπιρ,λαμβαvαμίνης μιας ΠεΡίλ'\ψ,\ς της χρήOl]ς της

γ,\ς,

ενός υπoλovισpoύ των nltOWV που αοκούνταl oτηv ποοοτική KmIιoτoOl] του νερού, συμπtριλαμβrnιoμίνης

τ,\ς.υδρολ,\ψίας,

μιας ανάλυσης άλλων εnιnτώ<ιιωv των ov3PώlllYωV δραστηριοτήτων για την KmIιmoOI] του νεραύ.

J. Προσδ10ριομό ι;αι x0p10VPάφrιOl] των ιιροοτστιυόμενωv 1Iεp10xΏV, όιιως αιιαπείται αίιμφωvα με το άρθρο 6 και τα

lιαΡάρτ,\μα ιν.

4. ΧάΡτ,\ των δll::τύωv r.αpαKoλoύl},\OI]ς 1Ι0υ αυylφoταύvται για τους οι;οπαίις του άρθρου 8 και του ιιαραρτή·

μστος ν και lIopouoiOOl]. υιιό μορφή χάΡτ,\, των απmtλεσΡά'fωv τωv IIpoyραμμά'fωv παpm:ολού8ηOl]ς που

εφαρμόζονται διιVΆμει τωv διστάζιωv αυιι::.v Υια τηv KOlIιoτoOl]:

4.2. Των υιιόγειωv υδάτωv (χημική ι;αι 1Ι0αοτική).

4.J. Τωv ιιροσtοτευόμενωv πφIΟΧι::.v.

5. KmIιλoyo τωv ΠεΡ1βαλ/οvtlΚι::.v στόχωv 1Ι0υ Kα30ρiζoVΙα1 δυ'liψει του άρθρου 4 για τα επιφανειακά ύδατα, τα

U11όyuo ύδατα και τις προστατευόμενες lιφιοχές, συμπεριλαμβανομένων, lδϊω.ς τωv πφlστάση':Ν "(mb τις olloiεc

εφαρμiισ3ιιKε το άρθρο 4, lιαράΥΡαφΟI 4, 5, 6 και 7 κα3ώς και των σχπικι::.ν πλ,\ΡOφop1ΏV 1Ι0υ olloltOojVΤOI

δυνάμει του άρθρου αυιού.

6. Πφίληψη της 01ι;οvt>μlκής oνάλuOl]c τ,\ς χρήOl]ς ύδατος, όπως απαπclταl σίιμφωvα με το άρ3ρο 5 και το

παράρτημα ΠΙ

7. Πφίλ,\ψη του ή των ιιρογραμμάτων μέτρων που (Iεσr.ίζOVTαl δυνάμει του άρθρου Ι 1. σιιμπφlλαμβαναμί.vων των

τρόπων μι τους οποίους θα rnl'tttIX&ίoν ΟΙ ατόχοl που ι;α\lopίζoνται δυνάμει του άρθρου 4.

7.1. Πφίλ,\ψη των μέτρων που απαποίινταl για τrιv εφαρμογή της ΚQ1vοτικής voμ03εοίας ylO τrιv ιιροστασία των

υδάτwv.

7.2. Έκ3ιο'\ των πpαΚ'tlKΏV μέτρων 1Ι0υ λαμβάvovtαι για την εφαρμογή της αρχής της αviικτ,\OI]ς του κόστους της

χρήοης ύδατος αίιμφωvα με τα άρθρο 9.

7. J, Πφiληψ,\ τωv μέψωv παυ λαμβίινOVΙαl για να τηΡη\}ούv αι απαlτήοιις του άρθρου 7.

7.4. Πφiληψ,\ τωv rλέΥχωv τ,\ς υδρολ,\ψίας ι;αι της Kσταφάτησqς νερού, σιιμπφιλαμβανομέο.ης ανοφαράς στα μ,\τρώα

και στα στOlχtία τωv ΙU:Ριmώm:ωv κατά τις OIlOitc παραχωΡή8ηκov ΙΙαφέαεις δUVΆμεl ταυ άρθρου 1Ι J1Opά.

γραφος J ατοιχείο ε).

7.5. Πφίληψ,\ των ελέΥχωv παυ δlενφγOιίνtαl για τις αιιορρίψεις από ΟΙ]μtιαclς ιιrιYΈς και άλ/ες δραστηριότητες ΟΙ

0J10in; rnqpεIιtouv tqv KalIισmOl] του νερού αίιμφωvα με το άρθρο 1Ι παράγραφος J αΤΟIΧΟΟ ζ) και 3).

7.6. Προοδιοριομός των IItplmώotwv κατά τις or.οίες rnnpIιII,\oαν αιιευθεiας αnoρρϊψας σίιμφω'olQ με το άρθρο 11
παράγραφος J ατοιχείο ι).

22.12.2000
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•

•

18. .Καλή Ια/τάσταση επιφαv1:ιιu:ών υδάτων.: η κατάσταση επιφα

νειακού υδaτιKoύ συστήματος που χαρακτηρίζιταl τουλάχι

στον .καλή., τόσο από οικολογική όσο Ια/Ι από XΗpl);ij

άποψη.

19.•Κατάσταση unoytlUII υδάτων.; η συνολική έκφραση της

κατάστασης υπογείου υδατικού συστήματος, πο\/ καθορίζεται

από τις χαμηλότερες τιμtς της ποσοτικής ΙCΙ:ΙI της χημικής ΤΟ\/

κατάσ"!"ασης.

20. .Καλή κατάσταση υπόγrιων \/δάτων.: η κατάσταση υπόγrιoυ

υδατικού συστήμσιος που- χαρακτηρίζεται τουλάχιστον

.καλή., τόσο από ποσοτική 000 και από χημική άποψη.

21. 'OIK~λoγΙKή .κατάστo.D1l'~ .. η ποιοτική έκφραση της

-διάρ1:ίρωσηζ mίτ/ς'"'λειτ~pγίας υδάτινων οικοσυστημάτων
που σuvδέοvrαl μι: επιφανειακά ύδατα, η oπoiα τα~νoμt:ίται

σύμφωνα μι: το παράρτημα V.

22.•Καλή οικολογική κατάσταση.; η κατάσταση tνός συστήματος

επιφανειακών υδάτων το οποίο "(atlIIOpεhol κατ' αυτόν τον

τρόπο σίιμφωνα με το παράρτημα V.

23. ·Καλό οικολογικό δυναμικό.: η κατάσταση tνός ιδιαίτερα

τροποποιημένου ή τεχνητού υδanκού συστήματος, το οποίο

τα~ινoμείται κατ' αιπόν τον τρόπο σύμφωνα με τις σχετικές

διατά~εις του παραρτήματος V.

24.•Καλή χημική κατάσταση επlφQ\l[\ακών υδάτων.: η χημική

κατάσταση που απαιτείται για την επίτε\/ξη των περτβαλλο

vrικών στόχων για τα επιφανειακά ύδσια, οι οποίοι καθορί

ζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), δηλαδή η

χημική κατάσταση που έχει επιτύχει ένα σύστημα επιφα

νειακών υδάτων, στο οποίο οι συγκεντρώσεις ρύπων δεν υπερ

βαίνο\/ν τα πρότνττα περιβαλλοvrικής ποιότφας τα οποία ορί.

ζοvrαι στο παράρτημα ΙΧ και δ\/νάμει της παραγράφου 7 το\/

άρθρου 16, ιcι:ιθώς και δυνάμει άλλων σuvαφών κοινοτικών

νομσθετημάτων που θεσπίζουν ποιοτικά πφιβαλλοvnιcά

πρότυπα σε κοινοτικό επίπεδο.

25.•Καλή χημική κατάσταση υπόγrιων υδάτων.; η χημτκή

κατάσταση συστήματος υπόγειων υδάτων, η οποία πληροί

όλο\/ς το\/ς όρους του πίνακα 2.3.2 του παραρτήματος V.

26.•Ποσοτική κατάσταση.; η έκφραση του βαθμού στον οποίο

ένα σύστημα lJJ1όγειων \/δάτων επηρεάζιται από άμεσες και

έμμεσες αvrλήσεις.

27. .Διαθέσιμοl πόροι vπόγειων \/δάτων.: ο μακροπρόθεσμος

μtσoς ετήσιος pv8μός γενικής αναψοφοδότησης tνός

συστήματος υπόγειων υδάτων μt:ίoν τον μακροπρόθεσμο μtσo

ετήσιο ρυθμό ροής πο\/ απαιτείται για την εππε\/tη των στό

χων οικολογικής ποιότφας για τα συναφή επιφ(t\l[\ακά ύδατα

οι οποίοι ορίζοvrαι στο άρθρο 4, για την αποφυγή

οιασδήποτε σημαvnκής μt:ίωσης της οικολογικής ιcι:ιτάστασης

των υδάτων αιπών και για την αποφυγή οιασδήποτε σημα

vrικής ζημίας των σ\lllαφών χερσαίων οικοσυστημάτων.

28. .Καλή ποσοτική κατάσιαση.: η Kατάσrαση που ορίζεται στον

πίνακα 2.1.2 του παραρτήματος V.

29.• Επικίνδυνες ουσίες.; ουσίες ή ομάδες ουσιών που είναι

τοl;lκές, σταθερές και επψρεπείς σε βlOΣUσσώpευση, καθώς

και άλλες ουσίες ή ομάδες ουσιών που δημιουργούν ανάλογο

βαθμό.ανησυχίας.

,
30. .Oυσίε.t- προτεραιότητας.; ο\/σίες ΠΟ\/ καθορίζοvrαι σύμφωνq

με το άρθρο 16 παράγραφος 2 κατ anapIθPOίIvral στο

παράρτημα Χ. ~εταζύ των ουσιών ι:wτών υπάρχουν ·επικiν:

δυνες -ουσίες προτεραιότητας., δηλαδή ουσίες καθοριζόμενες

σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφΟ! 3 και 6, για τις οποίες

πρrnει να ληφθούν μhρα σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγρα

φοι 1 tol8.

- . 31. .Ρύπος.; κάθε oυσiα πο\/ εμπεριέχει τον κίνδυνο να προ·

καλέσει ρύπανση, lδτως αυτές που απαριθμούνται στο

παράρτημα ΥΗ],

32.•Απευθείας απόρριψη στα υπόγαα ύδατα.: απόρριψη ρύπων

στα υπόγεια ύδατα χωρίς να διαπεράσουν το έδαφος ή το

υπέδαφος.

33.•Ρύπανση.; η, ΣUνσιεία ανθρώπινων δραστηρωτήτων, άμεση ή

έμμεση εισαγωγή, σιOll αέρα, το νερό ή το έδαφος, ουσιών ή

θερμότητας πο\/ μπορούν να είναι επιζήμια για την υγεία του

ανθρώπου ή για την ποιότητα των υδατικών οικοσυστημάτων

ή των χερσαίων οικοσυστημάτων που εl;αΡτώvrαl άμεσα από

υδanκά οικοσυστήματα, συντελούν στη φθορά υλικής lδιο

κτησίας, ή επηρεάζουν δυσμενώς ή παρεμβαίνουν σε λnτουr

γU:ς αναψυχής ή σε λοιπές νόμιμες χρήσεις του

nεpIβOλλovro!;.

34. .Περιβαλλοντικοί στόχοι.: οι στόχοι πο\/ θεσπ!ζει το άρθρο 4.

35. ,Ποιοτικό περιβαλλοvrl);ό πρότιmo.; η σι.ιγκέντρωση, στο

νερό, το ίζημα ή το βιόκοσμο, σ\/γκεKptμένoυ pίmoυ ή

ομάδας ρύπων της οποίας δεν πρrnει να σημειώνεται

υπέρβαση, ώστε να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και

το περιβάλλον.

36. .Συνδυασμi:νη προσέγγιση.; ο έλεγχος των απορρίψεων Ια/Ι

των omομπών σια επιφανειακά ύδατα σύμφuνα με την

προσέγγιση που ο::τίθεταl σιο άρθρο 10.

37. .Νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κcnρνάλωση.: η ίδια

i:ννoια όπως και στην οδηγία 80/778/ΕΟΚ, όπως τροπο

ποιήθηκε από την οδηγία 98f83/EK.

38.•Υπηρεσίες ύδατος.; όλες οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν,

για τα ιιοικοκ\/ριά, τις δημόσιες υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε

οικονομική δραστηριότητα:

α) άvrληση, κατακράτηση, απ08ήKεvση, επΙ:«ργασία και δια

νομή επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων-
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β) εγκαταστάσεις συλλογής ::αι επε~εργασiaς λυμάτων, οι

οποίες στη συνέχεια πραγματοποιούν απορρίψεις σε επι

φανειακά ύδατα.

39. -Χρήση ύδατος.: ιιπηΡεσίες ύδατος μαζί με oπ~ιαδήπoτε άλλη

'δραΟτ/ριότητα που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άΡ8ρο 5
και το παράρτημα [J και η οποία έχει σημαντlι:ές επυrrώσεις

Οτ/ν κατάσταση των υδάτων.

.
Η έννοια αιrrή έχει εφαρμογή για τους ΣXoπOUι; του άρ()ρου
1 και της οικονομικής ανάλυσης 110υ διεξάγεται σιJμφωνα με

-το άρ3ρο 5 και το παράρτημα 111 στοιχείο β).

49.•0ριακές τιμές ει::noμπής.: η μάζα. εκφρασμένη σε σχέση με

ορισμένες ειδικές παραμέτρους, η σιιγκΜρωση ή/και q
οτάθμη μιας ει::noμπής, της. οποίας δεν επιτρi:πεταl q
υπέρβαση κατά τη διάρκεια μιας ή πrρισσOΤέρων συγκε

κριμένων χρονικών περιόδω\l" Οριαι:ές τιμές οοτομπής

μπορούν επίσης να ορίζονται και για σιιγKrι:ριμένες ομάδες,

OΙKOγi:νειες ή κατηγορίες ουσιών, lδΙως δε όσες προσδιορίζο

νται στο άρ8ρο Ι6,

Οι ορlαι:ές τιμές ει:πομπής ουσιών ισχ,ύουν κανονικά στο

σημείο όπου ΟΙ εκπομπές βγαίνοιιν απο την rγκατάστασq,

χωρίς να υπολογίζεται, για τον προσδιορισμό τους, η τιιχόν

αραίωσή τους. Όσον αφορά τις έμμεσες απορρίψεις στο νερό,

οι [Πιπτώσεις ενός σταθμοΙί επεξεργασίας λυμάτων μπορούν

να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό των οριακών

τιμών ει::noμπής της συγκεκριμένης εγκα/άσrασης, υπό την

προυπόθεση ότι κατοχυρώνεται ισοδύναμο επmεδο προστα·

σίας του όλου περιβάλλοντος και ότι δεν γεννώνται

μεγαλύτερα ρυπαντικά φορτία για το περιβάλλον.

41. 'Ελεγχοι οοτομπών.: έλεγχοι οι οποίοι απαιτούν περιορισμό

μιας συγκεκριμένης ει::noμπής, Π.χ, μια οριακή τιμή οοιομπής,

ή ΟΙ οποίοι ορίζουν, κατ' άλλο τρόπο, όρια ή σιινθήκες για

τις επιπτώσεις, τη φύση ή άλλα χαρακτηριστικά μιας

εκπομπής ή τις σιινθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν τις

ο:πομπές. Η χρήση του όρου -έλι:Ύχος οοτομπών. στην

παρούσα οδqγία, σε σχέση με τις διατάξεις οποιασδήποτε

άλλης οδqγίας, δεν μπορεί να θεωρείται ως νi::α ερμqνεία των

διατάξεων αυτών.

Συντονισμός διοικητικών ριι3μίσεων σε περιοχές λαανης

απορροής ηοταμοίι

1. Τα κράτη μέλΙ] ηροσδιορίζοιιν τις επί μέροιις λι:ι:άνες

απορροής ποταμού στο εθνικό τοιις έδαφος ι:αι, για τοιις σκοπαΊς

της παροΙίσας οδqγίας, τις υπάγουν σε σιψέροιις περιοχές λεκάνης

απορροής ποταμού, Οι μικρές λεκάνες απορροής ποταμοΙί rvδε

χομένως συνδυάζονται με μrγαλύτερες λαάνες απορροής ποταμού

ή ενώνονται με γειτονlι:ές μικρές λει:lινες απορροής ποταμού για

το σχηματισμό σιψέρους περιοχών λαάνης απορροής ποταμού,

όποιι ενδείκνιιταl. Όταν τα υπόγrια ύδατα δrν ακολοιιθούν πλήρως

μια συγκεκριμένη λι:ι:άνη απορροής ποταμού, τα εν λόγω Ιίδατα

προσδιορίζονται και ιιπάγονταl στην πλησιέστερη ή την προσφορό.

τερη περιοχή λει:άνης απορροής ποταμού. Τα παράκτια ύδατα

προσδιορίζονται Ι(αι ιιπάγονταl στην ή τις πλησιέστερες ή προσφο

ρότερες περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζοιιν τις κατάλληλες διοικητικές

ριι8μίσεις, σιιμπrριλαμβανoμένOυ του προσδιορισμοΙί της

κατάλληλης αρμόδιας αρχής, για την rφαpμOγή των κανόνων της

παρούσας οδqγίας μέσα σε ι:άθε περιοχή λι:ι:άνης απορροής

ποταμού στο έδαφός τους.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι λεκάνες απορροής

ποταμού ποιι καλύπτουν εδάφΙ] περισσότερων του ενός κρατών

μελών ιιπάγονται σε μια δ~ περιοχή λεκάνης απορροής

ποταμού. Όταν το ζητήσοιιν τα;εμπλι:ι:όμενα κράτη μέλη, η, Επι

τροπή ενεργεί για νά διειικολιινθεί η υπαγωγή σnς-διriWείς όιιτές

περιοχές ~Kάνης απορροής ποταμού.

~ Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζrι τις κατάλλqλες διοιl(ητικές pUΘμί

σεις, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της ι:ατάλληλης

αρμόδιας αρχής, για την εφαρμογή των I((IYΌVΩν της παροΙίσας

οδηγίας σε όπσια τμήματα διεθνούς περιοχής λεl(άνης- απορροής

ποταμού κείνται στο έδαφός του,

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζοιιν ότι οι απαι:rήσεις της παρούσας

οδηγίας για την επίτευξη των περιβαλλονnκών στόχων που τίθενται

δυνάμει τοιι άρ3ρου 4, και ειδικότερα όλα τα προγράμματα

μέτρων, σvvι:OνίζOVΤαl για την όλη περιοχή- λι:ι:άνης απορροής

ττοταμού. Για τις διε\Νείς περιοχές λαάνης απορροής ποταμού, το

συντονισμό εξασφαλίζοιιν τα ενδιαφερόμενα Ι(ράτη μέλη από

κοινού και μπορούν, για το σκοπό αυτό, να χρησιμοποιούν τις

υφιστάμενες δομές που αττopρioιιν από διε\}νείς σιιμφωνίι:ς, Όταν

το ζητήσοιιν τα εμπλει:όμενσ κράτη μέλη, η Επιτροπή ενεργεί για

να διευκολύνει τον l(α30ρισμό των προγραμμάτων μέτρων.

5. Όταν μια περιοχή λι:ι:άνης απορροής ποταμού εκτείνεται

πέραν τοιι εδάφους της Κοινότητας, το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη

μέλη σιιζητεί τον πρέποντα σιιvτoνισμό με τα οικεία τρίτα κράτη,

προl(ειμίνου να επιτευχθοΙίν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας σ'

ολόκληρη την περιοχή λι:ι:άνης απορροής ποταμού, Τα κράτη μέλη

μεριμνούν για την εφαρμογή των κανόνων της naf}Ouoa>; οδηγίας

στο έδαφός τους.

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζοιιν i:ναν ιιπάρχοντα

ε\}νικό ή διclNή οργανισμό ως αρμόδια αρχή για τοιις σκοπούς της

παρούσας οδηγίας.

7, Τα κράτη μέλΙ] προσδιορίζουν την αρμόδια αρχή ως την ημε-

ρομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 24.

8. Το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομqνία που αναφέρεται

στο άρ8ρο 24, τα κράτη μέλΙ] διαβιβάζουν Οτ/ν Επιτροπή τον

κατάλογο με τις αρμόδlfζ αρχές τους, καθώς 1((11 με τις αρμόδlfζ

αρχές όλων των διε&νών οργανισμών στους οποίοιις μετi:χoυν. Για

κάθε αρμόδια αρχή παρέχονται οι πληροφορίες που ορίζονται στο

παράρτημα Ι

9. Τα κράτη μέλη ενημερώνοιιν την Εττιτροπή για οποιεσδήπσι:ε

αλλαγές στις πλqροφοΡίες που παρέχονται σύμφωνα με την

τταράγραφο 8, σε τρεις μήνες αττό την i:ναρζη ισχύος της αλλαγής.
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Άρ[}Ρο 4

ΠφιβαλλΟΥΗΚΟΙ στόχοι

t. ΠjΚ)Kεlμ(w>υ;να καταστούν λειτουργΙΧά τα προγράμματα για
τη λήΨΓ1 μέτρων που ro[}Opitovrat στα σχέδιά διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού: ..
α} για τα επιφ.1lνειακά ύ&ατα

~

ί) τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα- αναγκαία μέτρα για-την

πρόληψ!.] της υποβάθμισης της κατάστασης όλων των

συστημάτων επιφανειακών υδάτων. με την mι~ύλα~η της

εφαρμογής των παραγράφων 6 και 7 και μ..την επιφύλαζη

της παραγράφου 8·

ii) τα κράτη μiλη προστατεύουν, αναβαθμίζουν και αποκαθι

στούν όλα τα συστήμστα των επιφανειακών υδάτων, με την

mlφύλα~η της εφαρμογής του σημείου iίi) για τα τεχνητα,

και ιδιαιτέρως ΤjΚ)TIOΠOιημένα υδατικά συστήματα, με

σκοπό την επίτευ~η μιας καλής καταστασης των

mιφανειω::ών υδάτων το αργότερο δεκαπέντε έτη μετά την

ημερομηνία έναp~ης ισχύος της παρούσας οδηγίαι;,

σύμφωνα με τις διαταφς του παραρτήματος ν, με την

rnιφύλαξ:η της εφαρμογής των παρατάσεων που

καθΟΡίζόνrαι σύμφωνα με την παραγΡαφο 4 και της

εφαρμογής των παραγράφων 5, 6 και 7 και με την

σιιφύλα~η της παραγράφου 8·

ίίί) τα κράτη μέλη προσιατεύουν και αναβαθμίζουν όλα τα

τεχνητά, και ιδιωτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα.

με σκοπό την επίτευ~η καλού οικολογικού δυναμικού και

καλής χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων, το

αργότερο δααπέvτε έτη από την ημερομηνία έναρ~ης

ισχύος της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τις διατάφς

του παραρτήματος ν, με την επιφύλαζη της εφαρμογής

των παρατάοεων που καθορίζονται σύμφωνα με την

παράγραφο 4 και της εφαρμογής των παραγράφων 5, 6
και 7 και με την επιφύλα~η της παραγράφου 8'

ίν) τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα

με το άρθρο Ι6 παράγραφοι 1 και 8, με στόχο την προ

οδευτική μείωση της ρύπανσης από τις ουσίες πpσrεpαι

ό'rηtαι; και την παύσl] ή τη σταδιακή dάλειψη των

εκπομπών, των απορρίψεων και των διαρροών επικινδύνων

ουσιών πpoτtραιότητας,

με την σιιφύλαl;η των σχετικών δlt1Nών σuμφωνιών που

avaflρovrm στο άρθρο 1 για τα ε.νδιαφιρόμε.να μipη'

β) για τα υπόγεια ύδατα

i) τα κράΊη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να

προληφθεί ή να περιορισ8εί η δισχέτευση ρύπων στα υπό

γεια ύδατα και να προληφ3εί η υποβαθμιση της κατά

σιασης όλων των συστημάτων των υπόγειων υδάτων, με

την επιφύλα~ της εφαρμογής των παραγράφων 6 και 7
και με την επιφύλαl;η της παραγράφου 8 του παρόvrος

άρθρου, καθώς και με την επιφύλαl;η της εφαρμογής του

άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχείο ι),

ίί) τα κΡατη μiλη προσιατεύουν, αναβαθμίζΟ'Jν και αποκαθι

στούν όλα τα συστήματα των υπόγειων υδάτων, διασφαλί

ζουν ισορροπία μετα~ύ της άvrλησης και της ανσrρoφoδό

τηοης των υπόγειων υδάτων, με σιόχο την επίτευ~ καλής

κατάσωσης των υπόγειων υδάΊων το αργότερο δεκαπέντε

έτη αr.ό την ημερομηνία έναp~ης ισχύος: της παρούσας

οδηγίας, σύμφωνα με τις διατάφς του παραρτήματος ν,

με την επιφύλα~η της εφαρμογής των παρατασεων που

ro[}opitovrat σύμφωνα με την παράγραφο 4 και της

εφαρμογής των παραγράφων 5. 6 και 7 και με την

επιφUΛα~η της παραγράφου 8· του παρόντος άρθρου,

Kα8ι:iς και με την αnφύλα~η της εφαpμoγ~ς του άΡ3ρου

11 παράγραφος 3' στοιχείο Q'

.
ίii) τα κράτη μiλη εφαρμόζουν τα "αναγκαία μέτρα για την

ανασφοφή κάθε σημαvrικής και έμμονης ανοδικής τάσης

συγκέντρωσης οιουδήποτε ρύΠΟύ. η οποία oφεiλεται σε

ανθρώπινη δραστηριότητα πρoκiιμένoυ να μειωθεί προ

οδευτικά η ρύπανση των υπόγειων υδάτων. _

Τα μέτρα για την επίτι:u~η της αναστροφής της τάσης

εφαρμόζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 4 και 5
του;άρ8ρου 17. λαμβάνοντας υπόψη τα εφαρμοστέα πρό

τυπα που ατί[}tvIαι στη σχετική. κοινοτική νομοθεσία. με

την επιφύλαζη της εφαρμογής των παραγράφων 6 και 7
και την mlφύλαl;η της παραγράφου 8·

γ) για τις προστατευόμενες περιοχές

Τα κράτη μέλη συμμορφούνται με όλα τα πρότυπα και τους

στόχους το αργότερο δεKαπi:ντε έτη μετά την ημερομηνία

iναp~ς ισχύος της παjΚ)ύσας οδηγίας, εκτός αν προβλέπεται

άλλως στην κοινοτική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία έχουν

κα[}οριστεί οι επιμέρους προστατευόμενες περιοχές.

2. Εάν ένα συγκειφφένο υδατικό σύστημα το αφojΚ)ύν δύο ή

περισσότεροι από τους στόχους της παραγράφου 1, εφαρμόζεται ο

αυστηρότεΡος στόχος.

}, Τα κράτη μiλη μπορούν να καΒορίσουν ένα σύστημα επιφα-

νειακών υδάτων ως τεχνητό ή ιδιαιτέρως τροποποιημένο όταν:

α) οι αλ/αγές στα υδρομορφολογικά Xαpα1crTJpIonKIι του

συστήματος aυτoύ που είναι αναγκαίες για την επίτευ~ καλής

οικολογικής κατάστασης, θα προκαλούσαν σημαvrικές αρνη

τικές επιmώσεις;

ί) στο ευρίπερο περιβάλλοψ

ίί) σrη ναυσιπλοία, συμπεριλαμβανομίνων των λιμε.νικών εγκα

ταστασεων, ή στην αναψυχή-

Ηί) σε δραστηριότητες για τους σl<οπούς των οποίων απο

[}ηκεύεται ύδωρ, όπως η υδροδότηση, η παραγωγή υδροη

λo:rρικής ενέργειας ή η άρδευση-

ίν) σrη ρύθμιση του ύδατος. στην προστασία από πλημμύρει;,

στην cmοζήρανση εδαφών ή

ν) άλλες ε~ίσoυ σημαντικές ανθρώπινες δραστηριότητες για

τη βιώσιμη ανά."Πυ~η·
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β) οι χΡήσιμοτ στόχοι που ε~ιmηρετC'ύνται από τα τεχνητά ή τρο

ποποιημένα XαραΙCΤηρτσΠKά του υδατικού συστήματος δεν

μπορούν, λόγω τεχνικής αδυναμlας ή δυσανάλογου κόστους.

να rnπευχ8οιίν λογικά με άλλα μέσα τα οποία αποτελούν πολύ

Kαλiιτερη περιβαλλοντική rnιλογή.

Ετδική μνεiα Jou κα80ρτσμου αιrroιι και της αιτιολόγησής του

8α γίνεται σία σχέδτα διαxεiρισης λεκάνης απορροής ποταμου

_που rnιβάλλει το όρ3ρο 13 και τα οποlα ανα8εωρο!1νται ανά

ε~αετία, -

4. ΟΙ πρ08εσμίες που προβλέποντατ σrην παράγραφο 1
μπορουν να παpaτεiναvrα1 για τη σταδιακή rnίτευ!;η των στόχων

για υδατtκά συστήματα, υπό την προοπό8εση ότι δεν υποβα8μίζε

ται περαιτέρω η κατάσταση του πληττόμενου υδστικοό συστή

ματος, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλοu8ες πρoϋπ08έσnς:

α) τα φάτη μέλη διαπιστώνουν όυ δεν είναι ευλόγως δυνστόν να

rnιτευχ80uν όλες οι απαιτοΙΙμενες βελτιώσεις της κάτάστασης

του υδατtKOύ συστήμστος ενεός των πρ08εσμιών που ιω80ρί

ζοvrαι στην παράγραφο αυτή. για έναν τουλάχιστον ,από τους

ακόλοu80υς λόγους:

ί) η κλίμακα των απαιτούμενων βελτιώσεων δεν είναι. για

τεχνικούς λόγους, δυνατόν να rnnεux8ri παρά μόνο σε

χρονικό στάδια που υπερβαίνουν το χρονοδιάγραμμα'

ίί) η ολοκλήρωση των βελτιώσεων εντός του χΡονο

δταγράμματος 8α rrταν δυσανάλογα δαπανηρή'

ίίί) οι φυσικές σuν8ήKες δεν rnπρέπουν έγκαφες βελτtώσεις

στην κατάσταση του υδατικού συστήματος

β) η παράταση της πρ08εσμίας ι<αι η αντίστοιχη amoλoyia εκτί

8ενεαι ειδικά και επε~ηγoίιvrαι στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης

απορροής ποταμού, που απαιτείτατ δυνάμετ του άΡ8ρου 13-

γ) οι παρατάσεις περιορίζονται σε δυο το πολυ περαιτέρω ενη

μφώσεις του σχεδίου δταχείρισης λει::άνης απορροής πσταμού,

εκτός από τις περιπτώσεις που οι φυσικές συνt1ήKες είναι

τέτοιες ώστε οι στόχοι να μην είναι δυνατόν να εmτεuχ1}oυν

ενεός της περιόδου αυτής'

δ) το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού περι·

λαμβάνει περίληψη των μέτρων τα οποία απαπούνται σύμφωνα

με το άρ3ρο 11 και τα οποία 8εωρουντατ αναγκαία για να

φ3όσουν προοδευτικά τα υδατικά συστήματα στην

απαπούμενη κατόσταση μlσα στην παρατα8είσα πρ08εσμία,

τους λόγους για οποιαδήποτε α~ιoσημεiωτη κα8υστέρηση

εφαρμογής των εν λόγω μέτρων ια/Ι το αναμενόμενο χρο

νοδτάγραμμα για την εφαρμογή τους. Στις ενημερώσεις του

σχεδίου δw.χεφισης λεκάνης απορροής ποταμ:>ΙΙ περιλαμβάνο

νται μια rnι<n:όπηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών και μια

περίληψη των τuXόν πρόσ8ετων μέτρων.

5. Τα φlιτη μέλη μποροΙΙν να rnιδιώκουν περιβαλλοντικούς

στόχους λιγότερο αυστηρού<; από αιπούς που απαιτούνται δυνάμει

της παραγράφου 1 για συγκαριμένα υδατικά συστήματα, όταν

rnηρεάζoνται τόσο από αν8ρώnινες δραστηριότητες, όπως ορίζεται

σύμφωνα με το άΡ8Ρο 5 παράγραφος 1, ή η φυσική τους

Kατάστ~ση είναι τέτοια ώστε η rnίτεu~η των οτόχων αιπών να είναι

ανeφιιcτη ή δυσανάλογα δαπανηρή, και εφόσον πληρoίιvrαι όλες οτ

ακόλοu8ες προϋπ08έσεις:

α) οι πφtβαλλΟvr1κές ια/Ι κοτνωνικοοικονομικές ανάγκες που εζυ

πηpnοίιvrαι από την αν8ρώπινη αιπή δραστηριότητα δεν

μπορουν να εππεux80ιιν με: άλλα μέσα τα οποία απστελοΙΙν

ποΧύ KαλVτερη επιλογή για περιβαλλοντική πραιmκή, η οποία

δεν συνrnάγεται δυσανάλογο κόστος

β) τα κράτη μέλη ε!;ασφαλίζουν:

γτα τα rnιφανετακά ύδατα, ότι εππυγχάνεται το μέγιστο

δυνατό οιιωλογικό δυναμικό και η καλυτερη δuνατή

χημική κατάσταση, δεδομένων των επιπτώσεων που δεν 8α

μπορουσαν ευλόγως να έχουν απoφευx8εi λόγω της

φύσεως της αν8ρώπινης δραστηριότητας ή .της ρύπανσης,

για τα υπόγεια υδατα, τις όσο το δuνατόν λtγότερες μετα

βoλtς στην καλή κατάσταση των υπόγειων υδάτων,

δεδομένων τlι!ν επιπτώσεων που δεν 8α μπορούσαν

ευλόγως να έχουν αποφειιχ8εί λόγω της φύσεως της

αν8ρώnινης δραστηριότητας ή της ρίπιανσης

γ) δεν σημειώνεται περαιτέρω ιmoβά8μιση της κατόστασης του

πληγίντος υδατικού συστήματος

δ) η κα8ιέρωση λιγότερο αυστηρών περιβαλλοvnκών στόχων και

η αvrίστoιxη αιτιολογία επί8ενεαl ειδικό στο σχέδιο διαχεί

ρισης λεκάνης απορροής ποταμου που επιβάλλει το άρ3ρο 13,
οι δε στόχοι αιrroί ανα8εωρουνται ανά εζaετiα.

6. Προσωρινή υποβά8μιση της κατάστασης των υδατικών

συστημάτων δεν σuνισι:ά παράβαση των απαιτήσεων της παρουσας

οδηγίας εάν oφεiλεται σε περιστάσεις που απορρέΟ\Ν από φυοικά

αίτια ή από ανωτέρα βία και είναι ε~αιρετΙKές ή δα 8α μποροΙΙσαν

ευλόγως να έχΟ\Ν προβλεφ3εί, ιδίως ακραίες πλημμύρες και παpa

τεταμi:vι:ς ζηρασίες, ή εάν oφεiλεται σε περιστάσεις λόγω ατu

χημάτων οι οποίες δεν 3α μπορουσαν ευλόγως να έχουν προβλε·

φ3εi, εφόσον πληΡOιίvrαι όλες οι ακόλοu8ες ΠΡΟΟ1'Ι08έσεις:

α) λαμβάνοντατ όλιJ. τα πρακτικώς εφικτά μέτρα για να προληφ3εί

η nεparrέpw ιmoβlι8μιση της κατάστασης και για να μην ιmo

νoμευ8εi η επίτευ~η των στόχων της παρούσας οδηγίας σε

άλλα υδατικά συστήματα που δεν 8ίγονται από τις περιστάσεις

αιπές
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β) το σχέδιο διαxrίρισης λεκάνης απορροης πσταμού αναφέρει

τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να κηρύσσονται οι

απρόβλιmες η εζαφετικές αυτές περιστάσεις, συμπεριλαμβα

νoΜΊVΗς της θέσπισης των κατάλληλων δεικτων-

γ) τα μhρα που πρέπει να λαμβάνοΥΤαι στις εζαφετιdo; αυτές

περιστάσεις περιλαμβάνΟΥΤαι στο πf)όγραμμα μhρων και δεν

θα υπονομεύσουν την αποκατάσταση της ποιότητας του υδα·

τικού συσrηματoς μετά τη ληξη::ων περιστάσεων·

δ) οι επιτπώσεις των εξαφπικών περιστάσεων η των περ~άσεων

που δεν θα μπορούσαν ευλόγως να έχουν ΠjJOβλεφ{}εί επι-

:..- O1CοπούΥΤαι πησίως και, με την επιφύλαξη των λόγων που εΙCΤί

θεvrαι σrην παράγραφο 4 στοιχείο α), έχουν ληφ{}εί όλα τα

πρακτικώ.ς εφικτά μέτρα για την ευλόγως ταχύτερη δυνατη

αποκατάσταση του υδατικού συατημΟ1α; σrην ΚΟ1άσταση στ/ν

οποία βρισκόταν πριν από τις επιπτώσεις των περιστάσεων

αυτών και

ε) η επόμενη ενημέρωση του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης

απορροης ποταμού περιλαμβάνει περίληψη των συνεπειών των

περιστάσεων και των μhρων που rληφ{}ησαν η θα ληφθούν

σύμφωνα με τα στοιχεία α) και δ).

7. Τα κράτη μiλη δεν παραβιάζουν την παρούσα οδηγία εφό-

σον;

η αδυναμία επίτευξης καλής κατάσrασης των υπόγειων υδατων,

καλης οικολογικης Kατάσrασης η, κατά περίπτωση, καλου

οικολογικού δυναμικού η πf)όληψης της υποβάθμισης της

κατάστασης ενός συσrημ01O<; επιφανειακών η υπόγειων

υδάτων, οφείλεται σε νέες τροποποιησεις των φυσικων χαρα

"'τ/ρισnκών του συστηματος επιφανειακων υδάτων η σε μπα

βολές της στά3μης των συστημάτων υπόγειων υδάτων η

η αδυναμία πρόληψης της υποβάθμισης α"ό την άριστη στην

καλη κατάσταση ενός συστηματα; επιφανειακων υδατων είναι

απoτiλεσμα νέων αν3ρώπινων δρασιηριστητων βιωσιμης

ανάτπυξης

και εφόσον πληρoύvται όλες οι ακόλου3ες προϋπ03έσεις;

α) λαμβάνΟΥΤαι όλα τα πρακτικώς εφιαά μέτρα για το μπριασμό

των αρνητικών επιπτωσεων σrην κατάσταση του υδ<mKOύ

συστηματος

β) η αιτιολογία των τροποποιησεων η των μεταβολών ι:ιcτί3εται

ειδικά στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροης ποταμού που

rnιβάλλει το άρ3ρο ι 3, οι δε στόχοι ανα3εωρoύvιαι ανά εξαε

τία·

γ) ΟΙ λόγοι για τις τροποποιήσεις η τις μεταβολές αυ:ές υπα

γoρευovιαι επιτακτικά από το δημόσιο συμφέρον ή/και τα

οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία από την rnίτευξη

των στόχων που εξαν/έλλovται στην παράγραφο 1 υπερ

καλυτπovιαι από τα οφέλη των νέων τροποποιησεων η μπα

βολών για την υγεία των αν8ρώπων, για τη διαφύλαζη της

ασ~ειάς τους η για τη βιώσιμη ανάπτυξη και

δ} οι ευεργπικοί στόχοι τους οποίους ε!;υπηρετούν αυτές οι τρσ
ποποιησεις η μεταβολές των υδάτινων συστημάτων δεν

μπορούν για τεχνικούς λόγους η λόγω υπέρμετρου κόστους,

να επιτευχθούν με άλλα μloα που συνιστούνπσλύ Kαλίrrερη

περιβαλλOVΤΙKη επιλογη.

8. Κατά την εφαρμογη των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 τα

κράτη μέλη ,μεριμνούν ώοτε η. εφαρμογη να μην αποκλείει μονίμως

η.να μην υπονομεύει την επίτευζη των στόχων της ·παρούσας οδη

γίας σε άλλα υδΌτικά συστήματα της ίδιας περιοχης λεκάνης

απορροής ποταμού και να συμβαδίζει με την εφαρμογή άλλων κοι

νοτικων περιβαλλovιικών νομ03ετημάτων.

9. Πρέπει να ληι~oύν μhρα για να διασφαλισθεί ότι η εφαρ

μογή των νέων διατά~ων, συμπεριλαμβανoμίvης της εφαρμογης

των παραγράφων 3, 4, 5, ό και 7 εν/υάται τουλάχιστον το ίδιο

επίπεδο πρoσrασίας με την ισχύουσα KoινσnKή νομσθεσία.

Άρθρο 5

Χαρακτηριοπκα της περιοχιΊς λεκανης απορροής ποταμού,

. επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιπtωoεων των

αν3ρώmνων δραστηριοτήτων και οικονομική ανάλυση

της χρήσης ύδατος

Ι Κά3ε κράτος μiλoς εξασφαλίζει ότι, για κά3ε περιοχή

λεκόνης απορροής ποταμού ή για κά\1ε τμήμα διε\1νούς περιοχης

λεκάνης α/10ΡjJOης ποταμού το οποίο βρίσκπαι στο έδαφός του,

αναλαμβάνεται:

- ανάλυση των χαρακτηριστικών της,

επιοκόπηση των επιτπωσεων των αν3ρωπινων δραστηριστήτων

σrην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων

,"'

- οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος,

σίιμφωνα με 11<; τεχνικε.; πρoδιαγραφiς των παραρτημάτων 11 και

111, και ότι θα έχει περατω8εί το αργότερο τέσσερα έτη μtίά την

ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2. Οι αναλύσεις και επισκοπήσεις που αναφέροvrαι στην
παράγραφο Ι επανΦ:τάζονται και. εάν απαιτείται, ενημερώνονται

το αργότερο δεκατρία έτη μπά την ημεjJOμηνία έναρξης ισχίια;
της najJOίIaaI; οδηγίας, στη συνέχεια δε, ανά εξαετία.

j
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Άρ8ρο 6

Μητρώο προστατευόμενων m:ριοχών

1. Τα ιφά1η μέλη ε~ασφαλίζοlΝ τη δημτoυpγiα μητρώου ή

μητρώων όλων των περιοχών που κείνται σω εσωτερικό κά8ε

περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, οι οποίες έχουν xαρaκτηρι

σ5εί ως χΡήζουσες οδικής προστασίας βάσει ι:ιδιι::ών διατάζtων της

κοινσπκής νομοθεσίας για την προστασία των επιφανειακών και

υπόγειων υδiπων τους ή χτα τη διατήρηση των οικότοπων και των

ειδών που ΕζΟΡτώνται άμέσα από το νερό. Τα κράτη μέλη εζασφa

λίζοlΝ στl το μητρώο θα έχει _oλou.ηρω3εi το αργότερο τέσσερα

έτη μετά την ημερομηΥ\Ο bαρζης ΙOΧUoς της napOUoao; οδηγία.;.
" .

2. ΤΟ ή τα μητρώα περιλαμ.βάνοιιν όλα τα υδαηκά συστήματα

που προσδιορίζονται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 και

όλες τις ΠΡOσταΤΕVόμενει; περιοχές που "αλίιΠίΟνται από το

παράρτημα JV.

3.. Για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμοίι, το ή τα

μητρώα πρoστα~ευόμενων περτοχών ε~ι:τάζoνιαι και ενημερώνονται

ί\ρ{)Ρο 7

Ύδατα που χρησιμonοιουνται για την άντληση πόσιμου

Uδατoς

1. Σε κάθε περιοχή λεκάνης ποταμοίι, τα κράτη μέλη προσδιορί-

ζουν:

όλο. τα υδατικά συστήματα που χΡησψοποτοίινται γτα την

υδροληψία με σκοπό την ανθρώπινη ι«πανάλωση και παρtχσυν

κατά μί:σον όρο άνω των 10 m J ημερησίως ή ε~υπηρι:τoίιν

περlOσότερα από 50 άτομα και

τα υδατικά ΣUσrήματα που προορίζονται γτα τέτοια χρήση μελ

λοντικά.

Τα κράτη μέλη παρακολουθοίιν, σύμφωνα με το παράρτημα V, τα
υδατικά συοτήματα τα οποία, σύμφωνα με το παράρτημα V,
παρέχουν Ka;Q ΜWo όρο άνω των 100 mJ ημερησίως.

ι' 2. Για κά3ε υδατικό σύοτημα που προσδιορίζεται ι«πά την

παράγραφο Ι, επιπλέον της τήρησης των οτόχων του άρθρου 4
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παροίισας οδηγίας για τα

συσrήματα επιφανειακών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των ποι

οτικών προτίοπων που καθορίζονται σε κοινοτικό rnίπεδo δUΝΆμει

του άρθρου 16, τα κράτη μέλη ε~ασφαλίζOUΝ ότι, UΠό το εφαρμο

ζόμι:νο καθεοτώς επε~εργασίας του ίιδατος και σύμφωνα με την

κοινοτική νομοθεσία, το ίιδωρ που προκ&πτει πληροί τις απαιτήσεις

της οδηγίας 80!778/ΕΟΚ, όπως τροποποιή3ηκε με την οδηγία

98/83/ΕΚ.

3. Τα κράτη μtλη ε~αoφαλίζOUΝ την προσήκουσα προστασία

των προσδιοριζόμενων υδarιKών συστημάτων με σκοπό να απο

φευχ3εί η υποβά3μιση της ποιότητάς τους, έτσι ώστε να μειω3εί 10

rnίπεδo επε~εργασίας καθαρισμοίι που απαιτείται για την παραγωγή

πόσιμου ύδατος. Τα κράτη μtλη μπορούν να καθιερώνουν ζώνες

ασφαλείας για τα υδατικά αυτά συοτήματα.

Άρθρο 8

Παρακολοό3ηση της κατάστασης των επιφανειακων και των

υπόγειων υδάτων και των προστατευόμενων περιοχων

1. Τα κράτη μtλη ε~ασφαλIζσυν την κατάρτιση προγραμμάτων

για την παρακολοUf)ηση της Kaτάoτασης των υδάτων, α/στε να

υπάρχει ouvoml>ή και συνολική εικόνα της κατάοτασης των

υδάτων σε κάθε περισχή λεκάνης απορροής ποταμού:

για τα επιφανειακά ίιδατα, τα προγράμματα καλύπτουν:

ί) τον όγκο και τη στά3μη ή το ρυ3μό ροής οτο μέτρο που

αφορά την οικολογική Jα/Ι τη χημική τους κατάοταση και

το οικολογικό τους δυναμικό'

ίi) την οικολογική και τη χημική τους κατάοταση και το οικο

λογικό τους δυναμικό,

για τα υπόγεια ύδατα, τα προγράμματα Kαλίιπroυν την παρα

κολού3ηση της χημικής Jα/Ι της ποσοτικής τους κατάστασης,

για τις προοτατευόμι:νες περτοχί:ς, τα προγράμματα συμ

πληρώνονται με ης προδιαγραφί:ς που περιtχovrαι οτην κοινο

τική νομοθεσία με την οποία έχουν κα30ριοτεί οι επιμί:ρους

προστατευόμενες περιοχί:ς.

2. Τα προγράμματα αυτά τίfιενται σε εφαρμογή το αργότερο

(ζι έτη μετά την ημερομηνία έναρ~ης ισχίιος της παρούσας

οδηγίας, εκτός αν ορίζεται άλλως στην οικεία νομοθεσία. Η ως

άνω παρακολοίι3ηση nprnu να συμφωνΕί με ης απαιτησεις του

παραρτήματος V.

3. Τεχνικές προδιαγραφές και τυποποιημένες μί:30δοι για την

ανάλυση και την παρακολού3ηση της κατάοτασης των υδάτων

3εσττίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 21.

ί\ρθρο 9

Ανάκτηση κόστους για ιmηρεσtες όδατος

f
1. Τα κράτη μtλη λαμβάνουν υπόψη την αρχή της ανάκτησης

του κόστους των υπηρεσιών ύδατος. συμπεριλαμβανομένου του

κόοτους για 10 περιβάλλον και τους φυσικοός πόρους, Ι

λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ανάλυση που διεξάγεται !
σύμφωνα με το παράρτημα ΠΙ, και ειδικότερα σίιμφωνα με την

αρχή -ο ρuτταίνων πληρώνει•.
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Μέχρι το 2010, τα κράτη μέλη ΦI(Jφαλίζοuv: ,
ότι σι noλιllKi:<; τιμολόγησης του όδατος παρέχοιιν Kατάλληλ~
κίνητρα στους χρήστες γτο να χρησιμοποιούν aπoτελεσματικα Ι

τοιις υδi!τινoιις πόρους και, κατά σvνέrιtια, συμβάλλουν σrην Ι

rniτωζη των πεpιβαλλovrιKών στόχων της παροίισας οδηγίας,

Kα~άλληλη ~μβoλη των διαφόρων χρήσεων ίιδατΟζ, διαψl~ό- '11'
~ μι:νων, τουλάχιστον, σε βιoμηχανiα, νοικοκυρια και γεωρΥια,

στην ανCucτηση του κόστους των υπηpεσιων-ίιδmoς, βάσει της j

οικονομικής ανάλυσης Πα!! διενεργείται σύμφωνα με το

παράρτημα ΙΙ[ κοι ·λαμβανοντας υπόψη την αρχη '0 ρυπαίνων

πληρωνει.. . /

Τα κράτη μέλη μποροόν εν προκειμένω να συνεκτιμoΊΙV τα κοινω

V1κά, τα περιβαλλοντικά και τα οιιωνομlκα αποτελέσματα της

ανάκτησης, καθώς r.aL τις γεωγραφικές και κλιματολογιώ;:

σ~ήKες της οιι:είας πφιοχής ή περιοχών.

2. Τα κράτη μέλη αναφέρουν, στα σχέδια διαχείρισης λει:ά\.ης

απορροής ποταμού, τις προγραμματι'όμενες ενέργειες για την

εφαρμογή της παραγράφου Ι οι οποίες 5α συμβάλουν στην επί

τευ~η των περιβαλλοvrικών σrόχων της παρούσας οδηγία.;, κα3ώς

και τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδσι:ος στην ανάκτηση του

κόστους των υπηρεσιών ύδσι:α;.

3. Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει m' ουδενί τη 5έσrτιoη συγκε

κριμένων ΠΡOληπrιKών ή διορ3ωτικών μέτρων για την rniτευζη των

σroχων της παρούσας οδηγίας.

4. Τα κράτη μέλη &:ν παραβαίνουν την παροίισα οδηγία εάν

αποφαοίοουν, ούμφωνα με κα5ιερωμένες πρακτικές, να μην εφαρ

μόσουν τις διατάζεις της παραγράφου 1 δειίτερη περίοδος, και,

για το λόγο αυτόν, τις σχετικές διατάζεις της παραγράφου 2, για

μια Oυγκεκρlμi:\η δραστηριότητα χρήσης ύδατος, εφόσον τοιίτο

&:ν 5ίγει τους οκοπους και την εππευζη των στόχων της παρουοας

οδηγίας. Τα κράτη μέλη αναφέρουν τους λόγοιις για τους 0110ίους

δεν εφσρμόζουν πλήρως την παράγραφο Ι δεtίτερη περίοδος σrα

σχέδια διαχείΡlΟης λεκάνης απορροής ποταμού.

1'ιΡ5ρο 10

Η σιινδυασμi:νη πρoσi:yγιση για σημnαιdς και διαxuuς πηγiς

1. Τα κράτη μέλη εζασφαλίζουν ότι όλες οι αναφερόμενες σrην

παράγραφο 2 απσρρίψεις σε επιφανειακά ίιΟΟτα ελtγχσνrαι

σύμφωνα με τη σuνδυασμi:\η πρoσi:γγιoη που εκτί5ααι σro παρόν

άρ3ρο.

2. Τα κράτη μέλη ε~αoφαλίζoυν την Kα5ιi:ρωση ή/και εφαρμογή:

α) των ελέγχων εκπομπών βάσει των καλιίτερων δια5έσιμων

τεχνικών, ή

β) των σχετικών οριακών τιμών εlCΠOμπής, ή

γ) στην περί1Πωση διάχυτων επΙ1Πώοεων, των ελέγχων, συμπερι

λαμβανομένων, κατά περί1Πωοη, των βέλτιστων περιβαλλο

VΠKών πρακτικών,

που oρίζoνrαι:

στην οδηγία 96/61/ΕΚ τοιι Ί.υμβoUΛίOυ, της 24η~ Σεπτεμ
βρίοιι 1996, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόΧηψη και

έλεγχο της ρύπανσης (Ι),

στην οδηγία 91/271/ΕΚ του Συμβουλίου, της_ 21ης Μαίοιι

1991, για την αιεζεργασία των αστικών λυματων (1),

στην οδηγία 91/676/ΕΚ τοιι Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμ

βρίου 1991, για την προστασία των υδατων α:ιό τη

νιτρορρύΠ(IV(!η γεωργικής προέλευσης (J),

στις οδηγίες ποιι ει::δίδοvrαι κατ' εφαρμογή τοιι όρ3ρου 16
της παρούσας οδηγία.;,

στις οδηγίες Ι!ου αναφέρονται στο παράρτημα lX,

- σε οιοδήποτε άλλο σχετικό κοινοτικό νομofJέτημα,

το αργότερο δώδεκα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύα; της

παροίισας οδηγία.;, εκτός εαν ορίζεται άλλως στη σχετική νομofJε

σία.

3. Όταν ένας ποιοτικός στόχος ή ένα ΠOΙOΊlKό πρότυπο, είτε

έχει κα50ριστεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, στις οδηγίες που

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΧ, είτε σύμφωνα με οιοδήποτε άλλο

κοινοτικό νομοθέτημα, απαιτεί αυστηρότερους όρους από εκείνους

που 5α προεκυ1Παν από την εφαρμογή της παραγράφου 2,
Ka50picovraI αναλόγως και αυστηρότεροι έλεγχοι εκπομπων.

1'ιΡ3Ρο ι ι

Πρόγραμμα μέτρων

ι κα3ε κράτος μέλος μεριμνά για τη 5έσπιοη, για κά5ε περιοχή

λεκάνης απορροής ποταμου ή για το τμήμα διε&ιούς περιοχής

λεκόνης απορροής ποταμού που ευρίσκεται rνrός της επικράτειας

του, προγραμματος μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τα απoτελiσματα

των αναλυσεων ποιι απαιτoίινrαι δυνάμει του αρ3ρου S, προ

κειμένου να εππεuχ50ίιν οι στόχοι που κα50ρίζονται δυνάμει

τοιι άρθροιι 4. Τα εν λόγω προγραμματα μέτρων μποροίιν να

(ι) ΕΕ Ι 1)7 της 10.10.1996. σ. 26.
f) ΕΕ Ι 135 της 30.5.1991, σ. 40· οδηγία όf1ως τΡσπσποlήθηα (1.1:0 την

οδηγια 98/15/ΕΚ της ΕΠI1Ροπής (ΕΕ Ι 67 της 7.3.1998, σ. 29).
(J) ΕΕ Ι 375 της 31.12.1991, σ. 1.
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αναφέικινταl σε μέτρα π(>υ πρoKύπτouν από νoμoθεσlα, η οllοία

έχει θεσπισθεί σε ειΜκό επίπεδο, και KαλύπτOUΝ το σίινολο της

επικράτειας κράτους μέλους. Κατά ιιερίπτωση, ένα κράτος μέλος

μπορεί να θεσπ\ζει μtτρα που ισχύουν για όλες ης περιοχές

λεκάνης απορροής ποταμού ή/και τα τμήμοτα δτεθνών ιιεριοχων

λεκάνης αιιορροής ποταμοίι που ευρίσκονται στην επικράτειά του.

2. Κάθε πρόγραμμα μέτρων περιλαμβάνει τα <βασικά. μέτρα

που ιιροσδιορίζονταl στην παράγραφο 3 uιι, όπου αιιαιη:ίται,

.σιιμnληρωματΙKά. μέτρα.

3._ Τα .βασικίι μετρα. είναι οτ- σι:οτχειωδεις απαιτήσεις 1Ι0υ

lιρέπει να πληρούνται και συνίσι:αvι:αι;

. α) σι:α μέτρα που αποιτοίινται YΙQ την εφαρμογή της κοινσπκής

νομοθεσίας για την πρoσι:ασkι των υδάτων, συμπεριλαμβα

νομένων των μέτρων που απαιτούνται διινάμεl της νομοθεσίας

που προσδιορίζεται στο αρθρο 10 και στο μερος Α του

παραρτήματος γι·

β) σε μέτρα που κρίνονται Kατiιλληλα για τους σκοποίις του

αρθρου 9·

γ) σε μέτρα για την προαγωγή μιας αποτελεσματικής και βιωσιμης

χρήσης ίιδατος προκειμένου να μην διακυβείιεται η επίτευb]

των στόχων που ορίζονται σι:ο άρθρο 4·

δ) σε μέτρα για τη συμμόρφωση προς τις απαπήσεις του άρθjJOυ

7, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων γτα τη διαφίιλα!;η της

ποιότητας του ίιδατος προκειμένου να μειωθεί 10 επίπεδο της

επεζεργασίας καθαρισμού που αιιαιτείται για την παραγωγή

πόσιμου ύδατος

ε) σε ελtγχoυς που δτστουν την αντληση γλυκών επτφανειακών

και υπόγειων υδάτων και την κατακρατηση γλυκων εmφα

νειακων υδάτων, συμπεριλαμβανομένου μηψώου ή μητρωων

αvrλήσεων, και απαίτηση προηγούμενης άδειας για την

αvrληση και την κατακράτηση. ΟΙ έλεγχο! αυτοί επανdετάζo

νταl περιοδικώς και, εφόσον xpεlUΖεταl, ασυγχρονίζονται. Τα

κρατη μέλη μποροίιν να ε!;αφοίιν από τους εν λόγω ελέγχους

ης αντλήσεις ή τις κατακρατήσεις που δεν έχουν σημαVΠKέ'ς

επιπτώσος στην κατάσταση του ύδατος

στ) σε ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης αιιαίτησης για προ

ηγοίιμενη άδεια σχετικα με τεχνική ανατροφοδότηση ή αίιζηση

των συστημirrων υπόγειων υδάτων. Τα χρησιμοποιούμενα

υδατα μπορο&ν να npOέpXO'll"OI από οιαδήποτε mιφανοακα ή

υπόγεια υδατα, εφόσαν η χρησιμοποίηση της πηγής δεν θέτει

σε κίνδυνο την εππευ!;η των περιβαλλοντικών στόχων που

καθορίζονται για την πηγή ή το ανατραφoδoτημi:νoή αυ!;ανό

μενο σtισι:ημα υπόγειων υδirrιιιv. Οτ έλεγχοι αυτοί επανε

!;ετάζονταl περιοδικώς και, εφόσον xpειiιζεται, εκσιιΥχρονίζο

νταl,

ζ) για ης σημειακές πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να προ

KαλέσOUΝ ρίιπανση, σε απαίτηση για προηγούμενη κανονιστική

ρίιθμιση, όπως η απαγόρευση της εισόδου ρΙΙιιων σι:α ύδατα, ή

για προηγοίιμενη iιδετα, ή για καταχώρηση βασιζόμενη σε

γενικούς δεσμειοτικούς κανόνες 1Ι0υ να καθορίζουν ελtγχoυς

εκπομπών για ΤΟ\!ζ σχετικους ρύιιους, συμπεριλαμβανομένων

ελέγχων σίιμφωνα με τα αρθρα 10 και 16. Οι έλεγχοι αυτοί

επανε!;εταζονται περloδlKιdι; και, εφόσον χρειάζεται, εκσυγχρο

νίζονται'

η) Ύτα τις διάχντες πηγές τκανές να προκαλέσουν ρυπανση, μέτρα

γτα την πρόληψη ή τον έλεγχο της διοχέτευσης ρίιπων. θι

έλεγχοι μπορεί να λάβουν τη μορφή αιιαίτησης για προ

ηγουμενη κανονιστική ρύθμτση, όιιως η αιιαγόρευση εισQδου

:ρύιιων στα υδατα, πρoηγoύμt\11 ά&ια ή καταχώρηση βασιζό

μενη σε γενικους δεσμευτικούς κανόνες, όταν η αιιαίτηση αυτή

δεν ΠΡOβλi:πεταl από iιλλη κοινοτική νομοθεσία. Οι έλεγχοι

"αυτοί επανε!;ετάζονται- περιοδικώς και, εφόσον χρειiι(,εται,

ασuγχρονίζο'll"αι'

θ) για οιεσδήιιοτε σημαVΠKές αρνητικές επιπτώσεις στην

κατασταση του ύδατος που προσδιορ\ζεταl διινάμει του

.άρθρου 5 και του παραρτήματος 11, τδίως μέτρα για -να

εζασφαλισilεί δη οι υδΡOμoρφOλOγlκi:<; συνθήκες των υδάτινων

συστημάτων αVΠστOIXOίιν στην επlδΙωζη της αιιαιτοίιμενης

οικολογικής κατάσι:ασης ή KαλoV οικολογικού δυναμικοίι για

υδσnκά συσιήματα που χαρακτηρίζονται τεχνητά ή ιδιαιτέρως

τροιιοποιημένα. ΟΙ έλεγχοι προς το σιωιιό αυτό μπορεί να

λάβουν τη μορφή απαίτησης για προηγοίιμενη άδεια ή

καταχώρηση βασιζόμενη σε γενικοίις δεσμευτικούς κανόνες,

όταν η απαίτηση αυτή δεν lIρoβλbτεται από άλλη κοινοτική

νομοθεσία. ΟΙ έλεγχοι αυτοί mανε!;ετάζονταl περιοδικώς και,

εφόσον χρειαζεται, εκσυγχρονίζονται'

ι) σε αιιαγόρειιση των απορρίψεων ρίmων, απευθείας στα υπόγεια

ύδατα, με την mιφύλα!;η των ακόλουθων δτατά!;εων.

Τα κράτη μέλη μιιορούν να mlτρέΤιουν την uτανi:γχuση σων

ίδιο υδροφόρο ορίζοντα ύδατος το οποίο χρησιμοιιοιείταl για

γεωθερμικούς σκοπούς.

Τα κρατη μέλη μπορουν επίσης να επιτρi:πouν, ορ\ζovrας τις

σχετικές προϋποθέσεις:

την έγχυση υδάτων που περιέχουν ουσίες, οι οποίες

προέρχονται από εργασίες αναζήτησης και ι:!;αγωγής υδρο

γονανθρακων ή αιιό μεταλλευτικές δραστηριότητες, και

την έγχυση υδάτων για τεχνικούς λόγους, σε γεωλογικοίις

σχηματτσμούς από τους οποίους έχουν εζαχθεί υδΡο

γονάνθρακες ή άλλες ουσίες ή σε γεωλογικούς σχημσrι

σμους οι 0Ι10ίοι, για φυσικούς λόγους, είναι μονίμως

αKατiιλληλol για άλλους σκοπούς. Οι εγχυσεις αυτές δεν

εππρέπεταl να περιέχουν άλλες ουσίες πλην εκείνων που

πρoέΡΧOVΤαl από τις προαναφερόμενες εργασίες

- την επανtγχυση υπόγειων υδirrων που αvι:λOύνταl αιιό

ορυχεία και λατομεία ή που συνδέονται με την κατασκευή

ή τη συντήρηση έργων πολιτικού μηχανικού-
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την i:γχuση φυσικού αιρίου ή υγpαrpΤOυ (LPG) προς

απο\Ίήι;ευση σε γεωλογικούς σχηματισμούς οι oπoίo~ για

φυσικούς λόγους, είναι μονίμως ακατάλληλοι για άλλους

σκοπούς

την i:γχuση φυσικού αιρίου ή υγραιρτου (LPG) προς

α/1οθήι;ευση σε άλλους γεωλογικούς σχηματισμούς όταν

υπάρχει επιτακτική ανόγκη για την ασφάλεια του

εφοδιασμού σε αέριο και όταν η i:γχuση πραγματοποιείται

κατά τρόπο που δεν παρουσιάζει ή δεν fuι παρουσιάσει

κίνδ<ΝΟ υποβά3μισης της ποιότητας των υπόγειων υδάτων

υποδοχής

Kατασιcευασnκi:ς και οικοδομικές εργασίες και εργασίες

πολιτικού μηχανικού και παρόμοιες δραστηριότητες επί ή

Μός του εδάφους που έρχεται σε επαφή με τα υπόΥηα

ύδατα. Για τους σ1COΠOύς αυτούς, τα κράτη μέλη μπορούν

να ορίζουν ότι οι δραστηριότητες αυτές εmτpiπονται εφό

σον διεξάγονται σύμφωνα με γενικούς δεσμευτικούς

κανόνες τους οποίους θεσπίζουν τα κράτη μiλη για τις

δραστηριότητες αιπές

απορρίψεις μΙκΡων ποσοτήτων ουσιων οι οποίες πραγματο

ποιούνται για επιστημονικούς λόγους για το χαραι;τηρι

σμό, την προστασία ή την αποκατάσταση υδατικών

συστημάτων και οι οποίες ΠεΡιορίζοvrαι αυστηρά στην

απαιτούμενη ποσότητα,

εφόσον οι εν λόγω απορρίψεις δεν 3έτουν σε κίνδυνο την επί

τευ1;η των ΠεΡιβαλλοvrικων στόχων που καθορίζοvrαι για το εν

λόγω σύστημα υπογείων υδάτων-

ια} σύμφωνα με τη δράση που αναλαμβάνεται δυνάμει του άρθρου

16, σε μέτρα για την εξάλειψη της ρύπανσης επιφανειακών

υδάτων από τις ουσίες που προσδιορίζοvrαι στον κατάλογο

προτεραιότητας που συμφωνείται σύμφωνα με το άρθρο 16
παράγραφος 2, και για την προοδευτική. μείωση της ρύπανσης

από άλλες ουσίες η οποία, διαφορετικά, θα εμπόδιζε τα κράτη

μiλη να rnrrίIxouv τους στόχους για τα συστήματα rnιφα

νειακων υδάτων σύμφωνα με το άρθρο 4·

ιβ} σε τυχόν μέτρα για την πρόληψη της σημαντικής διαρροής

ρύπων από τεχνικές εγκαταστάσεις και για την πρόληψη ή/και

τη μείωση των επιπτώσεων των επεισοδίων ρύπανσης λόγω

ατιιχήματος, για παράδειγμα rntIτa από πλημμύρες, σuμπεpι'

λαμβανoΜΈVων μέτρων που προβλέπουν συστήματα για την ανί

χνευση τέτοιων γεγονότων ή για τη σχετική προειδοποίηση,

συμπεpιλαμβανoΜΈVων, στην ΠεΡίmωση ατιιχημάτων που δεν

3α μπορούσαν να έχουν ευλόγως προβλεφθεί, όλων των

κατάλληλων μέτρων για τη μείωση των κινδύνων στα υδατικά

οικοσυστήματα.

4. .ΣυμπληΡωματικά. μέτρα είναι τα μέτρα που καταρτίζοvrαι

και τίθενται σε εφαρμογή επιπλέον των βασικων μέτρων, με σιcoπό

την επίτευl;η των στόχων που κα30ρίζονται σύμφωνα με το άΡ3ρο

4. Το μέρος Β του παραρτήματος VΙ πεpιi:χη μη εξαvrλητικό

κατάλογο τέτοιων μi:τpων.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 3εσπίζου" περαιτέρω συμπληρω

ματικά μέτρα με σκοπό την πρόσ8πη προστασία ή βελτίωση των

υδάτων που KoλίImovraI από την παρούσα οδηγία, μεταξύ άλλων

κατ' εφαρμογή των οιι;είων διε{}νων σUΜφωνιων περί των οποίων το

άρθρο 1.

5. Όταν τα στοιχεία παρακολούθησης ή άλλα 'στοιχεία υπο

δειl<Vίιoυν ότι δεν είναι m3avόY να επιτευχ30ύν οι στόχοι πoιr.

τίθενται δυνάμει του άρθρου 4 για το· υδατικό σύστημα, το κράτος

μέλος μεριμνά ωστε: -

-~ να διερευνωvrαι τα αίττα της πι3ανής αποτυχίας,

να εξετάζονται οι σχετικές όδειες ι;QI εξουσιοδοτήσεις ι;QΙ να

αναθεωρούvrαι οσόκις είναι σκόπψο,

να ανα8εωρούvrαι 'ι:Ο1 να προσαρμόζοvrαι τα προγράμματα

παρακολοίι8ησης οσάκις είναι σκόπιμο και

να θεσπίζονται τα πρόσθετα μέτρα που είναι αναγκαία προ

κειμίνου να επιτευχθούν οι εν ~όγω στόχοι, συμπεριλαμβα

νομένης, οσάκις είναι σιcόmμo, της θέσπισης αυστηρότερων

πφιβαλλovπκών προτύπων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που

προβλi:ποvrαι στο παράρτημα V.

Όταν τα αίττα αυτά οφείλονται σε περιστάοεις που απορρεουν από

φυσικά αίτια ή από ανωτέρα βία και είναι εξαιρετικές ή δεν

μπορούσαν ευλόγως να έχουν ΠΡOβλεφ3εi, ιδίως ακραίες

πλημμύρες και παρατεταΜΈVες ξηρασίες, το κράτος μi:λoς μπορεί

να αποφασίζει ότι η εφαρμογή πΡόσ8ετων μi:τpων εiναι ανέφικτη,

με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 6.

6. Κατά την εφαρμογή των μέτρων που 8εσπίζονται σύμφωνα με

την παράγραφο 3, τα κράτη μiλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα

μέτρα για να μην αυξηθεί η ρυπανση των θαλάσσιων υδάτων. Με

την επιφύλαξη της ισχVoυσας νομοθεσίας, η εφαρμογή μέτρων που

λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεν επιτρέπεται επ'

ουδενί να οδηγεί, αμiσως ή εμμέσως, στην αύξηση της ρύπανσης

των επιφανειακων υδάτων. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει εάν τούτο

θα είχε ως αποτέλεσμα την αύ1;ηση της ρύπανσης του όλου

περιβάλλοντος.

7. Τα προγράμματα μέτρων καταρτίζονται το αργότερο εwi:α

έτη μετά την ημερομηνία έναρζης ισχVoς της παρούσας οδηγίας

και όλα τα μέτρα είναι έτοιμα προς εφαρμογή το' αργότερο δωδε1α/

έτη μετά την ημερομηνία αυτή.

8. Τα προγράμματα μέτρων αναθεωρούνται και, αν είναι ανάγκη,

ενημεpωνoντα~ το αργότερο δε1α/πέντε έτη μετά την ημερομηνία

i:ναpξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και, στη συνi:χεια, ανά εξαε

τία. Κάθε νέο ή ανα3εωpημiνo μέτρο που θεσπίζεται δυνάμει ενός

ενημερωμένου προγράμματος, πρέπει να είναι έτοιμο προς εφαρ

μογή εντός τριών ετων από τη 3i:σπισή του.

1
,
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'Αρ&ρο 12

Θεματα που δα μποροιΊν να αvrιμετωnιοτοι'ιν οε επιπεδο

κράτους μέλους

Ι, Όταν ένα φάτος μέλος Μοπίσει ζήτημα που έχει επtmωσεις

στη διαχείριση των υδάτων του αλλά &ν είναι δυνσιόν να rnIλujJri

από το εν λόγω φάτος μέλος, μπορει να αVΑφερεl το ζήτημα στην

ΕmτΡοπή '(αι σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφφόμενο '(ράτος μέλος

'(αl να προβεί, σε συστάσεις για την επίλυσή του.

2. Η EmτpoπiJ α;ιανrά σε οιαδηποτε ~vαφoρά η σύσταση

φατους μέλους ενrός ε~αμήνoυ,

ΆρΟρο 13

Σχεδια διαχείρισης λεκανης απορροης πoταμoιJ

Ι Τα φατη μi:λη tξιlσφαλίζoυν ότι '(σιαρτίζεταl ένα σχεδιο

διαχήρισης λει::ά-.ης απορροής ;ιοταμού για '(άθε ;ιι:ρωχή λαάνης

απορροής ποταμού που εuρίιnεται ε~ ολοι:λήρου στο εδαφόι;

τους.

2. Στην περίπτωση διε1}νούς λει::άνης απορροής ποταμού που

rupiιncral ε~ ολοι:λήρου ενrός της Κοινότητας, τα '(ράτη μtλη

συνrpyάζoνταl για την '(ατάρτιση -ενιαίου διt1Nούς σχεδίου δlαxtί

ρισης λαάνης απορροής ποταμού. Εφόσον δεν '(αταρτισθtί παρό

μοιο διεjJν(ς σχωω διαχεΙΡIΟ1)ς λαά-.ης απορροής ποταμού, τα

κράτη μελη καταρτιζουν σχεδια διαχείρισης λEciyη!; απορροης

ποταμού που Kαλύπroυν τουλάχιστσν τα μέρη της διε:Jνoύς

λ.αανης απορροης ποταμού που βρίιnoνται στο εδαφός τους για

την επίτευζη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

3. Στην Πι:Ριπτωση διt1Nούς λει::άνης απορροης ποταμού η

οποία υπφβαίνrι τα όρια της Κοινότητας, τα κράτη μέλη προ

oπajJouv να καταρτίσουν ενιαίο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης

απορροής πσrαμoύ και, εάν αυτό είναι ανέφικτο, σχωω το οποιο

καλύπτει τουλάχιστον το τμημα της δu:::lνoύς περιοχης λεκα-.ης
απορροης ποταμού που βρίσ'(παl στο ωαφος του εν λόγω

κράτους μi:λoυς,

4. Το σχεδιο διαχείρισης λεciνης απορροης πσrαμoύ περl·

λαμβάνει τις πληροφορίες που ειcrίθMαl λεπτομερως στο

παράρτημα νπ.

5, Τα σχεδια διαχείρισης λεκά-.ης απορροής ποταμού μπορούν

να συμπληρώνονται με την '(ατάρτιση λεπτομερεστφων προ

γραμμάτων '(αι σχεδlων διαχείρισης ανά υπολεα/νη, τoμi:α, θεμα ή

τύπο ύδατος, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ειδιάς πruXες της

διαχείρισης των υδάτων, Η εφαρμογή των μέτρων αυτών δεν

απαλλάσσει τα κράτη μi:λη από οιαδήποτε υΠΟχΡεωση έχουν

δυνάμει του υπολοίπου κειμένου της παρούσας οδηγίας.

6. Τα σχεδια διαχείρισης λεκάνη,; α;ιορροής ποταμού δημο

σιεύονται το αργότερο εννέα έτη μετά την ημερομηνία έναρζης

ισχύος της παρούσας οδηγίας,

7. Τα -σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροης ποταμού avajJt
ωρούνται και ενημερώνονται, το αργότερο δεκαπέντε i:τη μετά την

ημερομηνία έναρ~ης ισχύος της trapouoa!; οδηγιας UΙI, στη

σιινiχει.α, ανά ε~αετία.

Άρθρο 14

Πληροφόρηση του κοινου και διαβoυλΣιΊ~εις-.

1. Τα φάτη μέλη ενθαρρύνουν την ενεργό συμμεroχή όλων των

ενδιαφερόμενων μερών στην υλοποίηση της παρουοας οδηγίας,

ιδίως δε στην εκπόνηση, την αναθεωρηση '(αι την ενημέρωση των

σχεδιων διαχείρισης λει::άνης απορροής πσωμου. Τα κράτη μέλη,

για KIιjJr περιοχη λαά-.ης απορροής πσrαμoύ, δημοσιεύουν 1α/Ι

θέτουν στη διάθεση του '(οιvου, συμπεριλαμβανομένων των

χΡηστων. για τη διατύπωση παρατηρησεων:

α) χρονοδιάγραμμα 1α/1 πρόγραμμα εργαOlων για την εκπόνηση

του σχεδίου. συμπεριλαμβανομένης κσιαστασης των ληπτέων

μέτρων διαβουλεύσεων, τουλάχιστον τρία έτη πριν από την

έναρ~η της περιόδου στην οποία αναφερεται το σχέδιο'

β) ενδιάμεση ΕΠισκόπηση των σημαντικων ζητημάτων διαχείριοης

των υδάτων που Moπ1oτηKUV στη λε'(ανη απορροής ΠΟ1αμου,

τουλάχιστον διΊο έτη πριν από την έναρ~η της πφιόδου στην

οποία αναφερεταl το σχέδιο'

γ) αντίγραφο του προσχεδίου δlαxtίρισης λεκάνης απορροής

ποταμού, τουλάχιστον ένα έroς πριν από την έναρ~η της περιό

δου στην οποία αναφερεταl το σχωιο.

Κατόπιν σχετιlUjς αίτησης, παρi:χεται πρόσβαση οε βοηjJητικά

i:yypaφo και πληροφορίες που χΡηOlμοποlηθηκαν για την εκπόνηση

του προσχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής πσrαμoύ.

2. Τα κράτη μi:λη παρέχουν προθεσμlα τουλάχιστον έ~ι μηνών

για την υποβολή γραπτων παρατηρήσεων σχετικά με τα εν λόγω

i:yyραφα, προκειμένου να υπάρφ δυνατότητα ενεργού σιιμμετοχής

και διαβουλεύσεων,

3. Οι παράγραφοι Ι 1α/1 2 εφαρμόζοντω ε~ισoυ στα ενημε-

ρωμένα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροης ποταμού,
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Άρ11ρο J5

Υποβολή εκ3ισεων

1. Τα ιφατη μέλη διαβιβαζουν αvrίγραφα των σχεδίων διαχεί

ρισης λει:ανης απορροής ποταμού ι:αl όλων των [Παι:όλοιι8ων ενη

μερωμένων μορφών τους στην ΕmτΡοπή ι:αι σε οιοδήποτε ενδιαφε

ρόμενο ι:ρατος μέλος Μα; τριών μηνών από τη δημοσίευσή τους:

α} για τις περιοχές λαiινης απορροής ποταμού που ευρίσι:ovrαι

ει; ολοκλήρου στο έδαφος ενός ι:ρατους μέλους, όλ.α τα σχέδια

διαχείρισης λει:άνη'; απορροής ποταμού τα ΟΙΤ0ία ι:αλύτπουν

το εθνιι:ό του tδαφ.oι; ι:αι έχουν δημοσιευθεί σίιμφωνα με το

αρ8ρο 13·

β) για τις διεθνείς περιοχές λrι:ανης απορροής ποταμού, ;ουλαχl
στον το μέρος των σχεδίων διαχείρισης λει:άνης αΙΤ0ρροής

ποταμού που ι:αλύππ:ι το έδαφος του ι:ράτους μέλουι;.

2. Τα ι:ρατη μέλη υπoβάλλouν συνomιι:i:ς αθέσεις σχετιι:ά με:

- τις αναλύσω; που απαιτούvrαι δυναμι:ι του αρθρου 5 ι:αι

τα προγράμματα παραι:ολού3ησης που ι:αταρτΚοvrαι δυναμει

του άρ3ρου 8,

που αναλαμβανοvrαι για τους σι:οπούς του πρώτου σχεδίου διαχεί

ρισης λαiινης απορροής ποταμού Μός τριών μηνών από την

ολοκλήρωσή τους.

3. Τα ι:ρατη μέλη, Μός τριών ετών από τη δημoσΙtυση κά3ε

σχεδίου διαχειρισης λεciνης απορροής ποταμού ή την ενημέρωσή

του βάσει του άρθρου 13, υποβάλλουν ενδιαμεση έι:3εση στην

σποια πι:ριγράφε:ται η πρόοδος που l:χει σημειω8ό ως προς την

εφαρμογή του προβλεπόμενου προγραμματσι; μέτρων.

~
Ι Άρ11ρο 16 )
~

Στρατηγlκις κατα της ρι.'ιπανσης των υδάτων

1. ΤΟ Ευρωπαιι:ό Κοινοβούλιο ι:αι το Συμβούλιο 1JrOIIltouv
ειδιι:ά μέτρα r.ατά της ρίmανσης των υδατων από μεμoνωμiνoυς

ρύπους ή ομαδες ρύπων που αποτελούν σημαντιι:ό ι:ίνδυνο για το

υδατιι:ό περιβάλλον ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανoμiνων των

ι:ινδύνων για τα ύδατα που χρησιμοποιούvrαι για την αvrληση

πόσιμου ύδατος. Για τους ρύπους αυτούς, τα μέτρα anOOJ:oπoίIv

στην προοδωτιι:ή μείωση ι:αι, για τις rnιιciνδυνες ουσίι:ς προτεραι

ότητας οι οποίες ι:α1Jορίζονται στο άρ:)ρο 2 σημείο 30, στην

παύση ή τη σταδιαι:ή ε~άλειψη των απορρίψεων, εκπομπών ι:αι

διαρροών. Τα μέτρα αυτα 1JεOJ1ίζοvrαι βάσει προτάσεων που

υπσβάλλει η Επιτροπή σύμφωνα με ης διαδιι:ασίες που πρoβλiπo

vraI στη σuν!1ήι:η.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τον κa1Jορισμό ι:αταλό

γου ουσιών προτερωότητας οι οποίες mIλiγovrw μετα~ύ εκείνων

που παΡOυ01αζOUΝ σημαντιι:ό ι:ίνδυνο για το υδατιι:ό περιβάλλον ή

μέσω αυτού. Στις oυσitς απoδi&ται σειρά προτεραιότητας για

ανάληψη δΡασης βάσει του ι:ινδύνου που εμφανίζουν για το υδα

τιι:ό περιβάλλον, ή μέσω αυτού, σ οποίος πρσσδιορίζεται με

α) α~ιολόγηO!t του ι:ινδύνου διΦ1γόμενη σύμφωνα με τον ι:ανονι

σμό (ΕΟΚ) aPI1J. 793/93 του Συμβουλίου (1), την οδηγία

=-- 9Ι/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(J) ι:αι την οδηγία fJ8/8/EK του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου ι:αι του Συμβουλίου (3), η

β) στοχo::lετημένη α';'ολόγηση βάσει του ι:ινδύνου [σύμφωνα με

τη μέθοδο του_ι:ανονισμού (ΕΟΚ) apι1J. 793/93], η οποία

rnιι:ιντρώνετατ αποκλεισττκά στην υδ.αn!'li σιι:οτο~ότrrrα ι:ατ

την ΤO~ΙKότητα για τον άν1Jρωπo·με~ωΤOίJίιόατι..ωυ-περι
βάλλοντος.

Εάν είναι απαραlτητο, ΠΡοι:ειμένου να ιι:ανσπΟlη1Jεί το χΡο

νοδιαγραμμα της παραγράφου 4, onoδi&-rat στις ουσίες σειρά

προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης βάσει του κινδύνου που

εμφανίζουν για το υδαττι:ό περιβiιλλoν ή μέσω αυroύ, ο ΟΠΟ10ς

πρσσδιοριζετατ με απλουστευμένη διαδιι:ασία αξιολόγησης βάσει

του ι:ινδύνου, στηριζόμενη σε rnτστημονιι:ές αρχές, με την οποία

σuνtι:τιμώvrαι ιδίως: -

στοιχεία σχtτιι:ά με την ι:γγενή πι1Jανότητα ατυχήματος που

εμφανίζει η σχtτιι:ή ουσία, ιδίως δε σχετικά με την υδατιι:ή

οιιωτοζιι:ότητά της ι:αι την το~ιι:ότrrrα για τον άν!)ρωπο μέσω

υδατινων οδών b:θεσης και

στοιχάα από την παραι:ολού3ηση ατεταμένης περιβαλλοvrιι:ής

μόλυνσης ι:αι

άλλοι αποδεδειγμένοι παρiιγoντtς οι οποίοι ενδέχεται να σται·

XεIo::lttoίN m1Jανότητα εμφάνισης ει:τεταμένης περιjlαλλoντικής

μόλυνσης, όπως ο παραγόμενσι; ή χρησιμοποιούμενος όγι:ος

της σχtτιι:ής ουσίας ι:αι οι τρόποι χρήσης της.

3. Η πρόταση της Επιτροπής προσδιορίζει mισης τις ι:ιτιι:ινδυνες

ουσίες προτεραιότητας. Προς τούτο, η ΕΠΠΡοπή λαμβάνει υπόψη

την rnιλογή ανησυχητιι:ών ουσιών η ΟΠΟlα mιχειΡήθηι:ε στην

oιι:riα ι:οινοτική νομo::lεσία περί ι:ιτιι:1νδυνων ουσιών ή στις οιι:είες

διtθνείς συμφωνίες.

4. Η ΕmτΡοπή rnανε~εταζει τον εγι:ρι1Jέντα ι:ατάλογο ουσιών

προτεραιότητας το αργότερο τέσσερα έτη μετά την ημφομην!α

έναρ~ης ισχύος της παΡούσας οδηγίας, στη συνέχεια δε, τουλάχι

στον ανά τετραετiα, ι:αι υποβάλλει προτάσεις, όπου όναι ενδε

δειγμένο.

(Ι) ΕΕ Ι 84 της S.4.]993. σ. 1
(J) ΕΕ Ι 230 της 19.8.1991. σ. ]. oδηγiα όπως Τpol1σποιήθηι:ε τtλευrαiα

απο την οδηγία 98/47/ΕΚ (ΕΕ Ι 191 της 7.7.\ 998. ο. SO).
(Ι) ΕΕ Ι 123 της 24.4.\998, σ.].
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EIIίσηprι Eφημrpiδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠλΡΑΡ.1ΉΜΑ ιι

ΕΠΙΦΑΝΕΙΛΚλ γΔλΤΛ

Χαρακτηρισμός των τύnι.ιν συστημά"lων ι:τnφανεια"ών υδάτων

Τα φάτη μiλη προσδιορίζουν την τοπ03ι:οία κοι τα όρια των συστηματων <11lφαVΕΙαIών υ_δά'ιων "αl πραγματοποιούν

αρχl"ο χapαnηρlσμό όλων των συστημάτων αιιτών μι: την αOOλoιSη με&δoλoγiα. Για τον apxl"o αυτό xαραt>τηρισμό.

τα φάτη μiλη μπορούν να ouVΙ:VIdνouv διάφορα ouστήματ~ επlφαν<1α"ών υδατω~.

ί) Τα συατήμσια <11τφαvι:lwc:ών υ&πων ενroς της nεΡιοχής λι:"inης aπορροής παταμού:ι=ατασσονιαl είτε σι: μι~_

ano τις αώλ.οv3ες wτηγopίες ι:mφΑVΕΙΑXΩν υδάτων - παταμοί. λίμνες, μεταβατι"α υδιπα ή παρWcτια ύδατα 
ι:πε ως τεχνητά συστήματα ι:mφΑVΕΙΑι;ών "δά'tων ιπι: ως ιδιαπφως ΤΡΟ11Ο11αlημένα "δατιι;α OUaIήpma.

.ίί) Για "αθι ι;ατηγορτα <11lφανειωc:ων υδάτων, τα οχπι"ά ouoτtjpara <11lφol'l:1ωc:ωv υδά'ιων Cvιός της περιοχής λεώνης
aπoρρoής ποταμοό, διαφίνovταl οε τύπον.;. Οι τύποι αιιτοί ορίζονται άτι: με το ,oUστημα 1\. άτι: με το ,oUστημα

Β., τα οποία τιιρτγPαφovταl στο σημείο 1.2. -

ίΗ) Εαν XΡηOιμ0110ιιrταl το σύστημα Λ, τα συστήματα <11ιφαVΕΙα"':N υδάτων ενr6ι; της περιοχής λ.ει;άνης απορροής

ποταμού δlαχωρR:OV1:αl πρώτα στις αvriστOlχις οl"οπεριοχές ονάλογα με τις γιωγραφιάς περιοχiς που

ΠεΡιγράφοντατ οτο σημείο 1.2 ((11 εpφoivOV1:ol στο οχι:τι"ό χάρτη το" ΠΟΡαΡτηματος ΧΙ Στη OVVέχεια, το υδατιχα

ouοιήμσια "i:τ8ι: οι"οπφlοχής διαχωρτζοντα/ σε τύπους συστημάτων ι:mφανεια"ών "ΟΟlων με βάση τονς nιptγpα-

ψιίς των πlvUκιιιv του συοτήματος Λ. -

ίν) Εάν χρηοιμοποmταl το σύστημα Β. τα φάτη μiλη πρbια να <11ΙΤVΓXαVΑυν lOuλi:τxιoτoν τον ίδιο βαθμό δταχωρl

σμού nou θα ι:mτιιγχάvαvι:αν με το οvοτημα Λ. Kaιά ouνi:πoo. τα ουστήματα επlφανεια"ών "δά'tων ενr6ι; της

περιοχής λαάνrις αnοΡροής noτoμoίo διαχωρίζοντατ οι τύnouς βάοο lΙOΙV τιμών των ιιnoΧΡΙ:ω1\"ών πφlγραφi-ων

ωl των nΡοαφΙ::l1ι;ών περlγραφiων ή συνδυασμών περlγραφέων noν απαιΤoVVΤαl Υιο να εφ"φaλίζεταl ο αζιόm

στος "πολΟ'{1σμ6ι; Των 11JποχαΡαι::τηριστι"ών βιολογιι;ών ouν:}η"ών αναφοράς.

ν} Για τα τεχνητά ωι lQ τδιαπερω< τΡΟ110Πα/ημίνα ouoτήpaιa ΕΠlφανι:ιο"ών υδάτων, ο δlαχωριομ6ι; nραγματ011OΙ

rno! σύμφωνα με τους τιιρlγρο9άς, ανΟλογα με την ωτηγοΡία ΕΠlφανεια"ών "ΟΟ-Ιων nρoς την O11oiα ομοταζει

ιιι:ριοσότφο το συγκπριμένο lδιαιτφως τponοποlημένα ή τι:χvητό u&m"o σύστημα.

νί} Τα φάτη μέλη υnοβάλ/.ουν στην EπlτρonιΊ xiψι"η ή χάpuς (σι μoρφ'J GIS) της γι:ωγΡαφτ"ής !lfoης των Tvnιoιv

no" OV!1OΤOlXoΎV στο βαθμό διαχωρισμού no" αnαntilCl βάσιι του ouoτtjpmoς Λ.

Ι 327/l3

•
1.2. Οιχοπιριοχές "ol τUπoι συστημάτων ι:τnφανααχών VΔά"lων

1.2.1. Ποταμοί

Σύστημα λ

!;o8rρή nιnaλ.ayIa

Οιι;onφlοχή

Τίmoς

Πφ.ypαφciς

ΟΙ"Ο11φοχές του χάρτη Λ lOtJ παριφτήματος ΧΙ

Tunoλoyia "ψομέτρα"

υψηλός > 800 m

μέσο" "ψομέτρου 200-800 m
nιδlvOς < 200 m

Τ"πολοΥΙα μιγέ30"ς βάσει της υδΡολογι"ής λεΏVΗς

μιφός 10-100 kml

μίτριος > 100-1 000 kml
μεγάλος > Ι ΟΟ()..ΙΟ 000 kml

ποΜ μεγάλος > 10 000 km1

Γεωλογία

aoβεoτoλlθ.~ός

πυρlτιι;6ι;

οργανι"6ι;
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•
1.2.2. ΛίμH~

ΟllOTlφ ιοχΤ1

Τίπιος

Φ\;αn;oί """ Χ'!μι.αι~οι OI:aOOΙ ω8oρitoιιν ~ιι xιιpcιrtιpo<mώ τοιι o:oτιιμoU ή
ηιήι-ιατοι; τοιι ι:oτaμoύ ι:ι:ιι. uτά ~. τ/ δoμιj ωι τη w.&ση το.. βιιιιoyw>ύ~

Yψόμnpo

Γα/ΥΡοφιω τιλάroς

Γωyραqιω μήκος

Γ"","",,-
λιιόσtαoη Il.-tό την 1IIJ'ιή ~OV TIO"fc:ιμoU

EvέpyDα tDιI pciμα1:~ (~ του~mι της ι.:λiσης)

Μέσο ιιλάιος vφoίι

Μέσο βά5ος νφοίι -

Μέση diση νφοίι

Μορφή Ια/ οχήμιι της αιpιι:t( ι.:oiτης ΤOV 1I00CΜov

Kιnηyoρicι ιιιφοχής (ροής) !ιοτομov

Σχήμα ωιλiιδας

Mετφ:ιρiι αttριών

Imvό'ιτrm rξouδαέρώης oξίeιrι

Μέση αύν3ωη ιmα.πρώματoς

~ινώσoς

ΦάσΡα ατμooι;ιαιριr;ής. θερμoφασiας

Μέση ιπμoσι;xnρι.ιcΉ θερμοκρασία

BΡOXόm:ωση

Πιpιγpιιφdς

ΟιχOllφοχές του χίφτη λ ~oυ lIαρcφτήμστoς ΧΙ

Τulloλoγia vψoμiτρoυ

VΨΗΛΌς >800 m

μέοοιι υψoμiτρoυ 200.800 m
ιιιδιVΌς <200 m

τvπoλoyiα βά3ους βάση του μlooυ βά8ους

<) m

J-1j m

>15m

Τι.mo.\oγiαμιyi30υς fIά«ι τ/~ ι:mφάνoo(

0.5-1 kιn!

1-10 bnl

10-100 bn]
> 100 kιn!
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l1ρoαφεπ~oi πιιράvoνm;

1.2.3. M(ταβατι~ά ύδατα

Σιiσπιμι;ι λ

Σmatρη 'ΜΙαλοΥία

Oι~oπφιoxlJ

Τύπος

Υψφιφο

ΓεωYf"19'Σό Μάιος

rUOYJlll9lro μή~oς

Mtoo βάt)oς νφoV •

Σχ:Ίμα λίμνης

Χρόνο(. nαpαμo-ής

MέσIJ αηιοοφφ.ο; 3εpμoι.:ρooiα

Φάσμα. αηιoι:ιφαιρι~ής 3φμoφoσioι;

Mnrodι xαριu:τηριιmώ (rιx. JIOYO!.'O'(πο;, δψanωΊ, noAνΜC.-mή)

ι'CαVότrrtα~oεi:wν

Bαιn'Cή ωτάσrOO!j 3ρε:ιmWν ouσιoίν

Μέση σίιν3εση νπooτpώμιn'oς

Διαάιμανσιι της σrά3μης τον νερού

ΟΙ α~όλoιι3ιι; πφιοχές τον χάΡ'ιη Β τον παραρτήματος ΧΙ:

Βσλτι'(ή θόλαοσα

θάλασσα τον Mπάptντς

Nopβηγι~1J θάλαοοα

βόρειο. θόλαοοα

ΒόρΕιος λΤAιJVTIι:ός Ωκεανόι;

Mεoόytιoς θάλαοοα

Βάσο τη( μέσΙ)ς ro;oιαc: oλaτbτητιις

<0.5%. Υλτικό νερό

0,S-<5%o μιφήςιιλatάtηtας

5-" 18%. μέσης ιιλatότφαc;

18-" 30%. ιι~ ιιλatάtηtιιι;

30-<40%. μιyό>.αu tίιpoιιι; oλaτότητιιι;

Βάσει τou μioov ι:ιιλιρpoιιι~oό φδομιποι;

< 2 m μιιφοιιαλφροιακό

2-4 m μroc:r.ταλφρoιακδ

"4 m μαφorιaλφρoΙΑΙCό

,



Ι 327/26 ΕπίσΓ1μΓ1 ΕΨΓ1μφιδα των Eυρωπαϊl(ώ~ KO(VOτ1Ί~ων

Σύ<Πημα Β
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YπoxρεωllKOI παράγοντες

Φν",.oi ~σ, X'1μ,~oί ~σρ(tyoνπ~ ο, o~oί()l ""θορΜν"τα χαpαnηΡωτJI(ά ,"'" μt"I"D!km""'"

νδ<llω" ~αι. α/!α σu...rntlα. 11] δoμ~ <α, τη σύvθι:ση τον β,ολΟΥι<ού r.ληθνσμού

Γεωγραφικό πλάτος

ΓεωγΡαφΙο:ό μήι:ος

ΠαλιΡροιαι:ό φάσ)Jα

λλαΊόΤηlα

•

ΠροαιΡπικαl παpάγovιες. Βά30ς

Ταχύτητα ρεύματος

Έι:3εση Ο1α κύματα

Χ!>όνα: παραμονής

Μέση 3φμοψ:ισία νερού

Μεll:1ικά Xαpα1:τ/P1011ι:ά

Θολότητα

ΜΕση σίιν3εση υποστρώματος

Σχήμα

Φάσμα 3φμοl:ραolας νερού

1.2.4. Παράκτια ύδατα

Σύστημα Α

•
ΟIΚΟ11φlοχι'!

Τύπος

ΠrριγΡα<,1(iς

ΟΙ αο:όλοv!Jες :ιεριοχές τον χάρτη Β του παραρτήματος ΧΙ,

Βαλτική θάλασσα

Θάλασσα του Μπάριντς

t-.'σρβηγιι:ή θάλασσα

BDpt1n Θάλασσα

Βοpt10ς Aτλανnl:oς Ωι:εανός

Μεσόγειος Θάλασσα

Βόσιι της μtσης ετήOlας αλατότητας

<05%0 γλυι:ό \τρό

05·< 5%ο μιι:pΉC; αλατοτητας

5-< 18 %ο μέσης αλατότητας

18-< 30%. υψηλής αλατ6τητας

30-< 40%0 μεγάλου εύρους αλατότητας

Βάσει του μtσoυ βάθΟUC;

ρηχά νερά < 30 m

νερά μiσoυ βά30νς (30-200 m)

βα31α νερα > 200 m
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Σίισrημα 8
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YπoiPεωτι~oί παράΥοντες

ΠpααφετI~oί ιιοράγοντες

Qumxoi ,αι ;ι:ημ,"'; nαpάy<Mt( ο, ο"οίο, w30pitoυν τα χαραι;τηριοτι,,, τ"'" παρΦ:nων υδάτωv

ω~ α/Τά <Iι»'έnt1α, τ/ δομή .0' τ/ σιMJOOI1 τοο β<ολοΥ""''' ττλ~3υσμo"

ΓεωγΡαφΙώ πλάτος

ΓεωγΡαφΙΙώ μή~oς

Παλλιροια(ό φάσμα

λλατότι]τα

Ταχύrη1α ριύματα;

ωJεση στα ι:ύμσια

Μέση ~εpμσφααία νε~

Μειrnώ xαlJOΚτ/pισrι~ά

Θoλ~Π]1α

Χρόνος πιφαφΙl1ησης (oc ΙCΛεισισίις Χόλπouς)

Μέση σύνiJεση ιιποοτΡώματος

Φάσμα ~φμoφασίας νεΡού

~ ,

•
~

•

1.3. Kα~oρισμός τιmoχαραιιτηριcmκών OIJν~ηKών αναφοράς για τους διαφόρους τύπους συστημάτων επιφα·

νειακών υδάτων

ί) Για IiItlr τύπο συστημΙιτων εll1φΑVεια(ών υδάτων που χαρακτηρίζεται σύμ9ΙJνα με το σημείο 1.1. Kotloρitovtot

ΤUΠOxαponηριστι~ές υδpoμoρφoλoylΚές ,αι φUσΙ~Oχημι~ές ιnι~xες παυ ovru:ρoσωπruouv ιις ιιμές των υδΡο

μαρφoλoy.~ών χαι φUσιXoxημιχών nOIOl1XώY στοιχείων τα αποία oρίζανmι στο σημεία I.l ταυ παραρτήμιπος V.
για το ιnιyι:ειφιμένo σύστημα επΙιΡανειαα/ν υδάτων inuu η oιxoλoyι~ή ταυ χατάσταση XαραχτηρίΖCΤαι ως υψηλή

στα οχπιχό πΤνα~α του σημείου 1.2 του ιιαΡορτήμιπα; V. KαfιOρίζoντα/ τιmoxιφonηPIOl1~t, βιολοΥιάς

σvν!Ίήχες παυ αvππpooωιιεύouν ης τιμές των βιολοΥ.χών nOIOΤIWV στOΙXriων τα οποία αρίζονται στο σημείο l.l
του παραρτήματος V ωι τα οποία ΠΡOβλbιoνται για τα σuγxειφψένσ σύστημα [JIιφανειαα/ν υδάτων σruu η

οιχολΟΥ.,ή του ΧΙΠάσταση xoρonηρίζεται ως υψηλή στο οχπι.ό πίνα~α ταυ σημείου l.2 του ιιαραρτήματοςV.

Η) Κατά την εφαρμογή των διαδΙlα/σ!ών του nαpόντoς σημείου αε ιδιαπέρως ψοποιιαιημένα ή τrχ>ηlά επιφανεια~ά

υδατιΧά συστήματα, ΟΙ αναφορές της υψηλής οιοολογιΧής ~ατάσrασης νααύνΙα/ ως αναφορές στα μi:yιστα αι~o

λoY.w δυναμιΧό το οποίο ορίζεται στον πτναο:α 1.25 του ιιοραρτήματας V. ΟΙ ιιμές ταυ μέγlσταυ OIt;oλoγIt;OίI

δυναμιχού ενός υδατιχού συστήματος επανεξετάζονται ανά εφnία.

iii) ΟΙ lUr-.αχαραnηριστι~iς σιινθή~rς για τους σιωι:ούς luv σημείων i) ωι ii) α/ι ΟΙ lunoxιφonηPIOlIW; βιολοΥ.ας

σuν8ήχες μΠΟΡούν είτε να έχουν χωρι.ή βάση, είτε να βασίζονται σε μoνιtλo, είτε να υπολογίζονται με

συνδυασμό των μclΜδων αυtών. Όταν δεν είναι δυνατόν να χρησιμOΠ01η{JOύν α1 μt{JoδOΙ αυτές, τα φάτη μέλη

μπορούν να βασitΟVTαι σε εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων για τον xotloptoμ" των (JI)V[)ηΧών αυtι.Jν. Κατά τον

χαtlορισμό της υψηλής οιχολΟΥ1χής χιπάστασης σε σχωη με τη ιnιyι:ένrρωση συyι:εxpιμiνων συν8ετια/ν ρύπων,

ως όρια ανiχνευσης λαμβάνσνια/ Μνα που είναι δυνατόν να εmuυχ{Joύν με ιις τεχνιdς που είναι διαtlέσφις

ΧΙΠά τον .αtlοριομό llJV lUr-.οχαρακτηj)1Ol1Xών (JI)V[)ηΧών.

ίν) Για ιις τυπoXαΡOo:tηριστιdς βιολοΥιw; συνθήχες αναφοράς με χωρική βάση, τα χράτη μέλη ~ατ:αρτίζOυν δilmlΟ

αναφοράς για χάθε τίοπο συστήματος ΕΙUφανειαXών υδι'ιτuv. ΤΟ δίnυο ιu:ριλαμβάνει σιαρκή αριειμό τόπων υψηλής

~ατάστασης. ώστε να παρi'χεται επαρκής εμπιστοσύνη Υ.α ιις llμiι; των συνθηα/ν αναφοράς, λαμβαναμiνων υπόψη

της παραλλα.,ι~ότητας των ιιμών των πoιoτι~ών στοιχείων 110υ ανπσroιxoύν σε υψηλή οιχολογική χατάσταση Ύ1α

το ιnιyι:εφιμένσ τύπο ιnιστήματoς επιφαvειω:ών υδάτων ωι των τεχνιχών μοντελοποίησης που εφαρμόζονται

σύμφωνα με το σημείο ν}.

ν} Οι τυΠOxαpαιιτηριστtας βΙOλoγιUς συ~xι:ς αναφοράς ['".ου βασiζανται σε μαντtλo μπαΡούν να ιιπολoyiζονια/

είτε με μοντέλα πΡαβλέψεων. είτε με μclJόδαυς ΠΡοβολής στο παpελtlόν. Οι μέθοδοι πρ[πει να χΡησφοποιούν

ιοιοριΧά, παλαιολοΥ.α/ χαι άλλα διαtlέΟ1μα δεδoμtνα, πpbιει δε να ιιαρi'χouν ειταράς επίπεδο ψΤ11στοσύνης Υια

ιις τιμές των συνθηΧών ιιναφοράς ώστε να [~ooφoλiζttol στι οι χατ' αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενες (JI)V[)ήχες

είνα1 ouvrnri, χαι ισχύουν για ~ά!Ίε τύπο ιnιστήματoς επιφuνειω:ών υδάτων.
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νi) Όταν &:ν ε!ναι δυναιόν να καθοριστούν ιι!;ιόπ.ιστι:ς ΣVνθήKε~ αναφοράς για ένα ποιomό σιοιχείο ενός rίor.OιI

ΣVσlήμα;oς rnιφανειακΙ:Ιν ιιδό-ιων λόγω της ιιψηλής φυσιολογικής παραλλαι::ηκότητας κα1 όχι απλι:..; λόγω των

rnοχιακΙ:Ιν δ1αKυμάvoεων τοιι στοιχείου αυτού. το στοιχείο αυτό μπορά να IInραλείπεται αιιό την ιι!;ΙOλόjηση της

οικολογΗ.ής κατάστασης για το σvγκειφφένo τύπο tl\ιφανειαKΙ:ΙV υδάτων. Στις πφΙlτtιOOtις αυτές. τα φάτη μέλη

αναφέρουν τους λόγους της ιιαρόλειψης αυτής στο σχiδιo διαχείρισης λαάνης απορροής ιισιαμού.

1.4. Προσδιορισμός των mwwv

Τα κράτη ιιiλη συλλέγουν και διατηρσύν~ηρσφσρίεςγια τον τύπο ω1 το μέγι:3ος των σημανnKιdν αν3ρωπσγινών
πιέσεων που ενδέχεται να ασwύνιαι στα συΟ1ήματα επιφανειαKΙ:ΙV υδό-ιων κάθε nεριoxή:ι;.)εώνηςαlΙΟΡΡοής ποταμού,
ιδίuς δε: _ -

υlloλoγiζoιιν και lιροσδιορϊζΟιιν τ/ σημαντική ρύπανση από σημειακές lιηγές. ιδίως από oυoiι:ς του παραρτήματος VIII,
που προίρχονται από ασιικές. βιομηχανικές, γεωργικες και άλλες εγωτασιάσεις ωι δραστηριότητες, βάσει, μι:τ~ύ

άλλων, των πληροφοριΙ:Ιν που σvλλέγoνιαι δυνάμει:

ί) των άρθρων 15 και 17 της oδηγiας 91/27I/ΕΚ.

iί) των άρ3ρων 9 και 15 τ/ς oδIJYiαc 96/61/ΕΚ (ι)

και, για τους σκοπούς του αρχικού σχεδίου διαχε\ρισης λεκάνης απορροής l\<1Ιαμού:

ίίί) του άρθρου 11 τ/ς οδηγίας 76/464/ΕΟΚ ωι

ίν) των οδηγιΙ:Ιν του Σιιμβουλϊου 75/440/ΕΚ. 76/160/ΕΟΚ (1), 78/6S9/EOK ω1 79/9Ζ3/ΕΟΚ (1),

ιmoλoγiζoυν και προσδιορίζουν τ/ σημανπκή ριίπιινοη από διiιxιιτι:ς πηγi:ς. ιδϊως από οιισίες του ΠαραΡτήμα;σς νιιι.

που προtρχονιαι από ασπι;;iς, βιομηχανικές, γεωργικές και άλλtς εγκαταστάσεις l(οι &ραστηριότ/τες, βάσει, μεταζύ

άλλων. των πληρoφop1Ι:ΙV που συλλέγονται δυναμει: .

ί) των άρθρων 3, 5 και 6 της oδηγiας 91/676/ΕΟΚ('),

ίη των άρθρων 7 ωι 17 της oδηγiας 91/414/ΕΟΚ,

ίιϊ) τ/ς οδηγ\ας 98/8/ΕΚ,

και, για τους σκοπούς του π~τoυ σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού:

ίν) των οδΙJYιΙ:Ιν 75/440/ΈΟΚ, 76/160/ΈΟΚ, 76/464/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ και 79/9Ζ3/ΕΟΚ'

ιιnoλoγiζouν και προσδιορίζουν τ/ σημΟ'mt:ή υδροληψ\α για ασιιQς, βιομηχανικές, γεωργικές κα1 λomic χρήot1ς, ου

μπεριλαμβανομίνων των εποχιαχών διαχυμάνσι:ων και τ/ς ολιχής ετήσιας ζήτησης, ωι την απΙ:Ιλεια του νερού σια

δίκruα διανομής

ιmoλoγiζouν και πpoσδωρίζouν τις ι:mIτTώσεις των σημανnKΙ:Ιν μέτρων ρύθj.ιισης τ/ς ροής του νερού. συμπεΡ1λαμβα.

νoμtνι]ς τ/ς μι:ταφ0ρ6ς κα1 της ει:φοιιής του νερού. γtα τα γινικά χαρακτ/ριστικά της ροής και τα ισοζύγια νερού'

προσδωρίζουν τις σημανπκές μορφολογικές αλλοιώσεις των υδατικΙ:Ιν συσ(ημάτων'

υπoλoγiζoιιν και προσδιορίζουν άλλες σημανπκές αVΘpωπoγεvι:\ς επΙΙτΤώσι:ις σιην κστάσιαση των ι:πιφανειαKΙ:ΙV υδάτων

,ο,

υlloλoγiζouν τις μορφές χρήσης της γης. συμπεριλαμβανoμι'voυ του προσδ10ρισμού των wριότι:ρων αοτικΙ:Ιν. βιομηχα.

νικΙ:Ιν και γι:ωργιι;;ών περιοχών και, κατά περϊΙτΤωση. των αλιει.mι;;ών l(οι δα01KΙ:ΙV περιοχΙ:Ιν.

1.5. At10λδγηση των (m:ιπώσεων

Τα κράτη μίλη aboλoyoίov την [υαισ8ησiα της κατάστασης των συσιημάτων επιφανεwκών ιιδάτων Ο1lς ιιροαναφι:ρό

μεvι:ς πu:σεις,

(ι) ΕΙ L 13> της 30.5.1991. σ. 4(1. oδηγiα άπωι; τρoιιoπoo.~~ε τtλαrtαio οπό τψ οδηγία 98/! 5/ΙΚ (ΕΙ L 67 της 7.3.1998. σ. 29).
(l) ΕΙ L JI της 5.2.]976. ο. ]. οδηγία όπως τροllOllο,ήθη .. τtλtutιιίo οιιό την πρiι~η προοχ...,η..,ςτοο 1994.
(') ΕΙ L 281 της 10.11.1979, ο. 47· oδ'IYia Οιτως τρ<>llOllο'ήθη .. οπό την οδηγίιι 91/692/IOI( (ΕΙ L J77 της 31.12.199], ο. 48).
{1 ΕΙ L J75 της J].ll]991, σ. Ι.
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Τα ι:ράτη μέλη xpησlμOllOΙoVν ττς πληροφορίες πο" σνλ/b(oυν σiιμφωνα με τα ανωτέρω. ι:αθώς ι:αι ι:άθε άλ/η

διιι3έοψη πληρoφoρiα, σνμπφιλαμβανομίνι.ιν των δεδομίνων παρω:ολοίιθησης το" nεριβάλ/oντoς, προι:ειμίνο" να

α~ιoλoγoύν ι:ατά πόσον είναι mθανόν τα O1Jστ/ματα ε111φανnω:ών "δά"tων μιας περιοχής λαάνης απορροής πoταμoiι

να μην τ/ρήοουν τους τιoιoτlι:oiις 11φιβαλλονηι:ούς στόχους πο" ι:αθορίζοντα1 'f1ίI τα O1Jστ/ματα αVΤά βάοει του

άρθρου 4. rm την αtιολόγηοη ovτή. τα ι:ιΚm1 μέλη μιτορούν vo xpησlμOl101oύν ι:αι τεχvιriς μοντελοιιοίηοης.

Για τα σνσιήμιιτα 'f1ίI τα onοία ε:νιOllίζεται ι:ίνδυνος μη τήρησης των ιιοιοηι:ών lIφιβα).λOνl1ι:ώv στόχων, lιρέιιεl να

δ~ςάγ<ι:αl. ι:σ:rά ιτφίnτωση, πι:ραπέρω Xαραι::tηρισμό<; με στόχο τ/ βεληστOllοίηση του σχεδιασμoiι τόσο Των ιιρο·

γραμμάτι.ιν παραι:ολούθηοης που απαπούντα1 δυνάμ!) του άρ8ροο 8, όσο ι:αι τι.ιν προγραμμάτι.ιν μέτρων πο"

αllαιτOΎVΤαι δ"ν~l[I του άρ3ρου 11.

2. ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΖι.λΤΑ

L 327/29

•
2.1. ιfpX1ι:ό<; XαρακτηριoιWς

Τα φάτη μι'λη 11ροβαιvoυν α/: αρχιι:ό χαραnηρισμό όλων των συστημάτων "ιτόγειων "δι'πι.ιν πρoι:rτμi:voυ-να α!;ιολο,

γηθούν οι χΡήσε1ς τους και οι ι:ίνδΙΙVOI 1100 διατρ/:χουν vo μην ιτληρούν το"ς σιόχοος για ι:άθε σiιστημα υπόγειων

υδά"tων σiιμφωvo με το άρ3ρο 4. Για τον αρχιι:ό αιrrό χαραι:τηρισμό, τα ι:ράτη μι'λη μιτoρoiιν να σvvινώνoυν διάφορα

συστήματα υιιόγειων "δα/ων. KmIι τ/ν ανάλυση αυτή .. είvol δυνατόν να xpησιμonoιoiινται υφιστάμενα στoιχtία υδρο

λoγiας. Υεωλογίας, εδαφολογίας. χρiιoεων γης. ιmoρρoιJν, υδρσληψιιJν ι:.λπ., 11ροι:ειμίνου να lιροσδιορίζοΥ1αι:

η θέση ι:αι τα όρια το" ή των συοιημάτων υπόγf1ων υδά"tων.

0\ 11ιι'on:ις ης σ110ίε<; αναμΜται να υποστούν το ή τα συστήματα υπόγειων υδά"rι.ιν, δηλαδή μετα~iι άλλων:

διάχuτες ιτηγι'ς ρύπανσης,

σημειαι:ι'ς mιγές ρίmανσης.

υδροληψία,

τεxvrrrή ανoτΡOφoδσrηOTJ,

ο γινιι:ό<; xαραι:τr\ρας τι.ιν ,,"φι:είμενων στρωμάτων στην υδρολογιι:ή λει:1r.η α11ό την οποία τροφοδοτείται το

ΣVorημα υπόγf1ων υδάτων,

•
τα συστήματα υπόγοων υδάτων για τα οιισία υπάρχσυν άμεσα εςαρτημίνα 01ι:οσ"στήματα ι:nιφανf1αι:ών υδιηων ή

χερσαία σιι:oσuστήματα.

2.2. Πφαιτερω χαρακτηρισμός

Έιτεπα από τον αΡχιι:ό αυτό xαρarnjpiQfliI, τα φα/η μέλη προβαίνουν σε ιτφαιτι'ρω χαριιι:τηρισμό Των σνστημα/ων ή

τι.ιν σμάδων σνστημα/ων υπόγειων υδάτων τα 0110ία [χουν θεωρηθεί σr1 απειλούνται 11ΡΟΙ:f1μίνσυ να ι:nιτευxθεί

αι:p!βι'στtρη ας1ολόγηOTJ της οσβαρότητας το" ι:ινδύνσυ ι:αι να 11ρoσδισΡ1σιoiιν τα ηιχόv μί:'tρα πσυ θα απαιτηθούν

δννόμ!) το" άρ3ρου Ι 1. Σιινεπώς. σ χαραι::tηρισμό<; αυτός ιτφιλαμβάνει σχι:η!dς Μηροφορίες '(1α τις επιπτώσεις Των

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και, ι:ατά ιτερίnτωση, ΜηροφοΡίες για:

τα γεωλΟ'(1ι:ά XaparnjPIOT1KIι το" ουστήματος υπόγtlων υδάτων, συμπφιλαμΒΑVoμέw.ιν τ/ς έι:τ(l(lης ι:αι του

τύπσυ Των γεωλογιι:ών ινστήτι.ιν.

τα υδρσγεωλογαά χαραχτηριστιι:ά τοο συστήματος "ιτόγειων υδάτων. σνμπφιλαμβανσμtvωv της υδΡOαγt.>'(1μό-

τητας. τσυ τιορώδους ι:αι της στεγανότητας. .

τα Xαραι::tηρ1σt1ι:ό. των επΙψαvε1αι:ών ιναnoθtoπων (α/ εδαφών oτrιν υδρολογιι:ή λ.tι:άνη αιιό την ΟΙ1α/α τροφοοο.

τεΙται το ΣVστημα υπόγειων υδάτων. συμπεριλαμβανομίνων τσυ ιτάχσυς, του nσρώδoυς, της υδρσαγωγιμότητας

ι:αι Των αIlOΡMητιι:ΏV ιδιοτήτων Των ιναπσθφα/ων ι:αι εδαφών,

τα χαρα'τ/ρισιιι:ά διαστρωμάτωσης του ί>&ιτοι; εντός του συστήματος υπόγοων "δα/ων,

απογραφή των ovν&όμινων επΙ(jΚIνειαι:ών σνστημιηων, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων σιι:οσυστημάτων ι:αι

των συστημιηων επιφανειαι:ών υδάτων. με τα onοία σιινδέtτΌ1 δυναμιι:ά τσ ΣVστημα υπόγειων "δα/ων.



•
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εlΠlμήOε,ς των κατειι1!ύvoεων ωι των ρυθμών ανταλλαγής υδάτων μετα!;ύ του συστήματος υnόyr.ων υδάτων ωι

των συνδεόμενων ι:πιφαVΙ:ΙOKών ουστημάτων κοι

rnαΡκή OΤOIXr1a Υια τον lJlloλoyιOJJIι του flaΚPOIlPόθtO]JOU μέσου ιτ/σιου pu3fJou ουνολικής ανατροφοδότησης,

τα χαρ<:Κ1ηρισμό της χημικής oίινtlεoης των υπόγειων υδάτων, συμπφιλαμβανομi:voυ του Ka1loPIOfloiJ των συμ

βολών OIlIι oνtlρώnΙ'o1] δραστηριότητα. Όταν κα80ρίζουν φυσικα βασικά ι:πίιιεδα γιο τα συστήματο αυτα υπόγειων

υδάτων, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τυIIoλoγiει; χαρω:τηρισμού υπόγειων υδάτων.

Επισκόπηση των επιπτώσεω~ των αν3ρωmνων δραστηΡΙΟl1\των επί τ~ν υπόγειων υδότων

Για: τα ό\ιστήματα υπόγειων' υδάτων που διασxjζoυνΓτα σΎVoρα μεταl;ύ δύο ή πιριοσότερων φατών μrλών ή

θεωΡοίινται στον αρχικό χαρω:τηρισμό που διι;vφγεπαι σύμφωνα με ΤΟ.σημείο 2.1. ως διατρί:χovτα τον κίνδυνο να

μην πληρσίιν τους στόχους που κοθορίζovιαι για κό3ε oίιστημtι δυνάμει του όρ1!ρου 4. συλλtγoνται και διατηρσίινται,

κοτά ιιφίπτωση, οι αωλοu3ες πληροφορίες για κΜιε oίιffiημα JJnIιYεIωV υδάτων:

ο) η θέση των σημείων υδροληψίος του συστήματος vπόγcιων υδάτων πλην:

των σημειων υδροληψίας που παρέχουν λιγότερα από 10 mJ ημερησίως κατό μέo~ όρο ή

των σημείων αντλησης ύδατος πρooρι{oμi:voυ γω αν3ρώπινη κατανizλωση, τα οποία παρiχoυν λιγότερα από

10 mJ ημερησίως κατό μέσο όρο ή που ι:l;vπηρnoύν λιγότερα από 50 άτομα'

β) ΟΙ μέσοι ετήσιοι ρυθμοί vδροληψίας ο::ό τα σημciα avtIι·

γ) η χημική σύν!Ίεση το!) ύδατος που αντλciται από το σύστημα υπόγειων υδάτων'

δ) η Woη των σημείων το!) συστήματος υπόγειων υδάτων στα OIlOia γiνέιατ αμεση εισαγωγή ύδατος

ε) οι ρυ3μοϊ απόρριψης στΙΙσημείο αυτα·

στ) η χημική σύν3εοη του ύδατος που εισόγεται 010 σύστημα vπόγειων υδάτων ωι

ζ) η χρήση γης στην υδρολογική λεκάνη ή λrι:άvες από τις οποίες το σύστημα ullόyrIωV υδάτων δέχεται τις ανατρο

φοδοτήσεις του, συμπεριλομβανομένων Των εισροών ρύπων Κα/ των oνtlρωnoγι:vών μεταβολών στα χαροι::τηΡΙΟ1Iα/

των ανατροφοδοτήσεων, όπως π.χ. η ατponή Κα/ η διαρρσή ομβρίων λόγω στεγανοποίησης εδαφών. τεχνητής ονα

τροφοδότησης, καταοnυής φραγμάτων ή αIIoστρiιγγισης,

22.12.2000

•
2.4. Επισκόπηση των rnιmώotων των μι:ι:αβολων της στa3μης των ιιπόγειων ιιδότων

Το κράτη μέλη εντοπίζουν rnίσης το ovoτiJflala vπόγcιων vδάτων για τα οποία ι:030ρίζovται χαμηλότι:ροι στόχοι

δυνάμει του iιρ3ρσυ 4. μι:το!;ίι άλλων λόγω των rnιιπώorων της κmόσιασης του συστήματος:

ί) στο rnιφανειακα ύδατα κοι τα συνδεδεμένα χεροαία οικοσυστήματα'

ίί) στη ρύ3μιση του ύδατος, την ιιρσστασια από l1ς πλημμύρες κοι την απoστρiιγγιση των γαιών'

ίίϊ) στην oνtlρώπl'o1] ανα/ττυ!;η.

2.5. Επισκόπηση των rnιπτωσεων της ρύπανσης στ,l" πσιότητα των υπόγειων υδάτων

Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν rnίσης τα συστήμσι:ο υπόγrιων υδότων γω το οοοίο Kα30ρίΙovται λιγότερο οvσι:ηρσί

στόχοι δυνάμει του άρ3ρσυ 4 παράγραφος 5 όταν, λόγω των rnιmώσεων της ανtlρώnΙ'o1]ς δροστηριότητας που ορϊζε

Τα/ στο όρθρο 5 παρiιγραφoς; Ι το οίιστημα υιιόγειων υδάτων είναι τόσο ρυπασμένο ώστε να είναι ανέφικτο ή

δυσανάλογο δαπονηΡό να rnllευχ3εί καλή χημική κοτόσιαοη VllόyεIωV vδάτων.
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ΠλΡλΡ'ΤΗΜλ /1/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ λΝλΛΥΣΗ

Η OI~Oνopj~ij ΑVΌΛυση nεpltχ!.1 oιαρ~[ίς ιιληρoφoρίf:ς. μ[ CΙΙαρtOCίς λrnτoμέpειες (λαμβανoμl:voυ υπόψη του ~όστouς ΣUΛΛoyης

των σχι:τι!tών δ[ooΜΈVΩνΙ. ώστε

α) να [ιa:αούνται οι uιιoλoγlOμoϊ που analtoiινιa! για να λαμβάνι:ταl υπόψη, σύμφωνα με το άρi!po 9. η σρ;ιiι της

ανiιl:τησης του ~όστouς. των:" υπηρεσιών ύδατος, λαμβανoμi:νων υπόψη των μαφοπρόθ[σμων :ιροβλέψ[ων της

προσφοράς ~αι της ζι'Jτησης ύδιΠος στην περιo;ιiι λαiινης απορροης ποταμού ~αι. mqv αιιαιτεiτα~

των uιιολογισμών του όγKOiί. των ,τιμ';'ν και του κόστους των uιιηpεσι';'ν ύδατος,Και

των υl1ολογτσμών των σχι:τικών rnενMoεωv, oυμιιεριλαμβαvoμl:vων των nρoβλέψ[ων τηοιων ειιενδύσεων-

β) να ειιιλtγι:τσι ο αl1οτελ[σματικότφος συνδυασμός μ/:τρων·Υιι:ι τις χρήσεις ύδατ~ ο 0ΙΙ0ίος θα l1φιλσμβiινι:τσι στο

πρόγραμμα μΠρων του άρθρου-Ι Ι. βiιoει των υπολογτσμών του διίVητΙKoιJ κόστους των μrτpων αυτών. -

L 317/31
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ΠΑΡλΡ.ΤΗΜλ Ν

ΠΡΟΣΤΑΠΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ι Το μητρώο των Tlpoσtαuιιόμινων iT{ριοχών του iφ3ρoιι 6 περιλαμβάνει τους α~όλoιι30ιις τιίπους πpoσtα/ωoμενων

ntplox';'v;

i) ιιφιοχ!ς που π~pIζOγ{αι για την άντληση ύδατος για ιτνθΡώτ:Μ] χατανάλωση σύμςιωνα με το iφ!tρσ 7·

. ii) : nφιοχiς που 11Ρ?ΟΡiζOVfQΙ για την προστασία υδρόβιων ειδών με oιl(OV<Iμι~ σημασία-

Ηί) ιιδατ~xά σuσtήμαtα που έχουν Xαpι1rnjΡlσtti ως ίιδατα αναΥυχης. σuμπφιλαμβανoμένων πφιοχων που i:χo'ιιν χαρα
~"τ/ρ(στd ως ιίδατα Koλίlμβησης. σύμφωνα μι: την ooηyiα 76/160/ΕΟΚ' -
~ -.

ίν) περιοχές ειιαισ8ητες στην παρουσία 8ρεππ~γ ουσιών. σιψπεptλαμβ<ινoμένωντων ru:ριοχών που xαpαι::tηρitOV(Q! ως

ευάλωτες tωνες; σύμφωνα μι: την οδηγία 91{676/ΕΟΚφι των nφιoχών ποιι χαραι:τηρίζοηοιω<; (ΙΙαίσ!tητΣζ nφιοχiς,

σιίΡ9Ι"να με την οδηγία 91/271/EOK χαι

ν) - περιοχές ΠΟΙJ πρooρίζσvιαι Υια τήν ΠΡοσιασία 01KoYtOTIωv ή ειδών όταν η διατηρηση ή η βελτιωση της κιπάστασης

των ιι&πων είναι σημαντιχή Υ1α την πpooτασiα ΤΟlJζ σιψπεριλαμβανομένων των σχετιWΝ τόπων τοlJ Tlρσy~μματoς

.Φιίση 2000•. ΤιΟIJ ι;α3oρiζovται διινάμt1 την οδηγιών 92{4J/EOK (ι) ~αι 79{409/ΕΟΚ (Ι).

2. Η περίληψη του μητρωov που απαιτείται ως μέρος ΤΟΙJ σχεδίου διαχεΨΙσης λεr.ΆVΗς αnoρρoης ποταμοιί περιλαμβάνει

χάρτες στους οποίους εμ'fΚ\Ivεται η Βέση ~άBε TI~σταΊΕVόμινης τιεΡtoxTJς. ~αBως ~αι περιγραφη της ~oινOΤI~ής. της

ε0νtKης η της τοπιχης voμo!tεοίας βάσε1 της οποίας iχovν χαραι:ιηρισιεΙ

(1) ΕΕ Ι 206 της 22.7.1992. σ. 7- οδηγία σ:.ως ψοποποu\3ηι:ε 1ελι:ιrrαiα από 1'1" οδηγία 97/62/ΕΚ (ΕΕ Ι 305 της 8.11.1997. ο. 42).
(:Ι) ΕΕ Ι 103 της 25.•.1979. ο. Ι· οδηγία ό:ιι.>ς ψοπο:lο,ή3ηχ[ τt~Wloia α:ιi> την οδηγίο 97μ9/Εκ (ΕΕ Ι 223 της l3.8.1997. ο. 9).

22,12.2000
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1.

1.1.

1.1.ι.

1.1.2.

1.1.3.
ο

1.1.4.

1.1.5.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.• 1.2.3.

ΚλΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ γΔΑΤΩΝ

ηOΙOTl~ά οτοιχεία Υια την ταJ;lνόl,ηση της οlκολΟΥΙκΙίς κατάστασης

Ποταμοί

Λίμνες

Μεταβ.ατικα ύδατα

Παραι:τια ύδα.τα

Τεχνητα ι:αl ιδιαίτερα τρΟ1l01l01ημένα ουστηl,ατα tlllfavtlo~iliv υδατων, -
Kανovιoτlι:oί ορισμοί Υια την ταςινόμηση της οιι:ολογικής καταστασης

Οριομοί της υψηλής. της ~αλής και της μέτριας οικολογικής ι:αταστασης 1Ι0ταμών

Οριομοί της υψηλής. "Της ~αλης ~αι της μέτριας ol~oλoγΙKής ι:ατασταση-ς λιμνών

Οριομοί της υψηλης. της ~αλης ~αι της μέτριας οιι:ολογlκής "αταστασης μεταβατικών

υδάτων

"•

1.2.4. Ορισμοί της υψηλής. της καλής ι:αl της μέτριας ol~σλoγl~ής ι:αταστασης lIαρα~τlων

υδατων

1.25. Ορισμοί του μέγιστου. του "αλού και του μέτριου οlκολογl"ού δυναμι~oύ των ιδιαίτερα

ΤΡΟ1l01l0ιημένων η τεχνητών υδα1l~ών συστημάτων

\.2.6. Διαδιι:ασία 1Ι0υ lΙρέlΙεl να α~oλoυ30ύν τα ι:ράτη μέλη για τη 3έσllιση lIPOTίollΙOΙV χημιι:ής

1Ι01ότητας

1.3.

\.3.ι

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

ι. 35.

1.3.6.

• \.4.

1.4.1.

1.4.2.

Παρακσloό3ηση της οlιωloγlκής ια/Ι χημικής καταστασης των ιmφανειαιeων υδάτων

Σχεδιασμός της ε1l01lτιι:ης lΙαραι:ολού3ησης

Σχεδιασμός της εllιχειΡηοιαι:ης lΙαραι:ολού3ησης

Σχεδιασμός της διερευνητικής lΙαραι:ολού6ησης

Συχνότητα της lΙαρακολού3ησης

πρόσ3ετες αllαlτήσεις για την lΙαραι:ολού3ηοη lΙροοτατευόμενων lΙερlοχών

Πρότυllα για την lΙαραι:ολού6ηση 1I010τl~ών οτοιχείων

Ταξινόμηση και παρουσίαση της οικολογικής κατάστασης

Συγκρισιμότητα των αττοτελεσματων β.lολογικ'1ς lΙαρακολού3ησης

Παρουσίαση των α1l0τελεοματων της lΙαρακολού3ησης και ταξινόμηση της οικολογικής

καταοτασης "αι του οικολογι"ού δυναμιι:ού

1.4.3. Παρουσίαση των α1l0τελεσμάτων της lΙαρακολού3ησης ι:αι ταξlνόμrιση της χημικής

καταστασης

2. ΥΠΟΓΕΙΑ ΎΔΑΤΑ

2.1. Ποσστική κατάσταση των οοόΥειων υδάτων

2.1.1. Παραμετρος για την τα~ινόμηση της 1Ι0σοτικ'1ς Kαταστασrις

2.1.2. Ορισμός της 1Ι0σοτιl(ής κατάστασης

2.2. παρακολού3ηση της 1Ι0σοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.2.1. Δίκτυο lΙαρακολού3ησης της στά6μης των υllόγειων υδάτων

2.2.2. πυι:νότητα των τόllων lIαρα~oλoύ6rισrις

2.2.3. Συχνότητα της lIαpαKoλoύ6rισrις

2.2.4. ΕρμηνεΙα και lΙαρουσίαση της 1Ι0σοτlι:ής καταστασης των U1l0ytiιoιv υδάτων
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2. 3. XημΙK~ κατάσταση των υι:όΥι:ιων υδάτων

2.3.1. Παράμετροι για τον προσδιορισμό της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδiιτων

2.3.2. Ορισμός της ι::αλής χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4;

2.4.5.

napαKOλov!Jrtoη της χημιι:ής κατάστασης των υπόγειων υδ~των

Δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων -

Εποπτική παρακολούθηοη

Επιχειρησιακή παρακολούθηση ::

Διαπίστωση των τάοεων των ρύπων =-.
Ερμηνεία ι::οι παρουσίαση της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.5. Παρουσίαση της Kατ~στασης των υπόγειων υδάτων

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

• 1.l. Ποιοτικά στοιχεία για την τα1;lνόμηση της οικολογικής κατάστασης

•

1.1.1. Ποταμοί

Σίινθεση KOI αφθσviα της υδατικής χλωρίδας

Σύνθεση, αφθονία ΚΟΙ κατανομή κατά ηλικίες της ΙXθυ071ΑVΊδας

ΥδΡΟιιοΡψολογικά στοιχεία που ιmoστηpίζσιιν τα βιολογικά στοιχεία

Υδρολογικό καθεοτώς

ποσότητα ΚΟΙ δυναμική των υδάτινων ροων

σίιν&ση με συστήματα υπόγειων υδάτων

Σιινέχεια του ιιοταμσό

MoρφoλoγΙKfς συνθήκtς

διαι::όμανοη του βάθους και του πλάτους του ποταμοι:.

δομή ΚΟΙ υπόστρωμα του π~α του ποταμοι:.

δομή της παpό~lας ζώνης

Χημικά και ψυσιΚΟΧ'1μlκά στ:οιχεία πσυ ιmoστηpίζoιN το β,ολογικά στοιχεία

Συνθήκες o~υγόvωoης

λ/ατότητα

Κατάστ:οση o~ίνισης

----------------------



•
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P\ιnιrιorι α::ό ίιλλtc; ouoiι~ ΟΙ o::.oiες ΆvΑι yνωρtό ότι anoρρίιrrOVl"<u οι: CJI1J"lVf\άς lIOOότrjτες στο υδαω:ό

oύσtημα -

1.1.2. Λίμνι~

Iύν3toη, ιιφ3ι;ινio. ~ βιoμίιta του 9U'"oMαyκτoU

Iiιν3ι0lJ και~της >.ou:ής uδατιqς xλωρiδo<;

ΣVν3ιaη και αΦσνiα τη<; lIανI&ι~ βεv3!ώo IIIΠ.ovδu>.ων

Iiιν3ιαη. aι;ι3oνia mι wtανομή..wrά ηλιΌΙC; τη<;~

Yδρoμαρφα\oyιιcά ι;mιιxciα πov ιmoσtIIPil;oιιν τα Pια\σyιιcά σroιxιia

ΥδρολοΥικό 1a3wtΏC;

ιιοο&τητα Ut δυνaμucή των υδότιvι.Jv poι:w

xρb.ιoς Γoaριψovής

αVνδιαη με το σύστημα l1Γ.iιynων υδάτων

-'""""*«δ,ιu;;uμαvση το\l βά80uς τι)': Iιίμνrις

ιιοσότητα, δομή I(U lI1tόσφωμοτοο mι3μένα τ/~ Iιίμνrις

δομή της όx3rιι; της λίμνttς

Γινιιό

Θφμ'Iέ~ σιινθήlε~

ΣιΜιηlιο; otιιy6vωση~

λ/ατότητα

Σι.ιyxιxριμbισιρύποι

P'ίιr:αναη από {)).ες Πζ ovσiει; llpoτφαιότητα~ΟΙ ΟΓ.α/ς rM:u γνωστό ότι απOΡΡiιιτσνται στο !J&rtιιό σύσ\ημο

I'IίnItVσl} από άλλες οοο\α; οι οποία; άναι yvωιπό όη αr.oρρmτσνται οι: σημαvnκk r.ooότητες στο uδιmIό

"""'w-

1.1.3. Mιτα~ατ.lά .:ιδατα

Bιoλoywi ιrnnxciα

Ιιίο3εση. αφ8oνiα. I(U βιoμiιtα. του 9U'"oMαynoU

Iιiν&αη 101 lIφ30WΙ της λorιιής ι.ιδατιdtt xλωρiδoι;
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•

ΥδΡομορψολοΥιο:ό στοιχεία που unoστηpiζoUY τα βιo\oyι>iι σroιχdα

ΜορφολΟΥΙκές Oιr.ι\tήκις

διακύμανση του βόθους

ποσότητα, δομή κω υπόσφωμα του πιιθμiνα

δομή της διαπσλιρροιακής ζώνης

".
ροή γλυκού νεΡοίο

Μιεση στα KίIIIo:rtn -

X~μιι.:ό ι.:αl φVmΙCOXΙΙIIIKb στοιχεία που 1J11οστηρiζουν τα βlολοΥΙκό στοιχεία

Γενικό

Διαφάνεια

λ/o:rtότητα

ΣιMJήας θpεmΙKών ουσιών

rUYKtι.:ptμέrol ρύποι

I'ίmαναη από όλες τις ουοίες προτφα/ότητας οι οποίες ε(ναι γνωστό σιl anOΡpim:ovιa! σro υδατlι.:ό συσtημα

Ρύπανση από άλλες συσiες οι οποιες είναι γνωστό σιl αΠOΡpίmOVΙα/ σε σημαvτιι;ές ποσότητες στα υδατικό

συσrημα

1.1.4. Παράι.:1ια ύδατα

8 Βιολογικά στοιχεία

ΣιJo,{Iεoη, α<,{ιονία Κα/ βιομάζα ταυ φιποπλαγrnnJ

ΣιJo,{Iεση κοι aφθονία της λοιπής υδατικής χλωριδας

γδρομορφολογιι.:ό σroιxdn που 1J11οστηρΙζουν τα ΡιΜοΥΙιώ στσιχεία

ΜΟΡφολοΥιι.:ές σιινθήπς

διω:ύμανση βάθους

δομη Κα/ U1IόaτpωIIa της ιucτ/ς

δομή της διαπαλφΡΟl(lκής ζώνης

Παλιρροιακό καθεστώς

κατεύθυνση δεσπoζόvιων ρευμάτων

έκθεοη στα ι.:υματα



•
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22.11.2000 '- Επίσημη Εφημιρίδα των EupωnαiKjJv Κοινοτήτων

[~ά

.. Συ~ή~ες 3ρεll'Ι"1κών ουσιών

rυy~CΚPIμtvol ρίπιOl

Pίmmιoη από ό)..cς 1\ς ouoίις lIiΚ"\"φαιότητας οι O!t.οίι:ς είναι Υνωστό ότι O.'IoρpimόvtaI σιο υδιπlκ6 ιruσtημα

ι'imανση από ΆΛΛιc; ουσίες οι οποίες riw.I γνωστό άτι αnoρpim:OI'1αι οε: σημoνnKες lIoσtmrπς ΟΙΟ ιιδιπιι.:ό

ούσιημα

1.15. ΤΙΧν,lτά και lδιαιτίριιις τροlιοιιοlημένα oυoτ~ματα Ιl:190νΕιακών υδάτων

Τα lΙΟΙΟ'Ιιω oτoιxriα 1IOU Εφαρμ6ζανι-ω σm ΠΧΝΗΤά και τα ιδιαnΊΡUς 1~00Jμίνιι (ll,l(l"Ciιιαta ι:mφανoon'ιν

UΔΆΤ~ riνw u.:άw; 1IDU lIJXVouν για oιιoιιι1ipισπ «:'Ιό 11<; τtooιρις ιmηyoρiις fUOIoΦw c:ιφαvnιWιν υδάτων 'Ι o:ωiα

ομοιάζιι nιριooό'tφo μΕ 10 αιιyr.:o;pιμivo Iδιαπipως τροπο:τοιιιμίνοή 1tX""J'Ib u&roo,~
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1.2. KavovIOTIl(oi ορισμοί για την τα~lνόμrισrι της OII(OAσyIIιή.; "ατασrασης

nivoιc:o.,. 1.2. n.νικοί opwroi yτa ΤIW( πστ<:ψσίοι;. τις λίμνει;. τα μετσβαπκά ιίδcπα χ:(ιι τα παpίumα ύδατα

..,' .

Στο ι:rίμινo ιιου (IKoλσu3rί, SiScrat γΙVΙKός ορισμός της ο,ιολογll:ΙΙς ποιότητας. Για τους οι:οπους τιις ταξινόμηΟΤΊς, οι τψ[ς των πσιοτ,κων στοιχείων της ο\κολοΥτI(ΙΙι; ιc:ατάστασης ια/!ε ιαιηγορίας επlφανεταιι1ιν υ&'rιων ον«!

ΟΙ τιμές 1<dV (σrωιφω lιινιΊι:,,", 1.2.1.-1.2.4.
'Ι"

Τα ύδατα τα ΟΟΟlα εμφανίζουν tνδεί!;t1ς σoβαfjών αλλοιώσεων των ημών των βιολογικών ιισισηκών στοιχι"ίων του τuIIι~oύ συστήματος rnIψovt1OKΏV UδάI<dV 1:01 αιιό τα 0110ία απουσιάζει μεγάλο μέρσς των σχεηιο:ών βιολο

Υιιο:ών ~oινστήτων ιιου χαραι:τηρίtoυν φυσιολογικά το τuπι~ό ouσT!jfIG επιφανtια~ών υδάτων υπό fI!j διαταραγμi:νες συν3ήqς. ταειvσμούVfαι ως ~αι:ής ι:ατάστασ!jς.

Τα υδατα τα οποία εμφανίζουν ινδεί!;εις σrιμα,,"~ών αλλοιώσεων των ημών των βιoλoγι~ών lIoισn~ών OΤOιxciIJV του τuπι~oύ συστήματος rnιφαmακών UOOτ<dV και στα Ο11αία οι σχι:τι~ές βΙOλoγl~1:ς ~olνότητες διαφέρουν

ουαιαστιι:ά από ε>:civες ιιου χαpαι;τηρίtoυν φυ<πσλσyι~ά το ΤUJII~b συστημα rnιφαvtlO~ών υΟΟτ,,", vnb μη διαταραγμi:νες ouv:Ίήro;, ταεινομοuVfΟ1 ως ελλιιιοuς ~ατάστασ!jς.

Έλλι:ιψη, iι ήσσονος μόνον σημασίας α-.{JΡιJπσyινciς fI1."10
βολές των ημών των φυο,ιι;οχημιιών ωι των υδρομ'ψφολο

γll(ών ΠΟ\Ο11ιών στοιχείων ταυ nιπ,lI;oύ συστήματος t11τφα·

ν(,«κών υδάτων οΚ σχωη με [Κείνα που χαρα"α/]ρί(συv

φυστσλσγΤΙC:ό τον τόπο αυτόν υπό μη διαταραyμtvες

σuv3ήuς.

Οι πρες των βιολογικών :ποιοτικών moιxr1ιJV του

mισtήματoς ιπιφανι:ιοι:ών υδάτων avπl(atompitoυv [Κείνες

που χαΡαο;τηρτζουΥ φUΣlOλOYll:ά τον ,ίmo αυτόν υπό μη δια

ταραγμένο; συv:Ίή~ες.

Υιιάρχουν τunοχαραι:τηρισnqς σιινOήKrς (ΟΙ Kσινότηm;.

Τα ύδατα ι:ατάστασης κάτω της μέτριας ταεινομΟUVfαι ως ελλιπούς ή ~oriις ~ατάστασ!jς;

Οι ημiς των βισλσγιιο:ών ιιοιοηι:ών OΤOIXri<dV τσυ

συστήματος rnlφovtlO~ΏV υδάτ<dν εμφανίζσυν χαμ!jλσu

επιπέδου αλλοιω.πις λόγω αv:ΊρώIIινών δραστηριοτήτων riλ/ό.

παραλλάσσουν μόvoν ελαφρώς αιιό τις τιμές ιιου χαραι:τηρί

ζουν φυσιoλoγι~ά το τvπιι:ό σύστημα rnιφανηαι:ών υδάτι.w

υιιό fI!j διαταραγμi:νες συv:ΊήKες, !'. , • -

MtΙPIίI ~01όσταση

Οι ημές των βιoλσγl~ών' πσισηκών στοιχείων του συστ/μιπος

rnιφανι:ισ~ών υδάτων πσραλλάσσουν μετρίως από ης τιμές που

χαραι:τηρίζσυν φυσισλσγl..ά το WΠlώ σύστημα rnιφανι:ια~ών

υδάτων υπό fI!j δlιπαραγμi:νrς ~ή~ες. Οι ημiς εμφανίζουν

μίτριc<; αλλοιώσεις λόγω αv:ΊΡώmνων δραστηριοτήτων ~αl είναι

σ!jμαvn~ά 1110 δlαταραγμtJέ<1 ollb ό.τι vnb ης συv3ήqς ~αλής

~ιπάστασ!jς.

Ι' • • '1
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1.2.1. Ορισμοί της υψη)"ής, της ~αλής ΚΟΙ της μέτριας ο!κολΟΥικιίς Kατlιστασης ποταμών

8ιoλoyι~ά π()ιστικά σwΙXείa

Υψηλή ΚΙΠΟΙΠαοη Καλή .....ό.σισση

, .

• Ί

, , "'Ι'

ΦιιιΟΤ1ΜΥκιόν

Mαφόφυrα ι::οι

φυroβl:v3oς

Πανίδα βι:v()ΙKών

ασπανδιιλων

Η τα~l"oμΙKιί σύv3ιση ται.ι 'ι'ιιιοπλαγnού ονnστσιχεί πλήρως

ή σχιδόν ιW1pως τιρος ης μη διιπαραγμίνες σuνilήι:::ες.

Η μέση αφ3ονία φυτonλayπoύ ovτ(σroιχά πλήρως προς τις

wπσχαpOnηpΙ<Π1Iίς φυσικοχημικές οιΜΊήκε.; (01 δεν

aU01όIl'tl οημανηκ/ι τις τυπσχoρonηριom(fς σ\N~lι1κες

διαφάνt:toc.

Οι [Wv3iIOl.1( πλαγι:ιού rpφavitoVIol με συχνότητα και

ένωση που ανnστoιχι:i προς τις Τ\ΠΙοχαΡοπηριοτι(ές φUoι

(OX'\}JIK(t συνaή([ς.

Η τα~",ομιι::ή σίΜ!εση avnσtolXEi πλήρως ή σχεΟΟν τι)"ήρως

προς τις μη bloταpayptvEς σιιν3ήι::ες.

Διν nopατηpOίIVTOI ανιχνεύσψα; αλλαγiς της μέσης μαφο

φιmι::ής tol της μΙσης φιπoβcl!ιι::ής αφ8ονίας,

Η τα~ινομιι::ή σύν3tση OV\1oτoιxri τιλήρως ή σχεδόν τιΜρως

προς ης μη διαταραγμένες συν(Ίήι::ες.

Ο λάγος των ευαΤσSητων στη διατάραξη τοξινομικών (στη

γαριών τιρος τις μη ευαί03ητα; &εν τιαpoυσιάtει ενδrί~εις

αλλαγής σε σχέση με ης μη διαταραγμίνες αυν(Ίήι::ες.

Η στlι(Ίμη παιι::ιλότητας των ταΕινομlκών ι::ατηγαριών

αα:ιον&ίιλων δεν τιαρoυσιάtει ενδι:ίΕ!:lς αλλαγής σε σχΙση με

ης μη διαταραγμένες συv(Ίήι::ες.

noρoτηpoύνToI εMιφpfς αλλαγiς της σύνfu:σης (οΙ της

αφ3ονίας των ταξινομικών κατηγοριών το!) nλαγnoύ ιJ(

σχέση μι: τις τuπoχαpaπηpΙσ!ι([ς κοινότητες, Οι αλλαγΕς

OVttc δΕν ιmOO'1ΛWvovv ταχύτφη αύξηση φ~(ών η οποία

οδηγεί oJ{ ανεnΙΙΙύμητη διατlφαξη της ισορροπίας των ΟΡΥΟ

V10pόIv Τιου υπάρχουν στο υδατικό σύσιημα ή της φυσl(οχη

μιι:ής nolότηTa, του νερού ή του ιζήματος.

Ενδί:χιται να φφανίζιταl ε)"αφρά αίι!;ηση της συχνότητας

ι::αι της ί:vτασης των εα/v3ήσι:ων-τι)"ayo:τoύ.

ΠαιχπηΡοίΝται ι:λαφρές αλλαγι:ς της σύv3εoης (ol της

αφ(loviας των τοξ,voμιο::ών tOlηγoIJlόIv των μαΙ::Ροφύτων (Ql
του φUΤoβtv(Ίoυς σε σχέση με ης τuτιοχαραι::τηΡI01Iι::ές ι::οι

νότηπς. Οι αλλαγές αυrές δεν uτιooηλώνoυν ταχύτερη

αύξηυη φυrοβi:v80υς ή ανώπρων φιπών η Ο'ΙΙοία ΟΟηγεί σε

ανrnl(Ίύμητη διατάραξη της ιυορρO!lία<; των opγa ....Oj.1όIv τιου

υπlψxoυν υοο υδarιι::ό σίισιημα ή της φυσιι::οχημιι::ής ποι

ότητα<; του νερού ή του ιζήματος.

Η φυτοβιν(llι:ή (oIYόTηlQ &ε.ν επηρεάζπα! αρνηηι::1ι από

βαι::τηριαι:ή ανάτmιξη λόγω αν(ΊΡω1l0γΙVΏν δραστηρ.ατήτων.

Ει..αφΡές αlliγές της σύΥ8εσης και της αφθονία<; Των τα~",α

μικών κατηγοριών αστιαν&ίι)"ων σι: αχΙση με ης τυπαχαρα

Ο,'1ηριστιι::ές σι.ιv(Ίήι::α;.

Ο )"όγος των α/αίσ3ητων σιη διατάρα~η ταΕ",αμιι::ών ι::ατη

γοριών πρας ης μη α/αί03ητες διαφi;ρει ελαφρώς από τα

τuπαχαροι::τηρισtιι::ά επίτιε&ο.

Η στά3μη πσlκιλότητας Των ιαΕιναμικών κατηγοριών

αO!lovδύλων διαφiρn ι:λαφρώς ατιό τα τuτιοχαροι::τηΡIΟ11ιά

επίπεδα.

Η oίιvfu:oη των tQEIVI!fIltόIv ι::ατηΥοριών του τιλαγι:τού

διαφφ!;l μcrpίως ατιό ης wτιοχαραχτηρισ[1ι::k tOIYόTηlEς.

ΠαρατηρΕίται μΠρια. διarάρα~η της αφ3ονϊας, η οτιοία

ι:vδi:χπαι να οδηγεί 'οε σημαV\1ι::ή ανσll(Ίύμητη διατάραξη των

τιμών των λοι!ιών βιολαγιο::ών ι::αι φυοιι::οχημιι::ών τιο.οτιι::ών

OΤOIX rίwv•
1'11 ,. "1

Ev&iχnal να τιαρατη~ίται μi:τρια α~ηση της συχνότητας (Ql
της ί:ντασης τφν εξαΥ8ήσεων τι)"αγπού. Κατά τους (Ίrρινoύς

μήνες. ιvδί:χπα. να παιχπηρείτα! μό ....μη ε~άνlΊηση τιλαγι::τού.

Η σύν(Ίευη ΤιJ\O μαι::poφιmι::ών ι::αι φι.rιΌβιv31ι::ών τα~ιvoμιι::ών

(mηγoIJlόIv διαφtΡεJ μετρίως από την ΤVΠOXαpoι::τηριoτιι::ή ι::οι

νότητα (Ql EiV(lt σημαV\1ι::ά αλλοιωμiνη σε οχέση με την ι::αλή

κατάσταση.

ΠαρστηροίΝται μέτρια; αλλαγl:ς της μι'σης μαψιφιmι::ής και

της μl:σης φΙΠOβιν(lΙKής αφ(loνίας.

Η φιποβεν8lκή κοινότητα ι:vδtχual να nopψnobitual (ol, σε

μφιι::k περιοχές, να r....:O'IIituol από βαι::τηριαι::ή ανάπτυξη

που εμφανίζεται λόγω α..oρωτιoγΙVΏν δραστηριοτήτων

Η σύν(Ίεση κοι, η οφ80νία των ταξιvoμιι::ών κατηγοριών

οστιον&ίιλων διαφέρουν ΗΠρίως από τις τuτιoXαpoι::τηριστιι::Ις

ι::οινότητες.

Λπουσϊα σημαV\1ιών ταΕlνομιι::ών ομόδων της τuτιoxαρoι::τηρι

στιι::ής ι::αινότητας.

Ο λόγος Των α/οίσ3ητων σrη διατόιxιtη τα~,νομιι::ών ι::ατη

γοριών προς ης μη ευοίσ3ητα;, ι::α(Ίώς (ol η στό3μη ποιι::ιλό

τητος, rίvo. ουσιαστιιό χαμηλότερο ατιό το τu:ιoxαραι:τηρι·

στικό αιinεδα κοι σημοντικά χομηλότερα ατιό ό,η στην καλή

κατόσταση.
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Σ10\χrio Υ'I"lλή κατάσταση Kaλη o.:aιlισmση Mhpoα .<"άσταοη

l;(3υ01'10νίδα Η σiιν8rσ'1 ΚΟΙ η αφ,'joνία Των ειδών ονησιοιχούν πλήρως ή Eλαφρtς αλλαγές της σύνfιεσης ~αl της αφ,'joνioς Των ειδών Η σύνfιrση <oMI'oφ,'Jovid'TOIV ειδών τχ{ιύων διαφiρoιιν μετρίως

σχεδόν πλήρως προς τις μη &σταραγμiνrς συ'o&jnς. " σχέση " "' τul10χaριmηΡlσtIKEζ Ι:Οlνό"ιητι:ς, λόγω από τις τuπoχαρακτηριστιι:ές ι:oιVΌΤΗτι:ς λόγω ol.'3POInoycvώv

Παρουσια Ολων των τυποχαροπηριστιι:Ι:Ιν ειδών που άνω
ανfιρωπoyενιJν επιπτώσεων στα φυΟΙΙ:ΟΧΗμιι:ά 'κω τα υδρο- (Πιπτώσιων στα φυσΙΙ:ΟΧ'1μικά ή τα υδρομορφο).οΥΙκά ποιοτικά

ruαίσ3ητα στη διατάραξη.
μορφολογικά ποιοτικά oτoIxtia. moIxrio.

Η κατανομή <ατά ηλιι:(ες tx:JUOKOIνoτiJtoιv '"
Η κατονομη Kaτlι ηλωι:ς των lχ:Ίυοι:οινστή1ων παρουσιάζει Η <σnινομή <ατά ηλικίες των ιχ3υοκοlνστήτων IIαΡOυσιάtει

,ω" εν&Qnς &lσιlιρα!;ης λόΥ;.ι oνf!ρωπoγrνών rnuπώσι:ων στα σllμοvt1κl'ς [νδιίζεις ανf!pωπσγrvσύς διιπάραξης. στα μίτρο
παρουσιάζει ιν&itεις αν8ρωπσyιναiις διατάραtης, αiιtε φυαι~oxημl~ά ή τα υδρoμoρφo)"oγι~ά πoισn~ά στοιχεία ~αι, ""

,., μπριο ποσοστό '(\Jποχαραo:tl\ρ,στι~ών rτδών
ινδriξrις για αδυναμΙα αναπαραγωγής ή ανάm:υξης οποι· οε μφι~ές πφιπτώοι:ις, ινδri!;εις για αδυναμία αναπαρα- απaυolάζrι ή απα\'(ά με πoλiι χαμη)"ή αφ3ovία.
oυδήπoτr rίδoυς.

γωγής ή ανόπτυξης ορισμένω, fιδών, ~, μέψο ""ινδl:χπαl να απουσιάζουνορισμΜς ι:aτηγoριεςηM~ίας.

γιSρoμσpφσλoyικόI!OlσnKα στoιχεlα

Μπριο ~ιnόιnooη

ΣUVΘήKες IIou ανnστ01X0iιν στην επίτευ!;η Των παραπάνω ορι·

ζoΜΕVων τιμών για τα βΙΟ)"σΥlκά πoισnKά στοlχεΙα.

Σuvθήκες που aνnoτolxo&v σrην rniτι:u!;η των παιxmάνω ορl·
ζομεV<dν ημών για τα βI0)"oγι~ά IIOI<mKO σroιχrία.

Συνθή~ες που αvπστoιχoiιν σπιν rιιiτrυ!;η των παραπάνω

oρltl:ψ~ν ημών για τα βlΟ)"Ο'(1κά ΠOlσnKά 010ιχάα.

Σuvθή~ες πο!) ανnστoιχolιν σπιν rnitεub] των ιιαραπάνω

oριtόμc.ιων ημών για τα βιol.oγι~ά ποιοτικά στοιχεία.

Η σuνl:χεια του ιιοταμού διν ειιηρεάζεται απο ανθρωllOγε:vεί.;

δρασrηρι/ιτητι:ς ~α/ επιψl:ιιεl την απρoσ~oιπη μπι:rvάoτrυση

υδροβιων οργανισμών ~αl μπαφορά ιζήματος.

Η ποσότητα ~αl η δυναμl~ή της ροής, ~αθώς ~αι η σιNα~δ..

Μιιθη σiιvδεση με τα υιιόγεια iιδατα, ανn~ατolΠρίζoιN

nλ.ήρως ή σχεδόν nλ.ήρως τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

t101xrio

Yδρo).σyι~ό ({Ιθεσιώς

rWiχflQ

του IIoταμoiι

MoρφoλO'(1~ές σu~κες Η μορφή των δlαiι)"ων. η δια~ύμανση του πΜτους ~αl του

βΙΙ:)ους, η ταχίπητα του ρεiιματoς. οι σUVΘή~ες

υιιοστρώματος ~α/ η δομή ~αl οι σUVΘΉ~ες των παροχθιων

ζωνών ανnστoιχoiιν ιι)"ήρως ή σχεδΟν πλήρως προς τις μη

διαταραγμένες σUVΘή~ες.

ΣUVΘή~ες που ανnστoιχoiιν στη' rιιinutII Των nnpaIIOvtd
oρlζoμ~ν τιμών Υ1α τα βIO)"Cιy1XO ποισπκά στοιχεία.

Συνθήκες που αvrιατόιχoiιν σιην rniτru!;II των IIαpαnά"", ορl·

tόμc.ιων τιμών για τα βI0)"σyι~ά πoισπ~ά στοιχεία.

, ,. ,



• •

(') Σuvιομογρ"fίει:: βt. βo",~ό vdntδa, """ • oα,oτι~ό 1ItΡ'βαλλavιι~ό ορότυοα.
(~ Η '",ρμ0'ι"i τ,"", ορ""'ίο..... ιιου ~σrιψιίζOVlα/ /iu_όμεI του ορωτοιώλλου oυro" δ", oιιvmάyrτo, μείωση Τ,,", σvy~",τp,:>a< .... τ..... ΡUo ..... ώτω του βαα/ιωU rnιπiδoυ, Ι""" ,βr).

Συγακριμ/:νQι συl'3Ι:ΤΙ"ΟI

ρύποι

ΣuγnφιμΈVol μη σιιv3ε

τι(οί ρύποι

Οι τψίς των φιι,ηκοχημικών στοιχείων ([νnστOlXούν πλήρως

ή σχεδόν πλ.ήρως Προς τις μη δllrιopαγμΈVες σιιv3ήαc.

Οι σvyι:ινφώσεις :'ιΡDΠ1lc:ών ουσιών παραμ/:νουν ι:vιός των

ορίων που συvή3ως χαpααηρίζovν τις μη διαταραγμέvες

σιιv3ή,,(ς.

Τα επinεOO ΜστότηΊας, ρΗ. ισοζυγίου ο!;υΥόΥΟυ,

IKOνbτηται; ε~oυδετiρωσης οεεων, δlαφάVf10ς ΚΟΙ

θερμοκρασίας δεν παρουσιάζουν ινδεία/ς α'<3ρωπoγεvoύς

bIaιδpαbjc 1(01 παραμl.νΌιιν ι:vιός τι.ιν ορίων που συνή3ως

χαραι;τηρίζουν τις μη διαταραγμένες συν3ήKfς,

Συγnντpώoc!ς σχεδόν μηδενlκίς κοι onωσδι\ΠΟ1ε κΙιτω των

ορϊων ανίχυrυσης των πλέον πpoηγμtνων αναλυτικών μclIό.

δων γενικής χρήοης.

ΣuγΚΕνrΡώ<:ιl1ς ιvrός των ορίων που συνή3ως χαραι:τηρίζοΙΝ

τις μη διαταραγμίνες συν3ήκις (βασικά εnίιιι:δα '" βε).

ιι {Iεppoκpaoia. 1α ισοζύγιο o~όνoυ, το ρΗ. η ικανότητα

εξουδετέρωσης .xrι.;ν, η διαφάνrnι ΚΟI η αλσιότητα δεν

φ3άνουν τα όρια που (o80pitovτal για να εΕασφαλίζεται η

),moupγiα του 01KoσuaTήpmoς ΚΟΙ η rniHu~fI των τψών

που opitovτat ανωτi:pι.> για τα βιολογικ/ι ποισπκά στοιχεία.

ΟΙ συγKΙVφώσεις 3ρι:πηκών ουσιών διν omφβαίvovν 1α

όρια που Ko80pitoVfOI για να ε!;ασψο.λίζι.-ιοι η λειτουργία

του τuπoχαραιπηΡΙOΤΙKOύ OΙKoσuσtήματo<; κοι η επίιευ!;η

ιων τψών σου ορίζονιαι ανωπρω για ιο βlολογlκΙι οοιΟ'(lκΙι

στοιχεία.

ΟΙ οιιΥκενφώοt!ς δεν ιmεpβ"ί,'Oυν το πρότυπα που Kα:nιρi.

tovtOI με τη δlαδl~oσία του σηΜUoυ 1.2;6, με την

εnlφύλαξη των οδηγιών 91/414!ΕΚ ΚοΙ 98/8/ΕΚ «πτm).

ΟΙ ουγκιvrΡώ<:ιl1ς δεν υπφβαίvoΙΝ τα ορότυοα που Kα30ρi.

tovtol με τη διαδικασία του σημείου 1.2.6 (2), με την

rnιφύλoζη των οδηγιών 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ «πΠ7!).

Σι.Mιή~ες που ovτισιolxoύν στην εnίτευζη των oαραπι'rιω Ορl.

ζόμενων τιμών για τα βloλoγl~ά nOIOTlKIι στοιχεία.

,
Σι.Μιήκις Τ.ου αvτιστoιxo~ν στην εnίτrυξη των παραπάνω ορι,
ζόμtνων τιμών για τα βιολογικά ποιστικά O'01xOO.

Σι.Μιήκες που oνtισιoιxoίιν στην επίιευ!;η των oαρι:mάνω ορl·

ζόμtνων τιμών γJα το βιολαγ,κά ΠΟIΟΤ1ΚΙι σιΟIΧι:ία.

• .. 1 •
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1.2.2. Ορισμοί της υψηλής, της ~αλής ~αι της μετριας οιι:ολογιι:ής ι:ατάστασης >'ψνών

Bιoλoyικιi ΠΟIOTIι:ά στo'Xria

γιγηλή «πάστα",!

•
M"τplo «πάστο"']

Φιιroπλαγπόν

Μαψόφιιια (αι

φιnoβiνθoς

Η τα!;ιvoμιι;:ή ιIύv3ro'1 και οφ:!ονία ταυ φυτonλαΥηού om
στοιχεί τιλήρωι: ή σχεδόν π)ήρως προς ης μη διαταpαγμί:v!:ς

ouv:Jήw;.

Η μέση αφ30viα φuτσπλαγπoυ oνιIσfoψί προς τις τυποχα

ραπηρισπι;:ές φUOIΙ;:Oχημιι;:ι'ς oυνIΊήι:rι; ι;:αι δcν αλλoιώνrι

σημαvπι;:ά τις τvπoχαραo;τηpιoππς oυν3ήκcς &Iαφolνrια<;.

ΟΙ dαilήαι:ις πλαγι::ιου rμφαν;ΙOVΙO( με συχνότητα Ι;:α/

tvτoση που OYrιστoτχεί lΙροι; ης W!lOΧOpαnηρισηι;:ές φυσι

κοχημικές συνΙΊήnς..

Η τo!;ινoμl~ή σύνθεση σνησιοιχεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως

Τιρος Τις μη διαταpαyμLνrς συνθή~ες.

Δrν παρατηρούvml aνJ)yruσψες αλλαγές τ/ς μέσqς μαψο

φιπι(ιις (οι τ/ς μέσης φUΤOβενθι(ής αφ:!ονίας.

ΠαρατηρoWιoι ελαφρές .illayi<; της σoMJεσης Ι:α/ της

αφ:Ίονίας τι.ιν τα~lνoμIι:ών ι:ατηγΟΡ1ών του πλαγι::ιου οε

σχεση με τις τιιπoχαpαnηpIOηι:ές κοινότηπς. Οι αλλαγές

αιιτές διν υιτooηλώνouν τιιχύιψη αύ~ηαη φυιών η οποία

οδηγεί σt ανtπιWμητ'1 &,ατlφαξ'1 της (οορρ01'lίαι: των οργα

νισμών που unδpxouv <110 υΟΟτιι;ό σύατ'1μα ή της φuo,ι:οχη

μl~ιις TlOIbtqtOt του νερού qτου lζΙΙματα;.

EνOCχηαl να rμφανίζεται ιλαφρά αύξηση της συχνότητας

~αι 'ης iντασης των τυτιoXιψαιcτηρισn~ών εφv3ιισεων

πλαγnού.

Παρατηρούνται ιλαφρfς αλλαγfς της σύνθεσης ~αl της

αφ3ον!ας των ταξινομι(ών ~ατηγoplών των μαψοφύτων ~αl

του φιποβΜους σε σχέση με Τις τυπoχιψαΙCΤΗpισιl~ές (οι

νότητες_ Οι αλλαγές αιni:ς fιrν υποδηλώνουν ταχύτερη

αύζηση φιποβΜοιις ή ανώτερων φιnών η οποία οδηγεί σε

αlιtπιΜμητη διατάραξη της ισορροπίας των οργανισμών που

υπiιρχoυν σm υδατι~ό σύ<mjμα ή της φυσΙ(OX'1μl~ής 1101
ότητας του νερού ή του ιζήματος.

Η φυτοβενθl~q (olvbtqTQ δεν ('II]]pcIιtnal αρνητικά από

βα..-τqρια(q ανάιιτυξη λόγω αν(jρωιroγrνών δρασιηΡ'οτιΊτων.

Η αύνθεση ~αι αφ:!ονίο τω~ ταξινoμι~ών ωτηγοριών του πλαγ
..-τού διαφίρεl μιτρίως από Τις τυπoχιψαιcτηpισrlxfς ~Olvό

τ/'~.

Παρατηρείται μhplα' δlατiιραξη της βιομάζας, η οποία

ινδtχι-ιαl να οδηγεϊ σε oqμovπ(fj ανrn~ύμητη διατάραεη της

(ατάσrασης άλλων βιoλoγι~ών ΠΟIΟTl(ών σιοιχείων (αι της

9UσΙ(ΟΧ'1μl~ής ποισιητας του νερού q του ιζΙΙματος.

Eνδtχεται να nopaTIIptitat μέτρια αύεησ'! τ/ς συχνότητας Χα/

tqc tν"rOιIqc των εξανθήσα/ν πλαγ..-τού. Κατά τους t!tpJ\'oiJc
μιινrς, ινδtχεται να παρατηρείται μόνιμη εζάνθησ,! πλαΥι::ι:ού.

Η σύνθεση των μαxρoφιm~ών (αι φΙΠOβι:vθIXων ταξινομι(ών

~ατηγoplών δlαφtpεl μετρίως από Τις τυπoχαpαo;τηριστι~tς (οι

νότητες (αl είναι σημσνη(ά αλλοιωμίνη σε σχίση ιu: εκείνη

που παρατηρείται ιtπjν ~αλή ~ατάσιαση.

Παρατηροίινταl μέτριες oλλαγiς της μί:οης μαφοφυτιχής χαl

της μrσης φυτoβι:vθι(ής αφ30νίας.

Η φιnoβεγ()~xή fοινότητα rνOCχπαl να παρεμποδ!ζιται ~αl. σε

μεΡlW; nεpIOXfc. να ε..-τοπί(ιτοl από βanηΡlοι;ή ανάπwξη

που φφον!ζιται λόγω ανθρωπογΜν δρασιηΡlοτιΊτων.

Η σύνθεση και '1 αφ30vία των ταξινομι(ών κατηγοριών

α01lovδύλων διαφίρουν μετρίως από Τιζ τυποχοροι;ιηριιπι([ς

συVΘΙΊ~rς·

Απουσία σημαvrιxών ταξινομικών oμlιδων της τυπoXαpαΙCΤΗpι·

σtι(ής XOIVΌΤΗτας.
r • • ,
Ο λόγος των εuαίσ1lητωγ <mj διατiιραζη .. ταξΝομι(ών ~ατη

γοριών l1ρα; Τις μη ευαίσ1lητες. (αfu:ις (αι η στά1lμη ποl(ιλό

τητας, είναι ουσιπσω:ά χαμqλότφα από το τυΠΟΧαΡα..-τηρι

σrιxό επίπεδο χαι σημoνrι(ιΊ χαμqλότερα οπό ό,τι ιπην (αλή

(οτάσιοση.

Πανίδα βΕVΘI~ων

αoτιovδυλων

Η ταξινομl(ή σύνθωη αντιστοιχεί πλήρως ή σχεOOv πλήρως

προς Τιζ μη δlαταραΥμίνες συvGή(ες.

Ο λόγος των ευαlσfίητων στη διατάραξq ταξινομι(ών χιπιι

γoplόIv προς τις μη ευαίσ{)qτες δεν πορουσιάζει ενδεiζεις

αλλαγιΊς σε σχέση με τις μ'! διοταΡαyμLνrς συνθήκες.

Η στiι1!μη ποl(ιλότητας των ταξιvoμι~ών (ατqγΟΡlων

αοτιονδύλων δrν παρουσιάζει rνδεiζι:ις αλλαγής σε σχέση με

τις μ'! δlαταpaγμi:νrς συνθΙΙ(rς.

Eλawtc αλλαγές της σύ,,{)[σης χω της αΦονΙας των ταξινο

μι(ων (ατηγοριων ασπονδύλων σε σχέση με Τις τυποχαρα·

..-τηριστlκ[ς συνθήκες.

Ο λόγος των ευα!σfίητων στη διατiιραξη ταζινομlΧών (ατη

γοριών προς τις μ'! ευαίσ3ητες παpoυσιlιζει ιλαφρb; ενδεί

ζεις αλλαγιΊς από τα τυποχαρακτηρ,ιπl(1ι rnincoo.

Η στιιt!μq nol(IλόTqtoc των ταξιν(ψι~ών ((Ι1qγΟΡlών

ασπovδύλων διαφέΡει ελαφρώς α:ιό τα τul10χαpαrrηplσrιxlι

επίπεδα.

,
Ι'

..'. .
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ΣτOlχdo Υψηλή (ιπαcταoη Καλή (an\σταοη Mhpιu ι::ιn;,στoαη

lχ8υοπανίδα Η oίov3t0'1 .οι η αφθονία των n&ών αντιστοιχούν l1λήrως iι ι:λαφρές αλλαγές Τ'1ζ σύW!εσης κοι της αφθονίας των f1δών Η σύνt)εση .α! rι αφθονία των [[δών ,χιΊύων διαφέρουν μετριως

σχεδόν πλι\ρωι; προς τις μη δισιοιιαγμένα; συv(Ίή~«:. " OX''''l " ., W110χαραι:τηρ,σrui<; ι;οlνΟτ'1ΤΙ:Ι:;. λό,. από τις τιmoχαpαΚΤ'1pιστιι::ές Ι::Ο1νΟτηπς λόγω ανtιρωιτΟΥl:l'ών

Παρουσία όλων των τιιπoχαpαnηp,σrιι::ών rιδών nou ι:iναι
oi!pωπoγι.vOJv I.11ΙIΠώσtων στα φυσιι::οχημιι:ά ή τα ιιδΡομορ- [1Ιlιπώσεων οπα φιιοιι::οχη"".ό ή τα υδικψορφολογll:ά 1101011./1

nιαίσfiιτια <7('1 δIo:n:άpo~.
φολογιι::ό ΠOloτ1~iι στστχεία. στοιχάσ,

Η ~ατανoμή ~ατά ηλιι::ίι:ς ιχ1!UΟΙ::ΟIVQ1ήτων δα
Η .ιn:ανoμι'ι KmIι ηλι.iι:ς των lχ3UΟ'Ο\VQ1ήτων πφοιισιάζει Η ι::ιπονομή ~ατά ηλ,.lες των ιχ3uοι::οινυτήτων παρουσιάζει,..
ι:vδι:ίζrις διατάραξης λόγω ανt)ρωπoyι.vών επιπτώσεων στα σημαm!dς εvδείξo~' &ιατάραξης λόγω ανt)ρωπφών

παρουσιάζει ι.vδι:Iφς oνt)pωπoγινoύς διατάρα!;ης, ούτε φlJ(JΙ~OxτΊμιxά ι'ι τα υδρoμopφoλoγι~ά ΠOΙoτ1~ά στοιχεία, ~αι, mιιπώοεων (πα 'U(J1~OXIlPI~Iι ι'ι τα υδρoμopφoλoyι~ά πoιστι~ά
ενbεitεις για αδυναμία αναπαραγωγής ι'ι ανάmu!;ης ενός συ-

" μεpιιlς πφιιπώοεις, ι:vδι:ίζεις γw αδυναμία ανaπαpα- στοιχεία, στο μπρο ΠΟυ ί.νa μπριο ποοοm:ό τuπoXαpαo;τηpι-
γ~ε~pιμiνoυ είδους.

γωγής ή ανάπrul;ης ορισμένων ειδών, = μπρο '" ,oτι~ώ~ ειδών Ο.1!ουσιάζει ι'ι D,novrIι με πολύ χαμη)..ι'ι αφ3σνία.

ενδέχι:ται να απαυφ/ιζαυν opισμi;vι;ς ~01ηγOp~ςηλι~ίας.

" "" ,
Yδpoμopqxιλoyιι:ά πoιιm~ά στοιχεία

rτow:io Υψη)..ή .aτάσtιιoη Καλή .aτάaταoη Μέτρ<ο .aτιlσloση

γδpoλoγι~o ~α::Ιεστώς Η πoobτητo ~αι η δυναμι.ι'ι της ροι'ις, η (ΠΙΙ3μη, Ο χΡονοι; Σuv3ι'ιΗς που αvrισιoΙXoύν στην mιτευ!;η των παραπάνω Συv3ήHς που αvπστ:oιxoύν στην miτειιξη των παραπlινω ορι-

πopαμovι'ις .αθώς ~αι η συνα.ό)..ου3η σύνδεση με τα vπO- οριζόμενων ημών Ύ1α τα βιολογι.ά ποιοτι./ι στοιχεία. ζόμενων τιμών για το βια)..OΎJ~ιI πoιoτι~1ι motXria.
γεια ύδατα, lΜ1.αταπτΡίtoυν πλι'ιf>Uις ι'ι σχεδόν πλήρως τις

μη διαταραγμένες συv3ή.ες. , , '. , , ' ..

Mopφoλoγι~fς συv3ή.ες Η δια~ύμανση του βάθους της )"ίμνης, η ποσΟτητα ~αι η Συv3ι'ι~ες που ovt1m:oιxouv στην ι:mτtυ!;η των παραπάνω Σuv3ι'ι~ες που οvt1σιοιχούν στην rniτcutIl των παραπάνω ορι"

ΟΟμι'ι ταυ υποστρώματος ~αι η δομι'ι ~αι οι συv3ι'ι~ες της οριζόμενων τιμών για τα βιo)..oγι~ά πoιoτι~ά ~ΙXεία. . ζόμενων τιμών για τα βιoλoγι~/ι n010ΤΙW mo~~ria.

παρόχ3ιας ζώνης Oll11mOIXoύv π)..ι'ιρως ι'ι σχεδόν Mι'ιpωc; ι Ι'
προς Τις μη διιπαραγμένες συv3ι'ι~ες.

,-.,."

'Ί "



• •
ΣτοιχΟΟ γ'l'Jlλή ~41δστα",! Καλή ""τάσταση t.!hpLO <ιπάστιιση

Γι:νιciς συνθήκες ΟΙ τιμές των φUΣΙKOχημl~ών <ποιχε1ων ανπστσιχούν "λήΡιJζ Η 3φμοφασία. το ισοζύγιο οξυγόνου, το ρΗ. ιι ικανότητα ΣιινiιήKΙ:<; που αVΤισr01Xoύν σT'1V ειιίτrιιξ'l Των nIΙPQnQVW ορι.

ή σχεδόν ιιλήρως προς τις μη διαταραγμlνrς συν3ήΗς. εξoιιδcτίpωoης oξi:wv, rι διaφανεια ΚΟΙ '1 αλατότητα δα , ζόμινων τψών για τα βιολογικά 1Ι01στι.ά σrOlxεiα,

ΟΙ σιιγκι:vrρωσεις (ΊpεrιτlKών ουσιών παραμένουν rντός των
φθάνουν τα όρια "ου α/80ρiζoντaι για να εξασφαλίζετοι η

λrnοuργία του οlκοουστήματοι; και η rnitQJt'1 Των ημών . , ,
ορίων !tOU οuνή3lJζ χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες

110\1 ορίζονται ανωτipω γκι τα βω).OYJκά ποιοτικά στοιχεία,
συv1}ή.ει;.

τ. rnίnε&ι αλατότητας, ρΗ, ισοζuyiοιι οξυγόνου.
Οι σιιγκι:ντρώσεις (Ίprnτι,ών ουσιών &ν ιmφβιιϊνouν τα

όρια που <α3oρiζoνrαι για να εωσφιιλϊtετoι 'Ι λεπσιιpyiα
ΙKανCπητας εξοιιδcrί:ρωσ'1ς οξέων, διαφαVf10ς ,ω

του ηmoχapoκτηρισπKOύ οικοσυστήματος και 'Ι ειιίπ:υξη
θφμοφασίας διν παρovσιάζουν ινΟΟξι:ις αv3ρωπογινούς

των ημιJν που ορίζΟ\'τα/ avωτέρω για τα βιoλoγι~ά IIOIOΤI~Iι
διατάραtqς (οι παραμrνoυν ιντάς των ορiων που συνήθως

στOIXεiα ,
xαρoπηρίΙoιιv ης μη διατοραγμίνες συv3ή(ες.

Συγκαριμίνοι ouv3ΠIKOi Συγκιντρώσιις σχεδόν μηδινικέο; (αι οπωσδήποτε ~άτω των Οι συγκιντρώσεις δι:ν υπφβαivσυν τα πρότυπα που ~αθopί- Συνθήκες που amoτoIXoύv σιην Πιίπυξη των παραπΆVω ορι-

ρύποι ορiων αl'ίΧVΕυσης των πλtoν πρoηγμΈVΩν αναλιm(ών μεθά- ζ~ω Ι" τ/ διαδικασία ,.. σημείου 1.2.6, Ι" τ/" ' (όμινων ημών για τα βιολογικά ποισπκά OlOIXεia,

δων γινικής χρήσης. CΠιφύλαξ,l των oδηγιιJν 91!414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ «ιππι). ' '

Συγκnφψίνol μη συv3ε- ΣιιγκιντΡώσιις ι;vrός των ορίων που αυνlιθως Xapaα/ip1tOIN Οι αυγKιντρώσrτς δι:ν ιmερβαίνoυν τα πρότυπα που καθαρί-
' ')1 ..

Συνθήκες που ανnστοιχούν σι,lν miτευξη των παραπlινω ΟΡI-

l1~oί ρύποι ης μη διoταpαwtνες ουνθήκες (βασικά επίπεδα· βε), ζoνrαι Ι"τ/ διαδικασία του σημείου 1.2.6 (~, " τ/" ζόμινων ημών για τα βιολογικά ποιοτικά στOtχ[ία.

mιφύλαξη των οδηγιών 91!414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ «ιππι).

(Ι) ΣυντομοΥΡαφu:ς: μι· βασ,κό mίπι:οο, ",",. ΠΜ"".ό ,ιφιμoλλovιι.ό πρσι"πο,

(2) Η Ιφ<!""οΥή τω. nρoτίm .... 110" KOTαρtitOVΙ:'" δυνάμll του ιιρωτοχόλλου 0"'0" δr-ν O"VI.1IiIyπO\ μciι.ιση τ.... O1Jγκιvrpώoι"", τ ..... ρίιnωv .άτω το" βοσι.ο" m,nίδou.

"

. ,
"Ι·



•1.2.3. ορισμοί της υψηλής, της ~αλής ~αl της μέτριος οικολογικής ~ατάoτασ,lς μεταβατικών υδότωνν

BloλayιKά ΠΟlOT1κα στοιχεία

•
.. ,

Στoιχrio

ΦιrιOMαγπαν

Μακροφύι:η

λγγu6σnεpμα

Υψηλή Kaτασmoη

Η σίΜΙ[οη και η αφθονία των ταξινομικών κατηγοριών του

<pl11oMoynoίo OΝUIΠOIXr1 προς τις μη δ,mαΡαγμtν!:ς

συν3ήι:rι;.

Η μέση βιομάζα φιιτonλαyν;τoύ αvnστotχά προς τις TIJ110Xa
pαrrηpΤσTτ(ές φυσι~oχημΙKέ<; συν3ή(ες κω δrν αλλοιώνει

σημαντικά τις τuπoxαραrrηpισω:ές συν3ήω; διαφάνειας.

Οι εξαν3ήσεις nMyl:10ίo φφανiιoν{αι με σuxνiπη,α κω

έvι.αση που ovnorOIxri προς υς τυπσχαραrrηΡlOT1κές φυσι

κοχημι(ές συνΟή(ες.

Η σύν3εOfJ. των ταξινομικών ~ιπηγopιών μαKpoφυ~ών avn
oτoIxri προς ης μη διαταpαyμCνι:ς σιMJή~ες.

Δι:ν παpατηpσίινrαι ανιχνεύσιμες αλλαγές της μαφσφυι:;ιι:;ής

~άλυψης λόγω αν3ρωπογι:νών δραστηριοτήτων.

Η σι'ινDεση των ταξτνoμι~ών ~ατηγopιών αντιστοιχά πλήρως

ή σχεδόν πλήρως προς τις μη blmapαγμCνo; σιMJή~ι:ς.

Δεν παpατηpoίινrαι ανιχνείισφι:ς αλλαγές της αφ[)ονίας

αγγειοonέρμων λόγω αν3pωnoγενών δραστηριοτήτων.

Καλή <αtlισ10oη

Παικπηpoι'ιvιoι ι:λαφρe( αλλαγές της σύν:Jεσης Και της

αφ30νiας των τοζιvoμικών ι:αΤ'1γοριών του φιιτoMαyr.τOύ.

Ελαφρές αλλαγές της βιομάζας αι: σχέση με τις τuπoxαρα

t;"\ηρτσu~ές συν3ή~ες. Οι ri)J..αyμ αυτές δι:ν υποδηλώνουν

ταχίm:pη αύξηση φυκών η οποία οδηγε! ,σε. ανεπ18ύμητη

διατάραξη της ιoopp<>nίoς των οργανισμών που υπάρχουν

στο υδατικό σύστημα ή της φτισι(oχημι~ής ποιότητας του

νερού.

Ενδέχεται να ηιφaνίζεται ελαφρά .αύξηση της συχνότητας

~ατ της i.vιασης ,ιJν τuπoxαpαπηpιστιKών εξαν3ήσεων

πλαγ(τού.

ΠαρατηΡούV(αι ελαφpeς αλλαγές της σύν3εσης (αι 'ης

αφ[)ονίας των μαψοφυκικών ταξινoμι~ών ΚατηΥ<>ρτών σε

σχέση με τις TIJ110χαΡαrrηΡτοτιι:;ές ~oινόπjτtς. ΟΙ αλλαγές

αιιτέ<; δrν υποδηλώνουν ταχίιτεΡη αύξηση φuτoβMoυς ή

ανώτερων φυτών η οποία οδηγΙ; σε avrnl[)ίoPflTIJ διατάραξη

της ισορp<>nίας των opγαvιυμών που υπάρχουν στο υδιm~ό

σύστημα ή της φUΣIΚΟΧημτ~ής ποιΟτητας του νερού.

.. !'

Παρατηρούνται ελαφΡίς ri)J..αγές της σύν3εσης (αι της

αφ[)oVΊΑς Των ταξινομι(ών ~ατηγσpτών των αyγrιooπέpμων

σε σχέση με τις τuπoxαραrrηpΙOΤι([ς~OIνόTηTr:.

Η αφ[)ονία αγγειoσnφμων εμφανίζει ελαφρές ενδciξεις

διατάραξης.

MtlPIo (οτ';σιο"'1

Η σύν()εση (οι η αφ()ovίo των ταξιν.ψιι;;ών κατηγοριών το\)

φιrιcmλoy<:τoύ διαφέικι μετρίως οπό τι( τυποχοpaκτηρισnκές

σιMJήHo;.

Παpατηρι:iτoι, μπρια διατάικιξη της βιομάζας, 'Ι σΠ010

rινδiχcτoι να οδηγά οε <J~POI'(1.i) αvrnι3uμηJη διατάραξη της
κατάστασης άλλων βlΟλογικών ποιοτικών στοιχείων.

ΕνδίχπΟ1 να πaρατηριΤιαι f1hpta αi.oζηση της συχνότητας και

της Μοοης Των [ζαo,{)iισι:ων nλαγo:τoίι. Κατά τους 3φινούς

PIivι:c. f)iδixcral l'O,παpατrγfίτoι μόνψ'1 rtάv:Jηση nλαγπoύ.

Ι

Η σίον3εση των μαφoφυ~,~ών ταξιvoμU(ών ~ιrεηγopιών
blOφeptI μαρίως οπό τις τuπoxαραrrηpτστι(ές σuν3ή(ες (αι

είναι uflpavn(I! αλλοιωμένη υε· οχέοη με την ~aλή (ιπάσταοη.

''Ι

παpιπηpoίινrαι μέτpιrς αλλαγές της μfoης μαφοψυ(ι(ής

αφ[)ονα/ς οι οποίες ι:ν8tχααl vo oδηγoVΝ αr ανrnl[)ίψητη

διατάραξη της ισορροπτας ΤιJν οργανιομών που αnαντoι'ιν στο

υδαη~6 σύστημα. . .

, ' '1'"

Η σύν3εση Των αyγειoστtφμι(ών ταξινομl(ών ~σTηγopιών

διαφέρει μαpίι.Jς ollb τις τuπoxαραrrηpιστι(ές κοινiπηuς (αι

εiναι σημαιιτικά ri)J..οτωμi:νη αι: σχέση με τηο (αλή πoιiπη,α.

Μέτριες αλλοιώσεις της αφΟοοίας ,ων τα!;ινομικώο (α,ηγορτι:.ν

αγγειΟσ71έρμων. '
l' ,ι • '1



• •
Στοιχείο Yψηλ~ ~aτiιστααη Καλή ...,ιlaτnoη t>ti:ΙP'D ωτι\σrnoη

Πανίδα ~κών Το rnim:δo πoll:lλίας (οι αφ30viας των ταξινομικών Kι:f!11- ΤΟ rnim:δo πσΙΚ1λϊας (α! αφ30νίaς των ταζινομικων κστη- Το επίπεδο nOIKIλiαo; KOI αφ30viας των ΤιΙξιvoμικών ΚΟΤ'1γομlών
αοπονδύλων γοριών ασπovδύλων Kmol rvtός των ορϊων που χαρακτl\ρϊ- γαΡ1ών ασπovδύλων .tiτατ ελαφρώς ατός των opϊωv που rασ,πovδύλων ηίτψ μετρίως οοόι; των ορίων που XOPOIC1'1pi.

ζουν φυσιολογικά ης Ρ'1 διαταραγμένες σιιν3ήκες. xαpOι;'t'1piCouv ης W!lOχoPOι:τηΡιOΤIKtς ΟΙιν3Ιικες. ζουν τις τυπoχαρα'τ/ικσry:cς σιι"'ι'ικι:ς. ...

Παρουσία όλων των ευαίσ3'1των ιmι &laτάραξη τοξllιομ,κώv Παρουσία των πφιοοό'τφωνευα/o~ωv ιmι δlaτάραζ,! ταξl_ παρουσία τα!;ιvoμlκώ. κmηγoριών ,.. OUV10lOVV &ι:ίκτε(

ωτ'1ΥΌfιlών '"' χοραΚτ/ρίζοlΝ '" μη διαταραγμένες νομικών Krn:ljyopIώv Των τιιποχαραΚ1'1ρισιικών ι:οινοτι'ιτων. ρύπανΟ'1ς.

σιMIήι:ες.

Aπoυσί~ π&.λών (UoiσIΊΓf(ilV ταξινομικών ι:ατηγοριwv Μ

τυΠOxαραrnιμιστ1~ών ~οlvοτήτων.

,

," ·,
IX3ιιOllαl'ί&α Η σιMIωη ~α/ η αψ:!ovία ανησταιχαύν 7φος "Πς μη διατα- Η αφ30vία των ειδών π()ιι είναι ειιαί03ητα σπι διατάραξη Μπμιο ποοοστό των τuποχαραι;τηριστl(ών ειδών που είναι

ρογμένες σιιν1}ήι:ες. παροιισιάl;r1 rλαφιιίς ι:ν&iξrις απόο:λισης από "Πς τιπιοχαρα- ειιoί03ηtα στη διατάραξη Qnouollιtει λόγω av3pωπoytνόIv
~ιηρισtιdς σιιv3ιι(ες λόγω αl'3ρωπογι:vών επlπτώοεων στα επιπτώσεων στο ιpιισl~OxrιμlXά q τα ιιδρoμoρφoλoγι~α ΠΟΙΟ1ι(ά

ιΡιισl(οχημl(Q q τα υδρoμoρφoλOγJι:O ΠOI01I(Q στοιχεία. στοιχεία.

, ,

,. , , '1" •
ΣτOlχα/ι Υψηλή .ατάοταση Καλή .α,Oσrααη Μί:'7Ρια ωτάοταοη

Παλφρoια~ό ~αθεστώς Τ. ~α3[στώς ρruματος '"' Υλιι(ού νερού ανrιστoιxα Σιιv3ιι(ες που ονηστοιχούν σπιν επiτειιξη των παραπάνω Iuv3q(D; που ονηστοιχούν σπιν επiτευξη των παραπάνω 01'1-
πλΙΙρω<; ή σχεδόν πλΙΙμως 'ρο, '" μη δlιπαραγμένες oριΙΙΙμιvωv τιμών γJα τα βιολογl(ά ποιΟ1I(α στοιχεία. ζόμενων τιμών για τα βιολογl~α ποιοτι(ά στοιχεία.

σιιVΘΙΙπς·

, " , '"

Μορφολογι(έι;συv3ή~ες Η δ1α/:ύμανση τοιι βα(Ίοιις. ΟΙ σιιv3ι'ιι:ες ιπιoστρ~ματoς ~αι η Συv3q~ι:<; ποιι αV11στΟ1χούν στην επίτι:υξη των παραπάνω Iuv3lj~o; που -αvτιστοιχούν στην,επίτι:ιι~ των πoραπiιvω ορι-

δομΙΙ '" οι σιιv3ιι~ες των διαnαλιρρoια~ών (ωνών ονιι- OμlΙόμt:'o'ωI' "Πμ';'ν για τα βιολογl~ά ΠOI0ΤΙ~Iι στοιχεία. Ιόμινων τιμ~ν γJO τα βιολογl~Q π()ΙOTl~ά στΟ1χεία.

στοιχούν πλι'ιμως ή οχεδόν πλΙΙρως προ<; "Πς μη διατα-

ραγμένες σιιv3ΙΙ~ες.



•
Υψηλή <lJtασ:αση

•
Καλή <ατάσιοση MhpLo <ατiισιoση

Ν

",ο
'-'"
Ο
Ο
Ο

ι ι ) !uνroμοΥριιφίις: βι· βοοu:ό πήπ,δο. mm· 1I01ιm~ό πφ,βoλλoνtl"" πρότυπο_
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Συy~εlφψάoι ΣUVΘΠlKOί

ρύποι

ΣυyKει:;pψέvoI μη σuνIΊε·

ηκοί ρύποι

Τα φVσι<OXΗμlι:ά στοιχεία ανησroιχoύν πλήρως ιι σχιδόν

"λήρως προς τις μη δlαταραγμrνι<; σuν()ήιει;.

Ο, σvγι:ιvrρώσcις 3ρrnτ,ιών ουσΙών παραμfνoυν ιvrός των

ορίων που συνή3ως χαραπηρίζουν τις 1''1 δlarαρay)Jl:Ιιrς

συνθήι:ες.

Η 13εΡμοφοοία, 10 ισοζύγιο ο1;ιιγόνου α/1 η δlαφirνεuι δε.ν

παpoυσιόζoυv ενδείζεις αl'θρωπoγεvoύς δ1aτάpoζης ΙΟI

τιαραμένουν εvrόζ των ορίων που συνι\3ως χaραπηρΚ;oιιv

τις 1''1 διαταραγμένες συν:Ίήι:ες.

Σuy~ενφώoι:ις σχεδόν μrιδι:νll:!ς και οπωοδήποτε ~ίπω των

ορίων ανΙχνι:υοης των πλέον πporιγμtv..ιν αναλιm~ών μεθό

δων γινικής χΡήοης.

Συγκι:νφώσrlς ι:vτός των ορίων ιτου συνήflως χαΡαι:τηρίζΟ1Ν

ης μrι διαταpαγμtνι:ς συvθή~ι:ς (βασικά rnίnι:oo .. βι).

Η 3φμοφασία. σι σuv3qι:!<; οΙ;υΥόνωσης ιαι η διαφiινεία

δεν φ3άνoυv rninEoo ατός των ορίων που <o80pitoνrol γτα

να ειaoφaλίi:εται η λεποuρyia του OIΦσuστήμaro( 1:01 η

rniτευξ'1των τιμών που opit0V10I ανωτέρω για το β,ολογιι:/ι

ΠΟIΟΤΙΙ:1ι σταιχάα.

Ο, συyι:ενιρOOtις ()ρεππιών ουσιών δεν υπερβαίνουν 10

όρια που α/:!ορίζOVfαι για να dασφαλίζι:τοι η λεπoυρyio

του σιιστιi.μσroς ιοl η επίτευ~η των τιμών που op{ζoνroι

ανωτέρω για τα βιολογικά ΠOlσrιια στοιχεία.

Οι συy~ι:vτpώσι:ις δrv υπφβαίVQW τα ιτpότunα που κα30Ρί

ζονταl με τη διαδικασία του Ο'1μείου 1.2.6. με την

ιττιφύλα~η των οδηγιών 91/414/ΕΚ και 9g/g/fΚ «πππ}.

Οι συγκι:vτpώα/ις δrv υΠΕΡβαίνουν τα πρότυπα που κα30Ρί

ζονταl με τη διαδl~ασία του 0'1μι:1ου 1.2.6 (~. με την

rnιφύλα~η των οδηγιών 91/414/ΕΚ ΚQI,9g/g/Ef. «πππ).

Σιιv:Ί/ιι:ι!t; "συ oνnOT01xoύl'! στην I.'IIΠω~η 1ώ~ παΡΟllάνω ορι

ζόμενων ημών για τα βιoλoyl~ά Π010τι~ά στοιχεία.

.- >Ι •

.,

Συv3ή~ι:ς ιτου ανnστoιΧOύν στην rniτι:ιιξrι των ιταΡαιτlrvω ορι·

ζόμrvων ημών για τα βωλoyι~ά ΙΤ01σtι~ά στ01χι:iα.

Συv3ήKες που αvτιστoιχoύν ιπην rnίτι:υ~η των παpanανω ορι·

ζόμενων ημών για τα βιολογικό ποιοτικά σtOΙXεία.

"1 • '.
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1.1.4. Ορισμοί της υψηλής, της ~αλiις και της μέτριας οικολογικής Koτlιστα0'1( παράκτιων υδάτων

Βιολογικά ΠΟΙΙΥn>;ά στοιχεία

• Ι'

."

Στσ'χ,ίο

ΦιrrOTlMrynόν

Μοφοφύκη και

σγγεlbσπφμσ

Πανίδα βιν8ικών

ασπσv&ύλων

•

Η σύv&:ση και η αφ30vία των τα5νομικών κατηγοριών του

ψιποπλαΥι:τού ανηστοιχούν προς τις μη διaιαραγμένες

οιιν:!ήκες,

Η μέση βωμάζα φl11οΜαΥΙ;Τού αvrισιoιχεί προς ης τvπσχo

ροηηριιπιάς φιισιΚΟΧ'1μlάς σιιν:lήKες και δεν αλλOιώVΕI

σημανηκlι τις ιιιποχαραπηΡlοτικές σΙΙ~Kες διαφΆVΕιας,

Οι εζαν()ήΣCΙς 1Ιλογκτού φφoνίζovιoι μι: σιιχνότφα κοι

ένroση που ανπστοιχά προς τις ΤΙΙΠOXαρακτηplσnn'ς φυσι

κοχημικές Oυv:>ήKει;.

Παρουσία όλων των ταειvoμΙKών κατηγοριών μοφοφιικών

Και OYYCΙOO1lφμων που (ίνα! ruαίo(l'1πς στ'1 διιnlφoξη και

χοραχτηΡΚΟιιΥ ης μη δlαταPOγμtνεζ σιιν8ι\κες,

Τα επίπεδα μΟΚΡι>φιικικής κάλυψης ι;:αl αφfioνίας αγΥn·

σσπέρμων ΑVΠστOlχOύν προς τις μη δlαταpαγμtνι:.; συν8ή«ζ.

Τσ rnίπ[ΟΟ πσιnλότητας και αφ8ονίας των τα!;lνσμικών

κιπηγοριών ασnoν&ύλων κ[παι ι:vrός των ορίων που χαρα

lCτ/ρίζαυν φυσιολογικά τις μη &ιαταραγμένες συ.,{)ήκες.

napouoia όλων των ταtινσμιxών κατηγοριών που ε!ναι [uai·
ο:Ιητ[ς ιπη διaιlJρα!;η και που χαραπηρίζουν τις μη &ιατα·

ραγμίνες συ.,{)ήκες.

Καλή <ιπάσιαση

Η ού.,{)[ση κω q αφθονία Των ταtινσμΙKών κιnιιvoριών του

φυronλαγκτoύ παΡOυoι!ιtoυν εXaIfIpb:; εν&ί!;εις &lσιάρα!;ιις.

nαριπηροιΝιω ελαφρές αλλαγές της βιομάζας σ[ σχέοη με

τις τυ:ιοχαικιπιιρισιικ[ς OιMIήK[ζ. Οι oλλayb:; aυrb:; &cν

vπoδηλώνoυν ταχίιτι:ρη αύ!;ηση φυκών η οποία ο&ηγεί ο[

ανεπι:Jύμητη &ImQpatIl της ισορροπίας των οργανιομών που

vπάρχoιιν στο υ&αl1κό σύοτημα ήιτης n'Oιότητα< του νερού.

Eνδέχcιαι να tμψovitnal ελαφρά αύ!;ηοιι της ουχνότηΊας

και τιις έντασης των TVΠOXGΡOKTqPIQlIKόIv «α.,{)ήσεων

πλαyrιoύ.

napouoia των περισσότερων ταξινομικών κατιιγΟΡlών μακΡσ..

φυκών <ω αγγειοσπέρμων που είναι ευαiσlhjτες στη

διατlφαEη κω χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες

οιιν&ι«<:.

Τα rnίπε&ι μακρoφυKΙKr)ς KlJλυψιις και αφ8ονίας αγγει·

σσnέρμι.ιν ηαΡουοιάζοlΝ ελαφρές ενΟΟ!;ειςδιιπάρα!;ιιζ.

Το επίπεΟΟ Π01Kιλιhητας (α/ αφ8ονίας των τα!;lνομιχών

I;<J1IIYOΡtόIv α0710νδύλων κ.είται ελαφρώς εΚ1-ός των ορίων

ηου χαρακτηρίζουν τις τυποχαραΚ1ιιρισιιάς OιMIήKες.

napouoia των ηφισσότφων εuαίσ:Jητων ταΕινομικών κιπη

γοριών των τvnoχαραxτηρισtlKών ΚΟΝοτήτων.

ΜΙη"ο mτάστ0ση

'1

Η σύν&ση και q αφ8οψι των τα!;ινομι<ών Kατqγσplών του

φU10nλαγκτού παρουσιαζοlΝ εν&ri!;εις μέτριας &ιmά["ι!;qς.

Η βιομαζα των φυκών κεπω OUOlα<J11KQ ατός των ορίων που

χαρακτηρίζοlΝ ιις wnoxapαnqpImlKb:; ουν8ήκ[ς κω

rnIlr[atn άλλα βιολογικά ηΟΙΟ11κά σιoιχt:ία.

Ενδέχιται να tμφάviζ/:-ιαί '(IttptG αύΕηση της σuχvό'lητας και

της ένταοης των εEα.,{)ήσtων nXαynoύ. Kmό τους fu:ρινούς

μήνες, ενδέχεται να παρατηρείται μόνιμη εΜ.,{)ηοη.

,λπουσία· μέτριου αρι!lμ<,>ύ ταΕινσμικών κιπηγοριών μακΡσ..

φυκών κω αγγεΙΟΟ71έρμων που είναι [υαισ!hym; οιη διατάραtη

και χαραχτηρίtoυν ,11ς μη. διαταραγμένες ου.,{)ή<ες.

Τα [Πί:nεδα μαφοφυκικής KlJλυψιις και αφ!loνίας αΥΥ("

0071έρμων είνω μnρiως δlσιαραγμένα και ενfiχεται να

ο&ιιγούν σt ανrnι3ύμqτq διατάρα!;ιι τ/ς ιοορροπίας Των οργα·

νιομών που απαvroύν σro υδaηκό ούιπιιμα.

Το rnίπε&ι Τοοικιλίας και αφ8ονίας των τα!;ινομικών κατηγοριών

ασr.oν&ύλων «παι μιτρίως εα/ς των ορίων που χαρακ-ιηρί

ζουν τις τvnoxapanIlPIonKb:; σιινeιήKες.

napouoίo ταtιV<lμι<ών κατηγοριών ηου συνιοroύν ΟΟΚ1-ες

ρ~πανσης.

Απουοία πολλών [uaio:lIItoιv ταΕινομικών κατιιγοριών των

τυποχαρακτηΡΙΟ1ικών κοινστ/των.

Ι'

"
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Iτ"'xtiu Υ'Ι'.Υ.η Kιπάσroση Καλή κ..,δστaοη Μίτρια =άσταση

Παλψροιακό κα(Ίεσιως Το .afu:mc ρεύματος ταυ γλυκού νrρσϋ κω η K~lNOη Σuν3ήKE:ζ που ανnσroιxoύν OΤ'lV rnitru~'l των παραπάνω ΣιΜ!ήκι:ς που ανnστ:oιxoύν ιπην E11ίτtιι~η των παραπδνω αρι-

ΚΟΙ '1 ταχύτητα των δεσπoζόvτων Ρευμάτων αvnστoΙXoύν oρι(όμrνων τιμών ψο τα βιολοΥικα !'οωτικά σΤφχεία. ζόΜCΝων τιμών για ~α βτoλ~~~ά ποιοτικά στα'ΧεΙα.
l1ληρως ή "Χ'''" πλήρως 'ΡΟ<

η,
μη διιπαραγμΊVι:ς

ουν3ήκες.

,
MOpφoλoYΙKtc σιιv3ήπς Η δ\οκύμανο'1 του βά8οιιο;, η δομή και το ΙΙl1ό<πρωμα 1αll ΣιΜιήnς 11011 αvnσταΙXOίιν στην εrιίτtutη των παραπάνω ΣιΜιηΚΕ( 110υ αVΤΙσTolxoύν στην miu:ul;Il των ηαΡΟ!1άνω αρ.-

IIU()μtvα της αι:ι:ής, και η δομή κα( ΟΙ σιM'lίιKtι; ων διanα- οριΙόμινων τψών για τα βιολογικά ΠOΙIΠl.α OΤOIXc1o. ζόμι:νων ημών για τα βιολογικό ποιοτικά στοιχεία.

λιρΡοlοκών ζωνών (IVΤιστστχoίιν nλι\pως ιι σχεδόν πλήρως , ,. , ."
προι; τις μη διαταραγμένες συν3ήκο;.

.. ,

Μπρ'" latiιατOση ,

Σι.ιv1Ίήlες που αVΤΙOTΨXOύν στην επίτευ~η των ποραπάνω ορι

ζόμενων τιμών Υ:ια το βιολογικό ποιοτικό στοιχεία.

Καλiι oxnIιmooη

Η 1'Ιερμο<ραοΙα, ΟΙ σι.ιv1Ίή<ες o~UΓΌVωoης <01 η &ιαφόνεια

δεν φ1Ίάνουν ι:mπε&α ατός των ορίων που <O:ΙoρίζOVΤαl για

νο εξαoφαλiι:ιτoι η λrnoυργiα του οl<οουοτήμοτος <αl η

επίτευξη των τιμών παυ αρίζονται (ιVωτέρω γω τα βιολογιιά

παl011<ά στοιχεία.

ΟΙ αυγι;:ιντρώσευ; 6ρamι:ών ουσιών &ιν υπφβαiνουν το

όριο που lo8oρlζovτoι γ!α να εtαοφαλiζετΟI ιι λεπoυρyiα

του Ol<oσuατήματoς <αl η miτtuq των ημών που oρΤζovται

ονιιπέρω για το βιολογι<ά ποιοτι<ά ατo!xεiα.

Το φUΣΙ<Oxrιμl<ά στοιχεία αvτιιπoιxoΊΙV nλήρως ή σxε&ΌV

πλήρως πρσι; τις μιι &ιαταραγμέvtς συv(Ίήlες.

Οι σuγι:ιντρώσt1ς 1'Iρrnπ<ών ουσιών ποραμΜυν ιντα/; των

ορίων 11Ου συνή:!ως χαραπτιρίζοw τις μη &ιατοραγμίνες

σι.Μιή<ει;.

Η 1'Ιερμο<ροσία, τα lΟΟζύγιο o~υγόνoυ <οι η &ιαφάνα/! δεν

παρουοιάζουν αδεitεις αv(Ίρωπoγι:νoύς &Iατάρα~ης <οι

nopαiItvow ιντα/; των opiw που ουνή1'lως χαραι;τηρίζοw

τις μη &ιαταραγμίνει;σuv(ΊήHς.

Στοιχrio

ΥΟρol,ΟΡφολ.σΥ!>:ίιποισπκά oτoIXI:ia

ΣUΓ<ειφιμMIoιιvOι:πlo;

ριΠιΟI

ΣuγlXVl.ρώοεις σχεδόν μιι&εvι<ές ι:αι οπωσδήποτε <άτω των

ορίων oνiχvεuoιις των illov προηγμένων αναλυτι<ών μclιό

δων γΜ<ής χρήσιις.

Οι συγ<ιντρώσι:ις διν vπεpβoivow το πρότυπα 11Ου <α60ρί

ζovτoι με πι δια&ιιαοία του oIIiIriou 1.2.6, με την

ι:ιιιψύλοξη των οδηγιών 91/<414/ΕΚ 101 98/8/ΕΚ «mm).

ΣιιvOήKες 11Ου ανnστoιχoύν στην rnm:utIl των ηοραπάνω ορl

ζόμιvων τιμών γιο το βιολογικό πο!οτικά στοιχtiα.

Ι'

Συγ<CιριμΜI μη σuuflε

τΙ<οί ρύποι

Σuγι:ε:vτρώoπις ιντός των ορίων που ουνή6ως χοραπηρiζοw

τις μη δlοταραγμένο; σι.Μιήιες Ιβασι<ά επίηεδα 2 βε).

ο! συγ<ινφώσΙΉ; &v υπερβαίνουν τα πpότvπα που 1080ρl

ζOVΤOI με τη &ωδι<ασίσ του σημείου 1.2.6 (1), με πιν

εlΗφύλαξη Των oδ1JΎ1ών 91/41ψ'κ <αι 98/8/ΕΚ «111m)'

Σι.Μιή<ες ηου ανnστoιxoύν στην milcutIl των παραπόνω ορι

ζόμενων τιμών γω τα βιολογι<ά ΠΟlοτι<ά σιΟlχείο.

(ι) ΣιMoμιryρaφιo;: β' 2 βoOl<O rnιιrιδo, mm 2 ΠΟ!Ο"Τ1<ό nrρ,βaλλovτι.b πρ01υΠL>.

(Ί Η Εφαρμογή των προτύπων που lαταρτί!':ov,<Ι\ δυ.ίιμrι του πρωτοιό»ΟΟ <I\1fOu &v OU"rπόytται μείωση,.,.. ""v"ινφώor". Των ρύ""", 1άτ", 'Ου βασιιο\ι ιmπtooυ.



1.25. Ορισμοί ΤΟυ fltYIorou, του καλού κατ του μι'τριοιι οικολογικού δυναμικού των ιδιαίτερο ΤΡοnοnσιημrνωνιι τεχνητών υ&aΤlκών συστημάτων

Ι:τοιχιίο

• . ,. • ," "

l' 1 • "1

Βιολογικά ποιοτικά

στοιχεία

ΎδΡομοΡφολοΥΙΚ/ι

στοιχεία

Φιισιωχημlκά στοιχπο

ΟΙ τιμές των σχ('(]xΏv βιολοΥιι:ών 1Ι0,οτικών σroιχεIων Ο,,",

Kamπrρίζoυν, στο μέτρο του &.ιΥοτού, τις τφίς 110υ χαρα

Ι:τ/ρί(ουν το πλέον οuγιφίσψο τύπο aυσιήματοι; επιφα

νειακών υδάτων. λαμβαvoμ!νων υπ6ψη των φυσικών συν

θΓιχών "ου α/10ρρωυν οπό τα τεχνητά ή ιδτοίτφα τponο

ΠOlημtvα χαροπηρ,οτικάτου υδατικού συστήματος.

Οι υδΡομορφολογικ[ς σuv3ήxες ovπoτσΙΧOύν ιnην ύl1αρΕη.

στο σύοιημο CΠlφaναOKώνυδάτων, povov των ['Πιπτώσεων που

oφεiλoνroι στα ττxνrιτά ή ιδιαlτφα ΨΟl10!10lημίνα χΟΡαχτηρι·

στιι::/ι τοιι υδατu:oύ αιισrήμoτoς μιτά τη λήψη Ι:ιλων των προ

rnlώo; εφιχιών μετριοστικών μi'rpων. έτοl ώιτιε να διασφολΙΙΙ

τα! η καλίιτφη lφοσέΥΥιοΙΊ onrιν οιlολοΥΙI!ι σιινtχεια, ιδιαiτtpα

σε Ο,τι αφορο το σεβασμο της μι:ταν/ισττυοης τιις nανiδας α/ι

των ~ατάλλιιλων εδαφών αναπαραγωγής ~α/ αvάnτυξης.

Τα 'ι'υοικοχημικ/ι στοιχεία αvrιστoιxoύν πλήρως ή σχεδόν

nλήρως nρος υς μη διαταραγμένες σιιv:ΊήKι:ς 1ΙΟυ χαραι;τηρί

ζουν τον τUπo συστήματος αιιφαναακών ιιΟΟτων ποιι είναι ο

πλέον συγκρ1σιμος προς το σιιγΗΚΡιμίνο ΤCΧVητό ή ιδιαί

π:ρα τρonoπoιημi.νo σύιnημα.

Οι συγ~ενrρώσι:ις 3patτι~ών ουσιών napapivouv εντός των

ορίων noιι ΟΙ.Ι'ο'ή3ως χαρακτηρΚουν υς μη διιπαραγμi.νcς

αυτές συν3ήκcς.

Τα rnincδo 3φμοκρασΙας, lσοζιιγΙοιι oξυγlιvoυ και ρΗ

αvrιστ01X0';'ν ,npoς ε~είvα nou απαντoιJv στOuς nλtov

σιιγιφίσιμοιις τύnoιις συιnημάτων rnlφoV[lQ~Oιv ιιδάτων υπό

μη διαταραγμένες συν3ή~ι:ς.

Ελαφρές αλλoyi1; των υμών τwν σxcπ~ών βιoλoγτ~ών ποι

oτι~ών σroιxnων ι:n: σχέοη με υς υμfς που απαvroυν στο

μέγιστο oι~oλoγι~o δυναμl~O.

Σιινfiή~ι:ς που ανπστΟ1χούν στην rnίτειιξη των παpιmow.ι

opιζbμινων υμών για τα βιολογικά πolστι~ά σιoιXciα.

Οι υμι'ς Των φυσι~oxημΙKών στοιχείων nαΡαμi:νoιιν ενrός

των ορίων ποιι ro30ρίζονται για να cl;ασφαλίζι:ται η λmoιιρ.

γία τοιι οικοσυσιήμιπος και η rnίπ:ιι~η Των υμών που opf
ζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ΠOIOT1~ά στοιχεία.

Η 3cppoKpoσia και το ρΗ δεν φ:Jάνoιιν σε rnin[δo αΤ6ι;

των ορίων που Kα:ΊopϊζOνrα/ για να CΙ;ασφαλίζι;ται η

λατoυpγiα του oι~oσιιστήμαΊoς roι η εniTtιιl;q τwν υμών

ι:οιι ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά oroIx[ia.

Οι συγκενφώσευ; :'IΡCΠΤΙKών ουσιών δεν uncpβαivouv τα rni·
πεδα που Ka:'lopitoνrOI για να εξασφαλίζι-ιαι η λατοιιργ!α

τοιι oι~oσυστήματoς ~αι η rnίτειι~η των υμών ποιι op1ζovται

ανωτέρω για τα βιολογικά 1Ι010Τ1κά στοιχεία.

ΜέΊριο; αλλαyi;ς των ημ~ν των oxεπ~ών βιoλoγι~ών nοιοτι~ών

σroΙXεΙων οε οχέσιι με υς υμές που απαντούν στο μέγιστο

oι~oλoγl~ό ΔVΝαμι~ό.

Οι υμές (n,Πές εμφανίζουν στpέβλωσ~ σιιμαντι~/ι μεγαλύrφιι
από εHΙvrι που απαvrά σιην ~αλή ποιότητα.

Συν3ήκ[ς ποιι αmστοιχούν σιην rnίπυξη Των παpαnάw.ι ορι

ζόμ[νων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

. Ι'

ΣιινfiήKες ποιι αντιστοιχούν ιnην rnιπ:υ~η των παραπάνω ορι

ζόμιvων υμών για τα βιολογι~ά ΠΟΙΟΤ1κά στοιχεία.

• ,. 1



tuy~ttPIμi:vσl ιIιMIl."11KOi

ρύποι

Σuγι:ειφιμiνoι μη ouv:'lt
Ί1κσί ρίmOI

•
Mi:γιστo οικολογικό ΔVWΜΙ'ό

ΣυγKι:vφώσης σχεδόν μ'1MνΙKfς και oπωσδ~πoτε κάτω των

opiIJY ανίχνευσης των nλi:oν ΤΙΡΟ'1γμί:νων σναλ\fT1κών μι:Μ

δων γι:νIK~ς xp~σης.

ΣΙΙΥnνφώικις ιvιCις των ορίων που σuνή:)ως χαραπηρίtσυν

τις μη διαταραγμένα; συν!Ίήκες του τύπου συστήμιπος rnl
φανrια.ών υδάτων (Ι O11oioς cίναι (Ι πλΕον συΥιφίοιμος pr 10

ouγι:ει:ρφινo Τtχ'I'ηΊό ή ιδιαίτερα Ψ011oπoιημiνo σύσtημα

(βασικά rninrM "" βε).

•
ΟΙ ιIuynvτρbιoac &ν υπερβαίνουν 10 τιρότmια που .α30ρi.

ζovται με τη διαδlκαοία το\) σημι:ioυ 1.2.6, με ''1v
αιιφύλαξη l(JV οδrrrών 91/414{ΕΚ (αl 98/8/ΕΚ «ιmπ).

Οι συγηνφώσεις διν υπφβαίνοον τα :πρότυπα που κα80ρί.

(ovr(l1 με τη &10δικασία του αημCΊσυ 1.2.6 (Ι), με την

[τl1φύλαξη των οδ'1ΥΙών 9J/414jEK ι:αι 98/S/EK «ππιι).

Ι" ..,

ΜΜρ,ο σ,κολσΥ",ό δwoμι.ό

Σuν3ήKΙX; ΠΟ\) OVT1OΤOlxσίov στήν αιπεuεη των παραπδνω ορι

ζόμινων τιμών 'γ1ατα βιολογικά l1(1ΙO't1κά στοιχεία.

, ,

Σuv3ήι:ες που UV'l1OΤOtXOUv στ.,ν rnhι:υξ., 1ων lI(ψαnάνω ορι

ζόμι:νuν 1ψών για 1α βιoλoγι~ά 1I0\σt1~ά στοιχεία.

Ι') Η εψαρμσγιi 10ΙV ~ΡΙnVm.Ιν που .α1ιψ1itoνιω δυνάμα 100 ΠΡω1ο<όλλοο αorιαι:. διΥ ...,νεrrbyεται μεiωσιι 1ών ...,y.ιvrpώσrωv 1ών ρίm"", .1Ι1ώ 100 βΙΙΟ1.ού rπιπiδou.

Ι'
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1.2.6. Διαδικασία nou npinfI να ακολου30ύν τα ~ράτη μίλη για τη 3έσnιση 1trOlunwv χημικής

nοιότητας

Κατά την κατάρτιση nOIOΊ\KIόv nφIβoλλovnxών πρσιύnων για τους ρύπους nou Kαταγ~φoνται στα σημ.riα 1·9 του

παραρτήματος νιιι για την npoστooia των υδ~βιων ζώντων οργανισμών. τα κράτη ιιiλη 3α ενεργοίιν σύμφωνα με τις

awλotιθεo; διατίι4ις. Μποροίιν να οριστοίιν πρότυπα για τα ύδατα. τα ιζήματα ή τους ζώντες οργαι'ισμούς.

Στο μi-τΡO του δυνατού. npi:nεI να συywιτρώνσνται δεδoμiνα τόσο οξείας όσο ωι χρόνιας τοξικότljlας για τις ακό

λουθες ταζινομιciς 1ωΠ]γορίες, που αι,χιροίιν το σχετικό υδσηκό σύστημα. καθώς και για κάθε άλλη ταξινομική κατη

γορία γl~την 0110ία υπΙιρχουν δεδoμivα. Το .βασικό σϊινΟλο. ταζινσμικών κατηγοριών είναι;

daphnia, ή ανnπρooωπειmKOί οργανισμοί αλμυρών νερών,

- ψδρια .

eioπιoη ΠOWΤΙKoύ m:ριβαλλοVl\Κσιί πρστιίπου

Η ακόλου3η διαδιωσiα εφαρμόζεται για τη 3tσnloη αW1τατης ετήσιας μiσης σuyκ:i.vιρωσης:

ι) τα κράτη μέλη opitσuv για κάθε nεpimωoη κατάλληλους συντελεστές ασφάλειας σύμφωνα με τη φύση και την

nοιότητα των διαθέσιμων δεδσμiνων α/ι σύμφωνα με τις oδηγiες nou δ,νονται oro οημείο 3.3.1 του μέρους 11
του .ΕγΥράι,χιυ τεχνικών οδηγιών προς υποστήρι!;η της οδηΥϊας 93/67/ΕΟΚ της ΕIΙΙ1ΡΟ11ής για την ατΙμηση των

κινδύνων ιmό νΙες κοινOllOισύμενες ουσίες και του κιτνονΙO)JoιJ (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Eπιτρonής για την

ει:rΙμηση των κινδίινων ιmό υφιστάμενες ουσίες., καθώς ωι σύμφωνα με τους συVΠΛεστiς αοφάλειας τσυ

ακόλουθου πίνακα:

Τουλάχιστον μία οξε1α L(E)Cw για ωθένα από τα τροφικά rnlllEδιI του βασικού

ουνόλου 1 000

ΜΙσ χρόνια NOEC (είτε ψάρια mr ιiιphnia ή ανnιιρσσωιιευτιι;ός οργανισμός

αλμυρών νερών) 100

22.12.2000

Δύο χρόνιες NOEC για είδη που ανηπρσσωnι:ύoυν δύο 1Ροφια/ επϊπεδα (ψάρια

ή/ι;αι daphnta ή ανtιnρσσwπεvτικός οργανισι.ιός αλμυρών νφών ή/κ.αι φύ>:η)

Χρόνιες NOEC α:ιό τρία τουλάχιστον είδη (ΣVVΉθως ψάρια. daphnia ή

αvτmΡOσωnι:VΤΙKός οργανισμός αλμυρών νερών και φύκη) που ανnπρσσωιιείooυν

τρία τροφικά επίιιι:δα

Λοι:ιές nι:ριmώοεις, σης οποίες σιιμnι:ριλαμβάνσνται ιπιτonίως συλλεγόμενα

δεδομένα ή μοντέλα οικοσυστημάτων, που εnτφέπoυν τον υnολογισμό κ.αι την

εφαρμογή ακριβtστφων σuvτελι:στών ασφάλειας

"

10

Αξιολόγηση κατά

nφimωoη

iί) εάν unIιρxouv δεδομίνα ιrnoλειμματικης δράσης 1((1Ι βlOOυσσώρευσης. τα δεδομένα αυτά λαμβάvoνιαι υnόψη

κατά τον υπολογισμό της τελιι;ής τιμής του ποιοτικού nφιβαλλoνηι;σύ :ιρσιίιnoυ'

Ηι) το κατ' αυτόν τον τρόιια υπολογιζόμενο πρότυπο npi:nrI να ανnπαραβάλλεται προς τις τιιχΌv ενδείξεις ιmό ιmτό·

που μελέτες. Εάν διαπιστώνονται ανιnιπστσιχiα;, ο υπολογισμός επσνcξ[Ίάtεται ΠfXΙι;ειμένου να υnολογιστεί ίνας

ακριβi:ατφα; σιιντελεorής ασφάλειας

ίν) το υπολογιζόμενο πρότυπο υποβάλλεται σε αξιολόγηση από ομάδες ειδικών (op«r review.) και σε δημόοια

διαβούλευση, :ιpσKfψMυ, μεταξίι άλλων. να unoλoyιarD ένας ακριβέστερος σuντελεσrής ασφάλειας.
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1.3. Παρακολού3'1ση Τ'1ς οικολογικής και X'1IIIq.; κατάσταΟ'1ς των rnιφανειαKων υδατων

Το δί>mιO παραωλού3η"'1 ς των rntφιrνειαWV υ&'πων καθορίζεται σίψφωνα με τις απαιτήσεις ~oυ άρθρου 8. Το

δί>mιO παρακολούθη"'1ς φδιάΙι-ιαι έτσι ώΣU να παρέχει μια ΣV=Kή και ΣVνOλι!:ή mOΠ1M της οικολογιι:ής και

ΧΗμι!:ής ι=άστασης σε κάθε λι:κά"'1 απορροής ποταμού και εππpέrlει τ/ν τoζινoμηorι των υδιrτικών σvστημiι~ων Of

ntvu: κστηγορίε<: που ανπστοιχούν σroνς ΚOVOV1ot1Wίoc ΟΡ1σμούς του orιμεioυ 1.2. Τα lφατη~μtλη παρέχονν έναν ή

πφwσiιτφoυς χΙφπς, στους οποίους φαίνειαι το δίι::τυο παpακoλoύ3ηorις των <πιφανειακών υ&'πων στο σχέδω δια

X(φιorις λεκάνης απορροής ποταμού.

Με βάση το χαρακτηρισμό και τ/ν ε>(Τίμηση των εmπrώσtων που διιvφγoύνται σύμφωνα με το αρθρο 5~Kω το

παράρ~ημα Il, τα κράτη μέλ'1, για ι;ά.θε πφίοδο (φαρμovιiς ενός σχεδίον διαχείρισης λεKirvης απορροής ποταμσύ,

Ι:01αρτiΙoυν ένα πρόγραμμα εnoπτιι:ής παρακολούθησης ι;αι ένα πρόγραμμα εnΙXεφησιαιcής παραιcoλoύθηorις. Μπορεί

επισης να χΡειασιε! οι: ορισμένες πφιπrώσειι; ~α φάτ'1 μi.λ'1 να ΚΟ1αρτίσουν και ΠροΥράμμΟ1α διφι:υ"Ι'JTικής παρα

κολούθησης.

Τα κράτη μΕλ'1 παΡαωλουθούν τις παραμΠρouι; πo~ είναι ι:ν&ι>(ΤιΚΙ:ς τ/ς ΚΟ1α/ηασης κά3ι: οχιτικού ποιοτικού στα
χ(ίου. Κατά Τ'1ν m1λ.ογή παραμJ:τρων για στ01χεία βωλογιι:ής noιiιτη~ας, τα κΡ(πη μi:λ'1 εντοπίζουν ~o ΚΟ1άλληλο

τοζινομικο <πίπεδο που απαιτεI~αι για να mιτεu;(ιlα η δέουσα πιστστητα ιωι ΑΙCΡίβι:ια στην ταεινoμηorι ~ων ποωτικών

οτοιχεΙων. Στο σχίδιο παρJ:χovται ειmμήσι:ις για ~o βαθμό πιoτiιτητας και ΑΙCρίβ(ιας τιιιν_ παρεχομενων ιmό τα

πρoγpάμμα~α παpαιι:oλoύθησqς απιm:λεσμα~ων .

•

1.3.1. Σχεδιασμός της επο!,τικής παραι:ολού3ησης

Τα ~p(πη μi.λη κ(Ι'{αρτίζουν προγράμματα 1J1000Itd]c παρακολούθ'1σης προκειμένου να παρJ:χoυν r.ληροφορi(ς για:

τ/ συμnληρωση και τ/ν εnΙKύρωσ'1 τ/ς διαδιιωσiας ι:>(Τίμησης ~ων l:11ιnτώσι:ων, που αναπτύσσπαι λrnτoμφώς

στο παράΡτ'1μα 11,

τον ιmoται:σμιmι:O ιωι ουσιαστικό σχι:διασμό μελλοντικών I\ρoγραμμα~ων παρακολούθ'1οης,

τ/ν ε>(Τιμηση μαι:ροπρόθεσμων μεταβολών των φUσι"Κών σιιν3ηκών κω

Τ'1ν miIIqσrι μαιcρonρiι3ωμων μεταβολών που προκύπτουν από δια&δομένες ανeρώnNες δpασrηριότητει;.

Τα απστι:λi:σματα τ/ς παραι:ολούθη"'1ς αυτής εξι-ιαtovται και χρησιμοποιούνται, σε συνδυασμό με τ/ διαδΙKασiα mi
μ'1σης των 1:111πτώσεων που πφ1γράφcτα1 στο παράρτημα Π, για ~oν κα30ρισμό των απαιτήσεων για ~α IIρoγPάIIIIOlQ

παρακολούθησηςοτο τρέχον και τα rnoIItva σχέδια διαχεΙρισης λtκίr.ης ιmoρρoής ποταμού.

Η εποπτική παρακολούθηση διενφγείται σι: <παρκή συστήμΟ1α εmφανειαKών υδάτων ί:rm ώστε να παpi:χι:ι εκτίμ'1ση

της συνολικής κατάστασης των ι:mφal'ειακών υδάιων σε κάθε υδρολογική λαανrι ή υδρoλoyιιlς υπολι:ιι:άνι:ς εντός

της πφωχι'ις λεκάνης απορροής ποταμού. Κιπά ~ην εn1λ.oγή των συσrημιrιων OUlώy, τα φά1η μtλη μεριμνούν ώσπ:,

όπου OUliJ ενooι:νυrαι, η παρακολούθ'1ση να γίνι:ται σε σημtiα όπου:

υπάρχει σημαvnκή ροή ύδσιoc εντbς ~ης nεΡ10xής λαάνης απορροής πσrαμoύ στο σύνολο τ/ς, συμπεριλαμβα
νομένων των σημείων μεγαλων πo~αμών όπου η ΟΟαση τ/ς υδρολογικής λεκάνης είναι μεγαλύιφη α::ο

2500 km',

υπάρχει σημαvnKός όγκος ύδατος εντος τ/ς τ.ι:ριοχι'ις λει:άνrις α1tOρροής ΠOlαμoύ, συμπφιλαμβανομένων Των

μεγάλων λιμνών και ταμιευτήρων.

υπάρχουν σ'1μαντικά υδαηκά συοτήμΟ1(1., τα οποία διασχίζουν τα σύνορα "Κράτους μi.λoυς,

υπάρχουν τόποι πΡοσδωριζομενοι σίομι.,οωνα με την απόφαση 77/795/ΕΟΚ για την ανταλλαγή Μ'1Ροφοριών και

υπιipxoυν αλ/οι molOI ~όno1 που <ival απαΡαΠητοι ΠΡOKI:Ψbιou να ειmμ'1θεί ~o φορτίο των ρύπων, ~o οποίο
με~αφEρ(Tαι διά μΕσου των σvνόρων κΡ(πους μΕλους, KQ(tώoς και στο &λασσιο περιβάλλον.
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Er.ιλoyή Των ΠΟl<mκών σroιχεkuv

Η σΙΟ1Π\κή ιιαρακολοι,ί{)ηση διεvφyriταl σε KIι1Jt τόιιο 1!αp([1(σλoWΗσης για μια nερτoδo ινός Ι-Τους στη διάΡκηα της

περιόδου που roλimτnul αιιό ένα σχέδιο δlαχεipισης λει:ΆVης απορροής ποταμού όσον αφορά:

παραμΙ-Τρους rvδι1t;;Tlclς για όλα τα βιολογικά ποιοτικά O1o~εία,

παραμΙ-Τρους ενδεlt;;Tικές για όλα 1α υδρομορφολογικά ποιοτικά Ο1οιχεϊα.

παραμΙ-Τρους tvδιιnlKic; για όλα τα Ο1οιχετα γΙVΙKης φυσιΚΟXΙJμιι;;ης IIOlόTηr~o;.

ρίmoυς του lα/1αλόγσυ 11Ροτεραιότητας που aι:Oppiπτovtal στη λει:άvη η την υllολεκάνη απορροης πσταμού ι;;α~

άλλους ρύιιους πουαllOpρίmOVΤQI οι: σημαντικές ποσότητες στη λεκάνη η την υπολεκάνη απορραης ι:οταμού.

ει;;τός εάν. ι;;{Ι"\(ι την ιιροηγούμενη περίοδο ει:omιKής παpαKOλoυi}ησης, δΙQΙ:IQ1(,~ηι;;ε ότι το συγι;;ει:~μi:lιo σύστημα
έφθαοε σε ιωλη κατάσταση α/Ι διv υπάρχουν ενοοεεις, από την επισι;;όι:ηση των επιιπωσtων των ανfιρώπινων δρα.

Ο1ηριστ/των η οποϊα διεεάγcταl δυνάμει του παΡαρτημστος 1], ότι έχουν μεταβλη1Jεί οι επιιπώσας 010 ουΟ1ημα.
Στις lIεριιπώσης-αυtές, η επomιι::ή lιαραοολοu1Jηση διιvφγmαl μία ι;ιορά για ώθε τρiα σχέδια δlαχεlΡισης

λεκάνης απορροης ποταμου.

1.3.2.- Σχεδιασμός της ειιιχειρησιαι;;ης παρακολούθησης

Πραγματοποιείται εnιχειρησιαι.:η παραι::ολοι,ί{)ηση προι;;εφΜυ:

να ΠΡοσδlΟΡιστεi η ι::αΤ(ιΟ1αση ΕΙ;;ΕΊVων των συστημiιτων ιιου έχουν χαρω;ιηριοτεί ότι Klνδυvι:ύOυν να μην

mπύχουν τους περlβαλλοYrι1COU<; τους Q1IιXOUC: α/Ι

να αεlολΟΥηθοUv οllOlισδηποτε μεταβολές στην ι;;ατάσταση των συστημiπων αιπών ιιου ιιροκύιπουν από τα

προγράμματα μΙ-ΤΡων.

ΤΟ ιιρόγραμμα μπορεί να τροllOlιοιηθεί κατά την nερϊoδo του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού με

βάση τις πληρoφρiες που ΣΙΙΓUΝΤρώνovιω σύμφωνα με ης αΠα/τ/σεις του ιιαραρτήματος n η του παρόντος

παΡαΡτηματσς, ιδίως IlΡOι;;εψi:vυυ να flnw1Jti η συχνότητα στις περιπτώσεις όιιου οι [IIIΠTώσεIς απooη!CVύoντω

ασήμαντες ή απομαι;;ρύνεταl η σχετιι;;ή πlεση.

Ernλoγή των τόπων παΡακολούΟησηc

Ειιιχειρησιαι.:η lιαΡαι;ολού1Jηση διεvφγmαl οι: όλα τα υ&πιι;ό συσεήματα τα οποία, με βάση mε την ο:τ1μηση των

επιπτώσεων που ΠΡαΥματοποιmαι σύμφωνα με το lιαράΡτημα 11, εΠε την εποπτική παρα1Cολοu8ηση, χαραο:τηρiιοvταl

ότι ",νδυνεύουν να μην mπίoxouv τους ιιεριβαλλοvτικοuς τους σεόχους, σύμφωνα με το Iιpf!ρo 4, κ(ιι σε όλα τα υδα

τιι;ό συστήματα. στα οποία απopρίιπovται ουσίες του lα/1αλόγσυ ιιροτεραιότητας. Τα σημεία παΡακολου3ησης

ειηλέγσνταl για τις ουσίες του lα/1αλόγσυ lιροτεΡατότητας όπως ορίζεται στη νομ03wτα που 1JtσniζεI τα σχετιώ ΠΟI·

ΟTlκά περιβαλλοντικά npόTU1lQ. Σε όλες τις άλλες IItpιmώoεlc, συμπεριλαμβανόμενων των ουσιών του καταλόγου ιιρο

τεραιότητας για τις 0ΙΙ0ίες δεν lIαpέxOVΙαι ειδικές οδηγίες στην εν λόγω νομοθεσία, τα σημεία παρ([1(ολού8ησης

t1Ilλtγoνιατ ως εεής:

- για συστήματα που κιvδυνεύουν από σημαντικές πιέσεις σημειαυις πηγής, επαρκή σημεία παρακολούθησης μiσα

. σε κά1Jε σύστημα, Ι-Τσι ώστε να ατιμάταl τσ μέγε3α; και σι επιπτώσεις των mέotUIV oημElU,* πηγής. Στις

περτπτώσεις όπου i.νσ: σύσιημα υιιόκειται οι: πιέσεις περισσότερων σηι.ιειαKΏV ιιηγών, τα σημεία παρακολούθησης

μπορούν να ι:mλέyOvral b:σι ώστε να trnIJiπQI το μέγάΙος Ι;;α/ οι ει:ιπτώσεις αιπών των πιέσεων στο σύνολό

τους,

για συστήματα που κινδυνεύουν αιιό σημαντιd<; πιέσεις διάχυτης ιιηγής, επαρκή σημεΙα παραKoλOWΗσης αιιό

μια εnιλoγή των συστημiπων αυtών, Ι-Τσι ώστε να trnIJiπaI το μέyclJoς ι;;αl οι επιιπώσι:ις των πιοοεων διάχυ"lης

ιιηγής. Η επιλογή T\oJV oυσrημiιτων yiνnal b:σι ώστε να είναι ΙΙVΤΙlφOOωπεUΤΙKά των σχετικών κινδύνων αιιό την

φφάνιση lιιέσεων διάχυιης πηγής, ωθώς και των ΣΧετια/ν κινδυνων από την αlloτuχiα να mπευ~εi κολή

ι;;ατάQ1αση των επιφανrιαKών υδiπων,

για συστήματα που κινδυνεύουν από σημαντική υδρσμΟΡψολσγlιcή πϊεση, επαρκή σημεία παΡακολού3ησης από

μια επιλογή των συσεημiπων αυτών, b:σι ώστε να trnIJiπal το μtγε&<; κω σι επιπτώσεις των υδρομΟΡψολογικών

πιέσεων. Η επιλογή των auorηIliπ\oJV θα είναι ι:νδειι;;τική των auνollW mlΠTώot\oJV της υδρσμΟΡφολσγικής ΙΙίεσης

στην οποία υπόKειvrαι όλα τα συσεήματα.

22.12.2000
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EmAoγή των ποισηκών στοιχιίων

ΠpolXψέvoυ να εomματω το μέγtθoς της ΠΙεσης στην οποία ιmόωVlω συστήματα rnιφανα/l~ών υδάτων, τα φάτη

μέλη παρω:ολο..,:}ούν τα ποιοτικά oτotxria που tival ινδι:ιιi:tιι:α των πtέσεων Ο11ς οποίι:ς tmόκειVlω το i:νo. ή τα π.φlσ·

σότφα σlHτtήματα. ΠΡοlΧιμtvoυ να ει:ημηθσίιν οι επιπtώ4ιε!ς τι.ιv πιέσεων αυτών, τα κράτη μέλη παρακολουθούν Kmb
lII:ρίlΠωση: '

παραμίτΡους ινδι:Ιl,1;lκές του ι:νός ή ntptOOOΤtpωv ποιοηκων βιολογtκών OΤOtXciwv. Τοου εΙνα! ιδtαnφα ευαιοθητα

Ο11ς mi:σttς σης οποίι:ς υπόι:ανrαl τα υδατικά αυσιήματα. ~

~

όλες τις ουσΙες προτεραιότητας που aItOPPinτOVlW. καθώς και άλλους ρύπους που απoρρiπτσvται σι σημαvru:.ές :
ποοότητες.

παραμέτρους ΟΟαli:tlκ.ές του π01O'tΙΚΟΟ υδΡαμορφλογtκού σtOIXι:ίOυ που ι:ίναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην εvrom·

tόμινη πίεση.

l.J.". Σχεδtασμός της διερευνητικής παρακολούθησης

Στόχο.:.

Δtερευνητlκή παΡΑΙCOλoίιθηση δtινφΥι:παt:

όταν t!val iryνblOτ/ η απία των tmερβάσει.ιv,

όταν η επomlκή παρω:ολούθηση δείΧ"εl ότι cival απίθανο να επιτευ~oύν ΟΙ στόχοι που oρίζoV1αι στο άρθρο 4 .
Υ.α αα υδατικό σύστημα ~Ql όταν δεν tχtt εφαρμοστεί ακόμα η rnιχειρησιακή παραιωλούθηση, ί:'ιοι ωσπ: να εξα·

ιφιβωθούν οι αιττες Υ.α ης OfIOίες i:να ή IttplOOIιτεpa υδατικά συστήματα δεν μπορούν να επιτίοχουν τους ηερι·

βαλ.\oνη~OOς στόχους ή

προκειμένου να ι:!;ακριβωθι:ί το μέγεθος ι:α! οι rnllΠώoεlς ρύπανσης οφειλόμενης σε ατύχημα.

κω \ΝωστΟΠΟlεπαl η θέσπtση προγΡαμματος μέτρων Γuι την mί'rευξη των περιβαλλovrικών στόχων. κι!8ως ~αι ειδικών

μί:'ιρων που ι:ίναι απαραίτητα για την καταπολέμηση των mιιπώσιων της οφειλόμενης σε ατύχημα ρύπανσης.

1.3.4. Συχνότητα της παρακολούθησης

Για την nερίoδo της επoπnKής παρακολούθησης. πρέnα να εφαρμόζονtαl οι ακόλουθες συχνότητες γuι παραμέτρους

παρακολούθησης ενδεικτικό; των ποιοτικών φυσMχημι~ών στοιχείων. ατός εάν δlι:αlολογοVvιαl μεγαλtίτ.φα χρονικά

δlα/1lήματα με βάση ης τtχV1~ές γvOισεις και την κρίση Των tμπεφoγvωμόνων. Όσον αφορά τα ποι01tω βιολοΥ.ι:α ή

υδρoμoρφOλoγtι:ά σrotχάα. διινφγάταl μία τουλόχιστov παρω:oλoύi3ηση στη διάρmα της περιόδου επoπnKής παρα·

κολοίΜησης.

Για την rnlχειρηOlω:ή παρακολοίΜηση: η συχνότητα της παραι:ολούθησης ιιου απαιτείται Γuι ι:άπ01Ο παριίμl:φο καθο

ρiζεται από τα κριηη μέλη έτσι ωσπ: να.παρtχtt επαρκή δεδομένα γtα μιαν αbόπιστη αboλόγηση της ~mάστασης του

οχεεικού ποιοτικού στοιχείου. Σε γενικ.ές γραμμiς. Itράttt να πραγματοποιείται παρακολούθηση ι:ατά διαστήματα που

δεν υπερβα!νουν τα ακόλουθα χρονll:ά όρια, ι:ι::rός εάν διι:αιολογούvιαι μεγαλtίτερα χpovtι<ά διαστήματα με βάση τις

τεχνtKές γνώσι-ις και την ιφiση των tμ1ttlρo'jVωμόνων.

Οι συχνότητες rnιλi.γovral h01 ώστε να επl1υγχάvrιαι i:vα αποδεκτό rni1ttδo IttoτIιτrytαo; ι:αι αιφίβt1ας. ΟΙ ι:ι::rιμήσεις

για την πιστότητα ι:αι την ακρίβεια 1tOU επιτυγχάνovιαι από το χΡηοιμOflOιούμεvo σύστημα παραιcoλoύθησης

αναφέΡOVlαι στο σχέδιο διαχείρισης λαa..ης απορροής ποταμσύ.

Στις επιλεγόμενες συΧ"ότητες. λαμβάvrιαι ιmόψη η διακύμανση των παραμί:'ιρων λόγω φυOlκών αλλά ι:αι αν3ρωπο

γενών συVΘΗ~ών. Η χpovtκή στιγμή που διενεργrnαι η παρακολούθηση επιλi:γεταl n01 ωστε να ελαχισι01tοιούνται οι

εmmωotK των tttOΧIΚΏV διαιcυμάνσεων στα αποτελέσματα. ~αι i:τ01 να εςασψαλίζnαl ότι τα αποτελέσματα αvnKα

,ompiζouv μεταβoλtς στο υδατικό σύστημα που npotpxovral από μεταβολές οφεtλόμενες σε ανθρι.ιπoγt'.ή πΙεση. Για

Ι 327/S5
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την ε:ni1εuξη του στόχου QUlOIί. διενεργείται. όπου αυτό είναι GllαρaiτητO. ιιρόσrlετη παpωc:~oiι8ηση σε διάφορες

εποχές του ϊδιου έτους.

22.12.2000

Βιολογικό

ΦυτοπλαγlCTόv

ΛoLlltj υδσω:ή Xλωρiδα

Μαφοιισπόνδυλα

Ψάρια

n01Oμol

6 μήνες

3Πη

3Πη

3π,

Λ;μvι:ς

3Πη

3Πη

6 μήνες

3 έτη

3Πη

3Πη

noρiΣmo

6 μήνες

3 έτη

3 έτη .

•

•

γδΡΟl,ορφολΟΥικό

~

Συνέχεια - - 6m,

γδρολoyiα Συνεχής 1 μήνας

Μορφολογία 6m, 6m, 6m, - 6 έτη, -

Φιιοικοχηl,ικό

θερμιιιi:ς συν3ήκες 3 μήνες 3 μήνες 3 μήνες - 3 μήνες

-
OΞUγόνι.ιση 3 μήνες 3 μήνες 3 μήνες 3 μήνες

λλατότητα 3 μήνες 3 μήνες 3 μήνες

ΘρrnτΙK(ς ουσίες 3 μήνες 3 μήνες 3 μήνες 3 μήνες

Κmάοταση o~ίνισης 3 μήνες 3 μήνες

ΛΟΙ110i ρίο110Ι 3 μήνες 3 μήνες 3 μήνες 3 μήνες

Ουoiες προτεραιότηΤα<; Ι μήνας 1 μήνας 1 μήνας Ι μήνας

1.3.5. Πρόσθοες α11αιτήσεις για την 11αρακολούθηση προστατευόμενων 11εριοχών

Τα α11α/τούμενα ως ανωτέρω 11ρογράμματα 11αραι;:Oλoiι8ησης συμ11ληρώνovται έτσι ώστε \1(1 KαλVπtOυν τις ακόλουθες

α11αιτήσεις;

Σημεία υδpσληψiαι; πόσιμου ιίδmσc

Τα συστήματα l.1tιφαΝΕUΙKών υδάτων που ίχσυν εvιoπισrεί σiιμ",ωνα με τσ άρθρο 7 (υδρσληιjιiα 11όσιμου ύδσιας) Κα/

τα oπoiα 11αρiχoυν άνω των 100 mJ ημερησίως Iα/'tό μέσο όρο ορί(ονιαι ως τόποι 11αPΑXOλoiι8ησης και U11όκειvτω

σιην εν λόγω πρόσθετη 11αραKoλoiι8ηση. όπως ενδεχομένως αlιωτείΤα/ προι;;ειμένου να ανιιmoφιθoύν OlII; οπωτήσος
του άρθρου αυτσύ. Τα συOlήματα QIJ1ά παραχολουθούνΙα/ για όλες τις ουσίες ΠΡOlεραιότητας 110υ διοχετεύονται σε

αUlά. ι::αθώς ι;;αι για όλες τις άλλες ουσίες που διοχετεύονται σε σημαvτιι;;ι'ς 110οό"ιητες, οι οποίες μ110ρούν να έχουν

επιπτώσεις στην ι;;ατάοταση του υδατIwίo συστήματα; και ελέγχονται βάσει των διaτι1ζεων της oδηγiας για το 11άσιμο

ύδωρ. Η παρακολούθηση γίνεται με τις ακόλου&ς συxνύnJτες: Ι
j

< 10 000

10000·30000

> 30 000

4 ανά έτος

8 ανά έτος

12 ανά έτος

Σuχvό'ιητα
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Τα υ&πι~ά συστήματα που αποτελούν 1'1ς ιτφ1οχίς αυτές oυμnφιλαμβάvoνιαι στο πιιάγιιαμμα εΙΤΙXtψησια~ής ιταιια·

χολούθησης που αναφέρεται ιταραnάνω, εφόσον. με βάση την ειmμηση των ειτιιιτώσεων roι την rnomιxi) παρα

χολούθηση. εντοιτίζεται 1m ι:.νδυνεύουν να μην μπορέσουν να rnnuXouv τους mPIβαλ/o\l11Xoίo, τους στοχους βάσει

του άρ\)ρου 4. Η ιταραχολοί03ηση διινφγεΙται προχειμένου να ει:εψη3εi το μέγεθος χαι οι rnιnτώσnς iiλων των οχε

τι'ο:ών οημανηχΙ:Ιν πιέσι:ων στα συστήμα~α αυτά χαι, όπου αυιο χρειάζεται, προχειμένου να α~oλoγηθoίoν ΟΙ μετα

βολές στην χσιάσιαση των συσιημάτων αυτΙ:Ιν οι οιτοίες οφείλονται σro προγράμμσια μέτρων. Η ιταραχολοίιθηοη •
συνεχίζεται μί:χρις ότου οι πφιοχές ωλύψουν 1'1ς σXron, με τα ύδατα απαιτήσεις της νoμoθεσiας βάσει της 01Ι0ίας

(χουν ορι<πεί χαι αντ~oxpιθoύν στους στόχους τους βάom του άρθρου 4.

,
1.3.6. Πρoτ~πα για την παραι:σλούθησornοιοτιχΙ:Ιν στοιχείων

Οι μi&δοι για την παρω:ολοίοθηση των WI1IKιdν ποραμί:τρων εiνα1 ούμφωνες με τα χmωτί:ρω διεθνή ~pόwπα ή ΟΟοια
τέτοια ε&.οιιώ ή διεθνή πpότυnα εεσσφαλίζουν τη σιιγχένψωση δεδομένων ισοδύναμης ειτιστημονικής ποιότητας χαι

ουγχΡιίΠμό1ητας. -

Δt1wuτσληψία μαιφοαοπονδύλων

Ι 327157

Σχετω'ι πΡότυιτα CEN![SO, <rιαν ~ατιψnστoίιν.•

150 ;667·3:199;

ΕΝ 27828:1994

ΕΝ 28265:1994

ΕΝ [50 9381:1995

ΕΝ 1$0 8689-1:1999

ΕΝ JSO 8689·2:1999

Δειγματοληψία μαφoφιiτων

Water QuaIity - Sampling - Part 3: Guidan,e οη the preserνation and
handling of samples

WaIer Quality - Methods (or bio]ogica] samp1ing - Guidance οη hand net
sampling of benthic macroinvertebrates

Water Quality - Methods of biological sampIing - Guidance οη the design and
use οΓ quantitative sampIers for benthic macroinvertebrates οη stony substrata ίη

shaIIow waters

Water Quality - 5amp1ing ίη deep waters for macroinvertebrates - Guidan,e
οπ the use of oo]onisation, quaIitative and quantitative samplers

Biological C]3SSI;ifi",tion of Rivers part Ι: Guidance οη the Jnterpretation of
Biological Quality Daιa from Surveys of Benthic Macroinvertebrates ίη Running
Waters

Biological Classification οΓ Rivers part [Ι: Guidance οη the Presentation οΓ

Biological Qualiιy Data from Surveys οΓ Benthic Macroinvertebrates ίη Running
WaIers

Δaγματoληψία ΨαΡιών

Σχιττχά πpόwπα CEN/]SD, <rιαν καταρτιστούν.

Σχιττι:ά npότuna CEN![SD, <rιαv ιωτιψnστoύν.

Οποιοδήποτε σχιττχά Iτpότuno (EN/ιsα.

Οποιοδήποτε σχπιχό ΠΡΌΤUιτo CEN![So.
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1.4. τu.ι;ινOμηOη και ItapOUOlOOI] της οικολογικής κατάστασης

1.4.1. Συγι:ρισιμότητα των αΠΟΗλεσμότων βιολογιι:ής παραι:ολού1lησης

iiί) Κiι3ε ι:ρότας μέλος, στο σύστημα ΠαΡαι:ολού3ηοης που εψαpμόtει. διαιpεi την ι:λiμαι:α λόγων οlκολογιι:ής ποι·

ότητας για ι:όθε ι:σ:rηγOΡ1α ε:τιφανειακών υδάτων σε πΜε κλάσεις που ι:υμαiνovιαι από υψηλή έως ι:αι:η οιι:ο·

λσγιι:ή ι:ατάσταση, όπως ορίζι:ι:αl στο σημείό 1.2. αποδίδοντας μια apl1lflIJtIK", τιμή σε ι:όθε όριο μεταξύ διαδο

χιι:ών κλάοεων. Η τιμή του ορίου μι:ι:αεύ των κλilσεων της υψηλης και της καλής κατάστασης, ι:α1!ώι; ι:αl η τιμη

του οριου μι:ι:αξύ της ι:αλης ια/ι της μtτpιας ι:α30ρίζονι:αι με την εφαρμογή της διαβα1lμονόμησης που

πφιγράψι-ιαl παΡακάτω.

,

Το ι:ράτη μέλη ι:αταΡτίζαυν συστήματα παραιωλού1!ησης προαιμίνου να ατψήσουν τις τιμές των ποιοτιι:ών

βιολογιι:ών στοιχείων που ορίζονται για κiι1Ιε mrηγΟΡία επιφανειακών uOOτωY.q για ιδlαiτφα ΤΡοποποιημίνα

ι:αl τεχνητό συστήματα επιφανεισι:ών υδάτων. Κατά την εφαρμογη της διαδιι:αοίας που περιγράφεται παρω:(πω

σε ιδιαΙτφα. τρonσ:lOιημίνα ή ΤWητil υδατικό συστήματα, οι αναφορές στην οlι:ολογιι:ή κατάσταση nprnt! να

1Ιεωρσίιν1αι ως αναφοpi.ς στ'!. οιι:ολογιι:ό δυναμιι:ό. Τα συστήμιπα αιrcό' μπορούν να χρησιμοποιούν ιδιαίτερα

εiδη η ομόδες οδών αvτιπ~ειmι:ών του ΠΟΙΟ1ιι:ού στοιχείου στο σύνΟλο του.

Για -να ε~ασφαλίζεταl η συγι:Ρισψότητα αuτών των συστημirιων παΡαι:ολού3ηοης, τα αποτελέσματα των
συστημάτων που εφαρμόζει ι:"α3ε ι:ρότος μέλος αψράtOY1αι ως λόγοι οlι:ολογιι:ης ποιότητας για τους ΟΙ:0110ύς

της ταξινόμησης της οιι:ολογιι:ης ι:ατάστασης. Οι λόγοι αυτοί αvτιπρoσωπεύoυν τη σχέση μεταξύ των τιμών

των βιολογιι:ών παρ<ψέΊΡων που έχουν παpaτηpη1lεί σε ίνα δεδομένο σύστημα επιφανειακών υδάτων Ια/Ι των

τιμών των παΡαμέΊΡων αιrcών σης σιιν1!ήι:ες αναφοράς που: εφαρμόζονται στο εν λόγω σύστημα. Ο λόγος

εKΨPαtεται ως αp~μητιι:ή τιμή μεταξύ του μηδενός ι:αι του ενός, όπου η υψηλη οlι:ολσγιι:η κατάσταση

δηλώνεται με τψές γύρω στο ίνα ι:αι η ι:οι:ή οικολογιι:ή κατόσταση με τιμές γύρω σω μηδ!.ν.

i)

.,
~

,,)

•
ίν) Η Eτmρoπή διευι:ολύνει τη pιαβo3jJoYόfIηoη αυιη πρoι:tψtνoυ να εξασψαλίζεταl ότι τα εν λόγω όρια των

κλάσεων πpoσδ,OpίζOVΙαι σύμφωνα με τους ι:aνOνιστlι:oύς ορισμούς του σημεioυ 1.2 ι:αl εiναι συγχΡίοψα στα

διiιφoρα ι:Ράτη μέλη. .

•

ν) Στο Μαίσlο της εν λόγω διαβα3μσνόμησης, η Επιτροπη διευι:ολύνει την ανι:αλλαγή Μηροψοριών μεταξύ

ι:pcπών μελών με στόχο τον εντοι:ισμό. σε ι:ά3ε οιι:οπεριοχη της Κοινότητας. ενός συνόλου τόπων- οι τοοοι

αιrιoί 1Ια ιmoτελέσoυν ίνα διαβα1lμονομlκό δί1C1lΚl. Το δil(l'lJΟ αποτελείται από τΟΟους που επιλίγovιαι από

διiιψoρoυς τύπους ΟΙ!στημάτωΥ ιmφανoακών υδάτων που απανι:ούν σε ι:ό& οlι:οιιεριοχή. Σε ια/1)ε επιλεγόμενο

τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων, το δίκruo απoτελriιαl ιmό δύο τουλάχιστον τόπους που ανrιστoιχoύν

στο όριο μεταξύ των ι:ανovισηι:ών οριομών της υψηλης l:οι της καλής ι:ατiιστασης. και ιmό δύο τουλάχιστον

τΟΟους "ου ανι:ιστοιχούν στο όριο μεταξύ των κανονιστιι:ών ορ1Ομών της ι:ολης 1:01 της μέΊριος ι:ατiιστασης.

ΟΙ τΟΟοl t11ιλέγOVΤα/ ι:ατό την ι:ριση φnεφoγνωμόνων, η οποία βασίζεται σε κοινές επl1lεωρήσεις ι:αι Kiι:tε άλλη

δια1!έσιμη πληροφορία.

vi) Το σύστημα παpaKoλoύ1!ησης KIι1lt ι:Ράτους μέλους εφαρμόζεται σε τόπους του διι:rύOυ διαβαi}μσνόμηoης, οι

ΟΙ:010Ι ευρtσKOνι:αl στην OΙKonεριOχή αλλά ι:αι ανήι:ουν σε τύπο ouστήμOlος επιψανοαι:ών υδάτων οτον οιιοίο

fuι εφαρμοστεί στο σiισι:ημα σύμφωνα με τις αιιαrtήσεις της παρούσας oδlJYkις. Τα ιmoτελέσματα της εφαρ

μογής αυιης χρησιμοποιούνται για τον 1:ο30ρισμό των αΡι1lμητιι:ών τιμών για τα ανι:iστoιχα όρια κλάσης στο

σύστημα παΡαι:ολσύ3ηοης ι:ά3ε ι:Ράτους μέλους.

(νii) Εντός τριών ι-ιών ιmό την ημφομηνία ίναΡΙ:ης ισχύος της ιιαρούοος οδηγίας. η ΕΠΙΊροπή ι:ι:oιμάtει σχέδιο

mνω:α των τόπων που πρόΙ:Ι:ΙΤα/ να απστελέσουν το διαβα1!μονομαό δil(1UΟ, ο οποίος μπορεί να τpoπoπolη:tεi

σύμψωνα με τις διαδιι:ασίες του άΡ3ρου 21. Ο τελιι:ός mναι:ας των τόπων καταρτίζεται εντός <EO<lόpωY ι:ι:ών

ιtIIό την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και δημοοια/εταl από την Επιτροπή.

νiiQ Η Εm1ροπή ι:αι τα ι:ράτη μέλη ολοι:ληΡώνουν τη διαδιι:οσία της διαβα1!μονόμησης εντός δει:αοll:1ώ μηνών ιmό

την ημερομηνία της δημoσiειισης 10υ ορισηκοιιοιημίνου πίναιω.

ix) Τα αποτα/σματα της διαβα1lμονόμησης ι:α, ο( τιμές που lα/θοΡίζονταl για τις τα~lνoμι1σεlς των συστημάτων

παΡαι:ολσύ3ησης των ι:Ρατών μ~ών. δημοσιεύονται από την Eπτrρoπή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της

διαδιι:ασίας της δlαβα3jJσνόμηοηι;. .

1.4.2. Παρουσίαση των αιιοτελεσμότων της παραι:ολούθησης ι:αι ταξινόμηση 1ης οιι:ολογιι:ής

κατάστασης ι:αl του οιι:ολΟΥιι:ού δυναμιι:ού

i) Για τις ι:ατηγορίες ειιιψανειακών υδάτων, η τα~ινόμηση της οικολογιι:ής ι:ατόσταοης του υδατιι:σύ συστήματος

ει:ψΡάζεται με 1η χαμηλότερη τιμή των ιmσπλεσμάτων της βιολογικής 1:01 φυσικοχημιι:ής παΡαι:ολού1lησης των

σχι:ι:ιι:ών ΠΟΙ01\l:ών στοιχείων. η οποία τα!;ινoμεiταl σύμφωνα με την πρώτη στήλη του παΡαχάτω πίVQlα/. Τα

κράτη μέλη παρέχουν χάρτη για ια/1)ε ιιερlοχή λniινης α"ορροής ποταμού. με την ταε,νόμηση της οlι:ολσΥιι:ής

•



22.122000 Επίσημη Eφημιρiδα των ΕυρωΜ\κών Κοινοτήτων

1ωΙ000ασης κάΒε υδσπWΎ σι'ατήματα;, XΡησιμoπ01Ι:ΙVΤ-ας ΈΥα χρωματικό κώδικα σίιμ'ί'(:)να με τη δείιτερη στήλη

του παραχάlω πίνακα για να φoivcral η τaζινόμηOη της οικολογικής lωΙάσ'ιασης του υδατικού ουστηματος:

Ι 327/>9

Τα!;,νόμησητης oι.o:oλoy!~ής )(QτάΟ1αοης

Υιιιηλη

Καλή

Μέτρια

Ελλιπης
,

Κακή

Γαλάζιο

Πράσινο

Κίτρινο

Πορτοκαλί

Kόπιvo

•

•

ίί) Για ιδιαπερα ΨΟΠΟΠΟ1ημένα και τεχνητά υδιπικά Oυσrήμιπα, η ταξινόμηση του OΙKoλoγlXoV δυVΑΜIKOίι του υδα·

l1κού ovοιήμιπος εκφΡά!:crαl με τη χαμηλότερη τtμη των' αποτελεσμάτων της βιολογικης και φυοικοχημικής

παρωc:Oλoύ8ηOης των οχετικώv-παΙ<Π1κ.:ιν olOΙ;(riωv. η oπoia ταζιvoμεiταl σίιμφ<ιινα με την ιψώτη ατήλη του

παραι:άτω πίνακα. Τα κράτη μέλη παρέχοιιν χάρτη για Kάfiι: Πφιοχη ΛεxΆVΗς Απορροής Ποταμοίι. με την ταζινό

μηοη του OIΚOλoγ.κoV δΙΙVΑΜΙXOO κά& υδατικού οιιατήματα;, χρηοιμοποιώντας ίνα xρωμιmKό κώδικα. όσον

αι,:ιορά τα ΤΙχ>ηΊά ιιδαηα/ ουοιηματα. σίιμφωνα με τη δει.ίτtρη ατήλη του nαραKάτω πίνακα. Iα/t όσον αφορά τα

ιδιαπφα τρσllOΠOIημένα υδατικά ΟΙΙOlημιπα. ούμφωνα με την τρίτη Ol!Jλη του πίνακα αιιτοίι:

·

Xρ<ιμαTl~ός -.:.:.δ«ας

Τα!;,νόμηοη ο,.ο.\οΥΙ.ού Ι),...αμ.,.ού

· Τε),"'1τά ιι&mώ <ιι><7Τήματο Ιδιαίτερα τΡοnonοι.ημCvα-
·

Καλό ι.:αl ιmίιτφo Πράσινες ι.:αl αvoιο:τόγκριζες Πράσινες Iα/t οκοίφες γκρίζες ρίγες

ρiγες του ίδιου πλάτους του ίδιου πλάτους

Μέτριο Κίτρινες ι.:αl ανOιo:τόγtφlζες ρίγες Kίτρr,oι:ς και σκούρες γφίtι:ς ρiγις

του ίδιου πλάτους του ίδιου πλάτους

Ελλιπές Πορτοκαλιέ<; ι.:αι ανοικτόγκριζες Πορτοκαλιές Iα/t οι:ούρες γφίζες

ρίγες του ίδιου πλiπσιις ρίγες του ίδιου πλiπoυς

Κακό Κόκκινες και avoιι.:τόγιφιζες ρίγες Kόα/vrς και σκούρες γι.:ρίζες ρίγες

του ίδιου πλiπoυς του ίδιου πλάτους

ίiQ Τα ιφάτη μέλη δηλώvoιιν ιmσης. με μια μαύρη ι.:Ο1!κκίδα στο χάρτη. τα υδατικά συατήματα στα οποία η αδιινα·

μία ι:πίmιξης καλης lα/1άοτασης η καλοίι οlι.:ολογ.κού δυναμικού οφείλεται οε μη τήρηοη ενός ή nφιOOότφωv

προτίιπων περιβαλλονω:ής ποιότητας. τα οποία έχουν KαfiOP1σm για το εν λόγω υδατικό σίιστημα OOΣv αφορά

οιιγι.:εκριμένοιις ου...;}ετικούς α/Ι μη oιιv3εmoVς ρVΠOυς (σίιΜφΩVα με το ι.:α/Ιεστώς συμβατότητας που KαBoρitι:1

το κράτος μίλος).

1.4.3, Παρουοίαση των αποτελεομάτων της lιαραι.:ολοVfiηοης ι.:αι ταξινόμηση της χημικής

κατάσταοης

Όταν ένα υδατικό σίιστημα Ι:ΙΙIΤΙΙΓXΆVει συμβατότητα με όλα τα πρότυπα περιβαλλovnκής ποιότητας που α/fioρiζο

VlιIl 071:0 παράρτημα ιχ, στο άρfiρσ 16 και οε όποια άλλη σχετισι KOΙvoηκή νομοθεoiα καθορίζει πρότυπα

περιβαλλοvnκής ποιότητας, ι.:αταγράφπαι ότι επΠΙΙΓΧάνει καλη xημlι.:ij κατάοιαση. Στην αντίθετη mpimωoη,

Kll1aypάιpπal ότι το σίιστημα αδυνατεί να επιτίιχει καλή χημισι κιπάσ'ιαοη.

Τα ι.:Ράτη μέλη πιψέχοιιν χάρτη για κ63ε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού. στov οποίο φαίνεται η χημlκη

Xll1iloταoη κ63ε υδατlκοίι συστηματος, XΡΗOΨOΠOIΏVΤας tvα χρωματιι.:ό ι.:ώδlα/ σίιμφωνα με τη δείιτερη ατήλη του

παραxάlω πίνακα για να φαiνεωι η ταbνόμηση της χημικής lα/1άσ'ιασης του υδατ1ΧΟίι συατήΜΙUoς:

Ταξινόμηση της χημι.ής o;Qτόστασης

Καλή

Κιπάσταοη lωΙώτερη της καλής ΚόlOOvo
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2. ΠΙΟΓΕΙΑ ΥΔλΤλ

2.1. Ποσοτική κατάσταση των vπόγειων υδάτων

2.1.1. Παραμετρος γ1α την ταξινόμηση της ποοοτιι;:ης κατάστασης

Kαεtεστώς.στα/ιμης των lJΠό~lων υδάτων

2.1.2. Ορισμός της ποοοτικης καταστασης

22.12.2000

•
•

Στάθμη VΠόγειΙOΙν υδφων Η στά8μη των υπόγπων υδάτων στο υπόγειο υδατl-ro σύστημα dσαφaλίtl:ι ότ1 σ

διαθέσιμος πόρος υπόγπων υδάτων δεν εξαντλείται από το μσΚΡΟΤτΡό(Ίεσμο ετησισ

.μέοο όρο άντλησης.

Κατα συνέπεια. η στiι(Ίμη των ιπτόγοων υδάτων δεν υnbι:rnαl σε ιrA'ιpωπoγινι:iς

μεταβολές 1\01.1 θα οδηγούσαν:

σε μη τήρηση των τu:pψαλλOνηKών στόχων που ορίζσνταl στσ άρθρο 4 για τα

συνδεδφένσ επιφaνι:ιαώ ύδατα,

σε οημανηο:ή μείωση της Ια/Ιάστσσης των υδάτων αvτιJν,

οι σημσνno:ή βλάβη των xφσαίι.ιv οικοσυστημάτων τα οποία dσpτuvτaL άμεσα

από το σύστημα υπογείων υδάτων,

"(αl μπορεί να εμφανiζoνται npooUPIVIι. η συνεχώς Ο{ χι.ιρlκώς περιορισμi:νη

περιοχή, μεταβολές της lα/Iει!3WΑΗς της ρσης λόγω μπαβΟλUν της στάθμης, αλλά

οι avτιστpσφtς αuτέi; δεν ΟΟιιγσίιν σε ειοροή αλμυρσίι νφσύ η ι1λλι.ιν υλών ωl δεν

απστι:λσύν μόνιμη και ααφιJς δΙQΠlστωμi:νι] i:ν&ιI;η τάσεων, oφt:ιλόμι:νuν σε αν3ρι.ι

πσγινή αίτια, αλλαΥ1Ίς της κατείι3ιΝσης τ/ς ρσiις ικανών να οδηγηοοιΝ οε τέτσιες

oOpσtς.

•
2.2.

2.2.1.

2.2.2.

ΠαΡακολού3ιισΙ) τιις πσσοτικής κατάστασης των vπδγtιων υδάτων

Δϊκτυο παρακολού3ησης της στά3μης των υπόγοων υδάτων

Τσ δϊιmισ παροο:ολοίι(}ησης των υτ:όγοων υδάτων συγκροτείται αύμφι.ινα μι: τις απαπήΜlς τι.ιν άρθρων 7 και S. Το
δίιmιo παΡοκολσύ3ησης σχεδlι1tι:ται έτσι ώστε να παρέχει αξιόπιστη tιi:τϊμηση τ/ς ΠΟΟΟ1\κης κατάστασης όλι.ιν των

vπόγoων υΟΟ11κών συστημάτων ή ομάδων ouσιημάτων, συμπφιλαμβανόιιε-ης της εIΠίμησης του δια3έσιμου πόρου

vπόγειων υδάτων. Τα κράτη μiλη παρέχOlN έναν ή περισσότερους χάρτες στο σχέδιο διαχείρισης λει::άνι]ς απσρροής

ποταμού στους οποίους φαίvπαι το δίo::nιo πσρακολσύ3ησης vπόγεu.ιν υδάτων.

Πυκνότητα των τόπων παρακσλούθησης

Το δίιcτιιo πεpιλσμβάνn επαρο:ή αvnπρσσωπειιτιKά Of]fIt(a παpaι;:ολσίι3ηOf]ς με ακοπό τ/ν tΙCΤifIIJOf] τ/ς στάθμης των

ιπτογείων υδάτων σε ώ3ε υπόγοο υδ<mι;:ό σύστημα ή ομάδα συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις βΡαχιιπρόθεσμες

και μσφοπρόθωμες διακυμάνσεις σιην oνατpσφσδότηOf], και συΓUιcpιμένα:

όσον αφσρι'! τα σιιστήματα υπογείων υδάτων πou διoπLιπιJνnαl ότ1 ι:ινδwwοιιν να μην επιτίοχouν τους πεΡ1βαλ

λοvτιο::ούς στόχους του αΡ{)Ροιο 4. εεαOφaλίtετα1 επσρο:ής πυκνότητα των σημείιοιν παpaιcoλσύ3ησης προκειμένου

να ο:τφηθεΙ η επίIΠω<Π] των ανιλήσεων 0:01 απορρίψεων ατη στάθμη των υπογείων υδάτων,

για τα ouατ/ματα υπογείων υδάτων τα οποία ρέσιιν πέΡαν των ορίων ενός ιcpάΊoυς μέλους, εξασφαλίζεται ότι

υπάρχουν επαρο:ή σημεία ΠαΡαι;:ολσίι3ηOf]ς ώστε να εcπμηθεί η κατεύθU'lOf] Κα/ σ Ρυθμός της ροής τuν υπσγείων

υδάτων δια των ορίων τσυ ι;:ράτους μέλους.

ι

2.2.3. Συχνότητα της παρακολούθηαης

Η αυχνότητα τι.ιν παpιrπJpήσεων είναι επαρ,ης npoo::oμένov να αrιμη3εI η ποσοτική κατΙΤσταση K~ε vnόyειov υδα

τικσίι αυατήματος ή ομάδας ovmIΊfIάTow, λαμβlιvoνιας υπόψη τις βpaΧΙΙΠΡό3εσμες και μαφοπρόθωμες δΙα/(υμαvαElς

ατην ανατροφοδότηση, ο:αι OVΓUιcplμένo:
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2.2.4.

Ε.,-ήσημη Εφημερίδα των Ε.υρωπαϊχ.ών (oτνσΠr

όσον αφoρiι τα αuσιήμιπα unόynωv ιιδάτωv 1Ι0υ διmιισιώvn:QI όη KιYδL'\l(Vouν να μην εnιtύxoιιν τοιιι; rιφ,βαλ

λονιικού( σιόχσιιι; tO\l άρ3ρou -4, dcιoφαλ.ittιQl rnαρια'κ αuxνότ/m των μιτρiισων IlΡOιιcι~ να o::ιΨrι\ki η

rnίιιιωση των αντλήσιων κια απoρρiψεωv στη σιά3μlj των vιιόγΣlωv υδάτων,

Υια τα ovσιήμαια lI!Iόytιων uδirιων στα oιιoiα vιιDynQ ίιδaια piouν πtραv των oρiuν rνόι; φά'ιοος μD.ouι;. άα·

σφαλίζιται. σιαρκi)ς σuxvό'τ/Ία μαριiOEWl' ώσιε να umfIl)3ti η ωι:tiι3uνσ<ι και ο pvθιιόι; της ροής W'I lΙ!ΙόΥι1ων

uδirιων διά των oρiwν του φάτοιΜ; μiλouς.

Ερμηνιία ΚΟΙ 1!αρουσίαοη της 1Ι0σΟTlκής κοτάσταοηςτων υlΙΟΥιίων υδάτ ..ν

Το OIIoWJ:oμoτQ 1101/ rφoriιιπσuν ιιΤ.ό το δiιmιo l'.οροιι:ο).ού3ησς Μις ouστήμoτoς ιmόyιuιιν υδάτων ή ομάδα<;

σuσιημά1wY χΡηαψοιιοισύνιαι. Υ.;ι την nτiμηση 1IJζ 11000'Ι1,* κατiισται:πις τou εν λόΥιο σwτ/μιn"ιx ή σιισιημάτωΥ.

"'οι την ι:nιo;ιύUb1 τσu σημόou 2.S, το κράτη μiλη m1IψIitovv xiΨτ/ μι βάση ο.ιτή την tκ1iμηση 1IJζ 1ΙΟΟΙΠΙιιήι;
Kατιioιoιr.tt των Uilόyιιι.ιν uόάι:ων, xρησιμoιιoιΏVΙaι; τοιις oκόλouθoιις χρωματικούς ιώδι~

-ι J27j61

•

2.3.1. Παράμετροι για τον ιιροσδιοριομό της χημιι;:ής ι;:ατόοταοης 1Ιοlν υlιόΥειων υδότων

λyωγψόtητo

2.3.2. Οριομός της καλής χημιι;:ής κατάοτασης των υπόγιιων υδάτων

Η Χ'1μική σύ'00εση του σuoιήματoς vιιόγtΙWv υδάτι.ιν είναι τtιoια ωστε οι συ· j ,Ι
yκενtριJorις τ.,ν ρVπων:

όπι.ις ~ρiζπoι ποραα/τιιι. δεν ιμφανιtow rnlιπωσεις εισΡοής αλμυρού

νερού ή άλλωv υλών,

&εν vπφβαiνouν τα lIρότunα 1I0lC1ιητας IIOU εφαρμόι;ovιαι. βά.οει άλλης σχε·

1ιτ/ς "OlYO'lllCής νopoflooioς σύμφωνα μι το άρθρο 17,

δεν ciναι τiτotιζ ώιm να οδηγήσουν ιn: μ" rnittvtI) των nφιβαλ).oνnι;:ώv στό
χων τou άρ:!ρou 4 ",Ο 10 σvν&δε:μίνα mιφaνειαι;:ά ύδατα, ούτι ot: οημΙΙΥI1:κή

ειιιδε:iνωαη 1IJζ oιι;:o).oyικi)ς ή X'lfI,cΉι; ιιοιδτφος των σιισtημάτων αιιτών. οιίπ:

σι αημaνΠXΉ βλάβη τι.ιν xφoαίωv oιcω.ισιημίπι.ιν ιιου Φψτώνιαι. όμεσο ιιιιό

το σίιοτημσ ι.moγι:ίων υδάτων.

Οι μπιιβo).iς 1IJζ αyw",μCιτι;toς ΔΙV lI!Ioδηλώνouv tIOJ'OIi αλμιιρoV vφoι.ί ή ~

ιιλών στο ιnιψ υδιmι;:ό αίιστημα..

2.4.1. Δiι;:τυο παρακολοιίθησης των υπόγειων υδάτων

Το δiι:τw ιτ~ τwν vnόytιων υδάτων ouyφoτmQl σιJμ9'M! μι 1\( lΖΙ:ΟΠήοος των δρ{Iρwν 7 =8. Το
δiιm.oo ιιαριuoλoι:ιθηcιης σχεδιάζrnu ίτσι ώσrt να ιwρέxπm ιιuvιxτιdι και~ moιπεiα της χημιι;:ής uτι'ιι;παι:πις

1ΙιΙΥ lIItόynων u&'ru.rιι οι: ι;:ά3( l.εxir.η α:toρρoι'ις ItOΤlψoU '(ΩΙ. να. cινιxνvJrnu '1 ιιαρouσio μαxρoιφό8toμων ιrνβρu:-.o
γεvWς αr:iaς α-οδιιιών τiuιtων n1Y ρίι:ι.......
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Με βάOlj το ΧαΡαιπηρωμό και την εuiμlJlΠl Των mmτώαι:...... 110\1 δlι:vφyoiιvtαι σiιμφΩVΑ με το άΡ3ΡΟ 5 WI ~o

παΡάΡτημα 11. τα κράιη μiλη. Υια κίι& πφίοδο ιφιιρμσyijς ι;vόι:; ΣxΙδiou δlαxι:iρtσης ΛΑΆvΗς αnoρρoής ποταμού.

κατoρτi(oυv πρόγραμμα tIIOΠfIKήι;: ιιιφακcιλσύ3ηση Τα ωιoτtλίσματα τov πρoyράμικnoι; ν/1ού XP'JOψOIIoιoUνται

για την KΙΠάρ'nOlj ιφoyρό.ιφι;mx εmxnP'1oιι;u;ήι;: lIαρακoλoiι3ησ,ς. το onοίο εφαρμόζιται κατά το ιπιόλomo τμήμα

τ/ς m:ριόδou τou σχεδίου.

Στο οχίδιο nι.φtxovτlll ιnιμήooς Υ'Ο το βα3μό mστότητQ( και αιφiβmς των nαρqόμενι.ιν mιό τα ιιροΥΡάμματο

lIOpO~oλoίιSησηι; αnoτιλιoμάτωv.

2.4.2. [1I0Ilt'KIj lιαρακολοίι3ηοη

~μιπα ιιου ~αιότι κnιδuvείιouv μαά τ/" εφαρμογή 10\1 xaJIOIΠ11pισμoU 1!OU yiνnoι oVμφω\ll1 με
το lIαράptημα 11,

lΙιΡιεκτικότητα οε οξυγόνο,

τιμή ρΗ,

αγωγψότητα,

νιτρικές ενώςmς,

ιιfψώ\ΙJ.Ο.

Τα σu<Πήμιπα, τα οιιοίο δlαnIΣΤΏVΕτω. σύμιpι.nια με το mφ(φτημα 11. ότι διιπpi:xovν O1jμαvrικό KίVΔWO να μ'1"

ι::ιτmίXoυv την καλή κατάσταση. ttσ.pιu;:oλou8oίινια/ ι::ιτίσης ως ιιροι; ης ποραμέιρovς 110\1 εivαι εvOOκτια/ Τω'l
ι:ιππrώoιων των llιi_ αυτών.

Το δlOOVVOΡΙαώ v&mκά oνorήμι::ιτO ttσ.pιu;:αλoιι3oίιvιαι ι;ιτίσης ως ιιροι; 'f1( παραμέτρους ΠOU ~α/ Υια την προ

αταoiα όλων τ..., xρήoεwv ιιov lII\OO'tfIPIζovαι από τη ροή τ...... Ultoydwv υδάτων.

2.4.3. Ειι.χε'ρηο.οκή πορακολοό3ηοη

να &ιo:nιστιo&i η X'I}".q κατίι.σια01j όNJ1V τ",", σιιστημά'ιιοΝ ιnι:άyn.w uδin:wν ή oμδδωv σu<mJlάτ"", πoll ίxoυv

XαpαrnjpllΠιί ότι uoιδι.ιvιUouv.

\IQ διαιτιστw8εi η I'.αρouσία μιιι:ρmιρό3ιιηιω αν3ρωnσγινoιJι; oπiας avoδιxώv moε- αtη~ τoιv
ρVιιων.

22.12.2000
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•

2..4.4.

2.4.5.

2.5.

Emλoyrj των τόπων :ιι:φα.ιt"~

EπΙ;'~!)IMdι ιιαραωλoύ3rJσrl διεvtρyότιu οι όλα τα oυιm;ματα V7!όynιιιv υδάτων ή ομάδι:( αumημάτων. το. οποίο.,

μι lSOOιι τοοο τ/ν ατiμηση των εmπτώσαιν r.ou ιφαyματonoιιi'ιαι αίιιι9ωνα μι το παράρτημα ]Ι 000 mI την σιoιmσι

7to.po.ιι:~_~gραι:τηρitovtαι ότι nν&.rνtUoov να μrιv σιmίxoov τolll; oroxouς tOI,l άρ3ρou 4. Η επιλογή ΤωΥ

τΟπων IIo.ραι:o).oUOηoης o.vnmtO'lΠρiζn rnίσηι; μια επiμηoη για τ/ν o.vt!I!ρooωιt(IΠIκσπιτα των διδoμivwv nαpα·

~, τov~τόoou ως ιιρtX τ/" ποιότητα τov οχπιloU tWιι; ή nι:ριoooτtpι... oιισrημin:ωiι ιιιιό

yt\IιIY ιιδάι"ω..

_ Κατά τι( rvδιόμισες nφόδoικ μnαN των .φοΥραμμότων αιoιmσι, no.ριutO).mJ3ηoης _ραΥμοτοιιοιιΠαι αnxnρ:μιιαιή

~οι: σ.1ψ(ή oυxνότ/m τφoαψiνou να~οι σιmώoαι; των OXΠΙ1WΝ ιιΙί_ ((Jt, nάνwι;.
τouλά;xιoιαν μία φρό το xρόvo,

Διο.ιιίστιιιοη τιιιν τάοιιιιν των ρύιιων

Ερμηνιίο IΟΙ lIαPOI,lOiαOII της χημιιή( lατάστο.ση( Των vnQytIΙOΙV vδάτων

Κατά τ/ν ιιπlιμrιση τη( ι«nόolαoης. τα CΙ!ΙΣΙCΛΊσμιιτα των μιμoνωμίνωv oημιiων mιρo.l~ ινόι; oυcπήματα;

vnoyriων υδάτων t'\"OIIιIμO'1ώνovιαι στο αποπλέσμσιιι για το όλο ιιδcm1tQ oύofημo.. Μι την~ των OXπιlώv

oδηyιΏv. Υιι:ι να 3tωpη3εi ωλίι η -ωτόotαoη ιvό( ωιπήμαια; vnoyriωv uδά'tωv. ωι; ιιροι; t1o; J:IIIIW; παρo.μίτpouς

γιο. τι( onoit, oρiζαντιu οιην IOnιoτιιdι νομο3εοίο. πO!oτιm ιιφιβιι)J.oνnι:ό ιφόwπα:

VIIoλoyiζιtαl η μiση t1M των CI!Ioτιλιoμάτwv 'ΠJ( 1Ι0.Ρ0.lο.λοίι&ησης σι ι:ό3ι: σημιio. τo.v αιισιήμaro<; ή τ/ς

oμάδo.c; oυσflJl.'ιΠιoιv ιιπάytιων υδίπων mι

oύP'j!Wyα μι το άΡ3ρο 17. οι μέm:( αιrW; τιμί( χρηoIIIOTloloύνro.ι για να αnoδιιM!t'tαl η τήρηση t'J( [cλής

Xrιμ.lιdJI; -ωτάστο.οη(των ιιπirytιων uδάtων.

Μι την (!\ιι;ιυλαξη του σημιίοv 2.5. το. φάτη μέλη -ωταρτίζouν xiψι:η τη<: χημl1tij( 1tO'1άoτo.oηo; των V7!oytίwv υ&'rτων,
xρηoψαnOlώντα( tovc; o.[bA0v3ovc; χρωματι[ούς [!JδΙ[[ζ;

KCΛίι: πρά<nvo

Koι:i): [ό[[ινο

Τα [Ράτη μίλη oημιIωνovv εniσης στο χάρτη με μαύρη [οvnίδα τα σvσrήμσιo. vnόγιιων v&'rτwv nov VRb[[lvtαl ot

μόνψη [0.1 οημαVQ[ή ανoδlι:i) τόση των σvyανtρωσων onoloυδήnOΤΙ ρίmov οφιιλόμι;νη στl( (!\ιπτώσtlς αν{Iρώnιvων

δραοτηρ\οτήτι.ιν. Η αvnoτpoςni μιας τόσης σημιιώνι:ταl σιο XιiΡτ/ μι γαλtιζlα IOV[ι:iδα .

ΟΙ χό.Ρ"ιΙ( αvτoί σvμnφιλαμβ(:νoνταl στο οχέ&ο διαχείριση, λιUr.η, απορΡοίι( ποταμού.

Πιιpoυαiαση τη, ιtιιτιiστrιoης των υTIόynων vδάτων

Τα φάtη μίλη πΑΡΈXovν στο οχίδιο &αχciρισrις ΛΑΆvΗς αιroρρoi)ς ιιοταμοίο xlφτη, ατον onoiο φαίνεται, για ι:ά:Χ

oίισtημα. V116γιιωv uδiπωv ή ομάδα σvσrημάτων, τόσο η ιιοοοτισι όαο [QI η XΗΜlιcΉ [ατόotαoη tov ι:ν λόγω

ιnισηΊμaιoς ή ομάδαι; (JI)O"rημάτwν. XP'1O'IIO!!OlΏVΤΑΙ; xρωμαt'lltOίις Ιώδια, σύμφωνα μι uc; απαπι'ιαιιc; των σημriων

2.2.4 [QI 2.4.5. Τα φάτη μίλη ίxovν την rnIλσyή να μην ι:aτιιρτioouν χωριοιοι.ίι; χδρτιι; για τα σημriα 2.2.4 mI

2.4.S, rιλlά, στην τιφίmωση αιnή. 30. δηλώvouν rnίσης. oύl'9""'il μι: τtι; αιιαmjσιις του σημrioυ 2.4.5. στον

OIIo.ΠoUμι:vo από το τμiιια αvtό χάρτη το. ovστήμatα 1101,1 ιm6ICtMOI οε σημαντική [QI μόνιμη ανοδισι τάση τη<;

αvγdντρωσηςonoιovδίΊιroτtριίnoυ ή τνχσν αvτισrpocpή 'ΠJ( τάor)ς αιιτής.

,
•
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ΠλΡλΡ.ΤΗΜΑνι

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΜΕΤΡΩΝ

22.12.2000

•

ΤΜΗΜΑ λ

Μέτρα τα οποία απαιταύντω σύμφωνα με ης αιι;όλοu8ες οδηγίες:

ι} η οδηγία για τα ίιδατα (ολίιμβηοης (76/160/ΕΟΚ),

Η) η oδηγiα yw.ταll1ηνό (79/409/ΕΟΚ) (Ι).

iiQ η οδηγϊα για το ποο.μο νερό (80/778/ΕΟΚ), όπως ΤΡοπO!lOIή3ηκε από την-οδηγια 98/83/ΕΚ,

ιν) η οδηγια για τα μεγάλα ατuχήμα/α-(Seνesο} (96/82/ΕΚ) (1).

ν) η οδηγία για την tι:τίμηση πεΡ1βαλ/οντικών IJl1πιώσεων (85/337/ΕΟΚ) (1), _

νι) η οδηγία για την ιλίι στα8μών ~α!lαρισμoύ (86/278/ΕΟΚ)('),

νιι} η οδηγία για την επεtεργασiα αστικών λνμάτων (91/27Ι/ΕΟΚ),

νΗί) η οδηγία )'Ιατα προϊόντα φ\1tοπροστασiας (91/414/ΕΟΚ),

ix) η οδηγία για την προσταοία ωτό νπρορρίιπανση (91/676/ΕΟΚ),

χ) η οδηγία γα/τα OΙKoσuστήμα/α (91/43/ΕΟΚ) (1),

Χί) η οδηγια Υια την ολοιληρι.μένη πΡόληψη ιαι έλεγχο ρίιπα"σης (96/6!/ΕΚ).

ΤΜΗΜλ Β

..

λκολ0\l8εi μη εξαντλητι(ός κσιiιλoγoς O\Iμnληρι.μιπlκών μέτρων που τα φίπη μtλη μποροι.ίν να εn!λέ!;ο\ΙΥ να 8εοπίοouν, Υια

κά8ε ιu:pιoχή λεκάνης ωιορροής 1Ι00αμού. ως τμήμα τοu πΡογΡόμματος μέτρων που ωιαt1mαι σύμφωνα με το όΡ3ρο 11
παράγραφος 4:

'Ι νομ03ετικά μέσα.

• ίι) διοικητικά μioα,

Βι} οιl(Oνομικά ή φορολογικά μiαα,

ίν) 1ItΡ1βαλλοντιdς σuμφwvitι; μετά ωιό διαnραγμάτεuαη,

~I έλεγχοι tΚπoμπής.

';) ΚUδικι:ς οΡ3ών ΠΡω:11κών.

νίι) ανασύσταση και αnoκιπάστασηπεριοχών uγροτόπων,

νίίι) έλεγχοι άνιληοης.

ix} μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, μι:τ~ύ άλλων πpoW8ηση της προοαρμοσμέ'.ης Ύtωpγ1κής nαpαγωγής, όπως Π.χ. καλλιερ

γειών χαμηλών απαιτήσεων σε ύδωρ σε 1ΙεΡ10Χέο; που υlιοφέρουν από ανομβΡiα,

χ) μέτρα αποτελεσμαηκότητας και rnιτναχΡηmμonοίησης. μι:τ~ίι άλλων προώ8ηση τεχνολογιών αποπλεσμαηκής χρήσης

ίιδατος στη βιομηχανία και αpδεtmKές ΠχΥ1κέι; εξοικονόμησης ίιδατος.

(ι) ΕΕ Ι 103 τ/ς 2),~.1979, ο. 1.
f} ΕΕ Ι 10 της 14.1.1997, Ο. 13.
(~ ΕΕ Ι 175 της 5.7.198;. Ο. 4{1' οδηΥ\a όΤ.ως τpoπσnoιΨ!Jn aπό την οδηγία 97!IIΙΕΚ (ΕΕ Ι 7J της 14.3.1997, ο. S).
(") ΕΕ ι 181 11]ς 8.7.1986, 0.6.
('Ι ΕΕ ι 206 τ/ς 22.7.1992, ο. 7.
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•

xvιl ίρΥο ίρειιvαc.~mι mίδιιbJς.

xviί) λooιiι αxrnιcΆ ptιpα.

.
•

•

,
•
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Πι\ΡλΡΤΗλ-ίλ ν/Ι

ΣΧ.Ε.Δ1λ ΔlλXElPIΣHI ΛΕΚλΝΗΙ λΠΟΡΡΟΗΙ ΠΟΤλΜΟΥ

22.12.2000

,

1.2. Για 1α 1ΙΙΙόΥαα iιδατα:

- xάρ'w; της θίoqς UZI των ορίων 1IIW συoπημirτ .... υrrbytι.ων ιιδiπι.ιν.

•

ι.

1.1.

2.

ΓινοοΊ nριypαφιi τwν xoραnηρισnών της ιιφιοχίις δαιiνrις αnoρρoιjς lIO'tαμoύ. η οποία αnαιτritw ciιμφωνα με

το άΡ3ρο 5 UI το nι:ι.ράρtημα Π. Η ιιφιγfloιί'ίι αιmj~;

Για τα σ:ι~ι.ίδarα:~

Xίφm: πιι;: 5i:oης UI.ηaιν ορίιοντ,"",uδαnw.~..,

xάρttς tIιIV ou:ιmφιoxών UI τίnτων σuσιrμnωvDllφνMWΝuδάtιιιν ιντός tc:iι3ι: ι:φιοχής λo.:irνιtς ιrπoρpoι'w

ποτομού. -

l1ιρiλqψη τ""" σιιμι;rντιWν miσειιιν mι ι:rτι:πώσrων fIOU fJI1I(riJν οι αν3ρώ:mιες δραστηριότηttς Υια τ/" mτάσταση
tIιIV tπιφανaα:ι:;ών mι των VItόynων υδίπ"",. ωμnφιlιψj!ιrνoμίνων

tνός ιmα.\oytoμoύ της ριiιtιιYσψ; από σημιιαάς nηyiι;.

tνός vιιo.\oyIσμoιί τr,ς ριirιανσης cmό ΔΏxvπς mιyι':ς, αuμru:ρι).αμβανoμtνης μιας~της χρήσης της

Υη<.

tνός vrt<ιλσ'('OμoU των πtimων IIOU ασι:oίιvrαl ιπrιν πooσnιή ι:ατάσιιιοη τοο νερoU. OVμntpW>μβιι-.ooμtνης

της_ιιδροληψ1α.ς,

μιας~άλλων V!ιιπώσεων των ιM3ρώπrιων δραστηριοτήτων ylo την ι:ατάσtιιoη 100φ.

,.
4.

4.\.

4.2.

4.3-

• 5.

Προσδιορισμό lαι χιιρτογράο;ηση των πpooτιιπιιόμ.cνων 1IfΡ10χών, όnως αrιιιcπ;i1αl σύμφωνα με το άΡ3ρσ 6 κω 10
παράρτημα ιν.

Χάρτη των δlιιτv...ιν nαρwcoλoίι8ησης ι;ou συγlpmούVfαl για ΤOIX CIIortOUς του άρ!Iρov 8 "(αι τοο ιιαραρτή

μοτος V I(U rιaρovσίαση, ιmό μορφή χάρτη, των αιτσrtλισμiπων 1ων lφσyραμμΆΤWΝ παραι:ολοίι3ησlJ(; 1Ι0υ

εφαρμόζονταιδwάμιl των δΙα1lt«ων αυτών Υα/ την lα1άο!αση:

Των ι;rιιφανειαιών υδά1ων (Ollσλoylli) ωι ΧΓ\μllή).

Των υrιόγεlων υδάτων (xηIIIIi) lαlll00στιlή).

Των nρoσlα1ευόμενιιιvπεριοχών.

Κατάλσγο τιιιv lΙφ,βαλλΟVfllιUν ιπόχων που Iα3σΡίζoνtαι δυνάμ.ι:ι του άρ!Ιρου 4 γιο το l;IIιφaνι:IOώ iιδατα, τα

υllόγι;ια iιδατα Ι(Ι[ τις προστατευόμενες ιu:pιoXες, συμπφιλαj.ιβιινoμίνων, ιδlU1ς 1ων lIφlιπάo(ΙΙΙV κατά llς ΟΠΟu>ς

(φcφμόσθηK( ΤΟ όρ3ρο 4, παΡόΥραφοl 4, 5, 6 και 7 w6ι:ις ltQ των σχι:τικών πληΡοφοΡ'ών που (Ι1ΙαΠoVvιαl

δι.ινάJι(1 του iφ3ρoυ αυτού.

6. Πφαηψη της OΙloνoμιι1iς ανάλυσης της χρήσης iιMtoς, όπως απαπmαι σύμφωνα μ.ι: 10 όρ3ρο 5 1(01 ΤΟ

παράρtημo ΟΙ

7, Πφi).ηψη του ή των πραΥραμμίπων μι'τρων ποο 8ι:σrtiζoνται δuνά.μα 10U όρθροιι 1Ι, σιιμnι:ριλαμβανoμι'νων των

τρόnων μ.ι: τovι; o:ιoioικ 8α mπnιx&ίιν οι στόχοι που lO3oρίtoYtαι διινά.μι;ι 101/ iιp:!ρou 4.

7.1. Πφίληψη των μlτpwν που απαlτοίΜ:αι Υια την (OjΚIpμσyή tης 101'iOTI1;" νoμσ&oioς για tηV ιφοιτιασία των

ιιδάtιιw.

η Ιl3ωη τwν πραιιτWιν μtτρων :.:ιu λιιμβίnoνfαι γιο την εφαρμογή της αρxiις τr,ς ανάrnιoιις του Woιouς της

xρiιoης ίιδατος ciιμφι.rιιι με 10 άρθρο 9.

7,3, Πφiληφη των μtτρων που λαμβάνσιrtαι για να τιpι30iιν οι απαrtήooι; του όρ3ροιι 7.

7.4. Πφiλη.,ιι των rλiyxων της υδpoληψiας mι της ι:αταιφίrπισηι; νφοιί, ~μN:~ ~ς στα μrιτρώα

1(01 στΩ 0f01Xtίιι τιιw nι:ριιπώoι"ων ι:ατά llς oιιoίn; πιφιιχωpiι3ηιφν ΙΙαιρiooς δtMιμn τοο άρ8ρoιJ 11 παρά

'fPII'i'Qς 3 O1OΙXdo Ι).

7.5. Πφilηφη 'ων dίyx..... 1!OIJ δοενφΥούνιαι γκι -ης mιoρρίIjIιχ από oημaακiς πηyb; ιαι iιUtς δραστηρΚmym; οι

oπoitς Oτ/ριόtoιιν την τατόσιαση τσ.ι νφοιί~ μι tO άρθρο 11 noράyριιφoς } O10ιxD0 Q UZI 8).

7.6. ΠροοδΙορισμός ToJY ι:φιιιτώowν ι:cτά τις onoi.tς tllttpόnηoαν απtI.I3εiaς ιmoρpiqιι;ις σιr,ιφι.ινα μι: το iψ8pιι 11
ιιαράΥριΖφχ } στoιxdo ~.



22.12.2000 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

7.7. Πι:ρίληψη Των μαρων που λαμβάνονται ΣUμψωνα με:ο άΡ3ρ<ι 16 για τις ουσίες πpσrφαιότητας.

7.8. Περίληψη των μέτρων lΙQυ λαμβάνονται για να προληφθούν ή να μαω&ιύν οι ι1tlπτώσεlς των ρυπαΥ1ικών σru·

χιιμάτων.

7.9. . Περίληψη Των μαΡων που λαμβάνονται δwάμll του άΡθΡ<ιυ 11 παpάγJXlψQ'; 5 για υδατικά συσιήματα τα 0110ια

είναι απίθανο ';'U ι1tI1UχQW τους σιόχους του άΡθΡ<ιυ 4.

7.10. Λεπτομέρειες Ίων συμπληρωματικών μαΡ<οιν που KpiVOIl'lCI αναγκαία για να τηρηθούν οι καθοριζόμενοι πφιβαλ·

λονπΚΟ! στόXQι.

7.11. ~OflipCIl'; Των μαρων που λαμβάνονται για να απoψι:V;;&i η αύεηοη της ρ~πανσης των θαλάσσιων υδάτων
σιίμι,γωνα με το άρθρο Ι Ι παράγραψιχ 6. '"

~

8. . Μητρώο iιoιv τυχόν λεπτομερέστερων ΠΡΟΥιχΨμάτων Κα/ σχεδίων διαχείρισης για την περιοχή λεκάνης -απορροής
ποταμού, τα οποία αΨΟΡ<ιύν ιδίως VΠoλαάνH;. τομΟς, θέματα ή τύιιους υδάτων. Kαθ(,iς ι;;αι.περίληψη του ιιφιε·

χομένου τους.
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9. Περίληψη των μέτρω""; που λαμβάνονται για την πληΡοψόΡηση του κοινού και τη διαβoύλεvση. Των αποτΕλι:σμάτων
τους και των συνακόλουθων τροποποιήοεων των σχlδίων.

• 10.

11.

Κατάλογο των αρμόδιων αρχών σιίμφωνο μι το παράρτημα Ι.

Τα σημεία σ.aφής και τις διαδικασίες για την ιιρομήθεια των ~piιφων 1Ι0υ χρησίμlυσαν ως υπόβαθρο και των

σιοιχciων που ιτναφέpσvrαι στο άρθρο 14 nαpάγpαφoς Ι. ιδίως δε λv!τOμφειι:ς 't\ιIν μαρων ui:yxov που θεσπίζο

lΙ'Ιαι σιίμφωνα με το άρθρο 11 παρiιγpαψιχ 3 σιOIXεiα Q ι;;αι 3), '((\θώ<; και των πραγματικών δεδομί:νων nαρα

KoλOίι{lησης που συλλέγονται σιίμφωvα μl το άρθρο 8 l((ιι το παράρτημα V,

•

Β. Η ιιρώτη ενημέρωση του σχώίου διαχείρισης δαάνης αιιορροής IιΟΤαμού και όΜς οι επόμενες ενημερώσεις lIpb!o επίσης
να ιιφιλαμβάνουν:

1. Περίληψη των τυχόν αλλαγών ή ενημερώσεων από τη δημοσίευση της ιιρσηγούμενης αδοσης του σχεδίου διαXεiplσης

λαάνης απορροής ποταμού, σιιμπφιλαμβανομένης lΙεΡίληψης των UlιO]l(OIIήσtων 1Ι0υ γίνονται σιίμφωνο μι τσ

άpiιρο 4 r.αράγΡαψΟI 4. 5. 6 και 7.

2. Εκτίμηση της προόδου IΙΡος την επίτευεη των πφlβαλλovrικών σιόχων, συμlιφιλαμβανομένης της τιαρουσίασης των

απσrυ.lσμάτων της παΡαι;:ολού:}ησης κατά την περίοδο του ιιροηγούμενου σχεδίου υιιό μορφή χάρτη, α/Ι διευκρινί.

σος για τους περιβαλλοντικούς σιόχους lΙQυ &ν εmπύXθηα/V.

3. Περίληψη Των τυχόν μέτρων 1Ι0υ ciXav πpoβ~φθεί στην προηγούμενη Ικδοοη του σχεδίου διαχεiΡlσης λεκάνης

απορροής ποταμού το 0110ία δεν εφαρμόστηκαν, 1((11 σχετιdς διευκρινίσεις.

4. Περίληψη των πρόσθετων ενδιάμεσων μέτρων που fu:οτιίστηκιt'/ σύμφωvα με το άpiιρο 1Ι παράγραψος 5 μετά τη

δημoσilυση της ΠΡ<ιηγούμενης Πδοσης του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.
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Επίσημ'1 Εφημφϊδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡλΡΤΗΜλ νι"

ΕΝΔΕιΚ11ΚΟΣ ΚλΤλΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟ1ΈΡΩΝ ΡΥΠΩΝ

Ι. OpγaνoαλoγovoVχες ενώοl.1ς ~αι ουσίες ιιου μΠΟΡεi να σχ'1μστίζovν τf1oια; ενώσ.ας σιο υδάτινο πtp1βάλλoν.

3. ΟΡΥανοr;aoσιτφι~fς ι.νώοεις.;- ,
4. OIί~ες ~αι παpασr:εuόσμστα ή "ροιόVlα απoiκοδόμ'1σής τους. που αlloδεδειγμΈVΑ έχουν ..-:aρKιvoyόνα; ή μετaλλaξΙOγόνα;

ιδιότητες ή ιδιότητες 1100 μlloριi να t'II'1ρι:άσouν τη στερεοει&οΥόνο λι.πoυρyiα του θυρεοειδούς, την αναπαραyωγιi ή

άλλες λrnoυpyiες που σχε.1ίιοVlαι με το ι.νδoφιvι~ό ~μαJιi:aa στο υδάτινο Π(Ρ1βάλλον ή μι'σω αυτού.

S. Παραμi:νoνrε<; υδΡOγoνά~pαxtς ~ι παpιιμi:νovσες ~αι βιοσωρείιαφες οργαvιuς τοξ]uς ουαία;.

6. KυανιoVχες ι.νωσεις.

7: Μέταλλα ~ι ι.νώσεις τouι;.

S. Αρσενικό ι;α1 ι.νώσας του.

9. Βιοι;τόνα ~ι ΨΙΙΤΟ11Ροστατι:υψά πΡΟίόντα.

10. Υλιώ σε αιώΡ'1μα.

11. Ουαίες 1100 συμβάλλουν σιο>:: εΙΠΡ<!9ισμο {ιδίως vπpιι;Eς και <Ρωσψοριι;ές ι:vώσnςj.

12. Ουαία; που t'II'1ρι:άζοvv δυσμι.νώς το ισοζύγιο οξυγόνου (1;(11 μπορούν να μετρη3ούν XP'1aΙPOllOIώVlW; παραμέτρους,

i:mως 80D, COΟ κλπ).

22.12.2000

f
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22.12.2000 Επίσημη Εψημ.φϊδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΛΡΑΡΤΗΜλ/Χ

ΟΡίΑΚΕΣ ΠΜΕΣ ΕκηΟΜηΩΝ ΚΑΙ nolonΚA ηΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑηPOΠJ1λ

Οι 'ΟΡ10κές τφές. (α. οι .ποιοτικοί στόχοι. που Ko80pitOVfαI με τις θιιγατρl!iς οδηγίι:ς της οδηγίoc; 76/464/ΕΟΚ, fu:ωροίιvται,

αvπστoiχως, οριαι;«; τιμές οοιομιτών 001 ιτοιοτικά πφlβαλ/οvt1(ά πρόwnα για τους σι::o:ιoVι; της ιταροίισας oδηγioς. Κοι'ιορί.

{OVfOI σης ακόλουθες οδηγίες

ί) O~ηγio για τις απορρίψεις ιιδραργίιρou (82/176/EOΚj (ι),

ίί) Οδηγία για τις ιmορρίψnς (~μίoιι' (83{513/ΕΟΚ) (/),

. .
ίίί) Οδηγία για τον ιιδpάρΓVΡo !84{156/ΕΟΚ) (ι);

ίν) Οδηγία για τις αιτορρίψεις ι:.;αχλωpolα/ι;λoεφνioυ (84/491/ΕΟΚ) ('), κα.

ν) Οδηγία για τις α:lΟρΡίψεις αnι::iνδυνων ΟΙΙσ'1ών (86/280/E9Κj (').

(1) ΕΕ L 8] τη~ 27.3.1982. σ. 29.
Ι') ΕΕ ι 291 της 24.]0.1983, σ. ].
ι', ΕΕ L74 της ]7.3.]984. σ. 49.
(") ΕΕ L 274 τη~ ]7.]0.1984, σ. 11.
(1) ΕΕ L ]81 τη~ 4. 7.]986. Ο. 16.
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