Οδηγία 76/160/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 8ης Δεκεμβρίοσ 1975 περί
ηης ποιόηηηος ηων σδάηων κολσμβήζεως

ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΩΛ ΔΟΩΞΑΪΘΩΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΩΛ,
Έρνληαο ππφςε:
ηε ζπλζήθε πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Νηθνλνκηθήο Θνηλφηεηνο, θαη ηδίσο ηα
άξζξα 100 θαη 235,
ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο,
ηε γλψκε ηεο Ππλειεχζεσο(1),
ηε γλψκε ηεο Νηθνλνκηθήο θαη Θνηλσληθήο Δπηηξνπήο(2),
Δθηηκψληαο:
φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκνζίαο
πγείαο, λα κεησζεί ε ξχπαλζε ησλ πδάησλ θνιπκβήζεσο θαη λα πξνζηαηεπζνχλ,
απηά απφ πεξαηηέξσ ξχπαλζεφηη ν έιεγρνο ησλ πδάησλ θνιπκβήζεσο είλαη απαξαίηεηνο γηα λα επηηεπρζνχλ,
ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλήο αγνξάο, νη ζηφρνη ηεο Θνηλφηεηνο πεξί
βειηηψζεσο ησλ φξσλ δσήο, αξκνληθήο αλαπηχμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζην ζχλνιν ηεο Θνηλφηεηνο, θαη ζπλερνχο θαη ηζνξξνπεκέλεο
επεθηάζεσοφηη ππάξρνπλ ζ' απηφλ ηνλ ηνκέα νξηζκέλεο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη
δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο, ησλ Θξαηψλ κειψλ, πνπ έρνπλ άκεζε επίπησζε επί ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλήο αγνξάο, αιιά δελ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζπλζήθε φιεο νη
απαηηνχκελεο πξνο ην ζθνπφ απηφ εμνπζίεοφηη ην πξφγξακκα δξάζεσο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
πεξηβάιινληνο(3) πξνβιέπεη ηελ απφ θνηλνχ ζέζε πνηνηηθψλ ζηφρσλ πνπ λα
θαζνξίδνπλ ηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ην
πεξηβάιινλ θαη ηδίσο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ
γηα ην χδσξ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πδάησλ θνιπκβήζεσοφηη γηα λα επηηεπρζνχλ νη πνηνηηθνί απηνί ζηφρνη, ηα Θξάηε κέιε, πξέπεη λα
νξίζνπλ νξηαθέο ηηκέο πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζε νξηζκέλεο παξακέηξνπο- φηη ηα
χδαηα θνιπκβήζεσο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο ηηκέο απηέο εληφο δηαζηήκαηνο
10 εηψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο νδεγίαο απηήοφηη πξέπεη λα πξνβιεθζεί φηη ηα χδαηα θνιπκβήζεσο ππφ νξηζκέλνπο φξνπο
ζεσξνχληαη φηη ζπκθσλνχλ πξνο ηηο ζρεηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ, έζησ θαη αλ
έλα νξηζκέλν πνζνζηφ δεηγκάησλ πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν
θνιπκβήζεσο, δελ ζπκθσλεί κε ηα φξηα πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκαφηη γηα λα επηηεπρζεί κία νξηζκέλε επιπγηζία θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο
απηήο, ηα Θξάηε κέιε πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέπνπλ
παξεθθιίζεηο- φηη νη παξεθθιίζεηο απηέο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηηαγέο
πεξί πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαοφηη ε ηερληθή πξφνδνο επηβάιιεη ηελ ηαρεία πξνζαξκνγή ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα- φηη γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εηζαγσγή
ησλ κέηξσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα πξνβιεθζεί
δηαδηθαζία πνπ λα θαζηεξψλεη ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Θξαηψλ κειψλ θαη
ηεο Δπηηξνπήο ζηα πιαίζηα κηαο επηηξνπήο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή
πξφνδν-

φηη ε θνηλή γλψκε εθδειψλεη επμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηα ζέκαηα ηα ζρεηηθά κε ην
πεξηβάιινλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηφο ηνπ- φηη πξέπεη ινηπφλ ην θνηλφ λα
πιεξνθνξείηαη αληηθεηκεληθά πεξί ηεο πνηφηεηνο ησλ πδάησλ θνιπκβήζεσο,
ΔΜΔΓΩΠΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΝΓΖΓΗΑ:
Άξζξν 1
1. Ζ παξνχζα νδεγία αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θνιπκβήζεσο, εμαηξέζεη
ησλ πδάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο θαη ησλ
πδάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πηζίλεο (θνιπκβεηήξηα).
2. Θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζεο νδεγίαο λννχληαη σο:
α) "χδαηα θνιπκβήζεσο" ηα γιπθέα ξένληα ή ιηκλάδνληα χδαηα ή κέξε απηψλ,
φπσο θαη ην χδσξ ηεο ζαιάζζεο, ζηα νπνία ε θνιχκβεζε:
- επηηξέπεηαη ζαθψο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θάζε Θξάηνπο κέινπο,
- ή δελ απαγνξεχεηαη θαη ζπλεζίδεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ ινπνκέλσλβ) "πεξηνρή θνιπκβήζεσο", ην κέξνο ην νπνίν ππάξρνπλ χδαηα θνιπκβήζεσογ) "θνιπκβεηηθή πεξίνδνο", ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη
κεγάινο αξηζκφο ινπνκέλσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηνπηθψλ ρξήζεσλ
ινπνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ ηνπηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο θνιπκβήζεσο φπσο θαη
ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ.
Άξζξν 2
Νη θπζηθνρεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο παξάκεηξνη πνπ εθαξκφδνληαη επί ησλ
πδάησλ θνιπκβήζεσο εκθαλίδνληαη ζην παξάξηεκα ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο νδεγίαο.
Άξζξν 3
1. Ρα Θξάηε κέιε θαζνξίδνπλ γηα φιεο ηηο πεξηνρέο θνιπκβήζεσο ή γηα θάζε κία
απφ απηέο, ηηο ηηκέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα χδαηα θνιπκβήζεσο γηα ηηο
παξακέηξνπο πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα.
Όζνλ αθνξά ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ δίδεηαη θακκία ηηκή ζην
παξάξηεκα, ηα Θξάηε κέιε δχλαληαη λα κελ θαζνξίδνπλ ηηκέο, θαη' εθαξκνγή ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ, κέρξηο φηνπ πξνζδηνξηζζνχλ νη αξηζκνί.
2. Νη ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ πξέπεη λα είλαη
ιηγφηεξν απζηεξέο απφ ηηο ηηκέο πνπ νξίδνληαη ζηε ζηήιε I ηνπ παξαξηήκαηνο.
3. Αλ εκθαλίδνληαη ηηκέο ζηε ζηήιε G ηνπ παξαξηήκαηνο, κε ή ρσξίο αληίζηνηρεο
ηηκέο ζηε ζηήιε I ηνπ ηδίνπ παξαξηήκαηνο ηα Θξάηε κέιε πξέπεη λα ηηο ηεξνχλ
σο θαηεπζπληήξηεο ηηκέο, ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 7.
Άξζξν 4
1. Ρα Θξάηε κέιε πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα θαηαζηεί ε
πνηφηεο ησλ πδάησλ θνιπκβήζεσο εληφο πξνζεζκίαο 10 εηψλ απφ ηεο
θνηλνπνηήζεσο ηεο παξνχζεο νδεγίαο, ζχκθσλε πξνο ηηο νξηαθέο ηηκέο πνπ
θαζνξίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3.
2. Ρα Θξάηε κέιε πξέπεη λα επαγξππλνχλ ψζηε ζηηο πεξηνρέο θνιπκβήζεσο πνπ
ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ Θξαηψλ κειψλ κεηά ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζεο νδεγίαο, θαη πνπ ζα είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλεο γηα
θνιχκβεζε, λα ηεξνχληαη νη ηηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα, απφ ηε
ζηηγκή πνπ ζα επηηξαπεί ε θνιχκβεζε. Ξάλησο γηα ηηο πεξηνρέο θνιπκβήζεσο νη
νπνίεο ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ δηεηίαο απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο παξνχζεο

νδεγίαο, νη ηηκέο απηέο δχλαληαη λα κελ ηεξεζνχλ κέρξη ηνπ ηέινπο ηεο πεξηφδνπ
απηήο.
3. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηα Θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ παξεθθιίζεηο
απφ ηε 10εηή πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1. Νη αηηηνινγίεο κηαο
ηέηνηαο παξεθθιίζεσο πνπ ζα βαζίδνληαη επί ζρεδίνπ δηαρεηξίζεσο ησλ πδάησλ
ηεο ζρεηηθήο πεξηνρήο πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή ην ηαρχηεξν
δπλαηφλ θαη ην αξγφηεξν εληφο 6 εηψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο παξνχζεο
νδεγίαο. Ζ Δπηηξνπή εμεηάδεη ιεπηνκεξψο ηηο ελ ιφγσ αηηηνινγίεο θαη ελδερνκέλσο
πξνβαίλεη ζε ζρεηηθέο πξνηάζεηο πξνο ην Ππκβνχιην.
4. Ωο πξνο ην χδσξ ηεο ζαιάζζεο πνπ γεηηληάδεη κε ηα ζχλνξα θαη ηα χδαηα πνπ
δηαζρίδνπλ ζχλνξα θαη επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θνιπκβήζεσο
άιινπ Θξάηνπο κέινπο, νη ζπλέπεηεο επί ησλ θνηλψλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ γηα ηηο
πεξηνρέο θνιπκβήζεσο, πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη απφ θνηλνχ κε ηα παξάθηηα
Θξάηε κέιε.
Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζ' απηφλ ηνλ απφ θνηλνχ πξνζδηνξηζκφ.
Άξζξν 5
1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4, ηα χδαηα θνιπκβήζεσο ζεσξνχληαη φηη
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο:
αλ ηα δείγκαηα ησλ ελ ιφγσ πδάησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ ίδην ρψξν
δεηγκαηνιεςίαο θαη κε ηελ ζπρλφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα,
δεηθλχνπλ φηη ηα χδαηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ γηα ηελ
πνηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ χδαηνο ζε πνζνζηφ:
- 95% ησλ δεηγκάησλ ζηελ πεξίπησζε παξακέηξσλ πνπ είλαη ζχκθσλνη κε ηηο
παξακέηξνπο πνπ νξίδνληαη ζηε ζηήιε I ηνπ παξαξηήκαηνο,
- 90% ησλ δεηγκάησλ ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, εμαηξέζεη ησλ παξακέηξσλ
"νιηθά θνινβαθηεξίδηα" θαη "θνινβαθηεξίδηα θνπξάλσλ" φπνπ ην πνζνζηφ ησλ
δεηγκάησλ δχλαηαη λα είλαη 80%,
θαη εθ' φζνλ γηα ην 5%, 10% ή 20% ησλ δεηγκάησλ πνπ θαηά πεξίπησζε δελ
ζπκθσλνχλ:
- ην χδσξ δελ παξεθθιίλεη ησλ ηηκψλ ησλ ελ ιφγσ παξακέηξσλ πιένλ ηνπ 50%,
εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο ησλ κηθξνβηνινγηθψλ παξακέηξσλ, ηνπ pH θαη ηνπ
δηαιειπκέλνπ νμπγφλνπ,
- ηα δηαδνρηθά δείγκαηα χδαηνο πνπ ιακβάλνληαη ζε θαηάιιειε ζηαηηζηηθψο
ζπρλφηεηα, δελ παξεθθιίλνπλ ησλ αληηζηνίρσλ παξακεηξηθψλ ηηκψλ.
2. Νη ππεξβάζεηο ησλ ηηκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 δελ ιακβάλνληαη
ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1,
φηαλ είλαη απνηέιεζκα πιεκκπξψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ή εθηάθησλ
κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ.
Άξζξν 6
1. Νη αξκφδηεο αξρέο ησλ Θξαηψλ κειψλ πξαγκαηνπνηνχλ δεηγκαηνιεςίεο ησλ
νπνίσλ ε ειαρίζηε ζπρλφηεο θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα.
2. Ρα δείγκαηα ιακβάλνληαη ζηηο πεξηνρέο κε ηελ πςειφηεξε κέζε εκεξεζία
ππθλφηεηα ινπνκέλσλ. Ρα δείγκαηα θαηά πξνηίκεζε ιακβάλνληαη ζε βάζνο 30
cm. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ χδαηνο εθηφο ησλ δεηγκάησλ νξπθηειαίσλ ηα νπνία
ιακβάλνληαη απφ ηελ επηθάλεηα. Ζ δεηγκαηνιεςία πξέπεη λα αξρίδεη 15 εκέξεο
πξν ηεο ελάξμεσο ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ.
3. Ζ ηνπηθή εμέηαζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ άλαληη ζηελ πεξίπησζε ησλ
γιπθέσλ ξεφλησλ πδάησλ, θαη ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ πεξίπησζε ησλ

γιπθέσλ ιηκλαδφλησλ πδάησλ θαη ηνπ ζαιαζζίνπ χδαηνο πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη ιεπηνκεξψο θαη λα επαλαιακβάλεηαη πεξηνδηθά γηα λα
πξνζδηνξηζζνχλ ηα γεσγξαθηθά θαη ηνπνγξαθηθά ζηνηρεία, ε πνζφηεηα θαη ε
θχζε φισλ ησλ απνξξίςεσλ πνπ ξππαίλνπλ ή πνπ είλαη δπλαηφλ λα ξππάλνπλ
φπσο θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε απφ ηελ πεξηνρή
θνιπκβήζεσο.
4. Αλ ν έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκνδία αξρή ή δεηγκαηνιεςία
απνθαιχςνπλ ηελ χπαξμε ή ηελ πηζαλφηεηα ππάξμεσο απνξξίςεσλ πνπ δχλαληαη
λα ππνβηβάζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ χδαηνο θνιπκβήζεσο, πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο δεηγκαηνιεςίεο. Ππκπιεξσκαηηθέο
δεηγκαηνιεςίεο πξέπεη επίζεο λα πξαγκαηνπνηνχληαη, αλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε
άιιε ππνςία ρεηξνηεξεχζεσο ηεο πνηφηεηνο ηνπ χδαηνο.
5. Νη κέζνδνη αλαιχζεσο σο πξνο ηηο πξνθείκελεο παξακέηξνπο νξίδνληαη ζην
παξάξηεκα. Ρα εξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ άιιεο κεζφδνπο πξέπεη λα
θξνληίδνπλ ψζηε ηα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνπλ λα είλαη ηζνδχλακα ή ζπγθξίζηκα
πξνο ηα νξηδφκελα ζην παξάξηεκα.
Άξζξν 7
1. Ζ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη δπλάκεη ηεο παξνχζεο νδεγίαο δελ
δχλαηαη ζε θακκία πεξίπησζε λα νδεγήζεη ζε άκεζν ή έκκεζν αχμεζε ηεο
αιινηψζεσο ηεο πνηφηεηνο ησλ πδάησλ θνιπκβήζεσο.
2. Ρα Θξάηε κέιε δχλαληαη θαηά πάληα ρξφλν λα θαζνξίζνπλ γηα ηα χδαηα
θνιπκβήζεσο απζηεξφηεξεο ηηκέο απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα
νδεγία.
Άξζξν 8
Ξαξεθθιίζεηο απφ ηελ παξνχζα νδεγία πξνβιέπνληαη:
α) γηα νξηζκέλεο παξακέηξνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζην παξάξηεκα κε (Ν), ιφγσ
εμαηξεηηθψλ κεηεσξνινγηθψλ ή γεσγξαθηθψλ ζπλζεθψλβ) φηαλ ηα χδαηα θνιπκβήζεσο ππφθεηληαη ζε θπζηθφ εκπινπηηζκφ κε νξηζκέλεο
νπζίεο, ν νπνίνο πξνθαιεί ππέξβαζε ησλ νξηαθψλ ηηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην
παξάξηεκα.
Φπζηθφο εκπινπηηζκφο λνείηαη ε δηαδηθαζία δηά ηεο νπνίαο έλαο θαζνξηζκέλνο
φγθνο χδαηνο ιακβάλεη απφ ην έδαθνο νξηζκέλεο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζ' απηφ
ρσξίο αλζξψπηλε επέκβαζε.
Πε θακκία πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηφλ νη παξεθθιίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην
άξζξν απηφ, λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηηαγέο πεξί πξνζηαζίαο ηεο δεκνζίαο
πγείαο.
Όηαλ έλα Θξάηνο κέινο πξνβεί ζε κηα παξέθθιηζε πιεξνθνξεί ακέζσο ηελ
Δπηηξνπή πεξί απηνχ, νξίδνληαο επαθξηβψο ηνπο ιφγνπο θαη ηε δηάξθεηα ηεο
παξεθθιίζεσο.
Άξζξν 9
Νη αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο παξνχζεο νδεγίαο πξνο ηελ
ηερληθή πξφνδν αλαθέξνληαη:
- ζηηο κεζφδνπο αλαιχζεσο,
- ζηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ G θαη I πνπ εκθαλίδνληαη ζην παξάξηεκα.
Νη ηξνπνπνηήζεηο πηνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 11.

Άξζξν 10
1. Ππληζηάηαη επηηξνπή γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν πνπ ζα
νλνκάδεηαη θαησηέξσ "επηηξνπή", ε νπνία απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ
Θξαηψλ κειψλ θαη πξνεδξεχεηαη απφ εθπξφζσπν ηεο Δπηηξνπήο.
2. Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ εζσηεξηθφ ηεο θαλνληζκφ.
Άξζξν 11
1. Όηαλ πξφθεηηαη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν απηφ ε
επηηξνπή ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο είηε κε πξσηνβνπιία απηνχ είηε
θαηφπηλ αηηήζεσο εθπξνζψπνπ ελφο Θξάηνπο κέινπο.
2. Ν εθπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη ζηελ επηηξνπή ζρέδην ησλ πξνο ιήςε
κέηξσλ. Ζ επηηξνπή ππνβάιιεη ηε γλψκε ηεο επί ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ εληφο
πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο, ζε ζρέζε κε ην επείγνλ ηνπ
ζρεηηθνχ δεηήκαηνο. Νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ζαξάληα θαη κηαο
ςήθσλ, νη ςήθνη ησλ Θξαηψλ κειψλ ζηαζκίδνληαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν
148, παξάγξαθνο 2 ηεο ζπλζήθεο. Ν πξφεδξνο δελ ιακβάλεη κέξνο ζηελ
ςεθνθνξία.
3. α) Ζ Δπηηξνπή πηνζεηεί ηα πξνβιεπφκελα κέηξα, εθ' φζνλ είλαη ζχκθσλα κε ηε
γλψκε ηεο επηηξνπήο.
β) Όηαλ ηα πξνβιεπφκελα κέηξα δελ ζπκθσλνχλ κε ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο, ή
ειιείςεη ηνηαχηεο γλψκεο, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη ακειιεηί ζην Ππκβνχιην ηα
πξνο ιήςε κέηξα. Ρν Ππκβνχιην απνθαίλεηαη κε εηδηθή πιεηνςεθία.
γ) Αλ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο πξνηάζεσο, ην Ππκβνχιην δελ
απνθαλζεί, ηα πξνηαζέληα κέηξα εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή.
Άξζξν 12
1. Ρα Θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε ηζρχ ηηο λνκνζεηηθέο θαλνληζηηθέο, θαη δηνηθεηηθέο
δηαηάμεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηελ παξνχζα νδεγία
εληφο πξνζεζκίαο δχν εηψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο απηήο. Ξιεξνθνξνχλ δε πεξί
απηνχ ακέζσο ηελ Δπηηξνπή.
2. Ρα Θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ θπξίσλ δηαηάμεσλ
εζσηεξηθνχ δηθαίνπ πνπ εθαξκφδνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα
νδεγία.
Άξζξν 13
Ρα Θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ηαθηηθά θαη γηα πξψηε θνξά
ηέζζεξα έηε κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζεο νδεγίαο, κία ζπλνπηηθή έθζεζε
πεξί ησλ πδάησλ θνιπκβήζεσο θαη ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο,
κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ Θξάηνπο κέινπο.
Ζ Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ηα ζπγθεληξσζέληα σο άλσ ζρεηηθά πιεξνθνξηαθά
ζηνηρεία.
Άξζξν 14
Ζ παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα Θξάηε κέιε.
Έγηλε ζηηο Βξπμέιιεο, ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1975.
Γηα ην Ππκβνχιην
Ν Ξξφεδξνο
M. PEDINI
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΓΑΡΩΛ ΘΝΙΚΒΖΠΔΩΠ "" ID="1">1>
ID="2">Κηθξνβηνινγηθέο:
Νιηθά θνινβαθηεξίδηα/100 ml> ID="3">500> ID="4">10 000> ID="5">Γχν
θνξέο θαηά κήλα (1)> ID="6" ASSV="2">Εχκσζε εληφο πνιιαπιψλ ζσιήλσλ.
Ξεξαηηέξσ θαιιηέξγεηα ησλ ζεηηθψλ ζσιήλσλ ζε επηβεβαησηηθφ ζξεπηηθφ
ππφζηξσκα. Θαηακέηξεζε (πηζαλφηεξνο αξηζκφο) ή δηήζεζε κε κεκβξάλε θαη
θαιιηέξγεηα ζε θαηάιιειν ζξεπηηθφ ππφζηξσκα φπσο άγαξ-άγαξ κε
γαιαθηνδάθραξν θαη tergitol, endo agar δσκφο teepol 0,4%, πεξαηηέξσ
θαιιηέξγεηα θαη αλαγλψξηζε ησλ ππφπησλ απνηθηψλ.
Γηα ηα ζεκεία 1 θαη 2, κεηαβιεηή ζεξκνθξαζία επσάζεσο, αλαιφγσο αλ ε έξεπλα
αθνξά νιηθά θνινβαθηεξίδηα θαη ηα θνπξαλψδε θνινβαθηεξίδηα."> ID="1">2>
ID="2">Θνινβαθηεξίδηα θνπξάλσλ/ 100 ml> ID="3">100> ID="4">2 000>
ID="5">Γχν θνξέο θαηά κήλα (1)"> ID="1">3> ID="2">Πηξεπηφθνθθνη
θνπξάλσλ/ 100 ml> ID="3">100> ID="4">-> ID="5">(2)> ID="6">Κέζνδνο
Litsky. Κέηξεζε ζπκθψλσο πξνο ηνλ ΞΑ (πηζαλφηεξν αξηζκφ) ή δηήζεζε επί
κεκβξάλεο. Θαιιηέξγεηα ζε θαηάιιειν ζξεπηηθφ πιηθφ."> ID="1">4>
ID="2">Παικνλέιιεο/ 1l> ID="3">-> ID="4">0> ID="5">(2)>
ID="6">Ππγθέληξσζε δηά δηυιίζεσο κέζσ κεκβξάλεο. Δκβνιηαζκφο ζε πξφηππν
ζξεπηηθφ ππφζηξσκα. Δκπινπηηζκφο, επαλαθνξά επί άγαξ-άγαξ απνκνλψζεσο,
εμαθξίβσζε."> ID="1">5> ID="2">Ηνί εληέξσλ PFU/ 10l> ID="3">->
ID="4">0> ID="5">(2)> ID="6">Ππγθέληξσζε δηά δηυιίζεσο δηά
θαηαθξεκλίζεσο δηά θπγνθεληξήζεσο θαη επαιήζεπζε."> ID="1">6>
ID="2">Φπζηθνρεκηθά
pH> ID="3">-> ID="4">6-9(0)> ID="5">(2)> ID="6">Ζιεθηξνκεηξία κε
ξχζκηζε ζε ξπζκηζηηθά δηαιχκαηα pH 7 θαη 9."> ID="1" ASSV="2">7> ID="2"
ASSV="2">Σξψζε> ID="3">-> ID="4">φρη αθχζηθε αιιαγή ρξψκαηνο (0)>
ID="5">Γχν θνξέο θαηά κήλα (1)> ID="6" ASSV="2">Νπηηθή εμέηαζε ή
θσηνκεηξία κε πξχηππα δηαιχκαηα ηεο θιίκαθνο Pt. Co (πιαηίλεο, θνβαιηίνπ).">
ID="3">-> ID="4">-> ID="5">(2)"> ID="1" ASSV="2">8> ID="2"
ASSV="2">Νξπθηέιαηα mg/l> ID="3">-> ID="4">απνπζία νξαηήο κεκβξάλεο
ζηελ επηθάλεηα ηνπ χδαηνο θαη απνπζία νζκήο> ID="5">Γχν θνξέο θαηά κήλα
(1)> ID="6" ASSV="2">Νπηηθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο νζκήο ή εθρχιηζε ζε
επαξθή φγθν θαη κέηξεζε ηνπ μεξνχ ππνινίπνπ."> ID="3"> 0,3> ID="4">->
ID="5">(2)"> ID="1" ASSV="2">9> ID="2" ASSV="2">Δπηθαλεηαθψο ελεξγνί
νπζίεο πνπ αληηδξνχλ κε ην θπαλνχλ ηνπ κεζπιελίνπ> ID="3">->
ID="4">απνπζία δηαξθνχο αθξνχ> ID="5">Γχν θνξέο θαηά κήλα (1)> ID="6"
ASSV="2">Νπηηθφο έιεγρνο ή θαζκαηνκεηξία απνξξνθήζεσο κε θπαλνχλ ηνπ
κεζπιελίνπ."> ID="3"> 0,3> ID="4">-> ID="5">(2)"> ID="1" ASSV="2">10>
ID="2">Φαηλφιεο (δείθηεο θαηλoιψλ) mg/l
C6H5OH> ID="3">-> ID="4">Θακκία ραξαθηεξηζηηθή νζκή> ID="5">Γχν
θνξέο θαηά κήλα (1)> ID="6" ACCV="2">Δμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο
ραξαθηεξηζηηθήο νζκήο νθεηινκέλεο ζηελ θαηλφιε ή κέζνδνο θαζκαηνκεηξηθήο
απνξξνθήζεσο 4-AAP (κέζνδνο 4-ακηλναληηππξίλεο)."> ID="2"> 0,005>
ID="3"> 0,05> ID="4">(2)"> ID="1">11> ID="2">Γηαχγεηα m> ID="3">2>
ID="4">1(0)> ID="5">Γχν θνξέο θαηά κήλα (1)> ID="6">Γίζθνο Secchi.">
ID="1">12> ID="2">Γηαιειπκέλν νμπγφλν % θνξεζκνχ Ν2> ID="3">80-120>
ID="4">-> ID="5">(2)> ID="6">Κέζνδνο Winkler ή ειεθηξνκεηξηθή κέζνδνο
(κεηξεηήο νμπγφλνπ)."> ID="1">13> ID="2">Θαηάινηπα πίζζαο θαη επηπιένπζεο
χιεο, φπσο μχια, πιαζηηθά αληηθείκελα, θηάιεο, δνρεία πάιηλα, πιαζηηθά ή
ειαζηηθά ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε χιε. Λαπάγηα ή ζπληξίκκαηα> ID="3">κεδέλ>

ID="5">Γχν θνξέο (1)> ID="6">Νπηηθφο έιεγρνο."> ID="1">14>
ID="2">Ακκσλία mg/l NH4> ID="5">(3)> ID="6">Φαζκαηνκεηξηθή
απνξξφθεζε, αληηδξαζηήξην Nessler ή κέζνδνο ηνπ indophenol bleu.">
ID="1">15> ID="2">Άδσηνλ Kjeldahl mg/l N> ID="5">(3)> ID="6">Κέζνδνο
Kjeldahl."> ID="1">16> ID="2">Ινηπέο νπζίεο ζεσξνχκελα σο ζηνηρεία
ξππάλζεσο:
Φπηνθάξκαθα mg/l
(παξαζείν, HCH, dieldrine)> ID="5">(2)> ID="6">Δθρχιηζε κε θαηαιιήινπο
δηαιχηεο θαη ρξσκαηνγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ."> ID="1">17> ID="2">
Βαξέα κέηαιια φπσο "" ID="1">Αξζεληθφ> ID="2">mg/l As"> ID="1">Θάδκην>
ID="2">Cd"> ID="1">Σξψκην VI> ID="2">CrVI"> ID="1">Κφιπβδνο>
ID="2">Pb"> ID="1">δξάξγπξνο> ID="2">Hg">
> ID="5">(2)> ID="6" ACCV="1.5.6.">Αηνκηθή απνξξφθεζε κε ελδερνκέλσο
εθρχιηζε."> ID="1">18> ID="2">Θπαλνχρα mg/l Cn> ID="5">(2)>
ID="6">Φαζκαηνκεηξηθή απνξξφθεζε κε ρξήζε εηδηθνχ αληηδξαζηεξίνπ.">
ID="1">19> ID="2">Ληηξηθά θαη θσζθνξηθά mg/l NO3 PO4> ID="5">(3)>
ID="6">Φαζκαηνκεηξηθή απνξξφθεζε κε ρξήζε εηδηθνχ αληηδξαζηεξίνπ.">
G = (guide) θαηεπζπληήξηα ηηκή.
I = (imperative) ππνρξεσηηθή ηηκή.
(0) = πέξβαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ ζε πεξίπησζε εμαηξεηηθψλ
γεσγξαθηθψλ ή κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ.
(1) Όηαλ εθ δεηγκαηνιεςίαο πνπ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα πξνεγνπκέλσλ εηψλ
πξνέθπςαλ αηζζεηψο επλντθφηεξα απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαη
ζηνλ παξφλ παξάξηεκα θαη εθ' φζνλ δελ παξελεβιήζε θαλέλαο λένο παξάγσλ
πνπ ελδερνκέλσο αιινηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ, ε ζπρλφηεηα
δεηγκαηνιεςίαο δχλαηαη λα κεησζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαηά ην ήκηζπ.
(2) Ξεξηεθηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα εμαθξηβσζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο φηαλ
έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή θνιπκβήζεσο απνδεηθλχεη πηζαλή
παξνπζία ηεο νπζίαο ή ρεηξνηέξεπζε ηεο πνηφηεηνο ησλ πδάησλ.
(3) Νη παξάκεηξνη απηέο πξέπεη λα δηαπηζηψλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο φηαλ ππάξρεη
ηάζε επηξνθηζκνχ ησλ πδάησλ.

