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ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 3ης Νοεμβρίου 1998

σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 130 Σ παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
189 Γ (4),

Εκτιμώντας:

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

(2) ότι, παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 3 Β της συνθήκης,
που ορίζει ότι η δράση της Κοινότητας δεν υπερβαίνει να ανα-
γκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της συνθήκης, απαιτεί-
ται η αναθεώρηση της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ ώστε να καταστεί
εφικτή η τήρηση των βασικών ποιοτικών και υγειονομικών παρα-
μέτρων, παρέχοντας στα κράτη μέλη την ελευθερία να προσθέ-
τουν και άλλες παραμέτρους, όπου χρειάζεται·

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

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

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

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

(7) ότι επιβάλλεται να συμπεριληφθεί και το νερό που χρησιμοποιεί-
ται στη βιομηχανία παραγωγής τροφίμων εκτός αν διαπιστώνεται
ότι η χρησιμοποίηση τέτοιου νερού δεν επηρεάζει την υγιεινό-
τητα του τελικού προϊόντος·

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

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

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

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

(12) ότι επιβάλλεται να καθορισθούν ιδιαίτερες παραμετρικές τιμές
για ουσίες σημαντικές στην Κοινότητα, σε αρκετά αυστηρά επί-
πεδα ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων της παρού-
σας οδηγίας·

(13) ότι οι παραμετρικές τιμές βασίζονται στην υπάρχουσα επιστημο-
νική εμπειρία και ότι η αρχή της προληπτικής δράσης, ελήφθη
επίσης υπόψη· ότι οι τιμές αυτές επιλέχθησαν ώστε να εξασφα-
λίζεται η ασφαλής διά βίου κατανάλωση νερού που προορίζεται
για ανθρώπινη κατανάλωση, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλό επίπεδο
προστασίας της υγείας·

(14) ότι θα πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία για την πρόληψη τόσο των
μικροβιολογικών όσο και των χημικών κινδύνων· ότι, προς
τούτο, και με βάση μελλοντική επανεξέταση των παραμετρικών
τιμών, η κατάρτιση των παραμετρικών τιμών που θα εφαρμόζο-
νται στο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση θα
πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια δημόσιας υγείας και σε μέθοδο
αξιολόγησης του κινδύνου·

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

1998L0083 — EL — 07.08.2009 — 002.001— 3
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(16) ότι ιδίως οι προδιαγραφές που παραρτήματος I βασίζονται γενικά
στις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας
για την ποιότητα του πόσιμου νερού, καθώς και στη γνώμη της
επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής της Επιτροπής για την
εξέταση της τοξικότητας και της οικοτοξικότητας των χημικών
ουσιών·

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

(18) ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν τιμές για άλλες πρόσθε-
τες παραμέτρους που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I,
όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για λόγους που αφορούν την
εξασφάλιση της ποιότητας της παραγωγής, διανομής και επιθεώ-
ρησης του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση·

(19) ότι, όταν τα κράτη μέλη κρίνουν απαραίτητο να θεσπίσουν προ-
διαγραφές αυστηρότερες από εκείνες που ορίζονται στο παράρ-
τημα I μέρη Α και Β, ή προδιαγραφές για πρόσθετες παραμέ-
τρους που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I αλλά είναι
απαραίτητες για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, κοινο-
ποιούν τις εν λόγω προδιαγραφές στην Επιτροπή·

(20) ότι τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα, όταν θεσπίζουν ή διατη-
ρούν αυστηρότερα μέσα προστασίας, να τηρούν τις αρχές και
τους κανόνες της συνθήκης, όπως έχουν ερμηνευθεί από το Δικα-
στήριο·

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

(22) ότι η ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατα-
νάλωση μπορεί να επηρεάζεται από το σύστημα κατ' οίκον δια-
νομής· ότι, επιπλέον, αναγνωρίζεται ότι η ευθύνη για το σύστημα
κατ' οίκον διανομής και τη συντήρησή του, δεν μπορεί να βαρύ-
νει τα κράτη μέλη·

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

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

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

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

(27) ότι, σε περίπτωση μη τήρησης μιας παραμέτρου ενδεικτικής
σημασίας, τα οικεία κράτη μέλη εξετάζουν αν η εν λόγω μη
τήρηση δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία· ότι θα
πρέπει να αναλαμβάνουν επανορθωτική δράση προκειμένου να
αποκατασταθεί η ποιότητα του νερού όπου αυτό είναι απαραί-
τητο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας·
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(28) ότι όπου απαιτείται κάποια επανορθωτική δράση για την αποκα-
τάσταση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης,
σύμφωνα με το άρθρο 130 Ρ παράγραφος 2 της συνθήκης, θα
πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε δράσεις που αντιμετωπίζουν
το πρόβλημα στην πηγή του·

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

(30) ότι, επειδή κατά την παρασκευή ή τη διανομή νερού που προο-
ρίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, μπορεί να χρησιμοποιούνται
ορισμένες ουσίες ή ορισμένα υλικά, απαιτείται η θέσπιση κανό-
νων που θα διέπουν τη χρήση τους κατά τρόπο ώστε να αποφεύ-
γονται ενδεχόμενες ανεπιθύμητες δράσεις για την ανθρώπινη
υγεία·

(31) ότι η επιστημονική και τεχνική πρόοδος μπορεί να απαιτήσει τη
γρήγορη προσαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων που προβλέπο-
νται στα παραρτήματα II και III· ότι, περαιτέρω, για να διευκο-
λυνθεί η εφαρμογή των μέτρων που απαιτούνται για το σκοπό
αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία με βάση την οποία η
Επιτροπή θα μπορεί να θεσπίσει προσαρμογές αυτής της φύσεως
με την επικουρία μιας επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώ-
πους των κρατών μελών·

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

(33) ότι, σε εξαιρετικές περιστάσεις και για καθορισμένες γεωγραφι-
κές περιοχές, τα κράτη μέλη μπορεί να χρειασθούν μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα για να συμμορφωθούν με ορισμένες διατάξεις
της παρούσας οδηγίας·

(34) ότι η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις υποχρεώ-
σεις των κρατών μελών που αφορούν τις προθεσμίες μεταγραφής
στην εθνική νομοθεσία, ή τις προθεσμίες εφαρμογής, που αναφέ-
ρονται στο παράρτημα IV,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στόχος

1. Η παρούσα οδηγία αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης.

2. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία της ανθρώπινης
υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη μόλυνση του
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι είναι
υγιεινό και καθαρό.
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Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

1. «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»:

α) το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξερ-
γασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρευμα, προπαρασκευή
τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευσή
του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, από βυτίο, ή
σε φιάλες ή δοχεία·

β) το νερό που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφί-
μων για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία
προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανά-
λωση, εκτός αν οι αρμόδιες εθνικές αρχές κρίνουν ότι η ποιότητα
του νερού δεν μπορεί να επηρεάσει την υγιεινή των τροφίμων
στην τελική τους μορφή·

2. «οικιακά συστήματα διανομής»: ο σωληνώσεις, τα εξαρτήματα και
οι συσκευές που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ των βρυσών που συν-
ήθως χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση και του δικτύου
διανομής, αλλά μόνον εφόσον αυτά δεν υπάγονται στην ευθύνη του
φορέα ύδρευσης, υπό την ιδιότητά του αυτή.

Άρθρο 3

Εξαιρέσεις

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

α) στο φυσικό μεταλλικό νερό που αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τις
αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με την οδηγία 80/777/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1980, περί προσεγγίσεως των νομο-
θεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και τη
θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (1)·

β) στο νερό που θεωρείται φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα κατά την
έννοια της οδηγίας 65/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουα-
ρίου 1965, περί της προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων σχετικά με τα φάρμακα (2).

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις διατάξεις της παρού-
σας οδηγίας:

α) το νερό που προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς για τους οποίους
οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι η ποιότητα του νερού δεν επηρεάζει,
άμεσα ή έμμεσα, την υγεία των ενδιαφερόμενων καταναλωτών·

β) το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που λαμβάνεται από συγκεκρι-
μένη πηγή με παροχή κάτω των 10 m3 ημερησίως κατά μέσο όρο ή
που εξυπηρετεί κάτω από 50 άτομα, εκτός εάν το νερό διατίθεται
στο πλαίσιο εμπορικής ή δημόσιας δραστηριότητας.

3. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2
στοιχείο β) εξασφαλίζουν ότι, ο ενδιαφερόμενος πληθυσμός ενημερώ-
νεται σχετικά καθώς και για κάθε ενέργεια που μπορεί να αναληφθεί
για να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία από τις δυσμενείς επιπτώσεις
που οφείλονται στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Επι-
πλέον, όταν ένας ενδεχόμενος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία λόγω
της ποιότητας του νερού αυτού είναι προφανής, πρέπει να παρέχονται
αμέσως οι κατάλληλες οδηγίες στον ενδιαφερόμενο πληθυσμό.
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Άρθρο 4

Γενικές υποχρεώσεις

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους δυνάμει άλλων κοινο-
τικών διατάξεων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε
να εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και
καθαρό. Για τους σκοπούς των ελαχίστων απαιτήσεων της παρούσας
οδηγίας, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό
εφόσον:

α) είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων, και οποιωνδή-
ποτε ουσιών, σε αριθμούς και συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδε-
χόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και

β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος I μέρη Α και Β,

και εφόσον, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 5 έως 8 και
10, τα κράτη μέλη λαμβάνουν, σύμφωνα με τη συνθήκη, όλα τα ανα-
γκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το νέρο ανθρώπινης
κατανάλωσης συμμορφούται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για
την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας δεν οδηγούν, σε
καμιά περίπτωση, σε άμεση ή έμμεση υποβάθμιση της σημερινής ποιό-
τητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στο μέτρο που αυτό αφορά
την προστασία της ανθρώπινης υγείας, ούτε σε αύξηση της ρύπανσης
του νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πόσιμου νερού.

Άρθρο 5

Ποιοτικές προδιαγραφές

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τιμές για τις παραμέτρους του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα I.

2. Οι τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν
πρέπει να είναι λιγότερο αυστηρές από τις τιμές του παραρτήματος I.
Όσον αφορά τις παραμέτρους του παραρτήματος I μέρος Γ, οι τιμές
καθορίζονται μόνον για λόγους παρακολούθησης και για την τήρηση
των υποχρεώσεων του άρθρου 8.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τιμές για πρόσθετες παραμέτρους που
δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I όταν το επιβάλλει η προστασία
της δημόσιας υγείας στο εθνικό τους έδαφος ή σε μέρος αυτού. Οι
καθοριζόμενες τιμές θα πρέπει να πληρούν, τουλάχιστον, τις απαιτήσεις
του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Άρθρο 6

Σημείο τήρησης

1. Οι παραμετρικές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5,
πρέπει να τηρούνται:

α) για το νερό που παρέχεται από δίκτυο διανομής, στο σημείο, εντός
του κτιρίου ή της κτιριακής εγκατάστασης, στο οποίο βγαίνει από
τις βρύσες που χρησιμοποιούνται συνήθως για ανθρώπινη κατανά-
λωση·

β) για το νερό που παρέχεται από βυτίο, στο σημείο όπου το νερό
βγαίνει από το βυτίο·

γ) για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση, στο
σημείο στο οποίο το νερό τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία·

δ) για το νερό που χρησιμοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφί-
μων, στο σημείο όπου το νερό χρησιμοποιείται στην επιχείρηση.

2. Στην περίπτωση του νερού της παραγράφου 1 στοιχείο α), τα
κράτη μέλη τεκμαίρεται ότι πληρούν τις υποχρεώσεις του παρόντος

1998L0083 — EL — 07.08.2009 — 002.001— 7



▼B

άρθρου, του άρθρου 4 και του άρθρου 8 παράγραφος 2, εφόσον είναι
δυνατόν να αποδειχθεί ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών που
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5, οφείλεται στο οικιακό σύστημα
διανομής ή στη συντήρησή του, εξαιρουμένων των κτιρίων και κτιρια-
κών εγκαταστάσεων όπου το νερό παρέχεται στο κοινό, όπως στα σχο-
λεία, τα νοσοκομεία και τα εστιαρόρια.

3. Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 2, και υπάρχει κίνδυνος ότι το
νερό της παραγράφου 1 στοιχείο α), δεν ανταποκρίνεται στις παραμε-
τρικές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5, τα κράτη μέλη
εξασφαλίζουν παρόλα ταύτα ότι:

α) είτε λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε να μειωθεί ή να εξαλειφθεί
ο κίνδυνος μη τήρησης των παραμετρικών τιμών, όπως η παροχή
οδηγιών στους ιδιοκτήτες σχετικά με κάθε ενδεχόμενη επανορθω-
τική ενέργεια που θα μπορούσαν να αναλάβουν ή/και

λαμβάνονται άλλα μέτρα, όπως κατάλληλες τεχνικές επεξεργασίας,
προκειμένου να μεταβληθεί η φύση ή οι ιδιότητες του νερού πριν
από τη διάθεσή του ώστε να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο κίνδυνος ότι
το νερό δεν ανταποκρίνεται στις παραμετρικές τιμές μετά τη διάθεση

και

β) οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές ενημερώνονται δεόντως και λαμβά-
νουν οδηγίες για ενδεχόμενες πρόσθετες επανορθωτικές ενέργειες
που θα πρέπει να αναλάβουν.

Άρθρο 7

Παρακολούθηση

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξα-
σφαλίσουν ότι παρακολουθείται τακτικά η ποιότητα του νερού ανθρώ-
πινης κατανάλωσης, προκειμένου να ελέγχεται αν το διατιθέμενο στους
καταναλωτές νερό πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, και
ιδίως τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο
5. Θα πρέπει να λαμβάνονται δείγματα τα οποία να είναι αντιπροσω-
πευτικά της ποιότητας του νερού που καταναλίσκεται καθόλη τη διάρ-
κεια του έτους. Επιπλέον, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της αποτελεσματικής απολύ-
μανσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όταν αυτή αποτελεί μέρος
της διαδικασίας επεξεργασίας ή διανομής του νερού και ότι οποιαδή-
ποτε επιμόλυνση από υποπροϊόντα απολύμανσης συγκροτείται σε όσο
το δυνατόν πιο χαμηλά όρια, χωρίς να διακυβεύεται η απολύμανση.

2. Για την τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1, οι αρμόδιες
αρχές καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης του
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τα εν λόγω προγράμματα παρακολού-
θησης πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος
II.

3. Τα σημεία δειγματοληψίας καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές
και πρέπει να συμμορφούνται με τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτή-
ματος II.

▼M2
4. Για την παρακολούθηση κατά το παρόν άρθρο, μπορούν να καθο-
ρίζονται κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τη διαχειρι-
στική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 2.

▼B
5. α) Τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές αναλύσεως

παραμέτρων που καθορίζονται στο παράρτημα III

β) Αντί των μεθόδων που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος 1,
είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι εφό-
σον μπορεί να αποδειχθεί ότι τα λαμβανόμενα αποτελέσματα
είναι τουλάχιστον εξίσου αξιόπιστα με εκείνα των μεθόδων που
έχουν προκαθοριστεί. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν εναλ-

1998L0083 — EL — 07.08.2009 — 002.001— 8



▼B

λακτική μέθοδο διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλα τα σχετικά
στοιχεία που αφορούν τη μέθοδο αυτή και την ισοδυναμία της.

γ) Για τις παραμέτρους του παραρτήματος III μέρη 2 και 3, είναι
δυνατόν να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μέθοδος ανάλυσης
εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις των μερών αυτών.

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διενεργείται συμπληρωματική
κατά περίπτωση παρακολούθηση για τις ουσίες και τους μικροοργανι-
σμούς για τους οποίους δεν καθορίζεται παραμετρική τιμή σύμφωνα με
το άρθρο 5, όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι οι ουσίες ή οι
οργανισμοί αυτοί ενδέχεται να υπάρχουν σε ποσότητες ή αριθμούς
που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Άρθρο 8

Επανορθωτικές ενέργειες και περιορισμοί χρήσεως

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διερευνάται αμέσως κάθε
παράλειψη της τήρησης των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται
σύμφωνα με το άρθρο 5 ώστε να εντοπίζονται τα αίτια.

2. Εάν, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται για να τηρηθούν οι υπο-
χρεώσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, το νερό ανθρώπινης κατανάλω-
σης εξακολουθεί να μην πληροί τις παραμετρικές τιμές που καθορίζο-
νται σύμφωνα με το άρθρο 5, και με την επιφύλαξη του άρθρου 6
παράγραφος 2, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ανα-
λαμβάνονται, το ταχύτερο δυνατόν, οι απαιτούμενες επανορθωτικές
ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητάς του, και δίνουν προτε-
ραιότητα την εφαρμογή τους, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τον
βαθμό υπέρβασης των σχετικών παραμετρικών τιμών και τον ενδεχό-
μενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

3. Ανεξαρτήτως του αν έχει σημειωθεί ή όχι η μη τήρηση των
παραμετρικών τιμών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι απαγορεύεται
η παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο αποτελεί ενδεχό-
μενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή ότι περιορίζεται η χρήση του ή
ότι αναλαμβάνονται οι όποιες απαιτούμενες ενέργειες για να προστα-
τευθεί η ανθρώπινη υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές, οι καταναλωτές
ενημερώνονται αμέσως σχετικά και τους παρέχονται οι αναγκαίες οδη-
γίες.

4. Οι αρμόδιες αρχές ή άλλοι αρμόδιοι φορείς αποφασίζουν ποιές
ενέργειες δυνάμει της παραγράφου 3 θα πρέπει να αναληφθούν, λαμ-
βάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία οι
οποίοι θα προέκυπταν από τυχόν διακοπή της παροχής ή περιορισμό
της χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν κατευθύνσεις για να επι-
κουρούν τις αρμόδιες αρχές κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους δυνάμει της παραγράφου 4.

6. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραμετρικών τιμών ή των προ-
διαγραφών του παραρτήματος I μέρος Γ, τα κράτη μέλη εξετάζουν κατά
πόσον αυτή η μη τήρηση δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.
Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν επανορθωτικές ενέργειες για την αποκα-
τάσταση της ποιότητας του νερού εφόσον αυτό απαιτείται για την προ-
στασία της ανθρώπινης υγείας.

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν αναλαμβάνονται επανορ-
θωτικές ενέργειες, οι καταναλωτές ενημερώνονται σχετικά εκτός από
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι η μη
τήρηση των παραμετρικών τιμών είναι άνευ σημασίας.
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Άρθρο 9

Παρεκκλίσεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν παρεκκλίσεις από τις
παραμετρικές τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος Β ή
που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3, μέχρις ενός
ανώτατου ορίου που καθορίζουν τα ίδια, εφόσον η παρέκκλιση δεν
συνεπάγεται πιθανό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και εφόσον η
παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στη συγκεκριμένη περιοχή
δεν μπορεί να εξασφαλισθεί με άλλον εύλογο τρόπο. Οι παρεκκλίσεις
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερης διάρκειας και δεν πρέπει να
υπερβαίνουν την τριετία προς το τέλος της οποίας πρέπει να πραγμα-
τοποιείται επανεξέταση προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον έχει
σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος. Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται
να παραχωρήσουν δεύτερη παρέκκλιση, γνωστοποιούν την επανεξέταση
και τους λόγους για την απόφασή τους για παραχώρηση δεύτερης
παρέκκλισης, στην Επιτροπή. Αυτή η δεύτερη παρέκκλιση δεν πρέπει
επίσης να υπερβαίνει την τριετία.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλ-
λουν στην Επιτροπή αίτηση για τρίτη παρέκκλιση για περίοδο που δεν
υπερβαίνει την τριετία. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την αίτηση
αυτή εντός τριών μηνών.

3. Στις παρεκκλίσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με την παρά-
γραφο 1 ή 2, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) ο λόγος της παρέκκλισης·

β) η συγκεκριμένη παράμετρος, τα σχετικά αποτελέσματα της προη-
γούμενης παρακολούθησης, και η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή
βάσει της παρέκκλισης·

γ) η γεωγραφική περιοχή, η ημερησίως παρεχόμενη ποσότητα νερού,
ο θιγόμενος πληθυσμός, καθώς και κατά πόσον ή όχι θίγεται
κάποια αφορώμενη επιχείρηση παραγωγής τροφίμων·

δ) ένα κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης, με αυξημένη συχνότητα
παρακολούθησης, εφόσον απαιτείται·

ε) η σύνοψη του προγράμματος των απαιτούμενων επανορθωτικών
ενεργειών, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται χρονοδιάγραμμα εργα-
σιών, εκτίμηση κόστους και διατάξεις για την επανεξέταση·

στ) η αιτούμενη διάρκεια της παρέκκλισης.

4. Εάν οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι η μη τήρηση της παραμετρικής
τιμής είναι άνευ σημασίας και εφόσον, με τις επανορθωτικές ενέργειες
που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, είναι
δυνατόν να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα εντός 30 το πολύ ημερών,
δεν απαιτείται η εφαρμογή των απαιτήσεων της παραγράφου 3.

Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές ή άλλοι αρμόδιοι φορείς
καθορίζουν μόνον την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της συγκεκριμένης
παραμέτρου καθώς και τον επιτρεπόμενο χρόνο για την αντιμετώπιση
του προβλήματος.

5. Η προσφυγή στην παράγραφο 4 δεν είναι πλέον δυνατή αν η μη
τήρηση μιας παραμετρικής τιμής για συγκεκριμένη παροχή νερού
παρουσιάστηκε για περισσότερες από 30 ημέρες συνολικά κατά τη
διάρκεια των δώδεκα προηγουμένων μηνών.

6. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τις παρεκκλίσεις του παρόντος
άρθρου εξασφαλίζουν ότι ο θιγόμενος από την παρέκκλιση αυτή πλη-
θυσμός ενημερώνεται αμέσως και με τον κατάλληλο τρόπο για την
παρέκκλιση και τους όρους της. Επιπλέον, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν
ότι, εφόσον απαιτείται, παρέχονται οδηγίες σε συγκεκριμένες πληθυ-
σμιακές ομάδες για τις οποίες η παρέκκλιση ενδέχεται να δημιουργήσει
ειδικούς κινδύνους.
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Οι υποχρεώσεις αυτές δεν ισχύουν στην περίπτωση που αναφέρεται
στην παράγραφο 4, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν διαφορε-
τικά.

7. Με την εξαίρεση των παρεκκλίσεων που παρέχονται σύμφωνα με
την παράγραφο 4, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή εντός δύο
μηνών για τις παρεκκλίσεις που αφορούν ατομική παροχή άνω των 1 000
m3 ημερησίως κατά μέσο όρο ή εξυπηρετούν άνω των 5 000 ατόμων,
παρέχοντας και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

8. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
το οποίο διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία.

Άρθρο 10

Εξασφάλιση της ποιότητας επεξεργασίας, εξοπλισμού και υλικών

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλί-
ζεται ότι κάθε ουσία ή κάθε υλικό νέων εγκαταστάσεων που χρησιμο-
ποιείται για την παρασκευή ή τη διανομή νερού ανθρώπινης κατανά-
λωσης και οι προσμείξεις που προέρχονται από αυτές τις ουσίες ή υλικά
νέων εγκαταστάσεων δεν παραμένουν στο νερό ανθρώπινης κατανάλω-
σης σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από εκείνες που απαιτούνται για
τους σκοπούς της χρήσης τους και δεν υποβαθμίζουν, άμεσα ή έμμεσα,
την προστασία της ανθρώπινης υγείας, όπως προβλέπεται στην παρούσα
οδηγία· τα ερμηνευτικά έγγραφα και οι τεχνικές προδιαγραφές, δυνάμει
του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών
κατασκευών (1), πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 11

Αναθεώρηση των παραρτημάτων

1. Τουλάχιστον ανά πενταετία, η Επιτροπή αναθεωρεί το παράρτημα
I, υπό το πρίσμα της επιστημονικής και τεχνικής πρόοδου και υποβάλ-
λει, εφόσον χρειάζεται, προτάσεις τροπολογιών σύμφωνα με τη διαδι-
κασία που καθορίζεται στο άρθρο 189 Γ της συνθήκης.

▼M2
2. Τουλάχιστον ανά πενταετία, η Επιτροπή προσαρμόζει τα παραρ-
τήματα II και III στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων
της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδι-
κασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 3.

▼M1

Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμό-
ζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (2), τηρουμένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 3 της από-
φασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.
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(1) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
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καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμο-
διοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999,
σ. 23).



▼M2

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της
ίδιας απόφασης.

▼B

Άρθρο 13

Ενημέρωση και εκθέσεις

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλι-
στεί ότι παρέχονται στους καταναλωτές κατάλληλες και ενημερωμένες
πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανά-
λωσης.

2. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
7ης Ιουνίου 1990, σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση για θέματα
περιβάλλοντος (1), κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει ανά τριετία έκθεση
για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με στόχο την
ενημέρωση των καταναλωτών. Η πρώτη από τις εκθέσεις αυτές καλύ-
πτει τα έτη 2002, 2003 και 2004. Κάθε έκθεση αφορά, τουλάχιστον, τις
ατομικές παροχές νερού που υπερβαίνουν τα 1 000 m3 ημερησίως κατά
μέσον όρο, ή εξυπηρετούν άνω των 5 000 ατόμων, καλύπτει τρία ημε-
ρολογιακά έτη και δημοσιεύεται πριν από το τέλος του ημερολογιακού
έτους που έπεται της περιόδου στην οποία αναφέρεται.

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις εκθέσεις τους στην Επιτροπή
εντός δύο μηνών από τη δημοσίευσή τους.

▼M2
4. Η μορφή και οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για τις εκθέ-
σεις κατά την παράγραφο 2 καθορίζονται λαμβανομένων ιδιαιτέρως
υπόψη των μέτρων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 5
παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 8, στο
άρθρο 9 παράγραφοι 6 και 7 και στο άρθρο 15 παράγραφος 1, και,
εφόσον απαιτείται, τροποποιούνται με τη διαχειριστική διαδικασία στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 2.

▼B
5. Η Επιτροπή εξετάζει τις εκθέσεις των κρατών μελών και, ανά
τριετία, δημοσιεύει συγκεφαλαιωτική έκθεση για την ποιότητα του
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στην Κοινότητα. Η έκθεση αυτή δημο-
σιεύεται εντός εννέα μηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των
κρατών μελών.

▼M2
6. Μαζί με την πρώτη έκθεση για την παρούσα οδηγία, κατά την
παράγραφο 2, τα κράτη μέλη συντάσσουν επίσης έκθεση η οποία υπο-
βάλλεται στην Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα τα οποία έλαβαν ή σχε-
διάζουν να λάβουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει
του άρθρου 6 παράγραφος 3 και του παραρτήματος I μέρος Β
σημείωση 10. Η Επιτροπή θα υποβάλει, ανάλογα με την περίπτωση,
πρόταση για τη διάρθρωση της έκθεσης αυτής, σύμφωνα με τη διαχει-
ριστική διαδικασία η οποία ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

▼B

Άρθρο 14

Χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί
ότι η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ανταποκρίνεται
προς την παρούσα οδηγία εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος
της, με την επιφύλαξη των σημειώσεων 2, 4 και 10 του παραρτήματος
I μέρος Β.
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▼B

Άρθρο 15

Εξαιρετικές περιστάσεις

1. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και για συγκεκριμένες γεωγραφικές
περιοχές, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν ειδική αίτηση στην
Επιτροπή για περίοδο μεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπεται στο
άρθρο 14. Η πρόσθετη περίοδος δεν πρέπει να υπερβαίνει την τριετία
προς το τέλος της οποίας πρέπει να πραγματοποιείται επανεξέταση που
διαβιβάζεται στην Επιτροπή η οποία μπορεί, βάσει της επανεξέτασης
αυτής, να παραχωρήσει δεύτερη πρόσθετη περίοδο τριών το πολύ ετών.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία.

2. Στην προαναφερόμενη αίτηση, η οποία πρέπει να αιτιολογείται
δεόντως, εκτίθενται οι δυσκολίες που συναντώνται και περιλαμβάνο-
νται, τουλάχιστον, όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο
9 παράγραφος 3.

▼M2
3. Η αίτηση εξετάζεται σύμφωνα με τη διαχειριστική διαδικασία που
ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

▼B
4. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το παρόν άρθρο εξασφαλίζουν
ότι ο πληθυσμός τον οποίο αφορά η αίτηση ενημερώνεται αμέσως και
με κατάλληλο τρόπο για την έκβαση της αίτησης. Επιπλέον, τα κράτη
μέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον απαιτείται, παρέχονται οδηγίες σε
συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες για τις οποίες η αίτηση ενδέχεται
να δημιουργήσει ειδικούς κινδύνους.

Άρθρο 16

Κατάργηση

1. Η οδηγία 80/778/ΕΟΚ καταργείται πέντε έτη μετά την έναρξη
ισχύος της παρούσας οδηγίας. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2,
η κατάργηση αυτή δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον
αφορά τις προθεσμίες μεταγραφής της στην εθνική νομοθεσία και εφαρ-
μογής της, όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ως παραπομπές
στην παρούσα οδηγία σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρ-
τήματος V.

2. Αφ' ης στιγμής ένα κράτος μέλος θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να
συμμορφωθεί με την παρούσα οδηγία και λάβει τα μέτρα που προβλέ-
πονται στο άρθρο 14, όσον αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης στο κράτος μέλος αυτό, εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία
και όχι η οδηγία 80/778/ΕΟΚ.

Άρθρο 17

Μεταγραφή στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανο-
νιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με
την παρούσα οδηγία εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της. Ενη-
μερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την
επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά
αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμενα των
διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται
από την παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημο-
σίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 19

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α

Μικροβιολογικές παράμετροι

Παράμετρος
Παραμετρική τιμή
(αριθμός/100 ml)

Escherichia coli (E. coli) 0

Εντερόκοκκοι 0

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

Παράμετρος Παραμετρική τιμή

Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml

Εντερόκοκκοι 0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml

Αριθμός αποικιών σε 22 °C 100/ml

Αριθμός αποικιών 37 °C 20/ml
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ΜΕΡΟΣ Β

Χημικές παράμετροι (1)

Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις

Ακρυλαμίδιο 0,10 μg/l Σημείωση 1

Αντιμόνιο 5,0 μg/l

Αρσενικό 10 μg/l

Βενζόλιο 1,0 μg/l

Βενζο-α-πυρένιο 0,010 μg/l

Βόριο 1,0 mg/l

Βρωμικά άλατα 10 μg/l Σημείωση 2

Κάδμιο 5,0 μg/l

Χρώμιο 50 μg/l Σημείωση 3

Χαλκός 2,0 mg/l Σημείωση 3

Κυανιούχα άλατα 50 μg/l

1,2-διχλωροαιθάνιο 3,0 μg/l

Επιχλωρυδρίνη 0,10 μg/l Σημείωση 1

Φθοριούχα άλατα 1,5 mg/l

Μόλυβδος 10 μg/l Σημειώσεις 3 και 4

Υδράργυρος 1,0 μg/l

Νικέλιο 20 μg/l Σημείωση 3

Νιτρικά άλατα 50 mg/l Σημείωση 5

Νιτρώδη άλατα 0,50 mg/l Σημείωση 5

Παρασιτοκτόνα 0,10 μg/l Σημειώσεις 6 και 7

Σύνολο παρασιτοκτόνων 0,50 μg/l Σημειώσεις 6 και 8

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρα-
κες

0,10 μg/l Άθροισμα συγκεντρώ-
σεων συγκεκριμένων ενώ-
σεων· σημείωση 9

Σελήνιο 10 μg/l

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο 10 μg/l Άθροισμα συγκεντρώ-
σεων συγκεκριμένων
παραμέτρων

Ολικά τριαλογονομεθάνια 100 μg/l Άθροισμα συγκεντρώ-
σεων συγκεκριμένων ενώ-
σεων· σημείωση 10

Βινυλοχλωρίδιο 0,50 μg/l Σημείωση 1

Σημείωση 1: Η παραμετρική τιμή αναφέρεται στην συγκέντρωση καταλοίπων μονομερούς στο νερό όπως υπο-
λογίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί μεγίστης μετανάστευσης εκ του αντιστοίχου πολυμε-
ρούς όταν βρίσκεται σε επαφή με το νερό.

Σημείωση 2: Ει δυνατόν, τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν χαμηλότερη τιμή χωρίς να θίγεται η απολύμανση.

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

Σημείωση 3: Η τιμή ισχύει για δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που λαμβάνεται με κατάλληλη μέθοδο
δειγματοληψίας (1) στη βρύση και κατά τρόπον ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του εβδομαδιαίου
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▼B

μέσου όρου που πίνουν οι καταναλωτές. Εφόσον ενδείκνυται, οι μέθοδοι δειγματοληψίας και παρα-
κολούθησης εφαρμόζονται κατά εναρμονισμένο τρόπο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7
παράγραφος 4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα περιστατικά μεγίστων επιπέδων που ενδέχεται
να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Σημείωση 4: Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), η τιμή πρέπει να έχει
επιτευχθεί, το αργότερο, 15 ημερολογιακά έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
οδηγίας. Η παραμετρική τιμή για το μόλυβδο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας
οδηγίας και μέχρι 15 έτη μετά την έναρξη ισχύος της, είναι 25 μg/l.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για την όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη μείωση της συγκέντρωσης του μολύβδου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την περίοδο
που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραμετρικής τιμής.Όταν εφαρμόζουν μέτρα για την
επίτευξη της τήρησης της τιμής αυτής, τα κράτη μέλη δίνουν προοδευτικά την προτεραιότητα όπου
υπάρχουν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μολύβδου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Σημείωση 5: Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τηρείται ο όρος [νιτρικά άλατα]/50 + [νιτρώδη άλατα]/3 ≤ 1, οι
αγκύλες υποδηλούν συγκέντρωση σε mg/l για τα νιτρικά άλατα (ΝΟ3) και για τα νιτρώδη άλατα
(ΝΟ2), καθώς και ότι η τιμή 0,10 mg/l για τα νιτρικά άλατα τηρείται για το νερό που προέρχεται
από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Σημείωση 6: Ως «παρασιτοκτόνα» νοούνται:

— οργανικά εντομοκτόνα,

— οργανικά ζιζανιοκτόνα,

— οργανικά μυκητοκτόνα,

— οργανικά νηματωδοκτόνα,

— οργανικά ακαριοκτόνα,

— οργανικά φυκοκτόνα,

— οργανικά τρωκτικοκτόνα,

— οργανικά γλινοκτόνα,

— συναφή προϊόντα (μεταξύ άλλων, οι ρυθμιστές αύξησης)

και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών, προϊόντα υποβάθμισης και αντίδρασης.

Ελέγχονται μόνον τα παρασιτοκτόνα των οποίων πιθανολογείται η παρουσία σε μία δεδομένη
παροχή νερού.

Σημείωση 7: Η παραμετρική τιμή ισχύει για κάθε επιμέρους παρασιτοκτόνο. Για το αλντρίν, το ντιελντρίν, το
επταχλώρ και το εποξικό επταχλώρ, η παραμετρική τιμή είναι 0,030 μg/l.

Σημείωση 8: Ως «συνολικά παρασιτοκτόνα» νοείται το άθροισμα όλων των επιμέρους παρασιτοκτόνων που
ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικώς κατά τη διαδικασία παρακολούθησης.

Σημείωση 9: Οι συγκεκριμένες ενώσεις είναι:

— βενζο(β)φθορανθένιο,

— βενζο(λ)φθορανθένιο,

— βενζο(ηθι)περυλένιο,

— ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο.

Σημείωση 10: Ει δυνατόν, τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν χαμηλότερη τιμή χωρίς, να θίγεται η απολύμανση.

Οι συγκεκριμένες ενώσεις είναι: χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο, βρωμοδιχλω-
ρομεθάνιο.

Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), η τιμή πρέπει να έχει
επιτευχθεί το αργότερο, δέκα ημερολογιακά έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
οδηγίας. Η παραμετρική τιμή για ολικά τριαλογονομεθάνια πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της
παρούσας οδηγίας και μέχρι δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της, είναι 150 μg/l.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης των τριαλογονομεθανίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
κατά την περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραμετρικής τιμής.

Όταν εφαρμόζουν μέτρα για την επίτευξη της τιμής αυτής, τα κράτη μέλη δίνουν προοδευτικά την
προτεραιότητα στις περιοχές με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις τριαλογονομεθανίων στο νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης.
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ΜΕΡΟΣ Γ

Ενδεικτικές παράμετροι

Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις

Αργίλιο 200 μg/l

Αμμώνιο 0,50 mg/l

Χλωριούχα άλατα 250 mg/l Σημείωση 1

Clostridium perfringens (συμπερι-
λαμβανομένων των σπορίων)

0 αριθμό-
ς/100 ml

Σημείωση 2

Χρώμα Αποδεκτό για τους
καταναλωτές και
άνευ ασυνήθους
μεταβολής

Αγωγιμότητα 2 500 μS cm-1

στους 20 °C
Σημείωση 1

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου ≥ 6,5 και ≤ 9,5 μονάδες pH Σημειώσεις 1 και 3

Σίδηρος 200 μg/l

Μαγγάνιο 50 μg/l

Οσμή Αποδεκτή στους
καταναλωτές και
άνευ ασυνήθους
μεταβολής

Οξειδωσιμότητα 5,0 mg/l O2 Σημείωση 4

Θειικά άλατα 250 mg/l Σημείωση 1

Νάτριο 200 mg/l

Γεύση Αποδεκτή στους
καταναλωτές και
άνευ ασυνήθους
μεταβολής

Αριθμός αποικιών σε 22°C Άνευ ασυνήθους
μεταβολής

Κολοβακτηριοειδή 0 αριθμό-
ς/100 ml

Σημείωση 5

Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) Άνευ ασυνήθους
μεταβολής

Σημείωση 6

Θολότητα Αποδεκτή στους
καταναλωτές και
άνευ ασυνήθους
μεταβολής

Σημείωση 7

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις

Τρίτιο 100 becquerel/l Σημείωσεις 8 και 10

Ολική ενδεικτική δόση 0,10 mSv/έτος Σημειώσεις 9 και 10

Σημείωση 1: Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό

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

Σημείωση 3: Για το στάσιμο νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η κατώτατη τιμή μπορεί να μειώνεται σε
4,5 μονάδες pH.
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Για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία και έχει φυσική περιεκτικότητα σε ή είναι τεχνητά
εμπλουτισμένο με διοξείδιο του άνθρακα, η ελάχιστη τιμή μπορεί να είναι κατώτερη.

Σημείωση 4: Η παράμετρος αυτή δεν χρειάζεται να μετράται εφόσον αναλύεται η παράμετρος ολικού οργανικού
άνθρακα.

Σημείωση 5: Για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η μονάδα είναι: αριθμός/250 ml.

Σημείωση 6: Η παράμετρος αυτή δεν χρειάζεται να μετράται για παροχές κάτω των 10 000 m3 ημερησίως.

Σημείωση 7: Σε περίπτωση επεξεργασίας επιφανειακών υδάτων, τα κράτη μέλη επιδιώκουν παραμετρική τιμή που
δεν υπερβαίνει την 1,0 NTU (νεφελομετρική μονάδα θολότητας) στο νερό που προέρχεται από
εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Σημείωση 8: Οι συχνότητες ελέγχου θα περιληφθούν αργότερα στο παράρτημα II.

Σημείωση 9: Εξαιρουμένου του τριτίου, του καλίου -40, του ραδονίου και των προϊόντων διάσπασης του ραδο-
νίου. Οι συχνότητες ελέγχου, οι μέθοδοι παρακολούθησης και οι πλέον κατάλληλες θέσεις για τα
σημεία παρακολούθησης θα καθοριστούν αργότερα στο παράρτημα II.

Σημείωση 10: ►M2 1. Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα που απαιτούνται βάσει της σημείωσης 8 για τις συχνό-
τητες παρακολούθησης και της σημείωσης 9 για τις συχνότητες παρακολούθησης, τις μεθόδους
παρακολούθησης και τα καταλληλότερα σημεία παρακολούθησης που καθορίζονται στο παράρ-
τημα ΙΙ. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας
οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει
το άρθρο 12 παράγραφος 3.

Κατά τον καθορισμό των εν λόγω μέτρων η Επιτροπή θα λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις
αντίστοιχες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα κατάλληλα προγράμματα παρα-
κολούθησης περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που απορρέουν από αυτά. ◄

2. Δεν απαιτείται από ένα κράτος μέλος να ελέγχει το πόσιμο ύδωρ για τρίτιο ή ραδιενέργεια για να
καθορίσει ολική ενδεικτική δόση, εφόσον, βάσει άλλης παρακολούθησης, είναι ικανοποιημένο
από το γεγονός ότι τα επίπεδα του τριτίου ή η ολική ενδεικτική δόση στο νερό είναι αρκετά κάτω
από την παραμετρική τιμή. Στην περίπτωση αυτή, ανακοινώνει τους λόγους της απόφασής του
στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων αυτής της άλλης παρακολούθησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Αναλυόμενες παράμετροι

1. Δοκιμαστική παρακολούθηση

Σκοπός της δοκιμαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται, σε τακτική
βάση, στοιχεία για την οργανοληπτική και μικροβιολογική ποιότητα του
νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και πληροφορίες
για την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας του ποσίμου ύδατος (ιδίως
της απολύμανσης) εφόσον γίνεται, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον το νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης τηρεί τις σχετικές παραμετρικές τιμές της παρού-
σας οδηγίας.

Οι ακόλουθες παράμετροι υπόκεινται σε δοκιμαστική παρακολούθηση. Τα
κράτη μέλη μπορούν να προσθέτουν και άλλες παραμέτρους στον πίνακα
αυτόν εάν το κρίνουν σκόπιμο.

Αργίλιο (σημείωση 1)

Αμμώνιο

Χρώμα

Αγωγιμότητα

Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) (σημείωση 2)

Escherichia coli (E. coli)

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου

Σίδηρος (σημείωση 1)

Νιτρώδη άλατα (σημείωση 3)

Οσμή

Pseudomonas aeruginosa (σημείωση 4)

Γεύση

Αριθμός αποικιών σε 22 °C και 37 °C (σημείωση 4)

Κολοβακτηριοειδή

Θολότητα

Σημείωση 1: Απαιτείται μόνον όταν χρησιμοποιείται ως κροκιδωτικό (*).

Σημείωση 2: Απαιτείται μόνον όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επι-
φανειακό νερό (*).

Σημείωση 3: Απαιτείται μόνον όταν για την απολύμανση γίνεται
χλωραμίνωση (*).

Σημείωση 4: Απαιτείται μόνον για νερό που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή
σε δοχεία.

_____________

(*) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παράμετροι περιλαμβάνονται
στον πίνακα της ελεγκτικής παρακολούθησης..

▼M2

2. Ελεγκτική παρακολούθηση

Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία
που απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται όλες οι παραμε-
τρικές τιμές της παρούσας οδηγίας. Όλες οι παράμετροι που καθορίζονται
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3, υπόκεινται σε ελεγκτική
παρακολούθηση, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές αποφανθούν, για χρονική
περίοδο που καθορίζουν οι ίδιες, ότι μία παράμετρος δεν υπάρχει πιθανό-
τητα να εμφανισθεί σε μία δεδομένη παροχή σε συγκεντρώσεις οι οποίες θα
δημιουργούσαν κίνδυνο παραβίασης της αντίστοιχης παραμετρικής τιμής. Η
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παράγραφος αυτή δεν ισχύει για τις παραμέτρους σχετικά με τη ραδιενέρ-
γεια, οι οποίες, υπό τους όρους των σημειώσεων 8, 9 και 10 του παραρτή-
ματος Ι, μέρος Γ, παρακολουθούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις παρακο-
λούθησης που θεσπίζονται από την Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, που αποσκο-
πούν να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία της παρούσας οδηγίας με τη
συμπλήρωσή της εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με
έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 3.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1

Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης που παρέχεται από δίκτυο διανομής ή από βυτίο ή

χρησιμοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δείγματα από τα σημεία τήρησης που καθορίζονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ώστε να εξασφαλίζουν ότι το νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ωστόσο, σε περί-
πτωση δικτύου διανομής, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν δείγματα εντός
της ζώνης παροχής ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας για συγκεκριμένες παρα-
μέτρους εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι δεν θα υπήρχε δυσμενής μετα-
βολή της μετρούμενης τιμής της συγκεκριμένης παραμέτρου.

Όγκος διανεμόμενου ή παρα-
γόμενου νερού ημερησίως σε

μια ζώνη παροχής
(Σημειώσεις 1 και 2)

m3

Δοκιμαστική παρακολού-
θηση

Αριθμός δειγμάτων ετησίως
(Σημειώσεις 3, 4 και 5)

Ελεγκτική παρακολούθηση
Αριθμός δειγμάτων ετησίως

(Σημειώσεις 3 και 5)

≤ 100 (Σημείωση 6) (Σημείωση 6)

> 100 ≤ 1 000 4 1

> 1 000 ≤ 10 000

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

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

> 10 000 ≤ 100 000 3
+ 1 ανά 10 000 m3 και
άνω/ημερησίως του
συνολικού όγου

> 100 000 10
+ 1 ανά 25 000 m3 και
άνω/ημερησίως του
συνολικού όγκου

Σημείωση 1: Ως ζώνη παροχής νοείται μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή εντός της
οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή περισσό-
τερες πηγές και εντός της οποίας η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί
ως περίπου ομοιόμορφη.

Σημείωση 2: Οι όγκοι υπολογίζονται ως μέσες τιμές για ένα ημερολογιακό έτος. Για τον
καθορισμό της ελάχιστης συχνότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησι-
μοποιούν τον αριθμό κατοίκων μιας ζώνης παροχής αντί του όγκου του
νερού, θεωρώντας ότι κάθε άτομο καταναλίσκει 200 l/ημερησίως.

Σημείωση 3: Στην περίπτωση περιοδικής παροχής, βραχείας διαρκείας, η συχνότητα
παρακολούθησης του νερού που διανέμεται με βυτία αποφασίζεται από
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Σημείωση 4: Για τις διάφορες παραμέτρους του παραρτήματος I, τα κράτη μέλη δύνα-
νται να μειώνουν τον αριθμό δειγμάτων που αναφέρονται στον πίνακα εάν:

α) οι τιμές των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από δείγματα λαμβα-
νόμενα επί περίοδο τουλάχιστον δύο συνεχών ετών είναι σταθερές και
σημαντικώς καλύτερες από τις οριακές τιμές του παραρτήματος I και

β) δεν υπάρχει κάποιος παράγων που ενδέχεται να υποβιβάσει την ποιό-
τητα του νερού.

Η κατώτατη συχνότητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 50 % του
αριθμού των δειγμάτων που αναφέρονται στον πίνακα εκτός της ειδικής
περιπτώσεως της σημείωσης 6.

Σημείωση 5: Στο μέτρο του δυνατού, ο αριθμός των δειγμάτων πρέπει να κατανέμεται
ομοιόμορφα στο χρόνο και το χώρο.

Σημείωση 6: Η συχνότητα πρέπει να αποφασίζεται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β2

Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης του νερού που
τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση

Όγκος ημερησίως
παραγόμενου νερού
προς πώληση σε φιά-
λες ή δοχεία (1)

m3

Δοκιμαστική παρακολούθηση
Αριθμός δειγμάτων ετησίως

Ελεγκτική παρακολούθηση
Αριθμός δειγμάτων ετησίως

≤ 10 1 1

> 10 ≤ 60 12 1

> 60 1 ανά 5 m3 και άνω/ημε-
ρησίως του συνολικού

όγκου

1 ανά 100 m3 και άνω/η-
μερησίως του συνολικού

όγκου

(1) Οι όγκοι υπολογίζονται ως μέσες τιμές για ένα ημερολογιακό έτος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε εργαστήριο στο οποίο αναλύονται δείγ-
ματα διαθέτει σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου το οποίο, από καιρού εις
καιρόν,, υποβάλλεται σε έλεγχο από πρόσωπο μη ελεγχόμενο από το εργαστήριο
και το οποίο έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή προς το σκοπό αυτό.

1. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥ-
ΣΗΣ

▼M2
Οι κατωτέρω αρχές που διέπουν τις μεθόδους ανάλυσης μικροβιολογικών
παραμέτρων δίδονται είτε ως αναφορά, όταν δίδεται μέθοδος ISO GEN, ή
προς καθοδήγηση, εν αναμονή της ενδεχόμενης μελλοντικής θέσπισης από
την Επιτροπή, νέων διεθνών μεθόδων CEN/ISO για τις παραμέτρους αυτές.
Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους, εφόσον
τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 5.

Τα μέτρα αυτά, που αφορούν τις διεθνείς μεθόδους CEN/ISO και αποσκο-
πούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας,
μεταξύ άλλων, διά της συμπλήρωσής της, θεσπίζονται σύμφωνα με την
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12
παράγραφος 3.

▼B
Κολοβακτηριοειδή και Escherichia coli (E.coli) (ISO 9308-1)

Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

Απαρίθμηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών — Αριθμός αποικιών σε
22 °C (prEN ISO 6222)

Απαρίθμηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών — Αριθμός αποικιών σε
37 °C (prEN ISO 6222)

Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων)

Διήθηση από μεμβράνη και στη συνέχεια επώαση της μεμβράνης υπό αναε-
ρόβιες συνθήκες σε θρεπτικό υλικό Clostridium perfringens (σημείωση 1) σε
44 ± 1 °C επί 21 ± 3 ώρες. Μέτρηση των σκοτεινών κίτρινων αποικιών που
μετατρέπονται σε ροζ ή κόκκινες μετά από έκθεση σε ατμούς υδροξειδίου
του αμμωνίου επί 20 έως 30 δευτερόλεπτα.

Σημείωση 1: Το «θρεπτικό υλικό Clostridium perfringens» περιέχει:

Βασικό θρεπτικό υλικό

Τρυπτόζη 30 g

Εκχύλισμα μυκήτων 20 g

Σακχαρόζη 5 g

Υδροχλωριούχος L-κυστεϊνη 1 g

MgSO4 · 7Η2Ο 0,1 g

Ιώδες βρωμοκρεζόλης 40 g

Άγαρ 15 g

Ύδωρ 1 000 ml

Τα συστατικά του βασικού θρεπτικού υλικού διαλύονται και το pH
προσαρμόζεται σε 7,6. Το υλικό αποστειρώνεται σε αυτόκλειστο
στους 121 °C επί 15 λεπτά. το θρεπτικό υλικό ψύχεται και προστίθε-
νται:

D-κυκλοσερίνη 400 mg

Β-θειική πολυμυξίνη 25 mg
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Ινδοξυλο-β-D-γλυκοζίδιο διαλυμένο σε
8 ml αποστειρωμένου νερού πριν την προ-
σθήκη

60 mg

Διάλυμα 0,5 % διφωσφορικής φαινολο-
φθαλεϊνης αποστειρωμένο με διήθηση

20 ml

Διάλυμα 4,5 % διφωσφορικού
FeCl3 · 6H2O

2 ml

2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

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

Παράμετροι

Πιστότητα%
της παραμε-
τρικής τιμής
(Σημείωση

1)

Ακρίβεια %
της παραμε-
τρικής τιμής
(Σημείωση

2)

Όριο ανί-
χνευσης %
της παραμε-
τρικής τιμής
(Σημείωση

3)

Συνθήκες Σημειώσεις

Ακρυλαμίδιο Ελέγχεται με βάση τις
προδιαγραφές του
προϊόντος

Αργίλιο 10 10 10

Αμμώνιο 10 10 10

Αντιμόνιο 25 25 25

Αρσενικό 10 10 10

Βενζο-α-πυρένιο 25 25 25

Βενζόλιο 25 25 25

Βόριο 10 10 10

Βρωμικά άλατα 25 25 25

Κάδμιο 10 10 10

Χλωριούχα άλατα 10 10 10

Χρώμιο 10 10 10

Αγωγιμότητα 10 10 10

Χαλκός 10 10 10

Κυανιούχα άλατα 10 10 10 Σημείωση 4

1,2-διχλωροαιθιοάνιο 25 25 10

Επιχλωρυδρίνη Ελέγχεται με βάση τις
προδιαγραφές του
προϊόντος

Φθοριούχα άλατα 10 10 10

Σίδηρος 10 10 10

Μόλυβδος 10 10 10

Μαγγάνιο 10 10 10
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Παράμετροι

Πιστότητα%
της παραμε-
τρικής τιμής
(Σημείωση

1)

Ακρίβεια %
της παραμε-
τρικής τιμής
(Σημείωση

2)

Όριο ανί-
χνευσης %
της παραμε-
τρικής τιμής
(Σημείωση

3)

Συνθήκες Σημειώσεις

Υδράργυρος 20 10 20

Νικέλιο 10 10 10

Νιτρικά άλατα 10 10 10

Νιτρώδη άλατα 10 10 10

Οξειδωσιμότητα 25 25 10 Σημείωση 5

Παρασιτοκτόνα 25 25 25 Σημείωση 6

Πολυκυκλικοί αρωματι-
κοί υδρογονάνθρακες

25 25 25 Σημείωση 7

Σελήνιο 10 10 10

Νάτριο 10 10 10

Θειικά άλατα 10 10 10

Τετραχλωροαιθένιο 25 25 10 Σημείωση 8

Τριχλωροαιθένιο 25 25 10 Σημείωση 8

Ολικά τριαλογονομεθά-
νια

25 25 10 Σημείωση 7

Βινυλοχλωρίδιο Ελέγχεται με βάση τις
προδιαγραφές του
προϊόντος

2.2. Για τη συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, τα οριζόμενα χαρακτηριστικά επι-
δόσεων είναι τέτοια ώστε με τη χρησιμοποοιούμενη μέθοδο ανάλυσης να
είναι δυνατόν να μετρώνται συγκεντρώσεις ίσες προς την παραμετρική τιμή
με πιστότητα 0,2 μονάδων pH και ακρίβεια 0,2 μονάδων pH.

Σημείωση 1 (*): Πιστότητα είναι το συστηματικό σφάλμα και είναι η διαφορά
μεταξύ της μέσης τιμής μεγάλου αριθμού επαναλαμβανόμενων
μετρήσεων και της πραγματικής τιμής.

Σημείωση 2 (*): Ακρίβεια είναι το τυχαίο σφάλμα και εκφράζεται συνήθως ως η
κανονική απόκλιση (εντός και μεταξύ μιας ομάδας) του φάσμα-
τος αποτελεσμάτων γύρω από το μέσο όρο. Αποδεκτή ακρίβεια
είναι η διπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση.

_____________

(*) Οι όροι αυτοί προσδιορίζονται περαιτέρω στο πρότυπο ISO
5725.

Σημείωση 3: Όριο ανίχνευσης είναι

— η τριπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση, εντός μιας ομά-
δας, ενός φυσικού δείγματος που περιέχει μικρή συγκέν-
τρωση της παραμέτρου
ή

— η πενταπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση, εντός μιας ομά-
δας, ενός τυφλού δείγματος.

Σημείωση 4: Η μέθοδος προσδιορίζει ολικά κυανιούχα άλατα κάθε μορφής.

Σημείωση 5: Η οξείδωση πραγματοποιείται για 10 λεπτά σε 100 °C με τη
χρησιμοποίηση υπερμαγγανικών αλάτων, σε όξινο περιβάλλον.

Σημείωση 6: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για κάθε επιμέρους
παρασιτοκτόνο και εξαρτώνται από το συγκεκριμένο παρασιτο-
κτόνο. Προς το παρόν, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να επι-
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τευχθεί το όριο ανίχνευσης για όλα τα παρασιτοκτόνα, αλλά τα
κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη του στόχου
αυτού.

Σημείωση 7: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιμέρους ουσίες
που ορίζονται στο 25 % της παραμετρικής τιμής του παραρτή-
ματος I.

Σημείωση 8: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιμέρους ουσίες
που ορίζονται στο 50 % της παραμετρικής τιμής του παραρτή-
ματος I.

3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Χρώμα

Οσμή

Γεύση

Συνολικός οργανικός άνθρακας

Θολότητα (σημείωση 1)

Σημείωση 1: Για την παρακολούθηση της θολότητας του επιεξεργασμένου
επιφανειακού νερού τα οριζόμενα χαρακτηριστικά επιδόσεων
οφείλουν να παρέχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα μέτρησης
συγκεντρώσεων ίσων προς την παραμετρική τιμή με πιστότητα
25 %, ακρίβεια 25 % και όριο ανίχνευσης 25 %.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγία 80/778/ΕΟΚ

Μεταγραφή 17.7.1982

Εφαρμογή 17.7.1985

Όλα τα κράτη μέλη εκτός της
Ισπανίας, της Πορτογαλίας και
των νέων Länder της Γερμανίας

Οδηγία 81/858/ΕΟΚ

(Προσαρμογή λόγω της προ-
σχώρησης της Ελλάδας)

Πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας

Ισπανία: μεταγραφή 1.1.1986

εφαρμογή 1.1.1986

Πορτογα-
λία:

μεταγραφή 1.1.1986

εφαρμογή 1.1.1989

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

Πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της
Φινλανδίας και της Σουηδίας

Αυστρία: μεταγραφή 1.1.1995

εφαρμογή 1.1.1995

Φινλανδία: μεταγραφή 1.1.1995

εφαρμογή 1.1.1995

Σουηδία: μεταγραφή 1.1.1995

εφαρμογή 1.1.1995

Οδηγία 91/692/ΕΟΚ

Άρθρα 1 έως 14 Εφαρμογή 31.12.1995

Άρθρο 15 Τροποποιημένο με ισχύ
από 1.1.1981

Τροποποιημένο με ισχύ από
1.1.1986

Τροποποιημένο με ισχύ από
1.1.1995

Άρθρο 16

Άρθρο 17 Παρεμβολή του άρθρου 17α

Άρθρο 18

Άρθρο 19 Τροποποιημένο Τροποποιημένο

Άρθρο 20

Άρθρο 21
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Παρούσα οδηγία Οδηγία 80/778/ΕΟΚ

Άρθρο 1 παράγραφος 1 Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2 —

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) Άρθρο 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2 —

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) —

Άρθρο 3 παράγραφος 3 —

Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 7 παράγραφος 6

Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 11

Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση —

Άρθρο 5 παράγραφος 3 —

Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 —

Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2 —

Άρθρο 7 παράγραφος 3 Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 4 —

Άρθρο 7 παράγραφος 5 Άρθρο 12 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφος 6 —

Άρθρο 8 —

Άρθρο 9 παράγραφος 1 Άρθρο 9 παράγραφος 1 και άρθρο 10 παράγρα-
φος 1

Άρθρο 9 παράγραφοι 2 έως 6 —

Άρθρο 9 παράγραφος 7 Άρθρο 9 παράγραφος 2 και άρθρο 10 παράγρα-
φος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 8 —

Άρθρο 10 Άρθρο 8

Άρθρο 11 παράγραφος 1 —

Άρθρο 11 παράγραφος 2 Άρθρο 13

Άρθρο 12 παράγραφος 1 Άρθρο 14

Άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο 15

Άρθρο 13 παράγραφος 1 —
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Παρούσα οδηγία Οδηγία 80/778/ΕΟΚ

Άρθρο 13 παράγραφοι 2 έως 5 Άρθρο 17 στοιχείο α) (παρεμβάλλεται με την
οδηγία 91/692/ΕΟΚ)

Άρθρο 14 Άρθρο 19

Άρθρο 15 Άρθρο 20

Άρθρο 16 —

Άρθρο 17 Άρθρο 18

Άρθρο 18 —

Άρθρο 19 Άρθρο 21

1998L0083— EL — 07.08.2009 — 002.001— 30



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


