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

►B Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Ιουλίου 1980

περί της ποιότητας του πόσιµου νερού

(80/778/ΕΟΚ)

(ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 11)

Τροποποιείται από:

Επίσηµη Εφηµερίδα

αριθ. σελίδα ηµεροµηνία

►M1 Οδηγία 81/858/EOK του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1981 L 319 19 7.11.1981

►M2 Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 23ης ∆εκεµβρίου 1991 L 377 48 31.12.1991

Τροποποιείται από:

►A1 Πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας L 302 23 15.11.1985

►A2 Πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουη-
δίας C 241 21 29.8.1994

(όπως προσαρµόστηκε από την απόφαση 95/1/ΕΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ
του Συµβουλίου) L 1 1 1.1.1995
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Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Ιουλίου 1980

περί της ποιότητας του πόσιµου νερού

(80/778/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοι-
νότητος, και συγκεκριµένα τα άρθρα 100 και 235,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη της Συνελεύσεως (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιµώντας:

ότι η σηµασία που έχει για την ανθρώπινη υγεία το πόσιµο νερό
καθιστά αναγκαία τη θέσπιση κανόνων ποιότητας, τους οποίους
πρέπει να πληροί αυτό το νερό·

ότι η ύπαρξη µιάς ανοµοιότητας µεταξύ των διατάξεων, που έχουν
ήδη εφαρµογή ή που βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας
στα διάφορα Κράτη Μέλη, όσον αφορά την ποιότητα του πόσι-
µου νερού, µπορεί να δηµιουργήσει άνισες συνθήκες ανταγωνι-
σµού και να υπάρξει, από αυτή την αιτία, µιά άµεση επίπτωση
στη λειτουργία της Κοινής Αγοράς και, ότι είναι σκόπιµο να
προχωρήσουµε, ως προς αυτόν τον τοµέα, στην προσέγγιση των
νοµοθεσιών, που προβλέπονται από το άρθρο 100 της συνθήκης·

ότι φαίνεται πως είναι αναγκαίο να συνδυασθεί αυτή η προσέγ-
γιση των νοµοθεσιών µε µιά πράξη της Κοινότητος, που θα απο-
βλέπει στην εκπλήρωση, χάρη σε µιά ευρύτερη κανονιστική
νοµοθεσία στον τοµέα του πόσιµου νερού, ενός από τους αντικει-
µενικούς σκοπούς της Κοινότητος στον τοµέα της βελτιώσεως
των συνθηκών ζωής, της αρµονικής αναπτύξεως των οικονοµικών
δραστηριοτήτων µέσα σ’ ολόκληρη την Κοινότητα και µιάς συνε-
χούς και ισορρόπου επεκτάσεως της οικονοµίας· ότι κατά συνέ-
πεια είναι σκόπιµο να προβλεφθούν βάσει αυτού, ορισµένες ειδι-
κές διατάξεις και ότι επειδή οι εξουσίες δράσεως που απαιτού-
νται για την περίπτωση δεν έχουν προβλεφθεί από τη συνθήκη,
είναι σκόπιµο να προσφύγουµε στο άρθρο 235 της συνθήκης·

ότι τα προγράµµατα δράσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο
θέµα περιβάλλον, που χρονολογούνται από το 1973 (3) και από το
1977 (4) προβλέπουν τον καθορισµό κανόνων, που έχουν εφαρ-
µογή στις τοξικές χηµικές ουσίες και στους βλαβερούς για την
υγεία µικροοργανισµούς που υπάρχουν στο πόσιµο νερό, καθώς
επίσης και τον καθορισµό των φυσικών, χηµικών και βιολογικών
παραµέτρων, που αντιστοιχούν στις διάφορες χρήσεις των νερών
και ιδίως του πόσιµου νερού·

ότι για τα φυσικά µεταλλικά νερά αντιµετωπίζεται ένα ιδιαίτερο
καθεστώς, και γι’ αυτό πρέπει να αποκλεισθούν από το πεδίο
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας τα ιαµατικά νερά καθώς επίσης
και ορισµένα νερά, που χρησιµοποιούνται στις βιοµηχανίες τρο-
φίµων, όταν αυτή η χρησιµοποίηση δεν είναι επιβλαβής για τη
δηµόσια υγεία·

(1) ΕΕ αριθ. Α 28 της 9.2.1976. σ. 27.
(2) ΕΕ αριθ. Α 131 της 12.6.1976, σ. 13.
(3) ΕΕ αριθ. Α 112 της 20.12.1973, σ. 1.
(4) ΕΕ αριθ. Α 69 της 11.6.1970, σ. 1.
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ότι µε την οδηγία αριθ. 75/440/ΕΟΚ (1), το Συµβούλιο θέσπισε
ήδη τους κανόνες για τα επιφανειακά νερά που προορίζονται για
την παραγωγή πόσιµου νερού·

ότι οι τιµές που έχουν ορισθεί για ορισµένες παραµέτρους πρέπει
να είναι κατώτερες ή ίσες από/µε µιά ανώτατη παραδεκτή
συγκέντρωση·

ότι για το πόσιµο νερό που έχει υποστεί κατεργασία αποσκλη-
ρύνσεως οι τιµές που έχουν καθορισθεί για ορισµένες παραµέ-
τρους πρέπει να είναι ίσες ή ανώτερες µε / από µία κατώτατη
απαιτούµενη συγκέντρωση·

ότι οι τιµές που αντιστοιχούν σε ένα ενδεικτικό επίπεδο πρέπει
να θεωρούνται ως ικανοποιητικές·

ότι είναι σκόπιµο, επειδή η παρασκευή του πόσιµου νερού µπο-
ρεί να απαιτήσει τη χρησιµοποίηση ορισµένων ουσιών, να ρυθµι-
στεί κανονιστικά η χρησιµοποίηση των ουσιών αυτών, προκειµέ-
νου να αποφευχθούν τυχόν επιβλαβείς συνέπειες για τη δηµόσια
υγεία οφειλόµενες σε υπερβολικές ποσότητες αυτών των ουσιών·

ότι, προκειµένου να επιτευχθεί κάποια ευελιξία στην εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας, πρέπει να εξουσιοδοτηθούν τα Κράτη
Μέλη για να προβλέπουν, υπό ορισµένους όρους, παρεκκλίσεις
από την παρούσα οδηγία, ιδίως αν πρόκειται να ληφθούν υπόψη
ειδικές περιπτώσεις·

ότι, προκειµένου να γίνει επαλήθευση των τιµών των συγκεντρώ-
σεων για τις διάφορες παραµέτρους, είναι σκόπιµο να γίνει πρό-
βλεψη, ώστε τα Κράτη Μέλη να µπορούν να λαµβάνουν µέτρα
που θα είναι αναγκαία για να ασκείται ένας τακτικός έλεγχος της
ποιότητος του πόσιµου νερού·

ότι τόσο η επιστηµονική όσο και η τεχνική πρόοδος απαιτούν
µιά γρήγορη προσαρµογή των αναλυτικών µεθόδων αναφοράς της
παρούσας οδηγίας και ότι για να διευκολυνθεί η λήψη µέτρων
που είναι αναγκαία γι’ αυτό το σκοπό είναι σκόπιµο να γίνει
πρόβλεψη µιάς διαδικασίας που θα αποκαθιστά στενή συνεργασία
µεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής µέσα στο πλαίσιο
µιάς επιτροπής για την προσαρµογή τόσο στην επιστηµονική όσο
και στην τεχνική πρόοδο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία αφορά τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να
ανταποκρίνεται η ποιότητα του πόσιµου νερού.

Άρθρο 2

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοούνται ως πόσιµο νερό
όλα τα νερά που χρησιµοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό είτε χωρίς
προηγούµενη κατεργασία είτε ύστερα από κατεργασία, όποια και
αν είναι η προέλευσή τους δηλαδή:
— είτε πρόκειται για νερά που παραδίδονται στην κατανάλωση,
— είτε πρόκειται 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 προορίζο-
νται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και

— που επηρεάζουν τον τελικό βαθµό υγιεινότητος των τρο-
φίµων.

(1) ΕΕ αριθ. Ν 194 της 25.7.1975, σ. 34.



1980L0778 — EL — 01.01.1995 — 001.001 — 4

▼B
Άρθρο 3

’Οσον αφορά τα νερά που προβλέπονται στο άρθρο 2, δεύτερη
παύλα, τα Κράτη Μέλη εφαρµόζουν τις τιµές για τις τοξικές και
µικροβιολογικές παραµέτρους που προβλέπονται στους πίνακες ∆
και Ε, αντίστοιχα, του παραρτήµατος I, καθώς επίσης και τις
τιµές των άλλων παραµέτρων, που θεωρούνται από τις αρµόδιες
κρατικές αρχές ως ικανές να επηρεάσουν τον τελικό βαθµό υγιει-
νότητος των τροφίµων.

Άρθρο 4

1. Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρµογή:

α) στα φυσικά µεταλλικά νερά που είναι αναγνωρισµένα ή έχουν
ορισθεί σαν τέτοια από τις αρµόδιες κρατικές αρχές.

β) στα ιαµατικά νερά που έχουν αναγνωρισθεί σαν τέτοια από τις
αρµόδιες κρατικές αρχές.

2. Τα Κράτη Μέλη δεν µπορούν να απαγορεύσουν ή να εµποδί-
σουν τη διάθεση στην αγορά τροφίµων, για λόγους που αφορούν
την ποιότητα των χρησιµοποιηθέντων νερών, αν η ποιότητα των
χρησιµοποιηθέντων νερών ανταποκρίνεται στην παρούσα οδηγία,
υπό τον όρο ότι αυτή η διάθεση στην αγορά δεν θα συνεπάγεται
κινδύνους για τη δηµόσια υγεία.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη των ειδικών
διατάξεων που περιλαµβάνονται σε άλλες κοινοτικές κανονιστι-
κές ρυθµίσεις.

Άρθρο 6

1. Τα Κράτη Μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή:
— τις απαραίτητες πληροφορίες, στο επίπεδο των βιοµηχανικών

τοµέων, για τους οποίους οι αρµόδιες κρατικές αρχές κρίνουν
ότι ο βαθµός υγιεινότητος του τελικού προϊόντος, µε την
έννοια του άρθρου 2, δεν έχει εξασφαλισθεί από την ποιότητα
του χρησιµοποιηθέντος νερού.

— τις εθνικές τιµές παραµέτρων άλλων από τις τοξικές και
µικροβιολογικές που προβλέπονται στο άρθρο 3.

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε εξέταση αυτών των πληροφοριών
και, στην ανάγκη, λαβαίνει τα κατάλληλα µέτρα. Συντάσσει
περιοδικά µία έκθεση συνθετικού χαρακτήρα, για να τεθεί υπόψη
των Κρατών Μελών.

Άρθρο 7

1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν τις τιµές που έχουν εφαρµογή στο
πόσιµο νερό για τις παραµέτρους που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα I.

2. ’Οσον αφορά τις παραµέτρους για τις οποίες δεν αναφέρεται
καµµιά τιµή στο παράρτηµα I, τα Κράτη Μέλη µπορούν να µην
ορίσουν τιµές, σε εφαρµογή της παραγράφου 1, ενόσω δεν έχουν
καθορισθεί από το Συµβούλιο.

3. ’Οσον αφορά τις παραµέτρους που περιλαµβάνονται στους
πίνακες Α, Β, Γ, ∆ και Ε του παραρτήµατος I:
— οι τιµές που θα ορισθούν από τα Κράτη Μέλη πρέπει να είναι

κατώτερες ή ίσες µε τις τιµές που περιλαµβάνονται κάτω από
τη στήλη µε τίτλο «Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση».

— για τον καθορισµό των τιµών τα Κράτη Μέλη προϊδεάζονται
από αυτές που περιλαµβάνονται κάτω από τη στήλη µε τίτλο
«Ενδεικτικό επίπεδο».

4. ’Οσον αφορά τις παραµέτρους που περιλαµβάνονται στον
πίνακα ΣΤ του παραρτήµατος I, οι τιµές που θα καθορισθούν από
τα Κράτη Μέλη πρέπει να είναι ανώτερες ή ίσες µε τις τιµές που
περιλαµβάνονται στη στήλη µε τίτλο «Κατώτατη απαιτούµενη
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συγκέντρωση» για τα νερά που προβλέπονται στο άρθρο 2, πρώτη
παύλα και που έχουν υποστεί κατεργασία αποσκληρύνσεως.

5. Η ερµηνεία των τιµών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα
I πρέπει να γίνει λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις.

6. Τα Κράτη Μέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε το
πόσιµο νερό να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις απαιτήσεις που
προδιαγράφονται στο παράρτηµα I.

Άρθρο 8

Τα Κράτη Μέλη λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε κάθε
ουσία που χρησιµοποιείται κατά την παρασκευή του πόσιµου
νερού να µη ξαναβρίσκεται µέσα στα νερά που τίθενται στη
διάθεση του καταναλωτού σε συγκεντρώσεις ανώτερες από τις
ανώτατες παραδεκτές συγκεντρώσεις που αφορούν αυτές τις
ουσίες και να µη µπορεί να επιφέρει άµεσα ή έµµεσα, έναν
κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.

Άρθρο 9

1. Τα Κράτη Μέλη µπορούν να προβλέψουν παρεκκλίσεις από
την παρούσα οδηγία για να αντιµετωπίσουν:

α) συνθήκες που έχουν σχέση µε τη φύση και µε τη µορφολογία
του εδάφους στην περιοχή η οποία τροφοδοτεί την υπό εξέ-
ταση πηγή.

’Οταν ένα Κράτος Μέλος αποφασίζει µια τέτοια παρέκκλιση,
ενηµερώνει γι’ αυτό την Επιτροπή µέσα στους δύο µήνες που
ακολουθούν την απόφασή του προσδιορίζοντας τους λόγους
που υπαγόρευσαν την παρέκκλιση.

β) συνθήκες που έχουν σχέση µε εξαιρετικά µετεωρολογικά φαι-
νόµενα.

’Οταν ένα Κράτος Μέλος αποφασίζει µια τέτοια παρέκκλιση,
ενηµερώνει γι’ αυτό την Επιτροπή µέσα στις δεκαπέντε ηµέ-
ρες που ακολουθούν την απόφασή του προσδιορίζοντας τους
λόγους και τη διάρκεια της παρεκκλίσεως.

2. Τα Κράτη Μέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τις παρεκ-
κλίσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο 1 µόνο
εφόσον αυτές αφορούν µια ύδρευση τουλάχιστον ίση µε 1 000
κυβικά µέτρα ηµερησίως ή πληθυσµό τουλάχιστον ίσο µε 5 000
κατοίκους.

3. Οι παρεκκλίσεις που θα γίνουν δυνάµει του παρόντος άρθ-
ρου δεν µπορούν να αφορούν, σε καµιά περίπτωση, τους τοξικούς
και µικροβιολογικούς παράγοντες ούτε και να συνεπάγονται κίν-
δυνο για τη δηµόσια υγεία.

Άρθρο 10

1. Σε περίπτωση σοβαρών ατυχηµάτων, οι αρµόδιες κρατικές
υπηρεσίες µπορούν να επιτρέψουν, για χρονική περίοδο που θα
είναι περιορισµένη και µέχρι µια ανώτατη τιµή που θα καθορί-
σουν, την υπέρβαση των ανώτατων παραδεκτών συγκεντρώσεων
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I, στο µέτρο στο οποίο µια
τέτοια υπέρβαση δεν θα παρουσίαζε κανένα απαράδεκτο κίνδυνο
για τη δηµόσια υγεία και εκεί όπου η τροφοδοσία µε πόσιµο νερό
δεν µπορεί να εξασφαλισθεί µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

2. Υπό την επιφύλαξη της εφαρµογής της οδηγίας αριθ. 75/440/
ΕΟΚ, και ιδίως, του άρθρου 4, παράγραφος 3, όταν ένα Κράτος
Μέλος είναι αναγκασµένο, για την τροφοδότησή του µε πόσιµο
νερό, να καταφύγει σε επιφανειακό νερό, το οποίο δεν πληροί τις
επιβαλλόµενες συγκεντρώσεις της κατηγορίας νερού Α3 κατά
την έννοια του άρθρου 2 της εν λόγω οδηγίας, και δεν µπορεί να
αντιµετωπίσει µια κατάλληλη κατεργασία για να εξασφαλίσει
πόσιµο νερό της ποιότητας που καθορίζεται από την παρούσα
οδηγία, αυτό το Κράτος Μέλος µπορεί να επιτρέψει, για µια
περιορισµένη χρονική περίοδο και µέχρι µια επιτρεπόµενη ανώ-
τατη τιµή που θα καθορίσει, την υπέρβαση των ανώτατων παρα-
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δεκτών συγκεντρώσεων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I,
στο µέτρο που αυτή η υπέρβαση δεν παρουσιάζει κανέναν απαρά-
δεκτο κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.

3. Τα Κράτη Μέλη που καταφεύγουν στις παρεκκλίσεις που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο ενηµερώνουν γι’ αυτές αµέσως
την Επιτροπή αναφέροντας τους λόγους και την πιθανολογούµενη
διάρκεια αυτών των παρεκκλίσεων.

Άρθρο 11

Τα Κράτη Μέλη µεριµνούν όπως η εφαρµογή των διατάξεων για
τη λήψη µέτρων δυνάµει της παρούσας οδηγίας να µην έχει σαν
συνέπεια από τη µια µεριά να επιτραπεί, άµεσα ή έµµεσα, η
υποβάθµιση της υπάρχουσας ποιότητας του πόσιµου νερού και
από την άλλη µεριά την αύξηση της ρυπάνσεως των νερών που
προορίζονται για την παραγωγή πόσιµου νερού.

Άρθρο 12

1. Τα Κράτη Μέλη παίρνουν όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµέ-
νου να γίνεται τακτικός έλεγχος της ποιότητος του πόσιµου
νερού.

2. Αυτοί οι έλεγχοι αφορούν όλα τα είδη πόσιµου νερού, στο
σηµείο που τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών, προκειµένου
να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που προδια-
γράφονται στο παράρτηµα I.

3. Οι τόποι λήψεως των δειγµάτων καθορίζονται από τις αρµό-
διες κρατικές αρχές.

4. Για την πραγµατοποίηση των ελέγχων, τα Κράτη Μέλη
συµµορφώνονται µε το παράρτηµα II.

5. Τα Κράτη Μέλη χρησιµοποιούν στο µέτρο του δυνατού τις
αναλυτικές µεθόδους αναφοράς που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα III.

Τα εργαστήρια που χρησιµοποιούν άλλες µεθόδους πρέπει να
βεβαιώνονται ότι αυτές οδηγούν σε αποτελέσµατα ισοδύναµα ή
συγκρίσιµα µε αυτά που λαµβάνονται µε τις µεθόδους που αναφέ-
ρονται στο παράρτηµα III.

Άρθρο 13

Οι τροποποιήσεις οι αναγκαίες για την προσαρµογή των αναλυ-
τικών µεθόδων αναφοράς που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα III
στην πρόοδο τόσο την επιστηµονική όσο και την τεχνική, θεσπί-
ζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15.

Άρθρο 14

α) Συγκροτείται Επιτροπή για την Προσαρµογή στην Πρόοδο
την Επιστηµονική και την Τεχνική, που αποκαλείται στην
συνέχεια «επιτροπή», και απαρτίζεται από αντιπροσώπους των
Κρατών Μελών, προεδρεύεται δε από έναν αντιπρόσωπο της
Επιτροπής της Κοινότητος.

β) Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 15

1. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία που
καθορίζεται στο παρόν άρθρο, η επιτροπή συγκαλείται από τον
πρόεδρό της, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα από
αίτηση του αντιπροσώπου ενός Κράτους Μέλους.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής της Κοινότητος υποβάλλει
στην επιτροπή ένα σχέδιο των ληπτέων µέτρων. Η επιτροπή
αποφαίνεται πάνω σ’ αυτό το σχέδιο µέσα σε ένα χρονικό
διάστηµα που ο πρόεδρος µπορεί να καθορίσει συναρτήσει του
επείγοντος του υπό εξέταση θέµατος. Η απόφαση λαµβάνεται µε
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πλειοψηφία ►A2 62 ◄ ψήφων και οι ψήφοι αυτοί των Κρατών
Μελών σταθµίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγρα-
φος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει.

3. α) Η Επιτροπή της Κοινότητος θεσπίζει τα προβλεπόµενα
µέτρα, όταν αυτά είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επι-
τροπής.

β) ’Οταν τα αντιµετωπιζόµενα µέτρα δεν είναι σύµφωνα µε τη
γνώµη της επιτροπής, ή σε περίπτωση ελλείψεως γνώµης, η
Επιτροπή της Κοινότητος υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση
στο Συµβούλιο µια πρόταση σχετική µε τα ληπτέα µέτρα.
Το Συµβούλιο αποφαίνεται µε ειδική πλειοψηφία.

γ) Αν κατά τη λήξη µιας προθεσµίας τριών µηνών από την
ηµεροµηνία που επελήφθη το Συµβούλιο, τούτο δεν έχει
αποφανθεί, τα προτεινόµενα µέτρα αποφασίζονται από την
Επιτροπή.

Άρθρο 16

Τα Κράτη Μέλη µπορούν να θεσπίζουν σχετικά µε τα νερά που
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, αυστηρότερες διατά-
ξεις από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 4, παράγραφος 2.

Άρθρο 17

Τα Κράτη Μέλη µπορούν να θεσπίσουν ιδιαίτερες διατάξεις για
τις ενδείξεις — τόσο πάνω στις συσκευασίες ή τις ετικέττες όσο
και κατά τη διαφήµιση — τις σχετικές µε την καταλληλότητα
πόσιµου νερού που προορίζεται για βρέφη. Αυτές οι διατάξεις
µπορούν επίσης να αναφέρονται στις ιδιότητες του νερού που
δικαιολογούν τη χρησιµοποίηση των ανωτέρω ενδείξεων.

Τα Κράτη Μέλη που έχουν την πρόθεση να λάβουν τέτοια µέτρα
ενηµερώνουν γι’ αυτά προηγουµένως τα άλλα Κράτη Μέλη και
την Επιτροπή.

▼M2

Άρθρο 17α

Κάθε τρία χρόνια, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή
πληροφορίες για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας µέσω µιας
τοµειακής έκθεσης η οποία καλύπτει και τις άλλες σχετικές κοι-
νοτικές οδηγίες. Η έκθεση αυτή καταρτίζεται βάσει ερωτηµατο-
λόγιου ή σχεδιαγραµµάτος το οποίο καταρτίζει η Επιτροπή µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 91/692/
ΕΟΚ (1). Το ερωτηµατολόγιο ή το σχεδιάγραµµα αυτό αποστέλε-
ται στα κράτη µέλη έξι µήνες πριν από την έναρξη της περίοδου
που καλύπτει η έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή
εντός εννέα µηνών από τη λήξη της τριετίας την οποία καλύπτει.

Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από 1993 µέχρι και 1995.

Εντός εννέα µηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών
µελών, η Επιτροπή δηµοσιεύει µια κοινοτική έκθεση για την
εφαρµογή της οδηγίας.

▼B

Άρθρο 18

1. Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστι-
κές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συµ-
µορφωθούν µε την παρούσα οδηγία και µε τα παραρτήµατά της
µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο έτων από την ηµεροµηνία γνωστο-
ποιήσεως. Ενηµερώνουν αµέσως περί τούτου την Επιτροπή.

(1) ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 48.
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2. Τα Κράτη Μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο
των βασικών διατάξεων του εσωτερικού τους δικαίου που υιοθε-
τούν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 19

Τα Κράτη Μέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε η ποιότητα
του πόσιµου νερού να ανταποκριθεί στην παρούσα οδηγία µέσα
σε χρονική προθεσµία πέντε έτων από την ηµεροµηνία της
γνωστοποιήσεως.

Άρθρο 20

Τα Κράτη Μέλη µπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για
πληθυσµιακά σύνολα γεωγραφικά περιορισµένα, να υποβάλουν
στην Επιτροπή µια ειδική αίτηση ζητώντας µια πρόσθετη προθε-
σµία για την τήρηση του παραρτήµατος I.

Αυτή η αίτηση, µε κατάλληλη τεκµηρίωση, θα πρέπει να αναφέ-
ρει τις δυσχέρειες που αντιµετωπίζονται και θα πρέπει να προτεί-
νει ένα πρόγραµµα ενεργειών, συνοδευόµενο από ένα χρονοδιά-
γραµµα, για τη βελτίωση της ποιότητος του πόσιµου νερού.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τα προγράµµατα ενεργειών, συµπεριλαµ-
βανοµένων και των χρονοδιαγραµµάτων. Σε περίπτωση διαφωνίας
µε το Κράτος Μέλος που αφορά το θέµα, θα υποβάλει στο Συµ-
βούλιο, για τα στοιχεία αυτά, κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 21

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη.
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Παράµετροι
Έκφραση των

αποτελε-
σµάτων (1)

Ενδεικ-
τικό

επίπεδο

Ανώτατη παρα-
δεκτή

συγκέντρωση
Παρατηρήσεις

Παράµετροι
Έκφραση

των αποτελε-
σµάτων

Ενδεικτικό
επίπεδο

Ανώτατη παρα-
δεκτή

συγκέντρωση
Παρατηρήσεις

ΠΑPΑPΤHΜΑ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Α. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

1 Χρώµα mg/l κλίµακα
Pt/Co

1 20

2 Θολε-
ρότητα

mg/l SiO2 1 10

µονάδες Jack-
son

0,4 4 — Μέτρηση που έχει αντι-
κατασταθεί σε µερικές
περιπτώσεις από αυτή
της διαύγειας υπολογιζο -
µένης σε µέτρα µε το
δίσκο του Secchi:

Ενδεικτικό επίπεδο : 6 m

Ανώτατη παραδεκτή
συγκέντρωση : 2 m

3 Οσµή Ποσοστό δια-
λύσεως

0 2 µέχρι 12 °C
3 µέχρι 25 °C

— Να γίνει συσχέτιση µε
τις δοκιµασίες γεύσεως .

4 Γεύση Ποσοστό δια-
λύσεως

0 2 µέχρι 12 °C
3 µέχρι 25 °C

— Να γίνει συσχέτιση µε
τις δοκιµασίες οσµής .

(1) Αν ένα Κράτος Μέλος, βασιζόµενο στην οδηγία αριθ. 71/354/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε τελευταία,
χρησιµοποιήσει, στη δική του νοµοθεσία που θεσπίζεται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, µονάδες
µετρήσεως που είναι διάφορες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτηµα αυτό, οι αναγραφόµενες τιµές
πρέπει να έχουν τον ίδιο βαθµό ακρίβειας.

Β. ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (σε σχέση µε τη φυσική σύσταση των νερών)

5 Θερµοκρα -
σία

°C 12 25

6 Συγκέντρωση
σε ιόντα
υδρογόνου

Μονάδα pH 6,5 ≤ pH
≤ 8,5

— Το νερό δεν πρέπει να
είναι δραστικό .

— Οι τιµές του pH δεν
έχουν εφαρµογή στα
συσκευασµένα νερά .

— Ανώτατη παραδεκτή τιµή:
9,5.

7 Αγωγι-
µότητα

µS cm−1 έως
20 °C

400 — Σε αντιστοιχία µε την
µεταλλικότητα των
νερών .

— Τιµές που αντιστοιχούν
στην ειδική αντίσταση σε
ohm/cm: 2 500.

8 Χλώριο mg/l Cl 25 — Κατά προσέγγιση
συγκέντρωση πάνω από
την οποία υπάρχει κίνδυ-
νος να προκληθούν συνέ-
πειες : 200 mg/l.
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Παράµετροι
Έκφραση

των αποτελε-
σµάτων

Ενδεικτικό
επίπεδο

Ανώτατη παρα-
δεκτή

συγκέντρωση
Παρατηρήσεις

9 Θειϊκά mg/l SO4 25 250

10 Πυρίτιο mg/l SiO2 — Βλ. άρθρο 8.

11 Ασβέστιο mg/l Ca 100

12 Μαγνήσιο mg/l Mg 30 50

13 Νάτριο mg/l Na 20 175
(από το 1984
και µε ελάχι-
στο ποσοστό
ανταποκρινο -
µένων δειγ-
µάτων 90 %)

150
(από το 1987
και µε ελάχι-
στο ποσοστό
ανταποκρινο -
µένων δειγ-
µάτων 80 %)

(αυτά τα ποσο -
στά θα υπολο-
γίζονται για
µία χρονική
περίοδο
αναγωγής 3
ετών)

— Οι τιµές αυτής της παρα-
µέτρου βασίζονται στις
εισηγήσεις µιάς Οµάδας
Εργασίας του Παγκό-
σµιου Οργανισµού
Υγείας (Χάγη, Μάϊος
1978), που αφορούν µία
προοδευτική µείωση της
συνολικής παρούσας
ηµερήσιας προσλήψεως
σε χλωριούχο νάτριο στα
6 γραµµ.

— Η Επιτροπή θα υποβάλει
στο Συµβούλιο από την
1η Ιανουαρίου 1984 εκθέ-
σεις σχετικά µε την εξέ-
λιξη που σηµειώνεται
στο θέµα της συνολικής
ηµερήσιας προσλήψεως
χλωριούχου νατρίου από
τον πληθυσµό.

— Σ’ αυτές τις εκθέσεις η
Επιτροπή θα εξετάζει
κατά πόσο η µέγιστη
παραδεκτή συγκέντρωση
των 120 mg/l που αναφέ-
ρεται από την Οµάδα
Εργασίας του ΠΟΥ είναι
αναγκαία για να επιτευ -
χθεί ένα ικανοποιητικό
επίπεδο για τη συνολική
πρόσληψη του χλωριού-
χου νατρίου και θα προ-
τείνει , αν είναι ανάγκη,
στο Συµβούλιο µιά νέα
τιµή ανώτατης παρα-
δεκτής συγκεντρώσεως
για το νάτριο και µιά
προθεσµία για να επιτευ -
χθεί αυτή η τιµή.

— Η Επιτροπή θα υποβάλει
στο Συµβούλιο , πριν από
την 1η Ιανουαρίου 1984,
µιά έκθεση σχετικά µε το
κατά πόσο η περίοδος
αναφοράς των 3 ετών η
σχετική µε τον υπολογι -
σµό των ποσοστιαίων
εκατοστών είναι ή όχι
επιστηµονικά τεκµηριω -
µένη.

14 Κάλιο mg/l K 10 12

15 Αργίλιο mg/l Al 0,05 0,2

16 Ολική
σκληρότητα

— Βλ. πίνακα ΣΤ.



1980L0778 — EL — 01.01.1995 — 001.001 — 11

▼B

Παράµετροι
Έκφραση

των αποτελε-
σµάτων

Ενδεικτικό
επίπεδο

Ανώτατη παρα-
δεκτή

συγκέντρωση
Παρατηρήσεις

Παράµετροι
Έκφραση

των αποτελε-
σµάτων (1)

Ενδεικτικό
επίπεδο

Ανώτατη
παραδεκτή

συγκέντρωση
Παρατηρήσεις

17 Ξηρό υπό-
λειµµα

mg/l
ύστερα από
ξήρανση
στους
180 °C

1 500

18 ∆ιαλελυ-
µένο οξυ-
γόνο

% O2 κορε -
σµού

— Τιµή κορεσµού > 75 %
εκτός των υπογείων
νερών .

19 Ελεύθερο
διοξείδιο
του άνθρα-
κος

mg/l CO2 — Το νερό δεν πρέπει να
είναι δραστικό .

Γ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (υπερβολικές ποσότη-
τες) (1)

20 Νιτρικά mg/l NO3 25 50

21 Νιτρώδη mg/l NO2 0,1

22 Αµµώνιο mg/l NH4 0,05 0,5

23 Άζωτο Kjeldahl
(N από NO2 και
NO3 εξαιρού -
νται)

µg/l N ά

24 Οξειδωσι-
µότης (K Mn
O4)

mg/l O2 2 5 — Μέτρηση που γίνεται
εν θερµώ , και σε
όξινο περιβάλλον .

25 Ολικός οργα -
νικός άνθραξ
(TOC)

mg/l C — Κάθε αιτία αυξήσεως
των συνήθων
συγκεντρώσεων πρέ-
πει να ερευνάται .

26 Υδρόθειο µg/l S µη ανιχνεύ-
σιµο οργα -
νοληπτικά

27 Ύλες που
εκχυλίζονται
µε χλωροφόρ -
µιο

Ξηρό υπό-
λειµµα mg/l

0,1

28 Υδρογονάνθ -
ρακες διαλελυ-
µένοι ή εν
γαλακτώµατι
(µετά από
εκχύλιση µε
αιθέρα ). Ορυ-
κτέλαια

µg/l 10

29 Φαινόλαι
(αριθµός φαι-
νόλης)

µg/l
C6H5OH

0,5 — Με εξαίρεση τις
φυσικές φαινόλες
που δεν αντιδρούν µε
χλώριο.

30 Βόριο µg/l B 1 000

31 Επιφανειοδρα -
στικοί παράγο-
ντες (αντι-
δρώντες στο

µg/l (lauryl
sulfate)

200
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Παράµετροι
Έκφραση

των αποτελε-
σµάτων (1)

Ενδεικτικό
επίπεδο

Ανώτατη
παραδεκτή

συγκέντρωση
Παρατηρήσεις

κυανούν του
µεθυλενίου )

32 Άλλες οργα -
νοχλωριούχες
ενώσεις που
δεν υπάγονται
στην παράµε-
τρο No 55

µg/l 1 — Η συγκέντρωση σε
αλογόνα πρέπει να
ελαττωθεί όσο γίνε-
ται περισσότερο .

33 Σίδηρος µg/l Fe 50 200

34 Μαγγάνιο µg/l Mn 20 50

35 Χαλκός µg/l Cu 100

— στην έξοδο
των εγκατα-
στάσεων
αντλήσεως
και/ή παρα-
σκευής και
των βοηθη -
τικών αυτών

— Πάνω από 3 000 µg/l
µπορεί να εµφανι-
σθούν στυπτικές γεύ-
σεις , χρώσεις και
διαβρώσεις .

3 000

— ύστερα από
12 ωρών
ηρεµία στις
σωληνώσεις
και στο
σηµείο της
θέσεως του
στη διάθεση
του κατα-
ναλωτού

36 Ψευδάργυρος µg/l Zn 100

— στην έξοδο
των εγκατα-
στάσεων
αντλήσεως
και/ή παρα-
σκευής και
των βοηθη -
τικών αυτών

— Πάνω από 5 000 µg/l
µπορεί να εµφανι-
σθούν στυπτικές γεύ-
σεις , οπαλλισµός και
κοκκώδες απόθεµα .

5 000

— ύστερα από
12 ωρών
ηρεµία στις
σωληνώσεις
και στο
σηµείο της
θέσεώς του
στη διάθεση
του κατα-
ναλωτού

37 Φωσφόρος µg/l P2O5 400 5 000

38 Φθόριο mg/l F — Ανώτατη παραδεκτή
συγκέντρωση που
ποικίλλει ανάλογα µε
τη µέση θερµοκρα -
σία της υπό εξέταση
γεωγραφικής
περιοχής .
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Παράµετροι
Έκφραση

των αποτελε-
σµάτων (1)

Ενδεικτικό
επίπεδο

Ανώτατη
παραδεκτή

συγκέντρωση
Παρατηρήσεις

Παράµετροι
Έκφραση

των αποτελε-
σµάτων

Ενδεικ-
τικό

επίπεδο

Ανώτατη
παραδεκτή

συγκέντρωση
Παρατηρήσεις

8 — 12 °C 1 500

25 — 30 °C 700

39 Κοβάλτιο µg/l Co

40 Ύλες εν
αιωρήσει

Απουσία

41 Χλώριο υπο-
λειµµατικό

µg/l Cl — Βλ. άρθρο 8.

42 Βάριο µg/l Ba 100

43 Άργυρος µg/l Ag 10 Αν, σε κάποια εξαιρε -
τική περίπτωση γίνει όχι
συστηµατική χρήση του
αργύρου για την κατερ-
γασία των νερών , µιά
τιµή ανώτατης παρα-
δεκτής συγκεντρώσεως
ίση µε 80 µg/l µπορεί να
γίνει δεκτή.

(1) Μερικές από αυτές τις ουσίες µπορούν και να είναι τοξικές όταν είναι παρούσες σε πολύ µεγάλες
ποσότητες.

∆. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

44 Αρσενικό µg/l As 50

45 Βηρύλλιο µg/l Be

46 Κάδµιο µg/l Cd 5

47 Κυανιούχα
άλατα

µg/l CN 50

48 Χρώµιο µg/l Cr 50

49 Υδράργυρος µg/l Hg 1

50 Νικέλιο µg/l Ni 50

51 Μόλυβδος µg/l Pb 50

(στο τρεχού -
µενο νερό )

Σε περίπτωση διοχετεύσεως του
νερού µέσα από µόλυβδο , η
περιεκτικότητα σε µόλυβδο δεν
θα πρέπει να είναι ανώτερη των
50 µg/l σε ένα δείγµα που θα
ληφθεί ύστερα από ροή . Αν το
δείγµα ληφθεί αµέσως ή µετά
από ροή και αν η περιεκτι -
κότητα σε µόλυβδο υπερβαίνει
συχνά ή αισθητά τα 100 µg/l, θα
πρέπει να ληφθούν τα
κατάλληλα µέτρα για να ελαττ-
ωθούν οι κίνδυνοι εκθέσεως των
καταναλωτών στον µόλυβδο .

52 Αντιµόνιο µg/l Sb 10

53 Σελήνιο µg/l Se 10

54 Βανάδιο µg/l V

55 Παρασιτοκτό -
και εξοµοιού -
µενα προϊόντα :

µg/l Ως παρασιτοκτόνα και εξοµοιού -
µενα προϊόντα νοούνται :
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Παράµετροι
Έκφραση

των αποτελε-
σµάτων

Ενδεικ-
τικό

επίπεδο

Ανώτατη
παραδεκτή

συγκέντρωση
Παρατηρήσεις

Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση

Παράµετροι
Αποτελέσµατα:
όγκος του δείγ-
µατος (σε ml)

Ενδεικτικό
επίπεδο Μέθοδος των διηθη-

τικών µεµβρανών

Μέθοδος των
πολλαπλών σωλήνων

(NPP)

— ανά
µεµονω -
µένη ουσία

0,1 — τα εντοµοκτόνα :

— οργανοχλωριούχες ενώ-
σεις µεγάλου χρόνου
ζωής

— οργανοφωσφορικά
— carbamates

— Συνολικά 0,5 — ζιζανιοκτόνα
— µυκητοκτόνα
— τα PCB και PCT

56 Αρωµατικοί
πολυκυκλικοί
υδρογονάνθρα -
κες

µg/l 0,2 — ουσίες αναγωγής:
— φθοριοανθένιο
— βενζο -3,4 φθοριοανθένιο
— βενζο -11,12 φθοριοανθέ -

νιο
— βενζο -3,4 πυρένιο
— βενζο -1,12 πυρηλένιο
— ινδενο (1, 2, 3 — cd)

πυρένιο

Ε. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

57 Ολικά κολο-
βακτη-
ριοειδή (1)

100 — 0 NPP < 1

58 Κολοβακτη -
ριοειδή
κοπράνων

100 — 0 NPP < 1

59 Στρεπτόκοκκοι
κοπράνων

100 — 0 NPP < 1

60 Κλωστρίδια
αναγωγικά
θειωδών
αλάτων

20 — — NPP ≤ 1

Τα νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση δεν πρέπει να περιέχουν παθογόνους οργανισµούς.

Προκειµένου να συµπληρωθεί, ανάλογα µε τις ανάγκες, η µικροβιολογική εξέταση του πόσιµου νερού,
είναι σκόπιµο να ερευνηθούν, εκτός από τα βακτήρια που περιλαµβάνονται στον πίνακα Ε, και τα παθογόνα
βακτήρια και ιδίως:

— οι σαλµονέλλες,

— οι παθογόνοι σταφυλόκοκκοι,

— οι βακτηριοφάγοι των κοπράνων,

— οι ιοί των εντέρων·

εξάλλου, αυτά τα νερά δεν πρέπει να περιέχουν:

— ούτε παρασιτικούς οργανισµούς,

— ούτε φύκη,

— ούτε άλλα µορφοποιηµένα στοιχεία (ζωάρια).

(1) Υπό τον όρο πως θα εξετασθεί ένας ικανός αριθµός δειγµάτων (95 % συµφώνων αποτελεσµάτων).
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Παράµετροι

Αποτελέ-
σµατα:
όγκος

του δείγ-
µατος (σε

ml)

Ενδεικ-
τικό

επίπεδο

Ανώτατη
παραδεκτή

συγκέντρωση
Παρατηρήσεις

Παράµετροι
Έκφραση των
αποτελεσµάτων

Ελάχιστη απαι-
τούµενη

συγκέντρωση
(νερά που έχουν

υποστεί
αποσκλήρυνση)

Παρατηρήσεις

61 Καταµέτρηση
των συνολικών

37 °C 1 10 (1) (2) —

βακτηριδίων
για το πόσιµο
νερό

22 °C 1 100 (1) (2) —

62 Καταµέτρηση 37 °C 1 5 20 Τα Κράτη Μέλη µπορούν
των συνολικών
βακτηριδίων
για τα
συσκευασµένα
νερά

22 °C 1 20 100
µε δική τους ευθύνη, όταν
τηρούνται οι παράµετροι
57, 58, 59 και 60 και εφό-
σον δεν υπάρχουν παθο-
γόνα µικρόβια , να
συσκευάζουν για εσωτε-
ρική τους κατανάλωση τα
νερά των οποίων η κατα-
µέτρηση των ολικών
βακτηριδίων υπερβαίνει
τις τιµές της ανώτατης
παραδεκτής συγκεντρώ -
σεως που προδιαγράφεται
για την παράµετρο 62.

Οι τιµές της ανώτατης
παραδεκτής συγκεντρώ -
σεως πρέπει να µετρώ -
νται µέσα στις 12 ώρες
που ακολουθούν τη
συσκευασία , ενώ το νερό
των δειγµάτων θα διατη-
ρείται σε µιά θερµοκρα -
σία σταθερή κατά τη
διάρκεια αυτή· των 12
ωρών.

(1) Για τα νερά που έχουν υποστεί απολύµανση οι αντίστοιχες τιµές πρέπει να είναι σαφώς κατώτερες στην
έξοδο του σταθµού κατεργασίας.

(2) Κάθε υπέρβαση αυτών των τιµών, εφόσον επιµένει κατά τη διάρκεια διαδοχικών δειγµατοληψιών,
πρέπει να γίνει αφορµή για έλεγχο.

ΣΤ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΕΩΣ

1 Ολική
σκληρότητα

mg/l Ca 60 Ασβέστιο ή ισοδύναµα κατιό-
ντα

2 Συγκέντρωση σε
ιόντα υδρογόνου

pH

3 Αλκαλικότης mg/l HCO3
30 Το νερό δεν πρέπει να

είναι δρ αστικό

4 ∆ιαλελυµένο οξυ-
γόνο

NB: — Οι διατάξεις που αφορούν τη σκληρότητα, τη συγκέντρωση σε ιόντα υδρογόνου, το διαλελυµένο
οξυγόνο και το ασβέστιο έχουν εφαρµογή επίσης στα νερά που προέρχονται από αφαλάτωση.

— Αν λόγω της υπερβολικής φυσικής του σκληρότητας, το νερό έχει αποσκληρυνθεί σύµφωνα µε
τον πίνακα ΣΤ, πριν δοθεί στην κατανάλωση, η περιεκτικότητά του σε νάτριο µπορεί, σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις, να είναι ανώτερη από τις τιµές που περιλαµβάνονται στη στήλη των ανωτάτων
παραδεκτών συγκεντρώσεων. Θα πρέπει εν τούτοις να καταβάλλεται προσπάθεια για να κρατηθεί
αυτή η περιεκτικότητα σε ένα επίπεδο όσο γίνεται χαµηλότερο και δεν µπορεί να µη ληφθούν
υπόψη οι κανόνες που επιβάλλονται για την προστασία της δηµόσιας υγείας.
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Γαλλικός
βαθµός

Αγγλικός
βαθµός

Γερµανικός
βαθµός

mg Ca Millimoles Ca

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Γαλλικός βαθµός 1 0,70 0,56 4,008 0,1

Αγγλικός βαθµός 1,43 1 0,80 5,73 0,143

Γερµανικός βαθµός 1,79 1,25 1 7,17 0,179

mg Ca 0,25 0,175 0,140 1 0,025

Millimoles Ca 10 7 5,6 40,08 1
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Όγκος νερού
που παράγεται

Πληθυσµός
που τροφοδο-
τείται (βάσει

Ανάλυση E1 Ανάλυση E2 Ανάλυση E3 Ανάλυση E4

ή διανέµεται
m³/ηµέρα

υπολογισµού
200/ηµέρα ανά

κάτοικο)

Αριθµός δειγ-
µατοληψιών/

έτος

Αριθµός δειγ-
µατοληψιών/

έτος

Αριθµός δειγ-
µατοληψιών/

έτος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (3)

100 500 (1) (1) (1) Συχνότητα που θα
καθορισθεί από
τις αρµόδιες κρα-
τικές αρχές ανά-
λογα µε την
ειδική περίπτωση
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Όγκος νερού
που παράγεται

Πληθυσµός
που τροφοδο-
τείται (βάσει

Ανάλυση E1 Ανάλυση E2 Ανάλυση E3 Ανάλυση E4

ή διανέµεται
m³/ηµέρα

υπολογισµού
200/ηµέρα ανά

κάτοικο)

Αριθµός δειγ-
µατοληψιών/

έτος

Αριθµός δειγ-
µατοληψιών/

έτος

Αριθµός δειγ-
µατοληψιών/

έτος

1 000 5 000 (1) (1) (1)

2 000 10 000 12 3 (1)

10 000 50 000 60 ύ 1

20 000 100 000 120 12 2

30 000 150 000 180 18 3

60 000 300 000 360 (2) 36 6

100 000 500 000 360 (2) 60 10

200 000 1 000 000 360 (2) 120 (2) 20 (2)

1 000 000 5 000 000 360 (2) 120 (2) 20 (2)

(1) Συχνότητα που αφήνεται στην πρωτοβουλία των αρµοδίων κρατικών αρχών. Εν τούτοις ο έλεγχος
πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µιά φορά το χρόνο για τα νερά που προορίζονται για τις βιοµηχανίες
τροφίµων.

(2) Οι αρµόδιες κρατικές αρχές θα πρέπει να προσπαθήσουν να αυξήσουν αυτή τη συχνότητα στο µέτρο
των µέσων που διαθέτουν.

(3) α) Στην περίπτωση νερών που πρέπει να υποστούν µιά κατεργασία απολυµάνσεως, η συχνότητα των
µικροβιολογικών αναλύσεων θα πρέπει να διπλασιαστεί.

β) Σε περίπτωση υψηλής συχνότητος, συνιστάται να είναι τα διαστήµατα µεταξύ δύο δειγµατοληψιών
όσο γίνεται αρµονικώτερα.

γ) Όταν οι τιµές των αποτελεσµάτων από τα δείγµατα που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγου-
µένων ετών είναι σταθερές και ουσιαστικά καλύτερες από τα όρια που προβλέπονται στο παράρτηµα
I και, όταν κανένας παράγων ικανός να υποβιβάσει την ποιότητα του νερού δεν έχει ανακαλυφθεί, οι
ελάχιστες συχνότητες των αναλύσεων που αναφέρονται στα προηγούµενα µπορούν να µειωθούν:
— για τα νερά επιφάνειας κατά το συντελεστή 2 εκτός από τις συχνότητες που αφορούν τις

µικροβιολογικές αναλύσεις·
— υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου α), για τα υπόγεια νερά µε συντελεστή 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Α. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

1 Χρώµα Φωτοµετρικές µέθοδοι µε βαθµίδες της κλίµακος Pt/co.

2 Θολερότητα Μέθοδος µε πυρίτιο — Μέθοδος µε φορµαζίνη — Μέθο-
δος Secchi.

3 Οσµή Με διαδοχικές αραιώσεις, µετρήσεις που γίνονται σε
12 °C ή σε 25 °C.

4 Γεύση Με διαδοχικές αραιώσεις, µετρήσεις που γίνονται σε
12 °C ή σε 25 °C.

Β. ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5 Θερµοκρασία Θερµοµετρία.

6 Συγκέντρωση ιόντων υδρο-
γόνου

Ηλεκτροµετρία.

7 Αγωγιµότητα Ηλεκτροµετρία.

8 Χλωριούχα Ογκοµέτρηση — µέθοδος Mohr.

9 Θειικά ∆ιά ζυγίσεως — συµπλοκοµετρία — φασµατοφωτοµε-
τρία.

10 Πυρίτιο Φασµατοφωτοµετρία απορροφήσεως.

11 Ασβέστιο Ατοµική απορρόφηση — συµπλοκοµετρία.

12 Μαγνήσιο Ατοµική απορρόφηση.

13 Νάτριο Ατοµική απορρόφηση.

14 Κάλιο Ατοµική απορρόφηση.

15 Αργίλιο Ατοµική απορρόφηση — φασµατοφωτοµετρία απορ-
ροφήσεως.

16 Ολική σκληρότητα Συµπλοκοµετρία.

17 Ξηρό υπόλειµµα Αποξήρανση σε 180 °C και ζύγιση.

18 ∆ιαλελυµένο οξυγόνο Μέθοδος Winkler — µέθοδος µε ειδικά ηλεκτρόδια.

19 Ελεύθερο διοξείδιο του άνθ-
ρακος

Οξυµέτρηση.

Γ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

20 Νιτρικά Φασµατοφωτοµετρία απορροφήσεως — µέθοδος µε
ειδικά ηλεκτρόδια.

21 Νιτρώδη Φασµατοφωτοµετρία απορροφήσεως.

22 Αµµώνιο Φασµατοφωτοµετρία απορροφήσεως.

23 Άζωτον Kjeldahl Οξείδωση — ογκοµέτρηση/φασµατοφωτοµετρία απορ-
ροφήσεως.

24 Οξειδωσιµότης KMnO4 σε βρασµό επί 10 λεπτά σε όξινο περιβάλλον.

25 Ολικός οργανικός άνθρακος
(TOC)

—

26 Υδρόθειο Φασµατοφωτοµετρία απορροφήσεως.

27 Ουσίες που εκχυλίζονται µε
χλωροφόρµιο

Υγρή/υγρή εκχύλιση διά χλωροφορµίου καθαρισµένου
σε ουδέτερο pH, ζύγισµα του υπολείµµατος.

28 Υδρογονάνθρακες (διαλελυ-
µένοι ή εν γαλακτώµατι)
Ορυκτέλαια

Φασµατοφωτοµετρία απορροφήσεως υπερύθρων.

29 Φαινόλαι (αριθµός φαι-
νόλης)

Φασµατοφωτοµετρία απορροφήσεως, µέθοδος µε την
παρανιτρανιλίνη και µέθοδος µε την αµινο-4-αντιπυρίνη.

30 Βόριο Ατοµική απορρόφηση — φασµατοφωτοµετρία απορ-
ροφήσεως.

31 Επιφανειοδραστικοί παράγο-
ντες (αντιδρώντες στο κυανούν
του µεθυλενίου)

Φασµατοφωτοµετρία απορροφήσεως στο κυανούν του
µεθυλενίου.
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32 Λοιπές οργανοχλωριούχες
ενώσεις

Χρωµατογραφία σε υγρά ή αέρια φάση ύστερα από εκχύ-
λιση µε κατάλληλα διαλυτικά και καθαρισµό — πιστο-
ποίηση, αν χρειάζεται, των συστατικών των µειγµάτων.
Ποσοτικός προσδιορισµός.

33 Σίδηρος Ατοµική απορρόφηση — φασµατοφωτοµετρία απορ-
ροφήσεως.

34 Μαγγάνιο Ατοµική απορρόφηση — φασµατοφωτοµετρία απορ-
ροφήσεως.

35 Χαλκός Ατοµική απορρόφηση — φασµατοφωτοµετρία απορ-
ροφήσεως.

36 Ψευδάργυρος Ατοµική απορρόφηση — φασµατοφωτοµετρία απορ-
ροφήσεως.

37 Φωσφόρος Φασµατοφωτοµετρία απορροφήσεως.

38 Φθόριο Φασµατοφωτοµετρία απορροφήσεως — µέθοδος µε
ειδικά ηλεκτρόδια

39 Κοβάλτιο —

40 Ύλες εν αιωρήσει Μέθοδος διά διηθήσεως επί πορώδους µεµβράνης 0,45 µ
ή φυγοκέντριση (ελάχιστος χρόνος 15 λεπτά και µέση
επιτάχυνση 2 800 µέχρι 3 200 g) ξήρανση σε 105 °C και
ζύγιση.

41 Χλώριο υπολειµµατικό Ογκοµέτρηση — φασµατοφωτοµετρία απορροφήσεως.

42 Βάριο Ατοµική απορρόφηση.

∆. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

43 Άργυρος Ατοµική απορρόφηση.

44 Αρσενικό Φασµατοφωτοµετρία απορροφήσεως — ατοµική απορ-
ρόφηση.

45 Βηρύλλιο —

46 Κάδµιο Ατοµική απορρόφηση.

47 Κυανιούχο άλας Φασµατοφωτοµετρία απορροφήσεως.

48 Χρώµιο Ατοµική απορρόφηση — Φασµατοφωτοµετρία απορ-
ροφήσεως.

49 Υδράργυρος Ατοµική απορρόφηση.

50 Νικέλιο Ατοµική απορρόφηση.

51 Μόλυβδος Ατοµική απορρόφηση.

52 Αντιµόνιο Φασµατοφωτοµετρία απορροφήσεως.

53 Σελήνιο Ατοµική απορρόφηση.

54 Βανάδιο —

55 Παρασιτοκτόνα και εξο-
µοιούµενα προιόντα

Βλ. µέθοδο που προβλέπεται στο στοιχείο 32.

56 Αρωµατικοί πολυκυκλικοί
υδρογονάνθρακες

Μέτρηση της εντάσεως του φθορισµού στο υπεριώδες
ύστερα από εκχύλιση µε εξάνιο — αέριος χρωµατογρα-
φία ή µέτρηση του φθορισµού στο υπεριώδες ύστερα από
χρωµατογραφία λεπτής στιβάδος — συγκριτικές µετρή-
σεις σε σχέση µε ένα µίγµα από έξι πρότυπες ουσίες που
έχουν την ίδια συγκέντρωση (1).

(1) Πρότυπες ουσίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη: φθοριοανθένιο/βενζο-3,4, φθοριοανθένιο/βενζο-11,12,
φθοριοανθένιο/βενζο-3,4, πυρένιο/βενζο-1,12, πυρηλένιο και ινδενο (1, 2, 3-cd) πυρένιο.
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▼B
Ε. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Ζύµωση σε πολλαπλούς σωλήνες. Μεταφύτευση των
θετικών σωλήνων σε µέσο επιβεβαιώσεως. Κατα-
µέτρηση σύµφωνα µε τον πιθανότερο αριθµό (NPP)

ή
57 (2)Ολικά κολοβακτηριοειδή
58 (2)Κολοβακτηριοειδή
κοπράνων

∆ιήθηση επί µεµβράνης και καλλιέργεια σε κατάλληλο
θρεπτικό υλικό όπως µερικά παρασκευάσµατα άγαρ-
άγαρ, 0,4 % µεταφύτευση και πιστοποίηση των ύποπτων
αποικιών —

Για τα ολικά κολοβακτηριοειδή, θερµοκρασία επωά-
σεως: 37 °C

Για τα κολοβακτηριοειδή κοπράνων, θερµοκρασία επωά-
σεως: 44 °C

59 (2)Στρεπτόκοκκοι κοπράνων Μέθοδος µε οξύ νατρίου (Litsky). Καταµέτρηση σύµφωνα
µε τον πιθανότερο αριθµό — ∆ιήθηση διά µεµβράνης και
καλλιέργεια σε κατάλληλο θρεπτικό υλικό.

60 (2)Κλωστρίδια αναγωγικά
θειωδών αλάτων

Ύστερα από θέρµανση του δείγµατος σε 80 °C, κατα-
µέτρηση των σποριδίων διά:
— διασποράς µέσα σε θρεπτικό υλικό µε γλυκόζη, θειώ-

δες άλας και σίδηρο και καταµέτρηση των αποικιών
µε µαύρη άλω·

— διήθηση διά µεµβράνης, εναπόθεση του φίλτρου ανε-
στραµµένου πάνω σε θρεπτικό υλικό µε γλυκόζη,
θειώδες άλας και σίδηρον, καλυµένο µε άγαρ-άγαρ
καταµέτρηση των µαύρων αποικιών·

— κατανοµή σε σωλήνες θρεπτικού υλικού «DRCM»
(Differential reinforced clostridial medium), µεταφύτευση
των µαύρων σωλήνων πάνω σε θρεπτικό υλικό γάλα-
κτος που περιέχει ηλιοτρόπιο, καταµέτρηση
σύµφωνα µε τον πιθανότερο αριθµό.

61/62 (2)Καταµέτρηση των
ολικών βακτηριδίων

Εµβολιασµός δι’ ενσωµατώσεως σε θρεπτικό υλικό άγαρ-
άγαρ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Σαλµονέλλες Συµπύκνωση διά διηθήσεως επί µεµβράνης. Εµβολια-
σµός επί µέσου προεµπλουτισµού. Εµπλουτισµός, µετα-
φύτευση επί άγαρ-άγαρ αποµονώσεως. Πιστοποίηση.

Παθογόνοι σταφυλόκοκκοι ∆ιήθηση επί µεµβράνης και καλλιέργεια επί ειδικού
µέσου (π.χ. υπερτονικό µέσο του Chapman). Πιστο-
ποίηση των χαρακτηριστικών παθογενέσεως.

Βακτηριοφάγοι κοπράνων Τεχνική του Guelin.

Ιοί εντέρου Συµπύκνωση διά διηθήσεως, διά θροµβώσεως ή διά φυγο-
κεντρίσεως και πιστοποίηση.

Πρωτόζωα Συµπύκνωση διά διηθήσεως διά µεµβράνης, µικροσκο-
πική εξέταση, δοκιµασίες παθογενέσεως.

Μορφοποιηµένα στοιχεία
(σκώληκες — λάβρες)

Συµπύκνωση διά διηθήσεως διά µεµβράνης — µικροσκο-
πική εξέταση — δοκιµασία παθογενέσεως.

(2) Παρατήρηση: Όσον αφορά την περίοδο επωάσεως, αυτή είναι διάρκειας από 24 µέχρι 48 ώρες εκτός
από τις ολικές καταµετρήσεις όπου είναι από 48 µέχρι 72 ώρες.

ΣΤ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΤΚΕΝΤΡΩΣΗ

Αλκαλικότης Οξυµέτρηση µε πορτοκαλόχρουν του µεθυλίου.


