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I
(ΠρÀξεισ για την ισχυ των οποÝων απαιτεÝται δηµοσÝευση)

Ο∆ΗΓΙΑ 98/78/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 27ησ ΟκτωβρÝου 1998
σχετικÀ µε τη συµπληρωµατικη εποπτεÝα ασφαλιστικων επιχειρησεων στο πλαÝσιο ενÞσ
ασφαλιστικου οµÝλου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

Þτι, δυνÀµει τησ οδηγÝασ 92/49/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 18ησ ΙουνÝου 1992, για το συντονισµÞ των
νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων που αφορουν την πρωτασφÀλιση, εκτÞσ τησ
ασφÀλισησ ζωησ, και για την τροποποÝηση των οδηγιων 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (6) και τησ οδηγÝασ 92/96/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 10ησ ΝοεµβρÝου
1992, για το συντονισµÞ των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων που αφορουν την
πρωτασφÀλιση ζωησ και για την τροποποÝηση των
οδηγιων 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (7), η πρÞσβαση στην ασφαλιστικη δραστηριÞτητα και η Àσκηση
τησ εξαρτωνται απÞ τη χορηγηση ενιαÝασ διοικητικησ Àδειασ απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχεσ του κρÀτουσ
µελουσ στο οποÝο η ασφαλιστικη επιχεÝρηση εχει την
εδρα τησ (κρÀτοσ µελοσ καταγωγησ)¯ Þτι η Àδεια
αυτη επιτρεπει στην επιχεÝρηση να ασκεÝ δραστηριÞτητεσ σε Þλεσ τισ χωρεσ τησ ΚοινÞτητασ,
εÝτε υπÞ καθεστωσ εγκατÀστασησ εÝτε υπÞ καθεστωσ
ελευθερησ παροχησ υπηρεσιων¯ Þτι οι αρµÞδιεσ
αρχεσ του κρÀτουσ µελουσ καταγωγησ εÝναι
υπευθυνεσ για την εποπτεÝα τησ χρηµατοοικονοµικησ
σταθερÞτητασ των ασφαλιστικων επιχειρησεων,
συµπεριλαµβανοµενησ και τησ φερεγγυÞτητÀσ τουσ¯

(3)

Þτι τα µετρα για την Àσκηση τησ συµπληρωµατικησ
εποπτεÝασ ασφαλιστικων επιχειρησεων στο πλαÝσιο
ενÞσ ασφαλιστικου οµÝλου θα πρεπει να επιτρεπουν
στισ αρµÞδιεσ αρχεσ που ασκουν εποπτεÝα επÝ µιασ
ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ να προβαÝνουν σε πιο
τεκµηριωµενη εκτÝµηση τησ χρηµατοοικονοµικησ κατÀστασησ τησ¯ Þτι κατÀ την Àσκηση συµπληρωµατικησ εποπτεÝασ θα πρεπει να λαµβÀνονται υπÞψη
ορισµενεσ επιχειρησεισ οι οποÝεσ σηµερα δεν υπÀγονται σε εποπτεÝα δυνÀµει των κοινοτικων οδηγιων¯ Þτι η παρουσα οδηγÝα ουδÞλωσ συνεπÀγεται
Þτι τα κρÀτη µελη υποχρεουνται να ασκουν εποπτεÝα επÝ των επιχειρησεων αυτων σε ατοµικη
βÀση¯

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 57 παρÀγραφοσ 2,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
ΑποφασÝζοντασ συµφωνα µε τη διαδικασÝα που προβλεπεται στο Àρθρο 189 Β τησ συνθηκησ (3),
Εκτιµωντασ:
(1)

Þτι η πρωτη οδηγÝα 73/239/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου,
τησ 24ησ ΙουλÝου 1973, περÝ συντονισµου των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων
που αφορουν την ανÀληψη δραστηριÞτητασ πρωτασφαλÝσεωσ, εκτÞσ τησ ασφαλÝσεωσ ζωησ, και την
Àσκηση αυτησ (4) και η πρωτη οδηγÝα 79/267/ΕΟΚ
του ΣυµβουλÝου, τησ 5ησ ΜαρτÝου 1979, περÝ συντονισµου των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων που αφορουν την ανÀληψη τησ
δραστηριÞτητοσ πρωτασφαλÝσεωσ ζωησ και την
Àσκηση αυτησ (5) απαιτουν απÞ τισ ασφαλιστικεσ
επιχειρησεισ να διαθετουν περιθωριο φερεγγυÞτητασ¯

(1) ΕΕ C 341 τησ 19.12.1995, σ. 16
και ΕΕ C 108 τησ 7.4.1998, σ. 48.
(2) ΕΕ C 174 τησ 17.6.1996, σ. 16.
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 23ησ ΟκτωβρÝου
1997 (ΕΕ C 339 τησ 10.11.1997, σ. 130), κοινη θεση του
ΣυµβουλÝου τησ 30ησ ΜαρτÝου 1998 (ΕΕ C 204 τησ 30.6.1998, σ.
1) και απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 16ησ
ΣεπτεµβρÝου 1998 (ΕΕ C 313 τησ 12.10.1998). ΑπÞφαση του
ΣυµβουλÝου τησ 13ησ ΟκτωβρÝου 1998.
(4) ΕΕ L 228 τησ 16.8.1973, σ. 3¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 95/26/ΕΚ (ΕΕ L 168 τησ 18.7.1995,
σ. 7).
(5) ΕΕ L 63 τησ 13.3.1979, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 95/26/ΕΚ.

(6) ΕΕ L 228 τησ 11.8.1992, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ
την οδηγÝα 95/26/ΕΚ.
(7) ΕΕ L 360 τησ 9.12.1992, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ
την οδηγÝα 95/26/ΕΚ.
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Þτι, επειδη σε µια κοινη ασφαλιστικη αγορÀ οι
ασφαλιστικεσ επιχειρησεισ βρÝσκονται σε Àµεσο
ανταγωνισµÞ µεταξυ τουσ, οι κανÞνεσ σχετικÀ µε τα
Ýδια κεφÀλαια πρεπει να εÝναι ισοδυναµοι¯ Þτι προσ
το σκοπÞ αυτÞ τα κριτηρια για τον καθορισµÞ τησ
συµπληρωµατικησ εποπτεÝασ δεν πρεπει να αποφασÝζονται αποκλειστικÀ απÞ τα κρÀτη µελη¯ Þτι µε τη
θεσπιση κοινων βασικων κανÞνων εξυπηρετεÝται
καλυτερα το συµφερον τησ ΚοινÞτητασ εφÞσον αποφευγονται οι στρεβλωσεισ του ανταγωνισµου¯ Þτι
εÝναι αναγκαÝο να εξαλειφθουν ορισµενεσ διαφορεσ
µεταξυ των νοµοθεσιων των κρατων µελων Þσον
αφορÀ τον προληπτικÞ ελεγχο ασφαλιστικων επιχειρησεων που ανηκουν σε ασφαλιστικÞ Þµιλο¯
Þτι η προσεγγιση που υιοθετηθηκε συνÝσταται στην
επÝτευξη τησ βασικησ, αναγκαÝασ και επαρκουσ
εναρµÞνισησ για την αµοιβαÝα αναγνωριση των
συστηµÀτων προληπτικου ελεγχου στον εν λÞγω
τοµεα¯ Þτι η παρουσα οδηγÝα αποσκοπεÝ, ιδÝωσ, στην
προστασÝα των συµφερÞντων των ασφαλισµενων¯

(6)

Þτι ορισµενεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ ορÝζουν τουσ ελÀχιστουσ κανÞνεσ¯ Þτι το κρÀτοσ µελοσ
καταγωγησ µπορεÝ να θεσπÝσει αυστηρÞτερουσ κανÞνεσ για τισ ασφαλιστικεσ επιχειρησεισ που εχουν
λÀβει Àδεια απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχεσ αυτου¯

(7)

Þτι η παρουσα οδηγÝα προβλεπει τη συµπληρωµατικη εποπτεÝα οποιασδηποτε ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ, η οποÝα εÝναι συµµετεχουσα επιχεÝρηση µιασ
τουλÀχιστον ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ, αντασφαλιστικησ επιχεÝρησησ η ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ τρÝτησ χωρασ, καθωσ και τη συµπληρωµατικη εποπτεÝα,
µε διαφορετικουσ τρÞπουσ, οποιασδηποτε ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ, η µητρικη επιχεÝρηση τησ οποÝασ
εÝναι ασφαλιστικη εταιρεÝα χαρτοφυλακÝου, αντασφαλιστικη επιχεÝρηση, ασφαλιστικη επιχεÝρηση τρÝτησ χωρασ η ασφαλιστικη εταιρεÝα χαρτοφυλακÝου
µεικτησ δραστηριÞτητασ¯ Þτι η εξατοµικευµενη εποπτεÝα των ασφαλιστικων επιχειρησεων απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχεσ παραµενει βασικη αρχη τησ εποπτεÝασ
στον ασφαλιστικÞ τοµεα¯

(8)

(9)

Þτι εÝναι απαραÝτητο να υπολογισθεÝ η κατÀσταση
προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ των ασφαλιστικων
επιχειρησεων που ανηκουν σε ασφαλιστικÞ Þµιλο¯
Þτι οι αρµÞδιεσ αρχεσ στην ΚοινÞτητα εφαρµÞζουν
διαφορετικεσ µεθÞδουσ για να εκτιµησουν τισ συνεπειεσ επÝ τησ χρηµατοοικονοµικησ κατÀστασησ µιασ
ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ που συµµετεχει σε ασφαλιστικÞ Þµιλο¯ Þτι η παρουσα οδηγÝα καθορÝζει τρεισ
µεθÞδουσ για τον υπολογισµÞ αυτÞ¯ Þτι οι µεθοδοι
αυτεσ θεωρουνται ισοδυναµεσ απÞ την Àποψη τησ
προληπτικησ εποπτεÝασ¯
Þτι η φερεγγυÞτητα µιασ θυγατρικησ ασφαλιστικησ
επιχεÝρησησ στην οποÝα υπÀρχει συµµετοχη ασφαλιστικησ εταιρεÝασ χαρτοφυλακÝου, αντασφαλιστικησ
επιχεÝρησησ η ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ τρÝτησ
χωρασ µπορεÝ να επηρεασθεÝ απÞ τουσ χρηµατοοικονοµικουσ πÞρουσ του οµÝλου στον οποÝο ανηκει και
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απÞ την κατανοµη αυτων των πÞρων στο εσωτερικÞ
του οµÝλου¯ Þτι οι αρµÞδιεσ αρχεσ πρεπει να εχουν
τα µεσα για την Àσκηση συµπληρωµατικησ εποπτεÝασ και για τη ληψη των κατÀλληλων µετρων στο
επÝπεδο τησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ οσÀκισ η
φερεγγυÞτητÀ τησ υπονοµευεται η ενδεχεται να υπονοµευθεÝ¯

(10)

Þτι οι αρµÞδιεσ αρχεσ πρεπει να εχουν πρÞσβαση σε
Þλεσ τισ πληροφορÝεσ που εÝναι χρησιµεσ για την
Àσκηση τησ συµπληρωµατικησ εποπτεÝασ¯ Þτι πρεπει
να εδραιωθεÝ η συνεργασÝα µεταξυ των αρχων που
εÝναι υπευθυνεσ για την εποπτεÝα των ασφαλιστικων
επιχειρησεων καθωσ και µεταξυ των αρχων που
εÝναι υπευθυνεσ για την εποπτεÝα διαφορετικων χρηµατοπιστωτικων τοµεων¯

(11)

Þτι ορισµενεσ κατηγορÝεσ συναλλαγων στο εσωτερικÞ του οµÝλου µπορουν να επηρεÀσουν τη χρηµατοοικονοµικη κατÀσταση µιασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ¯ Þτι οι αρµÞδιεσ αρχεσ πρεπει να ασκουν γενικη
εποπτεÝα αυτων των συναλλαγων στο εσωτερικÞ του
οµÝλου και να λαµβÀνουν ενδεδειγµενα µετρα στο
επÝπεδο τησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ Þταν η
φερεγγυÞτητÀ τησ εÝναι η κινδυνευει να γÝνει επισφαλησ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Íρθρο 1
ΟρισµοÝ
Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, ωσ:
α) «ασφαλιστικη επιχεÝρηση» νοεÝται κÀθε επιχεÝρηση διαθετουσα επÝσηµη Àδεια συµφωνα µε το Àρθρο 6 τησ
οδηγÝασ 73/239/ΕΟΚ η το Àρθρο 6 τησ οδηγÝασ 79/
267/ΕΟΚ¯
β) «ασφαλιστικη επιχεÝρηση τρÝτησ χωρασ» νοεÝται κÀθε
επιχεÝρηση η οποÝα, αν εÝχε καταστατικη εδρα εντÞσ
τησ ΚοινÞτητασ, θα χρειαζÞταν Àδεια συµφωνα µε το
Àρθρο 6 τησ οδηγÝασ 73/239/ΕΟΚ η το Àρθρο 6 τησ
οδηγÝασ 79/267/ΕΟΚ¯
γ) «αντασφαλιστικη επιχεÝρηση» νοεÝται η επιχεÝρηση,
πλην των ασφαλιστικων επιχειρησεων η των ασφαλιστικων επιχειρησεων τρÝτησ χωρασ, η κυρια δραστηριÞτητα τησ οποÝασ συνÝσταται στην αποδοχη των κινδυνων,
τουσ οποÝουσ εκχωρεÝ ασφαλιστικη επιχεÝρηση, ασφαλιστικη επιχεÝρηση τρÝτησ χωρασ η Àλλεσ αντασφαλιστικεσ επιχειρησεισ¯
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δ) «µητρικη επιχεÝρηση» νοεÝται η µητρικη επιχεÝρηση
κατÀ την εννοια του Àρθρου 1 τησ οδηγÝασ 83/349/
ΕΟΚ (1), καθωσ και οποιαδηποτε επιχεÝρηση η οποÝα,
κατÀ τη γνωµη των αρµÞδιων αρχων, ασκεÝ πρÀγµατι
δεσπÞζουσα επιρροη επÝ Àλλησ επιχεÝρησησ¯
ε) «θυγατρικη επιχεÝρηση» νοεÝται η θυγατρικη επιχεÝρηση κατÀ την εννοια του Àρθρου 1 τησ οδηγÝασ 83/
349/ΕΟΚ και κÀθε επιχεÝρηση επÝ τησ οποÝασ, συµφωνα
µε τη γνωµη των αρµÞδιων αρχων, η µητρικη επιχεÝρηση ασκεÝ πραγµατικÀ δεσπÞζουσα επιρροη. Ùλεσ οι
θυγατρικεσ Àλλων θυγατρικων επιχειρησεων θεωρουνται επÝσησ θυγατρικεσ τησ αρχικησ µητρικησ επιχεÝρησησ¯
στ) «συµµετοχη» νοεÝται η συµµετοχη κατÀ την εννοια του
Àρθρου 17 πρωτη φρÀση τησ οδηγÝασ 78/660/ΕΟΚ (2) η
η Àµεση η εµµεση κατοχη του 20 % η πλεον των
δικαιωµÀτων ψηφου η του κεφαλαÝου µιασ επιχεÝρησησ¯
ζ) «συµµετεχουσα επιχεÝρηση» νοεÝται η επιχεÝρηση η
οποÝα εÝτε εÝναι µητρικη εÝτε διαθετει κÀποια συµµετοχη¯
η) «συνδεδεµενη επιχεÝρηση» νοεÝται εÝτε η θυγατρικη εÝτε
οποιαδηποτε Àλλη επιχεÝρηση στην οποÝα υπÀρχει
κÀποια συµµετοχη¯
θ) «ασφαλιστικη εταιρεÝα χαρτοφυλακÝου» νοεÝται µητρικη επιχεÝρηση, η κυρια δραστηριÞτητα τησ οποÝασ εÝναι
η κτηση και η κατοχη συµµετοχων σε θυγατρικεσ επιχειρησεισ, Þπου οι εν λÞγω θυγατρικεσ εÝναι αποκλειστικÀ η κυρÝωσ ασφαλιστικεσ η αντασφαλιστικεσ επιχειρησεισ η ασφαλιστικεσ επιχειρησεισ τρÝτων χωρων, εκ των
οποÝων θυγατρικων επιχειρησεων η µÝα τουλÀχιστον
εÝναι ασφαλιστικη επιχεÝρηση¯
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Íρθρο 2
Περιπτωσεισ εφαρµογησ τησ συµπληρωµατικησ εποπτεÝασ
ασφαλιστικων επιχειρησεων
1. Περαν των διατÀξεων των οδηγιων 73/239/ΕΟΚ και
79/267/ΕΟΚ που καθορÝζουν τουσ κανÞνεσ εποπτεÝασ των
ασφαλιστικων επιχειρησεων, τα κρÀτη µελη προβλεπουν τη
συµπληρωµατικη εποπτεÝα οποιασδηποτε ασφαλιστικησ
επιχεÝρησησ, η οποÝα εÝναι συµµετεχουσα επιχεÝρηση µιασ
τουλÀχιστον ασφαλιστικησ η αντασφαλιστικησ επιχεÝρησησ
η ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ τρÝτησ χωρασ, µε τον τρÞπο
που προβλεπεται στα Àρθρα 5, 6, 8 και 9.
2. ΚÀθε ασφαλιστικη επιχεÝρηση, τησ οποÝασ η µητρικη
επιχεÝρηση εÝναι ασφαλιστικη εταιρεÝα χαρτοφυλακÝου, η
αντασφαλιστικη εταιρεÝα η ασφαλιστικη εταιρεÝα τρÝτησ
χωρασ, υπÞκειται σε συµπληρωµατικη εποπτεÝα µε τον
τρÞπο που προβλεπεται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 2 και
στα Àρθρα 6, 8 και 10.
3. ΚÀθε ασφαλιστικη επιχεÝρηση, τησ οποÝασ η µητρικη
επιχεÝρηση εÝναι ασφαλιστικη εταιρεÝα χαρτοφυλακÝου
µεικτησ δραστηριÞτητασ, υπÞκειται σε συµπληρωµατικη
εποπτεÝα, µε τον τρÞπο που προβλεπεται στο Àρθρο 5
παρÀγραφοσ 2 και στα Àρθρα 6 και 8.
Íρθρο 3
Îκταση τησ συµπληρωµατικησ εποπτεÝασ
1. Η Àσκηση τησ συµπληρωµατικησ εποπτεÝασ συµφωνα
µε το Àρθρο 2 ουδÞλωσ σηµαÝνει Þτι οι αρµÞδιεσ αρχεσ
εÝναι υποχρεωµενεσ να εποπτευουν ατοµικωσ την ασφαλιστικη επιχεÝρηση τρÝτησ χωρασ, την ασφαλιστικη εταιρεÝα
χαρτοφυλακÝου, την ασφαλιστικη εταιρεÝα χαρτοφυλακÝου
µεικτησ δραστηριÞτητασ η την αντασφαλιστικη εταιρεÝα.
2. ΚατÀ τη συµπληρωµατικη εποπτεÝα λαµβÀνονται υπÞψη:

ι) «ασφαλιστικη εταιρεÝα χαρτοφυλακÝου µεικτησ δραστηριÞτητασ» νοεÝται η µητρικη επιχεÝρηση, η οποÝα δεν
εÝναι ασφαλιστικη επιχεÝρηση, ασφαλιστικη επιχεÝρηση
τρÝτησ χωρασ, αντασφαλιστικη επιχεÝρηση η ασφαλιστικη εταιρεÝα χαρτοφυλακÝου, Þταν η µÝα τουλÀχιστον
απÞ τισ θυγατρικεσ τησ εÝναι ασφαλιστικη επιχεÝρηση¯

— συνδεδεµενεσ επιχειρησεισ µε την ασφαλιστικη επιχεÝρηση,

κ) «αρµÞδιεσ αρχεσ» νοουνται οι εθνικεσ αρχεσ οι οποÝεσ
εκ του νÞµου η Àλλησ κανονιστικησ ρυθµισησ εÝναι
αρµÞδιεσ να εποπτευουν τισ ασφαλιστικεσ επιχειρησεισ.

οι οποÝεσ αναφερονται στα Àρθρα 5, 6, 8, 9 και 10.

(1) Îβδοµη οδηγÝα 83/349/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 13ησ ΙουνÝου
1983, βασιζÞµενη στο Àρθρο 54 παρÀγραφοσ 3 στοιχεÝο ζ) τησ
συνθηκησ για τουσ ενοποιηµενουσ λογαριασµουσ (ΕΕ L 193
τησ 18.7.1983, σ. 1)¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα
απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
(2) Τεταρτη οδηγÝα 78/660/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 25ησ ΙουλÝου
1978, βασιζÞµενη στο Àρθρο 54 παρÀγραφοσ 3 στοιχεÝο ζ) τησ
συνθηκησ περÝ των ετησÝων λογαριασµων εταιρειων ορισµενων
µορφων (ΕΕ L 222 τησ 14.8.1978, σ. 11)¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.

— συµµετεχουσεσ επιχειρησεισ στην ασφαλιστικη επιχεÝρηση,
— συνδεδεµενεσ επιχειρησεισ συµµετεχουσασ επιχεÝρησησ
τησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ,

3. Τα κρÀτη µελη µπορουν, στη συµπληρωµατικη εποπτεÝα που αναφερεται στο Àρθρο 2, να µην λÀβουν υπÞψη
επιχεÝρηση µε καταστατικη εδρα σε τρÝτη χωρα Þπου υφÝστανται νοµικÀ εµπÞδια για τη διαβÝβαση των αναγκαÝων
πληροφοριων, µε την επιφυλαξη των διατÀξεων του
παραρτηµατοσ I σηµεÝο 2.5 και του παραρτηµατοσ II
σηµεÝο 4.
Επιπλεον, οι αρµÞδιεσ αρχεσ που ασκουν τη συµπληρωµατικη εποπτεÝα µπορουν, κατÀ περÝπτωση, να µην λÀβουν
υπÞψη τουσ, κατÀ τη συµπληρωµατικη εποπτεÝα που αναφερεται στο Àρθρο 2, µια επιχεÝρηση, στισ ακÞλουθεσ
περιπτωσεισ:
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— Þταν η συγκεκριµενη επιχεÝρηση εÝναι αµελητεασ σηµασÝασ σε σχεση µε τουσ στÞχουσ τησ συµπληρωµατικησ
εποπτεÝασ των ασφαλιστικων επιχειρησεων,
— Þταν η εποπτεÝα τησ χρηµατοοικονοµικησ κατÀστασησ
τησ επιχεÝρησησ αντενδεÝκνυται η µπορεÝ να εÝναι
παραπλανητικη σε σχεση µε τουσ στÞχουσ τησ συµπληρωµατικησ εποπτεÝασ των ασφαλιστικων επιχειρησεων.

Íρθρο 4
Αρχεσ αρµÞδιεσ για την Àσκηση τησ συµπληρωµατικησ
εποπτεÝασ
1. Η συµπληρωµατικη εποπτεÝα ασκεÝται απÞ τισ αρµÞδιεσ
αρχεσ του κρÀτουσ µελουσ Þπου χορηγηθηκε Àδεια λειτουργÝασ στην ασφαλιστικη επιχεÝρηση βÀσει του Àρθρου 6
τησ οδηγÝασ 73/239/ΕΟΚ η του Àρθρου 6 τησ οδηγÝασ
79/267/ΕΟΚ.

2. Ùταν ασφαλιστικεσ επιχειρησεισ που εχουν λÀβει Àδεια
λειτουργÝασ σε δυο η περισσÞτερα κρÀτη µελη εχουν ωσ
µητρικη επιχεÝρηση την αυτη ασφαλιστικη εταιρεÝα χαρτοφυλακÝου, επιχεÝρηση αντασφÀλισησ, ασφαλιστικη επιχεÝρηση τρÝτησ χωρασ η ασφαλιστικη εταιρεÝα χαρτοφυλακÝου
µεικτησ δραστηριÞτητασ, οι αρµÞδιεσ αρχεσ των εν λÞγω
κρατων µελων µπορουν να συµφωνησουν ποÝα εξ αυτων
θα ασκεÝ τη συµπληρωµατικη εποπτεÝα.

3. Ùταν ενα κρÀτοσ µελοσ διαθετει περισσÞτερεσ αρµÞδιεσ
αρχεσ για την προληπτικη εποπτεÝα των ασφαλιστικων και
αντασφαλιστικων επιχειρησεων, µεριµνÀ για την οργÀνωση
του συντονισµου µεταξυ των αρχων αυτων.

Íρθρο 5
∆ιαθεσιµÞτητα και ποιÞτητα των πληροφοριων
1. Τα κρÀτη µελη προβλεπουν Þτι οι αρµÞδιεσ αρχεσ θα
απαιτουν απÞ οποιαδηποτε ασφαλιστικη επιχεÝρηση υποκειµενη σε συµπληρωµατικη εποπτεÝα να εχει επαρκεÝσ
µηχανισµουσ εσωτερικου ελεγχου για την παραγωγη στοιχεÝων και πληροφοριων σχετικων µε τουσ στÞχουσ τησ
συµπληρωµατικησ αυτησ εποπτεÝασ.

2. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα κατÀλληλα µετρα ωστε,
εντÞσ τησ δικαιοδοσÝασ τουσ, να µην υπÀρχουν νοµικοÝ
φραγµοÝ οι οποÝοι να εµποδÝζουν τισ επιχειρησεισ που
υπÞκεινται στη συµπληρωµατικη εποπτεÝα και τισ συνδεδεµενεσ η συµµετεχουσεσ επιχειρησεισ τουσ να ανταλλÀσσουν
µεταξυ τουσ πληροφορÝεσ χρησιµεσ για τουσ σκοπουσ τησ
συµπληρωµατικησ αυτησ εποπτεÝασ.
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Íρθρο 6

ΠρÞσβαση στισ πληροφορÝεσ
1. Τα κρÀτη µελη προβλεπουν Þτι οι αρµÞδιεσ αρχεσ τουσ
που εÝναι υπευθυνεσ για την Àσκηση συµπληρωµατικησ
εποπτεÝασ εχουν πρÞσβαση σε οποιαδηποτε πληροφορÝα
σχετικη µε την εποπτεÝα ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ η οποÝα
υπÞκειται σε συµπληρωµατικη εποπτεÝα. Οι αρµÞδιεσ
αρχεσ µπορουν να απευθυνονται απ’ ευθεÝασ στισ ενδιαφερÞµενεσ επιχειρησεισ που αναφερονται στο Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 2 για να εξασφαλÝζουν την κοινοποÝηση των απαιτουµενων πληροφοριων µÞνον Þταν η ασφαλιστικη επιχεÝρηση δεν δÝδει τισ πληροφορÝεσ που τησ ζητουνται.
2. Τα κρÀτη µελη προβλεπουν Þτι οι αρµÞδιεσ αρχεσ τουσ
µπορουν να διενεργουν στο εδαφÞσ τουσ, εÝτε οι Ýδιεσ εÝτε
διÀ των υπ’ αυτων οριζοµενων προσωπων, επιτÞπια εξακρÝβωση των πληροφοριων που αναφερονται στην παρÀγραφο 1:
— στην ασφαλιστικη επιχεÝρηση που υπÞκειται στη
συµπληρωµατικη εποπτεÝα,
— στισ θυγατρικεσ επιχειρησεισ αυτησ τησ ασφαλιστικησ
επιχεÝρησησ,
— στισ µητρικεσ επιχειρησεισ αυτησ τησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ,
— στισ θυγατρικεσ επιχειρησεισ µιασ µητρικησ επιχεÝρησησ
αυτησ τησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ.
3. Ùταν, κατÀ την εφαρµογη των προβλεπÞµενων στο
παρÞν Àρθρο, οι αρµÞδιεσ αρχεσ ενÞσ κρÀτουσ µελουσ
επιθυµουν, σε συγκεκριµενεσ περιπτωσεισ, να επαληθευσουν σηµαντικεσ πληροφορÝεσ σχετικÀ µε ασφαλιστικη επιχεÝρηση εγκατεστηµενη σε Àλλο κρÀτοσ µελοσ, η οποÝα
εÝναι συνδεδεµενη ασφαλιστικη επιχεÝρηση, θυγατρικη επιχεÝρηση, µητρικη επιχεÝρηση η θυγατρικη επιχεÝρηση µιασ
µητρικησ επιχεÝρησησ τησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ που
υπÞκειται στη συµπληρωµατικη εποπτεÝα, πρεπει να ζητησουν απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχεσ του Àλλου κρÀτουσ µελουσ τη
διενεργεια του ελεγχου αυτου. Οι αρχεσ οι οποÝεσ λαµβÀνουν µια τετοια αÝτηση οφεÝλουν, στα πλαÝσια των αρµοδιοτητων τουσ, να δωσουν συνεχεια σ’ αυτην, εÝτε διενεργωντασ οι Ýδιεσ τον ελεγχο εÝτε επιτρεποντασ στισ αιτουσεσ
αρχεσ να διενεργησουν αυτεσ τον ελεγχο εÝτε επιτρεποντασ
την Àσκηση του απÞ ελεγκτη η εµπειρογνωµονα.
Íρθρο 7
ΣυνεργασÝα των αρµÞδιων αρχων
1. Στην περÝπτωση ασφαλιστικων επιχειρησεων εγκατεστηµενων σε διαφορετικÀ κρÀτη µελη οι οποÝεσ συνδεονται
απευθεÝασ η εµµεσωσ η εχουν κοινη συµµετεχουσα επιχεÝρηση, οι αρµÞδιεσ αρχεσ κÀθε κρÀτουσ µελουσ κοινοποιουν
στισ αρχεσ των Àλλων κρατων µελων, κατ’ αÝτηση τουσ,
Þλεσ τισ πληροφορÝεσ οι οποÝεσ θα επιτρεψουν η θα διευκολυνουν την Àσκηση τησ εποπτεÝασ βÀσει τησ παρουσασ
οδηγÝασ και κοινοποιουν αυτοβουλωσ κÀθε πληροφορÝα
που κρÝνουν απαραÝτητη για τισ Àλλεσ αρµÞδιεσ αρχεσ.
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2. Ùταν µια ασφαλιστικη επιχεÝρηση και εÝτε ενα πιστωτικÞ Ýδρυµα, κατÀ την εννοια τησ οδηγÝασ 77/780/ΕΟΚ (1), η
µια επιχεÝρηση επενδυσεων, κατÀ την εννοια τησ οδηγÝασ
93/22/ΕΟΚ (2) η και τα δυο συνδεονται απευθεÝασ η εµµεσωσ η εχουν κοινη συµµετεχουσα επιχεÝρηση, οι αρµÞδιεσ
αρχεσ και οι αρχεσ που εχουν δηµÞσια εξουσÝα εποπτεÝασ
των Àλλων αυτων επιχειρησεων συνεργÀζονται στενÀ. Με
την επιφυλαξη των αντÝστοιχων αρµοδιοτητων τουσ, οι εν
λÞγω αρχεσ κοινοποιουν αµοιβαÝα Þλα τα στοιχεÝα που
µπορουν να διευκολυνουν την αποστολη τουσ, ειδικÞτερα
στο πλαÝσιο τησ παρουσασ οδηγÝασ.
3. Οι πληροφορÝεσ που συλλεγονται βÀσει τησ παρουσασ
οδηγÝασ, και ειδικÞτερα οποιαδηποτε ανταλλαγη πληροφοριων µεταξυ αρµοδÝων αρχων που προβλεπεται στην
παρουσα οδηγÝα, υπÞκεινται στην υποχρεωση που ισχυει
σχετικÀ µε το επαγγελµατικÞ απÞρρητο Þπωσ ορÝζεται στο
Àρθρο 16 τησ οδηγÝασ 92/49/ΕΟΚ και στο Àρθρο 15 τησ
οδηγÝασ 92/96/ΕΟΚ.

Íρθρο 8
ΠρÀξεισ εντÞσ του οµÝλου
1. Τα κρÀτη µελη προβλεπουν Þτι οι αρµÞδιεσ αρχεσ
ασκουν γενικη εποπτεÝα των πρÀξεων µεταξυ:
α) µιασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ και:
i)

µιασ συνδεδεµενησ επιχεÝρησησ τησ ασφαλιστικησ
επιχεÝρησησ¯

ii)

µιασ συµµετεχουσασ επιχεÝρησησ τησ ασφαλιστικησ
επιχεÝρησησ¯

iii) µιασ συνδεδεµενησ επιχεÝρησησ µιασ συµµετεχου-

σασ επιχεÝρησησ τησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ¯

β) µιασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ και ενÞσ φυσικου προσωπου που διαθετει συµµετοχη:
i)

στην ασφαλιστικη επιχεÝρηση η σε µια απÞ τισ
συνδεδεµενεσ επιχειρησεισ τησ¯

ii)

σε συµµετεχουσα επιχεÝρηση τησ ασφαλιστικησ
επιχεÝρησησ¯

iii) σε συνδεδεµενη επιχεÝρηση συµµετεχουσασ επιχεÝ-

ρησησ τησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ.

(1) Πρωτη οδηγÝα 77/780/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 12ησ ∆εκεµβρÝου 1977, περÝ του συντονισµου των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων που αφορουν την ανÀληψη
και την Àσκηση τησ δραστηριÞτητασ πιστωτικου ιδρυµατοσ
(ΕΕ L 322 τησ 17.12.1977, σ. 30)¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/13/ΕΚ (ΕΕ L 66 τησ 16.3.1996, σ.
15).
(2) ΟδηγÝα 93/22/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 10ησ Μαιου 1993,
σχετικÀ µε τισ επενδυτικεσ υπηρεσÝεσ στον τοµεα των κινητων
αξιων (ΕΕ L 141 τησ 11.6.1993, σ. 27)¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 97/9/ΕΚ (ΕΕ L 84 τησ
26.3.1997, σ. 22).
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Οι πρÀξεισ αυτεσ αφορουν ειδικÞτερα:
— δÀνεια,
— εγγυησεισ και πρÀξεισ εκτÞσ ισολογισµου,
— στοιχεÝα που µπορουν να επιλεγουν για την κÀλυψη
του περιθωρÝου φερεγγυÞτητασ,
— επενδυσεισ,
— αντασφαλÝσεισ,
— συµφωνÝεσ περÝ κατανοµησ εξÞδων.
2. Προσ το σκοπÞ αυτÞ, τα κρÀτη µελη απαιτουν τουλÀχιστον µÝα ετησια εκθεση τησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ
προσ τισ αρµÞδιεσ αρχεσ Þσον αφορÀ τισ σηµαντικεσ πρÀξεισ που προβλεπονται στην παρÀγραφο 1.
ΕÀν µε βÀση τισ πληροφορÝεσ αυτεσ φαÝνεται Þτι υπονοµευεται η ενδεχεται να υπονοµευθεÝ η φερεγγυÞτητα τησ
ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ, η αρµÞδια αρχη λαµβÀνει τα
κατÀλληλα µετρα εναντι τησ επιχεÝρησησ αυτησ.
Íρθρο 9
Υποχρεωση προσαρµογησ τησ φερεγγυÞτητασ
1. Στην περÝπτωση που αναφερεται στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 1, τα κρÀτη µελη απαιτουν τη διεξαγωγη υπολογισµου τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ συµφωνα µε το
παρÀρτηµα I.
2. Οι συνδεδεµενεσ επιχειρησεισ, συµµετεχουσεσ επιχειρησεισ και συνδεδεµενεσ επιχειρησεισ µιασ συµµετεχουσασ
επιχεÝρησησ περιλαµβÀνονται στον υπολογισµÞ τησ παραγρÀφου 1.
3. ΕÀν ο υπολογισµÞσ τησ παραγρÀφου 1 καταδεÝξει Þτι η
προσαρµοσµενη φερεγγυÞτητα εÝναι αρνητικη, οι αρµÞδιεσ
αρχεσ λαµβÀνουν τα κατÀλληλα µετρα εναντι τησ οικεÝασ
ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ.
Íρθρο 10
Αντασφαλιστικεσ επιχειρησεισ, ασφαλιστικεσ εταιρεÝεσ
χαρτοφυλακÝου και ασφαλιστικεσ επιχειρησεισ τρÝτησ χωρασ
1. Στην περÝπτωση που αναφερεται στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 2, τα κρÀτη µελη απαιτουν την εφαρµογη τησ
συµπληρωµατικησ µεθÞδου εποπτεÝασ συµφωνα µε το
παρÀρτηµα II.
2. Στην περÝπτωση που αναφερεται στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 2, στον υπολογισµÞ συµπεριλαµβÀνονται Þλεσ οι
συνδεδεµενεσ επιχειρησεισ τησ ασφαλιστικησ εταιρεÝασ χαρτοφυλακÝου, τησ αντασφαλιστικησ επιχεÝρησησ η τησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ τρÝτησ χωρασ, συµφωνα µε τη µεθοδο
που προβλεπεται στο παρÀρτηµα II.
3. ΕÀν, βÀσει του υπολογισµου αυτου, οι αρµÞδιεσ αρχεσ
κρÝνουν Þτι υπονοµευεται η ενδεχεται να υπονοµευθεÝ η
φερεγγυÞτητα µιασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ θυγατρικησ
τησ ασφαλιστικησ εταιρεÝασ χαρτοφυλακÝου, τησ αντασφα-
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λιστικησ επιχεÝρησησ η τησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ τρÝτησ χωρασ, λαµβÀνουν τα κατÀλληλα µετρα εναντι τησ εν
λÞγω ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ.
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5. Μεχρι την 1η ΙανουαρÝου 2006 το αργÞτερο, η Επιτροπη υποβÀλλει στην επιτροπη ασφαλÝσεων εκθεση σχετικÀ
µε την εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ και, αν το κρÝνει
σκÞπιµο, µε την ανÀγκη περαιτερω εναρµÞνισησ.

Íρθρο 11
Íρθρο 12

Εφαρµογη
1. Τα κρÀτη µελη θεσπÝζουν τισ αναγκαÝεσ νοµοθετικεσ,
κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ για να συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα µεχρι τισ 5 ΙουνÝου 2000. Τα
κρÀτη µελη ενηµερωνουν αµεσωσ την Επιτροπη σχετικÀ.

Îναρξη ισχυοσ
Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την ηµερα τησ δηµοσÝευσησ τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων.

2. Τα κρÀτη µελη προβλεπουν Þτι οι διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 1 εφαρµÞζονται µια πρωτη φορÀ στην εποπτεÝα
των λογαριασµων για τισ λογιστικεσ χρησεισ που αρχÝζουν
την 1η ΙανουαρÝου 2001 η κατÀ τη διÀρκεια αυτου του
ηµερολογιακου ετουσ.

Íρθρο 13
Αποδεκτεσ

3. Ùταν τα κρÀτη µελη θεσπÝζουν τισ διατÀξεισ που αναφερονται στην παρÀγραφο 1, αυτεσ περιεχουν παραποµπη
στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ σχετικη παραποµπη κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Ο τρÞποσ τησ
παραποµπησ καθορÝζεται απÞ τα κρÀτη µελη.

Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.

4. Τα κρÀτη µελη ανακοινωνουν στην Επιτροπη το κεÝµενο των κυριÞτερων διατÀξεων εσωτερικου δικαÝου που
θεσπÝζουν στον τοµεα που διεπεται απÞ την παρουσα
οδηγÝα.

Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J.M. GIL-ROBLES

E. HOSTASCH

Λουξεµβουργο, 27 ΟκτωβρÝου 1998.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Α.

Τα κρÀτη µελη προβλεπουν Þτι ο υπολογισµÞσ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ των ασφαλιστικων επιχειρησεων οι οποÝεσ αναφερονται στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 1 πραγµατοποιεÝται συµφωνα µε
µια απÞ τισ µεθÞδουσ του σηµεÝου 3. Îνα κρÀτοσ µελοσ µπορεÝ Þµωσ να ορÝσει Þτι οι αρµÞδιεσ αρχεσ
επιτρεπουν η επιβÀλλουν την εφαρµογη µιασ εκ των µεθÞδων του σηµεÝου 3, διαφορετικησ απÞ αυτην
που επελεξε το κρÀτοσ µελοσ.

Β.

ΑναλογικÞτητα
Για τον υπολογισµÞ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ, λαµβÀνεται
υπÞψη το αναλογικÞ µερÝδιο τησ συµµετεχουσασ επιχεÝρησησ στισ οικεÝεσ συνδεδεµενεσ επιχειρησεισ.
Ωσ «αναλογικÞ µερÝδιο» νοεÝται εÝτε, Þταν χρησιµοποιεÝται η µεθοδοσ 1 η η µεθοδοσ 2 του σηµεÝου 3,
η αναλογÝα του εγγεγραµµενου κεφαλαÝου το οποÝο ανηκει, απευθεÝασ η εµµεσωσ, στη συµµετεχουσα
επιχεÝρηση, εÝτε, στην περÝπτωση που χρησιµοποιεÝται η µεθοδοσ 3, τα ποσοστÀ επÝ τοισ εκατÞ που
χρησιµοποιουνται για την κατÀρτιση των ενοποιηµενων λογαριασµων.
Ùποια µεθοδοσ Þµωσ και αν χρησιµοποιεÝται, Þταν πρÞκειται για συνδεδεµενη επιχεÝρηση που εÝναι
θυγατρικη και εχει ελλειµµα φερεγγυÞτητασ, λαµβÀνεται υπÞψη το συνολικÞ ελλειµµα φερεγγυÞτητασ
τησ θυγατρικησ.
ΩστÞσο, Þταν κατÀ τη γνωµη των αρµÞδιων αρχων η ευθυνη τησ µητρικησ επιχεÝρησησ στην οποÝα
ανηκει µεροσ του κεφαλαÝου περιορÝζεται αυστηρÀ και αναµφισβητητα σε αυτÞ το µεροσ του
κεφαλαÝου, οι εν λÞγω αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να επιτρεψουν να ληφθεÝ υπÞψη κατ’ αναλογÝαν, το
ελλειµµα φερεγγυÞτητασ τησ θυγατρικησ.

Γ.

Αποφυγη τησ διπλησ χρησησ των στοιχεÝων του περιθωρÝου φερεγγυÞτητασ

Γ.1. Γενικη αντιµετωπιση των στοιχεÝων του περιθωρÝου φερεγγυÞτητασ
ΑνεξÀρτητα απÞ τη µεθοδο που χρησιµοποιεÝται για τον υπολογισµÞ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ, πρεπει να καταργηθεÝ η διπλη χρηση στοιχεÝων επιλεξιµων για το
περιθωριο φερεγγυÞτητασ µεταξυ των διαφÞρων ασφαλιστικων επιχειρησεων που λαµβÀνονται
υπÞψη στον υπολογισµÞ αυτÞ.
Προσ το σκοπÞ αυτÞ, κατÀ τον υπολογισµÞ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ ασφαλιστικησ
επιχεÝρησησ και εφÞσον οι µεθοδοι που περιγρÀφονται στο σηµεÝο 3 δεν προβλεπουν ηδη κÀτι τετοιο,
αποκλεÝονται τα ακÞλουθα ποσÀ:
— η αξÝα τυχÞν περιουσιακων στοιχεÝων τησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ, τα οποÝα αντιπροσωπευουν
τη χρηµατοδÞτηση στοιχεÝων επιλεξιµων για το περιθωριο φερεγγυÞτητασ µιασ απÞ τισ συνδεδεµενεσ µε αυτην ασφαλιστικεσ επιχειρησεισ,
— η αξÝα τυχÞν περιουσιακων στοιχεÝων ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ συνδεδεµενησ προσ αυτη την
ασφαλιστικη επιχεÝρηση, τα οποÝα αντιπροσωπευουν τη χρηµατοδÞτηση στοιχεÝων επιλεξιµων για
το περιθωριο φερεγγυÞτητασ τησ οικεÝασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ,
— η αξÝα τυχÞν περιουσιακων στοιχεÝων ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ συνδεδεµενησ προσ αυτη την
ασφαλιστικη επιχεÝρηση, τα οποÝα αντιπροσωπευουν τη χρηµατοδÞτηση στοιχεÝων επιλεξιµων για
το περιθωριο φερεγγυÞτητασ οιασδηποτε Àλλησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ συνδεδεµενησ µε αυτη
την ασφαλιστικη επιχεÝρηση.
Γ.2. ΜεταχεÝριση ορισµενων στοιχεÝων
Με την επιφυλαξη των διατÀξεων του σηµεÝου Γ.1:
— τα αποθεµατικÀ που δηµιουργουνται απÞ τα κερδη και τα µελλοντικÀ κερδη ασφαλιστικησ
επιχεÝρησησ ζωησ συνδεδεµενησ προσ την ασφαλιστικη επιχεÝρηση, την οποÝα αφορÀ ο υπολογισµÞσ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ και
— τα εγγεγραµµενα αλλÀ µη καταβεβληµενα µερÝδια κεφαλαÝου ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ ζωησ
συνδεδεµενησ προσ την ασφαλιστικη επιχεÝρηση, την οποÝα αφορÀ ο υπολογισµÞσ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ,
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περιλαµβÀνονται στον υπολογισµÞ µÞνον εφÞσον εÝναι επιλεξιµα για την κÀλυψη του απαιτουµενου
περιθωρÝου φερεγγυÞτητασ τησ συνδεδεµενησ αυτησ επιχεÝρησησ. ΩστÞσο, τα τυχÞν εγγεγραµµενα
αλλÀ µη καταβεβληµενα κεφÀλαια, που συνιστουν δυνÀµει υποχρεωση εκ µερουσ τησ συµµετεχουσασ
επιχεÝρησησ, αποκλεÝονται απÞ τον υπολογισµÞ στο συνολÞ τουσ.
ΤυχÞν εγγεγραµµενα αλλÀ µη καταβεβληµενα µερÝδια κεφαλαÝου τησ συµµετεχουσασ ασφαλιστικησ
επιχεÝρησησ, τα οποÝα συνιστουν δυνÀµει υποχρεωση συνδεδεµενησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ,
αποκλεÝονται επÝσησ απÞ τον υπολογισµÞ.
ΤυχÞν εγγεγραµµενα αλλÀ µη καταβεβληµενα µερÝδια κεφαλαÝου συνδεδεµενησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ, τα οποÝα συνιστουν δυνÀµει υποχρεωση Àλλησ συνδεδεµενησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ τησ
Ýδιασ συµµετεχουσασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ, αποκλεÝονται απÞ τον υπολογισµÞ.
Γ.3. ∆υνατÞτητα µεταβιβÀσεωσ
ΕÀν οι αρµÞδιεσ αρχεσ κρÝνουν Þτι ορισµενα στοιχεÝα, εκτÞσ των αναφεροµενων στο σηµεÝο Γ.2 που
εÝναι επιλεξιµα για το περιθωριο φερεγγυÞτητασ συνδεδεµενησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ, δεν εÝναι
δυνατÞ να καταστουν διαθεσιµα προκειµενου να καλυψουν το απαιτουµενο περιθωριο φερεγγυÞτητασ τησ συµµετεχουσασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ, την οποÝα αφορÀ ο υπολογισµÞσ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ, τα στοιχεÝα αυτÀ µπορουν να συνεκτιµηθουν κατÀ τον υπολογισµÞ µÞνο στο
βαθµÞ που εÝναι επιλεξιµα για την κÀλυψη του απαιτουµενου περιθωρÝου φερεγγυÞτητασ τησ
συνδεδεµενησ επιχεÝρησησ.
Γ.4. Το Àθροισµα των στοιχεÝων που αναφερονται στα σηµεÝα Γ.2 και Γ.3 δεν επιτρεπεται να υπερβεÝ το
απαιτουµενο περιθωριο φερεγγυÞτητασ τησ συνδεδεµενησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ.
∆.

ΕξÀλειψη τησ δηµιουργÝασ κεφαλαÝου δι’ αµοιβαÝασ χρηµατοδοτησεωσ
ΚατÀ τον υπολογισµÞ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ δεν λαµβÀνονται υπÞψη στοιχεÝα επιλεξιµα για το περιθωριο φερεγγυÞτητασ τα οποÝα προκυπτουν απÞ την αµοιβαÝα χρηµατοδÞτηση µεταξυ
τησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ και:
— µιασ συνδεδεµενησ επιχεÝρησησ,
— µιασ συµµετεχουσασ επιχεÝρησησ,
— Àλλησ συνδεδεµενησ επιχεÝρησησ οποιασδηποτε των συµµετεχουσων επιχειρησεων.
Επιπλεον, δεν λαµβÀνονται υπÞψη στοιχεÝα επιλεξιµα για το περιθωριο φερεγγυÞτητασ µιασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ συνδεδεµενησ µε την ασφαλιστικη επιχεÝρηση τησ οποÝασ η προσαρµοσµενη
φερεγγυÞτητα πρÞκειται να υπολογισθεÝ, Þταν τα στοιχεÝα αυτÀ εχουν προκυψει απÞ αµοιβαÝα
χρηµατοδÞτηση µε Àλλη επιχεÝρηση συνδεδεµενη µε αυτη την ασφαλιστικη επιχεÝρηση.
ΕιδικÞτερα, αµοιβαÝα χρηµατοδÞτηση υπÀρχει Þταν µια ασφαλιστικη επιχεÝρηση, η µια απÞ τισ
συνδεδεµενεσ επιχειρησεισ τησ, εχει µετοχεσ η χορηγεÝ δÀνεια προσ Àλλη επιχεÝρηση, η οποÝα,
απευθεÝασ η εµµεσωσ, κατεχει στοιχεÝο επιλεξιµο για το περιθωριο φερεγγυÞτητασ τησ πρωτησ
επιχεÝρησησ.

Ε.

2.

Οι αρµÞδιεσ αρχεσ µεριµνουν ωστε η προσαρµοσµενη φερεγγυÞτητα να υπολογÝζεται µε τη συχνÞτητα που προβλεπεται απÞ τισ οδηγÝεσ 73/239/ΕΟΚ και 79/267/ΕΟΚ για τον υπολογισµÞ του περιθωρÝου φερεγγυÞτητασ των ασφαλιστικων επιχειρησεων. Τα στοιχεÝα του ενεργητικου και του παθητικου αποτιµωνται συµφωνα µε τισ σχετικεσ διατÀξεισ των οδηγιων 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ και
91/674/ΕΟΚ (1).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2.1. Συνδεδεµενεσ ασφαλιστικεσ επιχειρησεισ
Ο υπολογισµÞσ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ πραγµατοποιεÝται συµφωνα µε τισ γενικεσ αρχεσ και
τισ µεθÞδουσ που καθορÝζονται στο παρÞν παρÀρτηµα.
(1) ΟδηγÝα 91/674/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 19ησ ∆εκεµβρÝου 1991, για τουσ ετησιουσ και τουσ ενοποιηµενουσ λογαριασµουσ
των ασφαλιστικων επιχειρησεων (ΕΕ L 374 τησ 31.12.1991, σ. 7).
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Σε Þλεσ τισ µεθÞδουσ, εφÞσον η ασφαλιστικη επιχεÝρηση εχει περισσÞτερεσ απÞ µια συνδεδεµενεσ
επιχειρησεισ, ο υπολογισµÞσ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ συνεκτιµÀ κÀθε µια απÞ τισ συνδεδεµενεσ αυτεσ ασφαλιστικεσ επιχειρησεισ.
Σε περÝπτωση διαδοχικων συµµετοχων (π.χ. µια ασφαλιστικη επιχεÝρηση συµµετεχει σε Àλλη ασφαλιστικη
επιχεÝρηση η οποÝα επÝσησ συµµετεχει σε ασφαλιστικη επιχεÝρηση), ο υπολογισµÞσ τησ προσαρµοσµενησ
φερεγγυÞτητασ πραγµατοποιεÝται στο επÝπεδο κÀθε συµµετεχουσασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ, η οποÝα
εχει τουλÀχιστον µÝα συνδεδεµενη ασφαλιστικη επιχεÝρηση.
Τα κρÀτη µελη µπορουν να µην προβουν στον υπολογισµÞ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ:
— εÝτε αν πρÞκειται για συνδεδεµενη επιχεÝρηση ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ που εχει Àδεια λειτουργÝασ
στο Ýδιο κρÀτοσ µελοσ και εφÞσον αυτη η συνδεδεµενη επιχεÝρηση λαµβÀνεται υπÞψη στον υπολογισµÞ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ τησ συµµετεχουσασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ,
— εÝτε αν πρÞκειται για συνδεδεµενη επιχεÝρηση ασφαλιστικησ εταιρεÝασ χαρτοφυλακÝου η αντασφαλιστικησ επιχεÝρησησ η οποÝα εχει την καταστατικη εδρα τησ στο Ýδιο κρÀτοσ µελοσ µε την ασφαλιστικη
επιχεÝρηση, και εφÞσον αυτη η ασφαλιστικη εταιρεÝα χαρτοφυλακÝου η αντασφαλιστικη επιχεÝρηση και
αυτη η συνδεδεµενη ασφαλιστικη επιχεÝρηση λαµβÀνονται υπÞψη κατÀ τον υπολογισµÞ που πραγµατοποιεÝται.
Τα κρÀτη µελη µπορουν επÝσησ να µην προβουν στον υπολογισµÞ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ
ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ εÀν µια ασφαλιστικη επιχεÝρηση εÝναι συνδεδεµενη Àλλησ ασφαλιστικησ η
αντασφαλιστικησ επιχεÝρησησ η ασφαλιστικησ εταιρεÝασ χαρτοφυλακÝου εδρευουσασ σε Àλλο κρÀτοσ
µελοσ, εφÞσον οι αρµÞδιεσ αρχεσ των οικεÝων κρατων µελων συµφωνησουν να ανατεθεÝ στην αρµÞδια
αρχη του Àλλου κρÀτουσ µελουσ η Àσκηση τησ συµπληρωµατικησ εποπτεÝασ.
Σε κÀθε περÝπτωση, η παρεκκλιση επιτρεπεται µÞνον εφÞσον προσκοµισθουν στισ αρµÞδιεσ αρχεσ ικανεσ
αποδεÝξεισ Þτι τα στοιχεÝα που εÝναι επιλεξιµα για τον υπολογισµÞ του περιθωρÝου φερεγγυÞτητασ των
ασφαλιστικων επιχειρησεων οι οποÝεσ λαµβÀνονται υπÞψη στον υπολογισµÞ εÝναι καταλληλωσ κατανεµηµενα µεταξυ των επιχειρησεων αυτων.
Τα κρÀτη µελη µπορουν να προβλεπουν Þτι, Þταν η συνδεδεµενη ασφαλιστικη επιχεÝρηση εχει την
καταστατικη εδρα τησ σε διαφορετικÞ κρÀτοσ µελοσ απÞ την ασφαλιστικη επιχεÝρηση, για την οποÝα
πραγµατοποιεÝται ο υπολογισµÞσ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ, στον υπολογισµÞ συνεκτιµÀται, σε
σχεση µε τη συνδεδεµενη επιχεÝρηση, η κατÀσταση φερεγγυÞτητασ Þπωσ αποτιµÀται απÞ τισ αρµÞδιεσ
αρχεσ του Àλλου κρÀτουσ µελουσ.
2.2. Συνδεδεµενεσ αντασφαλιστικεσ επιχειρησεισ
ΚατÀ τον υπολογισµÞ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ που συµµετεχει σε
αντασφαλιστικη επιχεÝρηση, η εν λÞγω συνδεδεµενη αντασφαλιστικη επιχεÝρηση αντιµετωπÝζεται, αποκλειστικÀ για τισ ανÀγκεσ του υπολογισµου, κατÀ τρÞπο ανÀλογο µε συνδεδεµενη ασφαλιστικη επιχεÝρηση, εφαρµοζÞµενων των γενικων αρχων και των µεθÞδων που περιεχονται στο παρÞν παρÀρτηµα.
Προσ το σκοπÞ αυτÞ, απαÝτηση θεωρητικησ φερεγγυÞτητασ υπολογÝζεται για κÀθε συνδεδεµενη αντασφαλιστικη επιχεÝρηση βÀσει των Ýδιων κανÞνων µε εκεÝνουσ που προβλεπονται απÞ το Àρθρο 16 παρÀγραφοι
2 εωσ 5 τησ οδηγÝασ 73/239/ΕΟΚ η απÞ το Àρθρο 19 τησ οδηγÝασ 79/267/ΕΟΚ. ΩστÞσο, σε περÝπτωση
σηµαντικων δυσκολιων κατÀ την εφαρµογη αυτων των κανÞνων, οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να δεχθουν
να υπολογισθεÝ η απαÝτηση θεωρητικησ φερεγγυÞτητασ µε βÀση το πρωτο αποτελεσµα που προβλεπει η
παρÀγραφοσ 3 του Àρθρου 16 τησ οδηγÝασ 73/239/ΕΟΚ. Τα Ýδια στοιχεÝα µε εκεÝνα που προβλεπονται απÞ
το Àρθρο 16 παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ 73/239/ΕΟΚ η απÞ το Àρθρο 18 τησ οδηγÝασ 79/267/ΕΟΚ
αναγνωρÝζονται ωσ στοιχεÝα που θα ληφθουν υπÞψη στον υπολογισµÞ του περιθωρÝου θεωρητικησ
φερεγγυÞτητασ. Τα στοιχεÝα ενεργητικου και παθητικου αποτιµωνται συµφωνα µε τισ Ýδιεσ διατÀξεισ Þπωσ
εκεÝνεσ που προβλεπονται στισ οδηγÝεσ αυτεσ και την οδηγÝα 91/674/ΕΟΚ.
2.3. ΕνδιÀµεσεσ ασφαλιστικεσ εταιρεÝεσ χαρτοφυλακÝου
ΚατÀ τον υπολογισµÞ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ που εχει συµµετοχη
σε ασφαλιστικη επιχεÝρηση η σε συνδεδεµενη αντασφαλιστικη επιχεÝρηση η σε ασφαλιστικη επιχεÝρηση
τρÝτησ χωρασ µεσω ασφαλιστικησ εταιρεÝασ χαρτοφυλακÝου, λαµβÀνεται υπÞψη η κατÀσταση τησ ενδιÀµεσησ ασφαλιστικησ εταιρεÝασ χαρτοφυλακÝου. Για τισ ανÀγκεσ αποκλειστικÀ αυτου του υπολογισµου, ο
οποÝοσ πραγµατοποιεÝται συµφωνα µε τισ γενικεσ αρχεσ και µεθÞδουσ που περιγρÀφονται στο παρÞν
παρÀρτηµα, η εν λÞγω ασφαλιστικη εταιρεÝα χαρτοφυλακÝου αντιµετωπÝζεται σαν να επρÞκειτο για
ασφαλιστικη επιχεÝρηση η οποÝα θα υπεκειτο σε απαÝτηση φερεγγυÞτητασ Ýση µε το µηδεν και αντιµετωπÝζεται υπÞ τισ Ýδιεσ προυMποθεσεισ µε αυτεσ που ορÝζονται απÞ το Àρθρο 16 παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ
73/239/ΕΟΚ η απÞ το Àρθρο 18 τησ οδηγÝασ 79/267/ΕΟΚ Þσον αφορÀ τα στοιχεÝα που εÝναι επιλεξιµα για
τον υπολογισµÞ του περιθωρÝου φερεγγυÞτητασ.
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2.4. Συνδεδεµενεσ ασφαλιστικεσ η αντασφαλιστικεσ επιχειρησεισ που εχουν την καταστατικη τουσ εδρα σε
τρÝτεσ χωρεσ
Α. Συνδεδεµενεσ ασφαλιστικεσ επιχειρησεισ τρÝτων χωρων
ΚατÀ τον υπολογισµÞ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ µιασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ, η οποÝα
συµµετεχει σε ασφαλιστικη επιχεÝρηση τρÝτησ χωρασ, η τελευταÝα αυτη επιχεÝρηση αντιµετωπÝζεται για
τον αποκλειστικÞ σκοπÞ του υπολογισµου κατÀ τρÞπο ανÀλογο προσ συνδεδεµενη ασφαλιστικη
επιχεÝρηση, µε εφαρµογη των γενικων αρχων και µεθÞδων που περιγρÀφονται στο παρÞν παρÀρτηµα.
ΩστÞσο, Þταν η τρÝτη χωρα Þπου εχει την καταστατικη τησ εδρα η συνδεδεµενη επιχεÝρηση τησ
επιβÀλλει υποχρεωση αδεÝασ, καθωσ και υποχρεωση φερεγγυÞτητασ τουλÀχιστον συγκρÝσιµησ προσ
εκεÝνη που προβλεπεται απÞ τισ οδηγÝεσ 73/239/ΕΟΚ η 79/267/ΕΟΚ, λαµβανοµενων υπÞψη των
στοιχεÝων κÀλυψησ αυτησ τησ απαÝτησησ, τα κρÀτη µελη µπορουν να προβλεπουν Þτι στον υπολογισµÞ
συνεκτιµÀται, Þσον αφορÀ την εν λÞγω επιχεÝρηση, η προυMπÞθεση φερεγγυÞτητασ και τα στοιχεÝα που
εÝναι επιλεξιµα για την εκπληρωση αυτησ τησ υποχρεωσησ, Þπωσ καθορÝζονται απÞ την τρÝτη χωρα.
Β. Συνδεδεµενεσ αντασφαλιστικεσ επιχειρησεισ τρÝτων χωρων
ΠαρÀ τισ διατÀξεισ του σηµεÝου 2.2, κατÀ τον υπολογισµÞ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ µιασ
ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ, η οποÝα συµµετεχει σε αντασφαλιστικη επιχεÝρηση µε εδρα σε τρÝτη χωρα,
και υπÞ τισ Ýδιεσ προυMποθεσεισ που ορÝζονται στο σηµεÝο Α ανωτερω, τα κρÀτη µελη µπορουν να
προβλεπουν Þτι στον υπολογισµÞ λαµβÀνεται υπÞψη, Þσον αφορÀ την τελευταÝα αυτη επιχεÝρηση, η
υποχρεωση ιδÝων κεφαλαÝων και τα στοιχεÝα που εÝναι επιλεξιµα για την εκπληρωση τησ υποχρεωσησ
αυτησ, Þπωσ καθορÝζονται απÞ την εν λÞγω τρÝτη χωρα. Ùταν µÞνον οι ασφαλιστικεσ επιχειρησεισ τησ
εν λÞγω τρÝτησ χωρασ υπÞκεινται στισ διατÀξεισ αυτεσ, η θεωρητικη υποχρεωση ιδÝων κεφαλαÝων για
τη συνδεδεµενη αντασφαλιστικη επιχεÝρηση και τα στοιχεÝα που εÝναι επιλεξιµα για την εκπληρωση
τησ θεωρητικησ αυτησ υποχρεωσησ µπορουν να υπολογÝζονται ωσ εÀν η εν λÞγω επιχεÝρηση να ηταν
συνδεδεµενη ασφαλιστικη επιχεÝρηση τησ τρÝτησ χωρασ.
2.5. Îλλειψη των αναγκαÝων πληροφοριων
Ùταν οι αρµÞδιεσ αρχεσ δεν εχουν στη διÀθεση τουσ, για οποιοδηποτε λÞγο, τισ αναγκαÝεσ πληροφορÝεσ
για τον υπολογισµÞ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ µιασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ και σχετικÀ µε
µια συνδεδεµενη επιχεÝρηση µε εδρα σε κρÀτοσ µελοσ η σε τρÝτη χωρα, η λογιστικη αξÝα τησ επιχεÝρησησ
αυτησ στη συµµετεχουσα ασφαλιστικη επιχεÝρηση αφαιρεÝται απÞ τα στοιχεÝα που εÝναι επιλεξιµα για το
περιθωριο προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ. Στην περÝπτωση αυτη τα µη πραγµατοποιηθεντα κερδη που
συνδεονται µε τη συµµετοχη αυτη δεν επιτρεπονται ωσ επιλεξιµο στοιχεÝο για το περιθωριο προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Μεθοδοσ 1: Μεθοδοσ αφαÝρεσησ και συνενωσησ
Η προσαρµοσµενη φερεγγυÞτητα συµµετεχουσασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ αποτελεÝ τη διαφορÀ
µεταξυ:
i) του αθροÝσµατοσ:

α) των στοιχεÝων που εÝναι επιλεξιµα για τον υπολογισµÞ του περιθωρÝου φερεγγυÞτητασ τησ
συµµετεχουσασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ και
β) του αναλογικου µεριδÝου τησ συµµετεχουσασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ στα στοιχεÝα που εÝναι
επιλεξιµα για τον υπολογισµÞ του περιθωρÝου φερεγγυÞτητασ τησ συνδεδεµενησ ασφαλιστικησ
επιχεÝρησησ
και
ii) του αθροÝσµατοσ:

α) τησ λογιστικησ αξÝασ τησ συνδεδεµενησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ στη συµµετεχουσα ασφαλιστικη
επιχεÝρηση¯
β) τησ απαÝτησησ φερεγγυÞτητασ τησ συµµετεχουσασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ και
γ) του αναλογικου µεριδÝου τησ απαÝτησησ φερεγγυÞτητασ τησ συνδεδεµενησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ.
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Ùταν η συµµετοχη στη συνδεδεµενη ασφαλιστικη επιχεÝρηση συνÝσταται, εν Þλω η εν µερει, σε εµµεση
κυριÞτητα, τÞτε το προαναφερθεν στοιχεÝο ii) α) περιλαµβÀνει την αξÝα τησ εµµεσησ κυριÞτητασ,
λαµβÀνοντασ υπÞψη τα σχετικÀ διαδοχικÀ συµφεροντα. Τα στοιχεÝα i) β) και ii) γ) περιλαµβÀνουν τα
αντÝστοιχα αναλογικÀ µερÝδια των στοιχεÝων που εÝναι επιλεξιµα για το περιθωριο φερεγγυÞτητασ τησ
συνδεδεµενησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ και τησ υποχρεωσησ φερεγγυÞτητασ τησ συνδεδεµενησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ, αντιστοÝχωσ.
Μεθοδοσ 2: Μεθοδοσ αφαÝρεσησ των απαιτησεων φερεγγυÞτητασ
Η προσαρµοσµενη φερεγγυÞτητα τησ συµµετεχουσασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ αποτελεÝ τη διαφορÀ
µεταξυ:
— του αθροÝσµατοσ των στοιχεÝων που εÝναι επιλεξιµα για τον υπολογισµÞ του περιθωρÝου φερεγγυÞτητασ τησ συµµετεχουσασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ
και
— του αθροÝσµατοσ:
α) τησ απαÝτησησ φερεγγυÞτητασ τησ συµµετεχουσασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ και
β) του αναλογικου µεριδÝου τησ απαÝτησησ φερεγγυÞτητασ τησ συνδεδεµενησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ.
Για την αποτÝµηση των στοιχεÝων που εÝναι επιλεξιµα για τον υπολογισµÞ του περιθωρÝου φερεγγυÞτητασ,
οι συµµετοχεσ κατÀ την εννοια τησ παρουσασ οδηγÝασ αποτιµωνται µεσω τησ µεθÞδου τησ ισοδυναµÝασ
συµφωνα µε τη λυση που προβλεπεται απÞ το Àρθρο 59 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο β) τησ οδηγÝασ
78/660/ΕΟΚ.
Μεθοδοσ 3: Μεθοδοσ βασιζÞµενη στη λογιστικη ενοποÝηση
Ο υπολογισµÞσ τησ προσαρµοσµενησ φερεγγυÞτητασ τησ συµµετεχουσασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ πραγµατοποιεÝται βÀσει των ενοποιηµενων λογαριασµων. Η προσαρµοσµενη φερεγγυÞτητα τησ συµµετεχουσασ
ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ εÝναι η διαφορÀ µεταξυ:
των στοιχεÝων που εÝναι επιλεξιµα για τον υπολογισµÞ του περιθωρÝου φερεγγυÞτητασ τα οποÝα
υπολογÝζονται βÀσει των ενοποιηµενων λογαριασµων και
α) εÝτε του αθροÝσµατοσ τησ απαÝτησησ φερεγγυÞτητασ τησ συµµετεχουσασ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ και
του µεριδÝου των απαιτησεων φερεγγυÞτητασ των συνδεδεµενων ασφαλιστικων επιχειρησεων, το οποÝο
αναλογεÝ στα ποσοστÀ που εχουν επιλεγεÝ για την κατÀρτιση των ενοποιηµενων λογαριασµων¯
β) εÝτε τησ απαÝτησησ φερεγγυÞτητασ η οποÝα υπολογÝζεται βÀσει ενοποιηµενων δεδοµενων.
Οι διατÀξεισ των οδηγιων 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ εφαρµÞζονται για τον υπολογισµÞ
των στοιχεÝων, βÀσει των οποÝων υπολογÝζεται το περιθωριο φερεγγυÞτητασ, και τησ απαÝτησησ φερεγγυÞτητασ βÀσει των ενοποιηµενων στοιχεÝων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

1. Στην περÝπτωση περισσοτερων ασφαλιστικων επιχειρησεων που αναφερονται στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 2,
οι οποÝεσ εÝναι θυγατρικεσ ασφαλιστικησ εταιρεÝασ χαρτοφυλακÝου, αντασφαλιστικησ επιχεÝρησησ η ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ τρÝτησ χωρασ και εÝναι εγκατεστηµενεσ σε διαφορετικÀ κρÀτη µελη, οι αρµÞδιεσ αρχεσ
φροντÝζουν για τη συνεπη εφαρµογη τησ µεθÞδου που περιγρÀφεται στο παρÞν παρÀρτηµα.
Οι αρµÞδιεσ αρχεσ ασκουν τη συµπληρωµατικη εποπτεÝα µε την Ýδια συχνÞτητα µε εκεÝνη που προβλεπεται
για τον υπολογισµÞ του περιθωρÝου φερεγγυÞτητασ των ασφαλιστικων επιχειρησεων συµφωνα µε τισ
οδηγÝεσ 73/239/ΕΟΚ και 79/267/ΕΟΚ.
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2. Τα κρÀτη µελη µπορουν να µην προβουν στον υπολογισµÞ που προβλεπεται στο παρÞν παρÀρτηµα Þσον
αφορÀ µια ασφαλιστικη επιχεÝρηση:
— εÀν αυτη η ασφαλιστικη επιχεÝρηση εÝναι επιχεÝρηση συνδεδεµενη µε Àλλη ασφαλιστικη επιχεÝρηση και
εÀν λαµβÀνεται υπÞψη κατÀ τον υπολογισµÞ που προβλεπει το παρÞν παρÀρτηµα ο οποÝοσ πραγµατοποιεÝται για την Àλλη επιχεÝρηση,
— εÀν αυτη η ασφαλιστικη επιχεÝρηση και µÝα η περισσÞτερεσ Àλλεσ ασφαλιστικεσ επιχειρησεισ που εχουν
Àδεια λειτουργÝασ στο Ýδιο κρÀτοσ µελοσ εχουν ωσ µητρικη επιχεÝρηση την Ýδια ασφαλιστικη εταιρεÝα
χαρτοφυλακÝου, αντασφαλιστικη επιχεÝρηση η ασφαλιστικη επιχεÝρηση τρÝτησ χωρασ, η δε ασφαλιστικη
επιχεÝρηση λαµβÀνεται υπÞψη κατÀ τον υπολογισµÞ που προβλεπει το παρÞν παρÀρτηµα, ο οποÝοσ
πραγµατοποιεÝται για µÝα απÞ τισ Àλλεσ επιχειρησεισ,
— εÀν αυτη η ασφαλιστικη επιχεÝρηση και µÝα η περισσÞτερεσ Àλλεσ ασφαλιστικεσ επιχειρησεισ που εχουν
Àδεια λειτουργÝασ σε Àλλα κρÀτη µελη εχουν ωσ µητρικη επιχεÝρηση την Ýδια ασφαλιστικη εταιρεÝα
χαρτοφυλακÝου, αντασφαλιστικη επιχεÝρηση η ασφαλιστικη επιχεÝρηση τρÝτησ χωρασ, εχει δε συναφθεÝ,
συµφωνα µε το Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 2, συµφωνÝα µε την οποÝα η Àσκηση τησ συµπληρωµατικησ
εποπτεÝασ που αναφερεται στο παρÞν παρÀρτηµα ανατÝθεται στην ελεγκτικη αρχη Àλλου κρÀτουσ
µελουσ.
Στην περÝπτωση διαδοχικων συµµετοχων (παραδεÝγµατοσ χÀριν µια ασφαλιστικη εταιρεÝα χαρτοφυλακÝου η
µια αντασφαλιστικη επιχεÝρηση η οποÝα ανηκει σε Àλλη ασφαλιστικη εταιρεÝα χαρτοφυλακÝου, αντασφαλιστικη επιχεÝρηση η ασφαλιστικη επιχεÝρηση τρÝτησ χωρασ), τα κρÀτη µελη µπορουν να εφαρµÞσουν τουσ
υπολογισµουσ που προβλεπει το παρÞν παρÀρτηµα µÞνο στο επÝπεδο τησ βασικησ µητρικησ επιχεÝρησησ τησ
ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ που εχει την ιδιÞτητα ασφαλιστικησ εταιρεÝασ χαρτοφυλακÝου, αντασφαλιστικησ
επιχεÝρησησ η ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ τρÝτησ χωρασ.
3. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ µεριµνουν ωστε, στο επÝπεδο τησ ασφαλιστικησ εταιρεÝασ χαρτοφυλακÝου, τησ αντασφαλιστικησ επιχεÝρησησ η ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ τρÝτησ χωρασ, να πραγµατοποιουνται υπολογισµοÝ
ανÀλογοι µε αυτουσ που περιγρÀφονται στο παρÀρτηµα I.
Η αναλογÝα αυτη συνÝσταται στην εφαρµογη των γενικων αρχων και µεθÞδων που περιγρÀφονται στο
παρÀρτηµα I στο επÝπεδο τησ ασφαλιστικησ εταιρεÝασ χαρτοφυλακÝου, τησ αντασφαλιστικησ επιχεÝρησησ η
τησ ασφαλιστικησ επιχεÝρησησ τρÝτησ χωρασ.
Για τισ ανÀγκεσ αυτου του υπολογισµου και µÞνο, αυτη η µητρικη επιχεÝρηση θεωρεÝται ωσ ασφαλιστικη
επιχεÝρηση που υπÞκειται:
— σε µηδενικη απαÝτηση φερεγγυÞτητασ Þταν πρÞκειται για ασφαλιστικη εταιρεÝα χαρτοφυλακÝου,
— σε απαÝτηση θεωρητικησ φερεγγυÞτητασ Þπωσ προβλεπεται στο σηµεÝο 2.2 του παραρτηµατοσ I Þταν
πρÞκειται για αντασφαλιστικη επιχεÝρηση, η Þπωσ προβλεπεται στο σηµεÝο 2.4.Β του παραρτηµατοσ I,
Þταν πρÞκειται για αντασφαλιστικη επιχεÝρηση που εχει την καταστατικη τησ εδρα σε τρÝτη χωρα,
— σε απαÝτηση καθορισµενησ φερεγγυÞτητασ συµφωνα µε τισ αρχεσ του σηµεÝου 2.4.Α του παραρτηµατοσ
I, Þταν πρÞκειται για ασφαλιστικη επιχεÝρηση τρÝτησ χωρασ,
και υπÞκειται στισ Ýδιεσ προυMποθεσεισ µε εκεÝνεσ που ορÝζονται στο Àρθρο 16 παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ
73/239/ΕΟΚ η στο Àρθρο 18 τησ οδηγÝασ 79/267/ΕΟΚ Þσον αφορÀ τα στοιχεÝα που εÝναι επιλεξιµα για το
περιθωριο φερεγγυÞτητασ.
4. Îλλειψη των αναγκαÝων πληροφοριων
Ùταν οι αρµÞδιεσ αρχεσ δεν εχουν στη διÀθεση τουσ, για οποιοδηποτε λÞγο, τισ αναγκαÝεσ πληροφορÝεσ για
τον υπολογισµÞ που προβλεπεται στο παρÞν παρÀρτηµα και σχετικÀ µε µια συνδεδεµενη επιχεÝρηση µε
εδρα σε κρÀτοσ µελοσ η σε τρÝτη χωρα, η λογιστικη αξÝα τησ επιχεÝρησησ αυτησ στη συµµετεχουσα
επιχεÝρηση αφαιρεÝται απÞ τα στοιχεÝα που εÝναι επιλεξιµα για τον υπολογισµÞ που προβλεπεται στο παρÞν
παρÀρτηµα. Στην περÝπτωση αυτη τα µη πραγµατοποιηθεντα κερδη που συνδεονται µε τη συµµετοχη αυτη
δεν επιτρεπονται ωσ επιλεξιµο στοιχεÝο για το σχετικÞ υπολογισµÞ.
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Ο∆ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 26ησ ΟκτωβρÝου 1998
για την τροποποÝηση τησ οδηγÝασ 90/219/ΕΟΚ για την περιορισµενη χρηση γενετικωσ
τροποποιηµενων οργανισµων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Þτι οι ΓΤΜ που απορρÝπτονται χωρÝσ ειδικÀ περιοριστικÀ µετρα προκειµενου να περιοριστεÝ η επαφη
τουσ µε τον ευρυτερο πληθυσµÞ και µε το περιβÀλλον δεν εµπÝπτουν στο πεδÝο εφαρµογησ τησ παρουσασ οδηγÝασ¯ Þτι ενδεχεται να ισχυει Àλλη κοινοτικη
νοµοθεσÝα, Þπωσ η οδηγÝα 90/220/ΕΟΚ τησ 23ησ
ΑπριλÝου 1990 για την σκÞπιµη ελευθερωση γενετικωσ τροποποιηµενων οργανισµων στο περιβÀλλον (4)¯

(6)

Þτι οι εξαιρεσεισ απÞ τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ
οδηγÝασ δεν συνεπÀγονται απαλλαγη και απÞ κÀθε
Àλλη εφαρµοστεα κοινοτικη νοµοθεσÝα, Þπωσ η οδηγÝα 90/220/ΕΟΚ¯

(7)

Þτι για Þλεσ τισ δραστηριÞτητεσ που συνεπÀγονται
τη χρηση ΓΤΜ ισχυουν οι αρχεσ τησ ορθησ µικροβιολογικησ πρακτικησ και τησ ορθησ επαγγελµατικησ
ασφÀλειασ και υγιεινησ, συµφωνα µε την ισχυουσα
κοινοτικη νοµοθεσÝα¯

(8)

Þτι ο περιορισµÞσ και τα λοιπÀ µετρα προστασÝασ
που εφαρµÞζονται στην περιορισµενη χρηση θα πρεπει να αναθεωρουνται περιοδικÀ¯

(9)

Þτι θα πρεπει να ζητεÝται η γνωµη των εργαζοµενων
στην περιορισµενη χρηση συµφωνα µε τισ απαιτησεισ
τησ συναφουσ κοινοτικησ νοµοθεσÝασ και δη τησ
οδηγÝασ 90/679/ΕΟΚ για την προστασÝα των εργαζοµενων απÞ κινδυνουσ που διατρεχουν λÞγω τησ
εκθεσησ τουσ σε βιολογικουσ παρÀγοντεσ κατÀ την
εργασÝα, (εβδοµη ειδικη οδηγÝα κατÀ την εννοια του
Àρθρου 16 παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ 89/391/
ΕΟΚ (5)¯

(10)

Þτι εχουν διαπιστωθεÝ αδυναµÝεσ στην οδηγÝα 90/
219/ΕΟΚ (6)¯ Þτι οι διοικητικεσ διαδικασÝεσ και οι
απαιτησεισ Þσον αφορÀ τη γνωστοποÝηση θα πρεπει
να συνδεονται µε τουσ κινδυνουσ των περιορισµενων
χρησεων¯

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 130Σ παρÀγραφοσ 1,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
αποφασÝζοντασ συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου
189 Γ τησ συνθηκησ (3),
Εκτιµωντασ:
(1)

Þτι συµφωνα µε τη συνθηκη, οι ενεργειεσ τησ ΚοινÞτητασ στον τοµεα του περιβÀλλοντοσ στηρÝζονται
στην αρχη τησ προληπτικησ δρÀσησ και εχουν ωσ
αντικεÝµενο τη διατηρηση, την προστασÝα και τη
βελτÝωση του περιβÀλλοντοσ καθωσ και την προστασÝα τησ υγεÝασ του ανθρωπου¯

(2)

Þτι οι περιορισµενεσ χρησεισ γενετικωσ τροποποιηµενων µικροοργανισµων ΓΤΜ πρεπει να ταξινοµουνται ανÀλογα µε τουσ κινδυνουσ που ενεχουν για
την υγεÝα του ανθρωπου και το περιβÀλλον¯ Þτι η
ταξινÞµηση αυτη πρεπει να εÝναι συµφωνη προσ τη
διεθνη πρακτικη και να βασÝζεται σε εκτÝµηση των
κινδυνων¯

(3)

(4)

Þτι για να εξασφαλÝζεται υψηλÞ επÝπεδο προστασÝασ
ο περιορισµÞσ και τα λοιπÀ µετρα προστασÝασ που
εφαρµÞζονται σε µια περιορισµενη χρηση πρεπει να
εÝναι αντÝστοιχα προσ την ταξινÞµηση τησ περιορισµενησ χρησησ¯ Þτι σε περÝπτωση αβεβαιÞτητασ
εφαρµÞζεται ο ενδεδειγµενοσ περιορισµÞσ και τα
λοιπÀ µετρα προστασÝασ τησ υψηλÞτερησ ταξινÞµησησ εωσ Þτου επαρκη αποδεικτικÀ στοιχεÝα δικαιολογησουν την ελÀττωση τησ αυστηρÞτητασ των µετρων¯
Þτι για τον ελεγχο τησ διÀθεσησ υλικων απÞ περιορισµενεσ χρησεισ ΓΤΜ πρεπει να θεσπιστουν και να
τεθουν σε χρηση τα ενδεδειγµενα µετρα¯

(1) ΕΕ C 356 τησ 22.11.1997, σ. 14 και ΕΕ C 369 τησ 6.12.1997, σ.
12.
(2) ΕΕ C 295 τησ 7.10.1996, σ. 52.
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 12ησ ΜαρτÝου 1997
(ΕΕ C 115 τησ 14.4.1997, σ. 59), κοινη θεση του ΣυµβουλÝου
τησ 16ησ ∆εκεµβρÝου 1997 (ΕΕ C 62 τησ 26.2.1998) και απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 16ησ ΙουνÝου 1998 (ΕΕ
C 210 τησ 6.7.1998).

(4) ΕΕ L 117 τησ 8.5.1990, σ. 15¯ οδηγÝα
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 97/35/ΕΚ τησ
τησ 27.6.1997, σ. 72).
(5) ΕΕ L 374 τησ 31.12.1990, σ. 1¯ οδηγÝα
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 97/59/ΕΚ τησ
τησ 15.10.1997, σ. 33).
(6) ΕΕ L 117 τησ 8.5.1990, σ. 1¯ οδηγÝα
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 94/51/ΕΚ τησ
τησ 18.11.1994, σ. 29).

Þπωσ τροποποιηθηκε
Επιτροπησ (ΕΕ L 169
Þπωσ τροποποιηθηκε
Επιτροπησ (ΕΕ L 282
Þπωσ τροποποιηθηκε
Επιτροπησ (ΕΕ L 297
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(11)

Þτι η οδηγÝα 90/219/ΕΟΚ δεν επετρεψε την ικανοποιητικη προσαρµογη στην τεχνικη πρÞοδο¯ Þτι τα
τεχνικÀ µερη τησ οδηγÝασ πρεπει να προσαρµÞζονται στην τεχνικη πρÞοδο¯

(12)

Þτι η εφαρµογη τησ οδηγÝασ 90/219/ΕΚ µπορεÝ να
βελτιωθεÝ δια τησ προσθηκησ ενÞσ καταλÞγου ΓΤΜ
ασφαλων για Àνθρωπο και περιβÀλλον¯ Þτι οι ΓΤΜ
αυτοÝ πρεπει να πληρουν ορισµενα κριτηρια ασφαλεÝασ¯

(13)

(14)

(15)

Þτι λÞγω του ρυθµου εξελιξησ τησ βιοτεχνολογÝασ,
τησ φυσεωσ των αναγκαÝων κριτηρÝων και του
περιορισµενου ευρουσ του καταλÞγου αυτου, το
Συµβουλιο πρεπει να ορÝσει και να επανεξετÀζει τα
κριτηρια αυτÀ¯
Þτι εχουν πλεον συγκεντρωθεÝ σηµαντικεσ γνωσεισ
και πεÝρα για τουσ κινδυνουσ που συνδεονται µε τη
χρηση ΓΤΜ σε συνθηκεσ περιορισµου¯
Þτι εποµενωσ η οδηγÝα 90/219/ΕΟΚ πρεπει να τροποποιηθεÝ αναλÞγωσ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Íρθρο 1
Η οδηγÝα 90/219/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:
1. Τα Àρθρα 2 εωσ 16 αντικαθÝστανται απÞ το εξησ:
«Íρθρο 2
Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ νοουνται ωσ:
α) “µικροοργανισµÞσ”, κÀθε µικροβιακη ενÞτητα,
κυτταρικη η µη, ικανη προσ αναπαραγωγη η προσ
µεταβÝβαση γενετικου υλικου, συµπεριλαµβανοµενων των ιων, των ιοειδων, των καλλιεργειων ζωικων
και φυτικων κυττÀρων¯
β) “γενετικωσ τροποποιηµενοσ µικροοργανισµÞσ”
ΓΤΜ, κÀθε µικροοργανισµÞσ στον οποÝο το γενετικÞ υλικÞ εχει υποστεÝ αλλαγεσ µε τρÞπο που δεν
συµβαÝνει κατÀ τισ φυσιολογικεσ διαδικασÝεσ συζευξησ η/και φυσικου ανασυνδυασµου.
Συµφωνα µε τον ορισµÞ αυτÞ:
i) η γενετικη τροποποÝηση επιτυγχÀνεται τουλÀ-

χιστον µε τισ τεχνικεσ που εκτÝθενται στο
παρÀρτηµα I, µεροσ Α,

ii) οι τεχνικεσ που αναφερονται στο παρÀρτηµα I,

µεροσ Β, δεν θεωρεÝται Þτι επιφερουν γενετικη
τροποποÝηση¯

γ) “περιορισµενη χρηση”, κÀθε δραστηριÞτητα κατÀ
την οποÝα µικροοργανισµοÝ τροποποιουνται γενετικωσ η κατÀ την οποÝα οι ΓΤΜ αυτοÝ καλλιεργου-
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νται, αποθηκευονται, µεταφερονται, καταστρεφονται, απορρÝπτονται η χρησιµοποιουνται καθ’ οιονδηποτε Àλλο τρÞπο, και για την οποÝα χρησιµοποιουνται ειδικÀ περιοριστικÀ µετρα για να περιοριστεÝ η επαφη τουσ µε τον ευρυτερο πληθυσµÞ και
το περιβÀλλον¯
δ) “ατυχηµα”, κÀθε περιστατικÞ το οποÝο συνεπÀγεται
σηµαντικη και µη εσκεµµενη ελευθερωση ΓΤΜ
κατÀ τη διÀρκεια τησ περιορισµενησ χρησησ τουσ
και το οποÝο µπορεÝ να θεσει σε Àµεσο η µελλοντικÞ
κÝνδυνο την ανθρωπινη υγεÝα η το περιβÀλλον¯
ε) “χρηστησ”, κÀθε φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο
υπευθυνο για την περιορισµενη χρηση ΓΤΜ¯
στ) “γνωστοποÝηση”, η υποβολη των απαιτουµενων
στοιχεÝων στισ αρµÞδιεσ αρχεσ του κρÀτουσ
µελουσ.
Íρθρο 3
Με την επιφυλαξη του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1 η
παρουσα οδηγÝα δεν εφαρµÞζεται:
— στισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ η γενετικη τροποποÝηση επιτυγχÀνεται µε τη χρηση των τεχνικων/
µεθÞδων που απαριθµουνται στο παρÀρτηµα II,
µεροσ Α, η
— για περιορισµενεσ χρησεισ Þπου χρησιµοποιουνται
µÞνον τυποι ΓΤΜ πληρουντεσ τα κριτηρια του
παραρτηµατοσ II, µεροσ Β, τα οποÝα αποδεικνυουν
την ασφÀλεια για την ανθρωπινη υγεÝα και το
περιβÀλλον. ΑυτοÝ οι τυποι ΓΤΜ απαριθµουνται
στο παρÀρτηµα II, µεροσ Γ.
Íρθρο 4
Το Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 3 και 6 και τα Àρθρα 6 εωσ 12
δεν εφαρµÞζονται στην οδικη, σιδηροδροµικη, ποτÀµια, θαλÀσσια η αεροπορικη µεταφορÀ ΓΤΜ.
Η παρουσα οδηγÝα δεν εφαρµÞζεται στην αποθηκευση,
καλλιεργεια, µεταφορÀ, καταστροφη, απÞρριψη η χρηση ΓΤΜ που διατÝθενται στην αγορÀ συµφωνα µε την
οδηγÝα 90/220/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 23ησ ΑπριλÝου
1990, για τη σκÞπιµη απελευθερωση γενετικωσ τροποποιηµενων οργανισµων στο περιβÀλλον (*) η δυνÀµει
Àλλησ κοινοτικησ νοµοθεσÝασ η οποÝα προβλεπει ειδικη
εκτÝµηση των κινδυνων για το περιβÀλλον ανÀλογη µε
εκεÝνη που καθορÝζεται στην ανωτερω οδηγÝα, µε την
προυMπÞθεση Þτι η περιορισµενη χρηση πληροÝ τουσ
τυχÞν Þρουσ υπÞ τουσ οποÝουσ εχει χορηγηθεÝ η εγκριση διÀθεσησ στην αγορÀ.
(*) ΕΕ L 117 τησ 8.5.1990, σ. 15¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ την οδηγÝα τησ Επιτροπησ
97/35/ΕΚ (ΕΕ L 169 τησ 27.6.1997, σ. 72).
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Íρθρο 5
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν Þλα τα κατÀλληλα µετρα
ωστε να αποφευγονται αρνητικεσ επιπτωσεισ στην
ανθρωπινη υγεÝα και το περιβÀλλον απÞ την περιορισµενη χρηση ΓΤΜ.
2. Για το σκοπÞ αυτÞ, ο χρηστησ εκτιµÀ τουσ κινδυνουσ στουσ οποÝουσ οι περιορισµενεσ χρησεισ ενδεχεται
να εκθεσουν την ανθρωπινη υγεÝα και το περιβÀλλον,
χρησιµοποιωντασ ωσ ελÀχιστο κριτηριο τα στοιχεÝα
εκτÝµησησ και τη διαδικασÝα που εκτÝθενται στο παρÀρτηµα III µεροσ Α και Β.

3. Η εκτÝµηση τησ παραγρÀφου 2 πρεπει να εχει ωσ
αποτελεσµα την τελικη κατÀταξη των περιορισµενων
χρησεων σε 4 κατηγορÝεσ µε τη διαδικασÝα του παραρτηµατοσ III, η οποÝα θα καταληξει στον καθορισµÞ
επιπεδων περιορισµου συµφωνα µε το Àρθρο 6:
ΚατηγορÝα 1: δραστηριÞτητεσ µηδενικου η αµελητεου
κινδυνου, δηλαδη δραστηριÞτητεσ κατÀ
τισ οποÝεσ το επÝπεδο περιορισµου 1
εÝναι το κατÀλληλο για την προστασÝα
τησ ανθρωπινησ υγεÝασ και του περιβÀλλοντοσ.
ΚατηγορÝα 2: δραστηριÞτητεσ χαµηλου κινδυνου, δηλαδη δραστηριÞτητεσ κατÀ τισ οποÝεσ το
επÝπεδο περιορισµου 2 εÝναι το κατÀλληλο για την προστασÝα τησ ανθρωπινησ
υγεÝασ και του περιβÀλλοντοσ.
ΚατηγορÝα 3: δραστηριÞτητεσ µετριου κινδυνου, δηλαδη δραστηριÞτητεσ κατÀ τισ οποÝεσ το
επÝπεδο περιορισµου 3 εÝναι το κατÀλληλο για την προστασÝα τησ ανθρωπινησ
υγεÝασ και του περιβÀλλοντοσ.
ΚατηγορÝα 4: δραστηριÞτητεσ υψηλου κινδυνου, δηλαδη δραστηριÞτητεσ κατÀ τισ οποÝεσ το
επÝπεδο περιορισµου 4 εÝναι το κατÀλληλο για την προστασÝα τησ ανθρωπινησ
υγεÝασ και του περιβÀλλοντοσ.
4. Ùταν υπÀρχει αµφιβολÝα ωσ προσ την κατηγορÝα
που ενδεÝκνυται για την προτεινÞµενη περιορισµενη
χρηση, θα πρεπει να εφαρµÞζονται τα αυστηρÞτερα
περιοριστικÀ µετρα, εκτÞσ εÀν επαρκη αποδεικτικÀ
στοιχεÝα, απÞ συµφωνου µε την αρµÞδια αρχη, δικαιολογουν την εφαρµογη λιγÞτερο αυστηρων µετρων.
5. ΚατÀ την εκτÝµηση τησ παραγρÀφου 2 λαµβÀνεται
ιδιαÝτερα υπ’ Þψη το ζητηµα τησ διÀθεσησ αποβλητων
και καταλοÝπων. ΕÀν παραστεÝ ανÀγκη, εφαρµÞζονται
τα απαραÝτητα µετρα ασφαλεÝασ για να προστατευθουν
η ανθρωπινη υγεÝα και το περιβÀλλον.
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6. Τα πρακτικÀ τησ εκτÝµησησ τησ παραγρÀφου 2
τηρουνται απÞ τον χρηστη και τÝθενται στη διÀθεση τησ
αρµÞδιασ αρχησ σε κατÀλληλη µορφη ωσ µεροσ τησ
γνωστοποÝησησ που προβλεπεται απÞ τα Àρθρα 7, 9,
και 10 η εφÞσον ζητηθουν.
Íρθρο 6
1. ΕκτÞσ των περιπτωσεων για τισ οποÝεσ η παρÀγραφοσ 2 του παραρτηµατοσ IV επιτρεπει την εφαρµογη
και Àλλων µετρων, ο χρηστησ εφαρµÞζει τισ γενικεσ
αρχεσ και τα κατÀλληλα µετρα περιορισµου και προστασÝασ του παραρτηµατοσ IV που αντιστοιχουν στην
κατηγορÝα περιορισµενησ χρησησ, ωστε η εκθεση των
χωρων εργασÝασ και του περιβÀλλοντοσ σε οποιονδηποτε ΓΤΜ να διατηρεÝται στα χαµηλÞτερα λογικωσ
εφικτÀ επÝπεδα και να εξασφαλÝζεται υψηλÞ επÝπεδο
ασφαλεÝασ.
2. Η εκτÝµηση του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 2 και τα
εφαρµοζÞµενα µετρα περιορισµου και προστασÝασ επανεξετÀζονται περιοδικÀ χωρÝσ καθυστερηση, εÀν:
α) τα εφαρµοζÞµενα µετρα περιορισµου δεν επαρκουν
πλεον η η κατηγορÝα στην οποÝα εÝχαν υπαχθεÝ οι
περιορισµενεσ χρησεισ δεν εÝναι πλεον η ορθη, η
β) υπÀρχουν βÀσιµεσ υπÞνοιεσ Þτι η εκτÝµηση δεν
εÝναι πλεον επαρκησ υπÞ το φωσ των νεων επιστηµονικων η τεχνικων γνωσεων.
Íρθρο 7
Ùταν εγκαταστÀσεισ πρÞκειται να χρησιµοποιηθουν για
πρωτη φορÀ για περιορισµενεσ χρησεισ, ο χρηστησ
οφεÝλει να υποβÀλλει στισ αρµÞδιεσ αρχεσ, πριν απÞ
την εναρξη τησ χρησησ, γνωστοποÝηση η οποÝα περιλαµβÀνει τουλÀχιστον τα στοιχεÝα που απαριθµουνται
στο παρÀρτηµα V, µεροσ Α.
Íρθρο 8
ΜετÀ την γνωστοποÝηση του Àρθρου 7, οι επÞµενεσ
περιορισµενεσ χρησεισ τησ κατηγορÝασ 1 εÝναι δυνατÞν
να πραγµατοποιουνται χωρÝσ Àλλη γνωστοποÝηση. Οι
χρηστεσ ΓΤΜ σε περιορισµενεσ χρησεισ τησ κατηγορÝασ
1 οφεÝλουν να τηρουν πρακτικÀ για κÀθε εκτÝµηση
κινδυνων που αναφερεται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 6
και να τα θετουν στη διÀθεση τησ αρµÞδιασ αρχησ,
εφÞσον αυτη τα ζητησει.
Íρθρο 9
1. Για την πραγµατοποÝηση τησ πρωτησ και των επÞµενων περιορισµενων χρησεων τησ κατηγορÝασ 2 σε εγκαταστÀσεισ που εχουν γνωστοποιηθεÝ συµφωνα µε το
Àρθρο 7, πρεπει να υποβÀλλεται γνωστοποÝηση µε τα
στοιχεÝα που απαριθµουνται στο παρÀρτηµα V, µεροσ
Β.
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2. ΕÀν οι εγκαταστÀσεισ εÝχαν γνωστοποιηθεÝ παλαιÞτερα για πραγµατοποÝηση περιορισµενησ χρησησ τησ
κατηγορÝασ 2 η ανωτερησ κατηγορÝασ και πληρουνται
οι τυχÞν απαιτησεισ τησ σχετικησ συγκατÀθεσησ, η
πραγµατοποÝηση τησ περιορισµενησ χρησησ τησ κατηγορÝασ 2 µπορεÝ να λÀβει χωρα αµεσωσ µετÀ τη νεα
γνωστοποÝηση.
Ο αιτων µπορεÝ Þµωσ να ζητησει ο Ýδιοσ να ληφθεÝ
απÞφαση για µια επÝσηµη Àδεια τησ αρµÞδιασ αρχησ. Η
απÞφαση λαµβÀνεται εντÞσ 45 ηµερων απÞ τη γνωστοποÝηση.
3. ΕÀν οι εγκαταστÀσεισ δεν εÝχαν γνωστοποιηθεÝ
παλαιÞτερα για πραγµατοποÝηση περιορισµενησ χρησησ
τησ κατηγορÝασ 2 η ανωτερησ κατηγορÝασ, η περιορισµενη χρηση τησ κατηγορÝασ 2 µπορεÝ, εκτÞσ αντιθετων
υποδεÝξεων τησ αρµÞδιασ αρχησ, να πραγµατοποιηθεÝ
45 ηµερεσ µετÀ την υποβολη τησ γνωστοποÝησησ που
αναφερεται στην παρÀγραφο 1 η ενωρÝτερα, εφÞσον
συµφωνεÝ η αρµÞδια αρχη.
Íρθρο 10
1. Για την πρωτη και τισ επÞµενεσ περιορισµενεσ χρησεισ τησ κατηγορÝασ 3 η 4 σε εγκαταστÀσεισ που εχουν
γνωστοποιηθερÝ συµφωνα µε το Àρθρο 7, πρεπει να
υποβÀλλεται γνωστοποÝηση, µε τα στοιχεÝα που απαριθµουνται στο παρÀρτηµα V, µεροσ Γ.
2. Οι περιορισµενεσ χρησεισ τησ κατηγορÝασ 3 η ανωτερησ δεν επιτρεπεται να πραγµατοποιουνται χωρÝσ την
προηγουµενη συγκατÀθεση τησ αρµÞδιασ αρχησ, η
οποÝα ανακοινωνει την απÞφαση τησ γραπτωσ:
α) το αργÞτερο εντÞσ 45 ηµερων µετÀ την υποβολη τησ
νεασ γνωστοποÝησησ, εÀν οι εγκαταστÀσεισ εÝχαν
γνωστοποιηθεÝ παλαιÞτερα για πραγµατοποιηση
περιορισµενων χρησεων τησ κατηγορÝασ 3 η ανωτερησ κατηγορÝασ και πληρουνται οι απαιτησεισ τησ
σχετικησ συγκατÀθεσησ για περιορισµενη χρηση Ýδιασ η ανωτερησ κατηγορÝασ απÞ την περιορισµενη
χρηση που πρÞκειται να πραγµατοποιηθεÝ¯
β) το αργÞτερο εντÞσ 90 ηµερων µετÀ την υποβολη τησ
γνωστοποÝησησ, για τισ λοιπεσ περιπτωσεισ.
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3. Ùταν κρÝνεται αναγκαÝο, η αρµÞδια αρχη µπορεÝ:
α) να ζητησει απÞ το χρηστη να παρÀσχει περισσÞτερα στοιχεÝα η να τροποποιησει τισ συνθηκεσ τησ
προτεινÞµενησ περιορισµενησ χρησησ η την κατηγορÝα στην οποÝα εχει καταταγεÝ η περιορισµενη
χρηση η χρησεισ. Στην περÝπτωση αυτη, η αρµÞδια
αρχη µπορεÝ να απαιτησει να µην αρχÝσει η περιορισµενη χρηση, εφÞσον προτεÝνεται, η, εφÞσον
βρÝσκεται σε εξελιξη, να ανασταλεÝ η να διακοπεÝ,
εωσ Þτου δωσει την εγκριση τησ βασιζÞµενη στα
περαιτερω στοιχεÝα που θα εχουν υποβληθεÝ η στισ
τροποποιηµενεσ συνθηκεσ τησ περιορισµενησ χρησησ,
β) να περιορÝζει την χρονικη διÀρκεια για την οποÝα
επιτρεπεται η περιορισµενη χρηση η να θετει ορισµενεσ ειδικεσ προυMποθεσεισ για την περιορισµενη
χρηση.
4. ΚατÀ τον υπολογισµÞ των χρονικων περιÞδων που
αναφερονται στα Àρθρα 9 και 10, δεν λαµβÀνονται
υπÞψη οι χρονικεσ περÝοδοι κατÀ τισ οποÝεσ η αρµÞδια
αρχη:
— αναµενει τα τυχÞν περαιτερω στοιχεÝα που µπορεÝ
να εχει ζητησει απÞ τον γνωστοποιουντα, συµφωνα
µε την παρÀγραφο 3 στοιχεÝο α), η
— διεξÀγει δηµÞσια ερευνα η διαβουλευση συµφωνα
µε το Àρθρο 13.

Íρθρο 12
Ο χρηστησ, αν πληροφορηθεÝ νεα στοιχεÝα η τροποποιησει την περιορισµενη χρηση κατÀ τρÞπο που θα µπορουσε να εχει σηµαντικεσ επιπτωσεισ Þσον αφορÀ τουσ
κινδυνουσ που αυτη ενεχει, ενηµερωνει την αρµÞδια
αρχη το ταχυτερο δυνατÞν και η γνωστοποÝηση που
προβλεπεται στα Àρθρα 7, 9 και 10 τροποποιεÝται.

Íρθρο 11
1. Τα κρÀτη µελη ορÝζουν την η τισ αρχεσ που εÝναι
αρµÞδιεσ για την εφαρµογη των µετρων που θεσπÝζουν
κατ’ εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ και για την
παραλαβη και βεβαÝωση παραλαβησ των γνωστοποÝησεων που αναφερονται στα Àρθρα 7, 9 και 10.
2. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ εξετÀζουν κατÀ πÞσον οι γνωστοποιησεισ εÝναι συµφωνεσ προσ τισ απαιτησεισ τησ
παρουσασ οδηγÝασ, καθωσ και την ακρÝβεια και την
πληρÞτητα των παρεχοµενων στοιχεÝων, την ορθÞτητα
τησ εκτÝµησησ του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 2 και τησ
κατηγορÝασ περιορισµενων χρησεων και, Þπου απαιτεÝται, την επÀρκεια των µετρων περιορισµου και Àλλων
προστατευτικων µετρων, τησ διαχεÝρισησ των αποβλητων, και των µετρων αντιµετωπισησ καταστÀσεων
εκτακτησ ανÀγκησ.

ΕÀν αργÞτερα η αρχη πληροφορηθεÝ στοιχεÝα τα οποÝα
θα µπορουσαν να εχουν σηµαντικεσ επιπτωσεισ Þσον
αφορÀ τουσ κινδυνουσ που ενεχει η περιορισµενη χρηση, µπορεÝ να απαιτησει απÞ το χρηστη να τροποποιησει τισ συνθηκεσ τησ περιορισµενησ χρησησ, να την
αναστεÝλει η να την παυσει.

Íρθρο 13
Ùταν ενα κρÀτοσ µελοσ το κρÝνει σκÞπιµο, µπορεÝ να
προβλεπει Þτι πρεπει να ζητηθεÝ η γνωµη του κοινου
για ζητηµατα τησ προτεινÞµενησ περιορισµενησ χρησησ,
τηρουµενου του Àρθρου 19.
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Íρθρο 14

Íρθρο 16

Πριν αρχÝσει µÝα περιορισµενη χρηση, οι αρµÞδιεσ
αρχεσ εξασφαλÝζουν Þτι:

1. Τα κρÀτη µελη οφεÝλουν να:

α) εχει καταρτιστεÝ σχεδιο εκτακτησ ανÀγκησ για
περιορισµενεσ χρησεισ κατÀ τισ οποÝεσ µÝα ανεπÀρκεια των µετρων περιορισµου θα µπορουσε να
εκθεσει σε σοβαρÞ, Àµεσο η µελλοντικÞ κÝνδυνο
τουσ ευρισκοµενουσ εκτÞσ των εγκαταστÀσεων η/
και το περιβÀλλον, εκτÞσ αν υπÀρχει σχεδιο εκτακτησ ανÀγκησ δυνÀµει Àλλησ κοινοτικησ νοµοθεσÝασ¯
β) στουσ φορεÝσ και τισ αρχεσ που ενδεχεται να εµπλακουν σε ατυχηµα παρεχονται δεÞντωσ στοιχεÝα σχετικÀ µε τα σχεδια εκτακτησ ανÀγκησ καθωσ και τα
εφαρµοστεα µετρα ασφαλεÝασ, χωρÝσ να το ζητησουν. Ενηµερωση των στοιχεÝων αυτων πραγµατοποιεÝται σε κατÀλληλα χρονικÀ διαστηµατα. ΕπÝσησ, τα στοιχεÝα αυτÀ τÝθενται στη διÀθεση του
κοινου.
ΤαυτÞχρονα, τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µελη θετουν στη
διÀθεση των Àλλων ενδιαφεροµενων κρατων µελων, ωσ
βÀση για κÀθε αναγκαÝα διαβουλευση στο πλαÝσιο των
διµερων τουσ σχεσεων, τα Ýδια στοιχεÝα µε εκεÝνα που
εχουν δοθεÝ και στουσ υπηκÞουσ τουσ.
Íρθρο 15
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν Þλα τα αναγκαÝα µετρα
ωστε, σε περÝπτωση ατυχηµατοσ, ο χρηστησ να ενηµερωνει αµεσωσ την αρµÞδια αρχη που αναφερεται στο
Àρθρο 11 και να τησ παρεχει τα εξησ στοιχεÝα:
— τισ περιστÀσεισ υπÞ τισ οποÝεσ συνεβη το ατυχηµα,
— το Þνοµα και τισ ποσÞτητεσ των οικεÝων ΓΤΜ,
— στοιχεÝα που εÝναι αναγκαÝα για την εκτÝµηση των
επιπτωσεων του ατυχηµατοσ στην υγεÝα του
πληθυσµου και στο περιβÀλλον,
— τα µετρα που εληφθησαν.
2. Σε περÝπτωση ενηµερωσησ συµφωνα µε την παρÀγραφο 1, τα κρÀτη µελη οφεÝλουν:
— να εξασφαλÝζουν τη ληψη Þλων των αναγκαÝων
µετρων και να προειδοποιουν αµεσωσ κÀθε κρÀτοσ
µελοσ που ενδεχεται να θιγεÝ απÞ το ατυχηµα,
— να συλλεγουν, κατÀ το δυνατÞ, τα στοιχεÝα που
εÝναι αναγκαÝα για την πληρη ανÀλυση του ατυχηµατοσ και, Þπου απαιτεÝται, να διατυπωνουν συστÀσεισ για την αποφυγη ανÀλογων ατυχηµÀτων στο
µελλον και για τον περιορισµÞ των συνεπειων
τουσ.
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α) διαβουλευονται µε τα Àλλα κρÀτη µελη που ενδεχεται να θιγουν σε περÝπτωση ατυχηµατοσ Þσον αφορÀ την προτεινÞµενη εφαρµογη σχεδÝων εκτακτησ
ανÀγκησ¯
β) ενηµερωνουν το συντοµÞτερο την Επιτροπη για
Þλα τα ατυχηµατα που εµπÝπτουν στο πεδÝο εφαρµογησ τησ παρουσασ οδηγÝασ, παρεχοντασ λεπτοµερειεσ σχετικεσ µε τισ περιστÀσεισ υπÞ τισ οποÝεσ
συνεβη το ατυχηµα, την ταυτÞτητα και τισ ποσÞτητεσ των ενεχÞµενων ΓΤΜ τα µετρα που εληφθησαν
για την αντιµετωπιση τουσ και την αποτελεσµατικÞτητÀ τουσ, καθωσ και µια ανÀλυση του ατυχηµατοσ
µε συστÀσεισ για τον περιορισµÞ των συνεπειων του
και την αποφυγη ανÀλογων ατυχηµÀτων στο µελλον.
2. Υστερα απÞ διαβουλευσεισ µε τα κρÀτη µελη, η
Επιτροπη, θεσπÝζει διαδικασÝα για την ανταλλαγη πληροφοριων στα πλαÝσια τησ παραγρÀφου 1. Η Επιτροπη
καταρτÝζει επÝσησ και θετει στη διÀθεση των κρατων
µελων µητρωο των ατυχηµÀτων που εµπÝπτουν στο
πεδÝο εφαρµογησ τησ παρουσασ οδηγÝασ. Το µητρωο
περιλαµβÀνει επÝσησ ανÀλυση των αιτÝων των ατυχηµÀτων, την πεÝρα που αποκτηθηκε και τα µετρα που
εληφθησαν για την αποφυγη ανÀλογων ατυχηµÀτων
στο µελλον.»

2. Τα Àρθρα 18, 19, 20 αντικαθÝστανται απÞ το εξησ:
«Íρθρο 18
1. Στο τελοσ κÀθε ετουσ, τα κρÀτη µελη διαβιβÀζουν
στην Επιτροπη συνοπτικη εκθεση σχετικÀ µε τισ περιορισµενεσ χρησεισ των κατηγοριων 3 και 4, που γνωστοποιηθηκαν κατÀ τη διÀρκεια του συγκεκριµενου ετουσ
συµφωνα µε το Àρθρο 10, η οποÝα περιλαµβÀνει την
περιγραφη, το σκοπÞ και τουσ κινδυνουσ τησ η των
περιορισµενων χρησεων.
2. ΑνÀ τριετÝα και για πρωτη φορÀ στισ 5 ΙουνÝου 2003
τα κρÀτη µελη διαβιβÀζουν στην Επιτροπη συνοπτικη
εκθεση σχετικÀ µε την πεÝρα τουσ απÞ την εφαρµογη
τησ παρουσασ οδηγÝασ.
3. ΑνÀ τριετÝα και για πρωτη φορÀ στισ 5 ΙουνÝου
2004, η Επιτροπη δηµοσιευει περÝληψη βασιζÞµενη στισ
εκθεσεισ που αναφερονται στην παρÀγραφο 2.
4. Η Επιτροπη µπορεÝ να δηµοσιευει γενικÀ στατιστικÀ στοιχεÝα σχετικÀ µε την εφαρµογη τησ παρουσασ
οδηγÝασ και για Àλλα συναφη θεµατα, εφÞσον τα στοιχεÝα αυτÀ δεν περιεχουν πληροφορÝεσ που ενδεχεται να
βλÀψουν την ανταγωνιστικη θεση κÀποιου χρηστη.
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Íρθρο 19
1. Ο γνωστοποιων µπορεÝ να υποδεÝξει τα στοιχεÝα
των γνωστοποιησεων που υποβÀλλει δυνÀµει τησ
παρουσασ οδηγÝασ τα οποÝα πρεπει να θεωρηθουν
εµπιστευτικÀ. Ùταν η αποκÀλυψη τουσ θÝγει ενα η
περισσÞτερα απÞ τα σηµεÝα που αναφερονται στο Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 2 τησ οδηγÝασ 90/313/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου τησ 7ησ ΙουνÝου 1990 σχετικÀ µε την ελευθερη πληροφÞρηση για θεµατα περιβÀλλοντοσ(*). Οι
περιπτωσεισ αυτεσ, πρεπει να αιτιολογουνται κατÀ τρÞπο επαληθευσιµο.
2. Αφου ζητησει τη γνωµη του γνωστοποιουντοσ, η
αρµÞδια αρχη αποφασÝζει ποια στοιχεÝα θα παραµεÝνουν εµπιστευτικÀ και ενηµερωνει σχετικÀ το γνωστοποιουντα.
3. Σε καµÝα περÝπτωση δεν µπορουν να παραµενουν
εµπιστευτικÀ τα ακÞλουθα στοιχεÝα, εφÞσον υποβÀλλονται συµφωνα µε τα Àρθρα 7, 9 η 10:
— τα γενικÀ χαρακτηριστικÀ του η των ΓΤΜ, το Þνοµα και η διευθυνση του γνωστοποιουντοσ, και ο
τÞποσ χρησησ,
— η κατηγορÝα τησ περιορισµενησ χρησησ και τα µετρα περιορισµου,
— η εκτÝµηση των προβλεπτων επιπτωσεων, ιδÝωσ δε
των τυχÞν επιβλαβων επιπτωσεων στην ανθρωπινη
υγεÝα και το περιβÀλλον.
4. Η Επιτροπη και οι αρµÞδιεσ αρχεσ δεν αποκαλυπτουν σε τρÝτουσ τα στοιχεÝα που εχει αποφασιστεÝ να
παραµεÝνουν εµπιστευτικÀ συµφωνα µε την παρÀγραφο 2 και εχουν γνωστοποιηθεÝ η παρασχεθεÝ κατÀ
οποιονδηποτε Àλλο τρÞπο δυνÀµει τησ παρουσασ οδηγÝασ, και προστατευουν τα δικαιωµατα πνευµατικησ
ιδιοκτησÝασ που αφορουν τα ληφθεντα στοιχεÝα.
5. Αν, για οποιονδηποτε λÞγο, ο γνωστοποιων
αποσυρει τη γνωστοποÝηση, η αρµÞδια αρχη πρεπει να
τηρησει τον εµπιστευτικÞ χαρακτηρα των στοιχεÝων
που εχουν παρασχεθεÝ.
(*)

ΕΕ L 158 τησ 23.6.90, σ. 56.

Íρθρο 20
Οι τροποποιησεισ που απαιτουνται για την προσαρµογη των παραρτηµÀτων II µεροσ Α και III εωσ V στην
τεχνικη πρÞοδο και για την προσαρµογη του παραρτηµατοσ II µεροσ Γ αποφασÝζονται µε τη διαδικασÝα του
Àρθρου 21.»
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3. ΠροστÝθεται το ακÞλουθο Àρθρο:
«Íρθρο 20α
Πριν τισ 5 ∆εκεµβρÝου 2000 το Συµβουλιο θεσπÝζει µε
ειδικη πλειοψηφÝα, υστερα απÞ πρÞταση τησ Επιτροπησ, το παρÀρτηµα II µεροσ Β το οποÝο αναφερει τα
κριτηρια για την ενταξη τυπων ΓΤΜ στο παρÀρτηµα II
µεροσ Γ. Οι τροποποιησεισ του µερουσ Β του παραρτηµατοσ II θεσπÝζονται απÞ το Συµβουλιο µε ειδικη πλειοψηφÝα κατÞπιν προτÀσεωσ τησ Επιτροπησ.»
4. Τα παραρτηµατα αντικαθÝστανται απÞ τα παραρτηµατα που περιεχονται στο παρÞν παρÀρτηµα.
Íρθρο 2
1. Τα κρÀτη µελη θετουν σε ισχυ τισ νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ που απαιτουνται για να
συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα το αργÞτερο 18
µηνεσ µετÀ την ηµεροµηνÝα εναρξησ ισχυοσ, ενηµερωνουν
δε αµεσωσ την Επιτροπη σχετικÀ.
Οι διατÀξεισ αυτεσ, Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη,
αναφερονται στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ
παρÞµοια αναφορÀ κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Οι
λεπτοµερεÝσ διατÀξεισ για την αναφορÀ αυτη καθορÝζονται
απÞ τα κρÀτη µελη.
2. Τα κρÀτη µελη κοινοποιουν στην Επιτροπη το κεÝµενο
των κυριÞτερων διατÀξεων τησ εθνικησ νοµοθεσÝασ τισ
οποÝεσ θεσπÝζουν στον τοµεα που διεπεται απÞ την παρουσα οδηγÝα.
Íρθρο 3
Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την ηµερα τησ δηµοσÝευσησ τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων.
Íρθρο 4
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.

Λουξεµβουργο, 26 ΟκτωβρÝου 1998.
Για το Συµβουλιο
Ο ΠρÞεδροσ
W. SCHÜSSEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΜΕΡΟΣ Α
Οι τεχνικεσ γενετικησ τροποποÝησησ που αναφερονται στο Àρθρο 2 στοιχεÝο β) σηµεÝο (i) περιλαµβÀνουν,
µεταξυ Àλλων:
1. τεχνικεσ ανασυνδυασµενου νουκλεϊνικου οξεοσ που συνεπÀγονται το σχηµατισµÞ νεων συνδυασµων
γενετικου υλικου µε την παρεµβολη µορÝων νουκλεϊνικου οξεοσ, τα οποÝα παρÀγονται εκτÞσ των οργανισµων µε οποιοδηποτε µεσο, σε ιουσ, βακτηριακÀ πλασµÝδια η Àλλα συστηµατα φορεων και την ενσωµÀτωση των τελευταÝων σε οργανισµÞ-ξενιστη, στον οποÝο δεν απαντουν στη φυση αλλÀ στον οποÝο µπορουν να
πολλαπλασιÀζονται συνεχωσ.
2. Τεχνικεσ που συνεπÀγονται την Àµεση εισαγωγη, σε ενα µικροοργανισµÞ, κληρονοµησιµου υλικου που
παρασκευÀζεται εκτÞσ του µικροοργανισµου και στισ οποÝεσ περιλαµβÀνονται η µικροεγχυση, η µακροεγχυση και η µικροεγκλειση.
3. Τεχνικεσ συντηξησ η υβριδισµου κυττÀρων µε τισ οποÝεσ σχηµατÝζονται ζωντα κυτταρα µε νεουσ συνδυασµουσ κληρονοµησιµου γενετικου υλικου χÀρη στη συντηξη δυο η περισσÞτερων κυττÀρων µεσω µεθÞδων
που δεν υπÀρχουν στη φυση.
ΜΕΡΟΣ Β
Τεχνικεσ που αναφερονται στο Àρθρο 2 στοιχεÝο β) σηµεÝο (ii) οι οποÝεσ δεν θεωρεÝται Þτι οδηγουν σε γενετικη
τροποποÝηση, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι δεν συνεπÀγονται τη χρηση µορÝων ανασυνδυασµενου νουκλεϊνικου
οξεοσ η ΓΤΜ που εχουν ληφθεÝ µε Àλλεσ µεθÞδουσ εκτÞσ απÞ εκεÝνεσ που εξαιρουνται συµφωνα µε το
παρÀρτηµα II µεροσ Α:
1. ΓονιµοποÝηση in vitro.
2. Φυσικεσ διεργασÝεσ, Þπωσ συζευξη, µεταγωγη, µετασχηµατισµÞσ.
3. ΠρÞκληση πολυπλοειδÝασ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΜΕΡΟΣ Α
Τεχνικεσ/µεθοδοι γενετικησ τροποποÝησησ µε τισ οποÝεσ λαµβÀνονται µικροοργανισµοÝ που εξαιρουνται απÞ το
πεδÝο εφαρµογησ τησ οδηγÝασ, µε την προυMπÞθεση Þτι δεν συνεπÀγονται τη χρηση µορÝων ανασυνδυασµενου
νουκλεϊνικου οξεοσ η Àλλων ΓΤΜ εκτÞσ απÞ εκεÝνουσ που παρÀγονται µε µÝα η περισσÞτερεσ απÞ τισ
ακÞλουθεσ τεχνικεσ/µεθÞδουσ:
1. Μεταλλαξιογενεση.
2. Συντηξη κυττÀρων (στην οποÝα συµπεριλαµβÀνεται η συντηξη πρωτοπλαστων) απÞ προκαρυωτικÀ εÝδη
που ανταλÀσσουν γενετικÞ υλικÞ µε γνωστεσ φυσιολογικεσ διεργασÝεσ.
3. Συντηξη κυττÀρων (στην οποÝα συµπεριλαµβÀνεται η συντηξη πρωτοπλαστων) απÞ οποιοδηποτε ευκαρυωτικÞ εÝδοσ καθωσ και παραγωγη υβριδωµÀτων και συντηξη φυτικων κυττÀρων.
4. ΑυτοκλωνισµÞσ, ο οποÝοσ συνÝσταται στην αφαÝρεση αλληλουχιων νουκλεϊνικων οξεων απÞ κυτταρα
οργανισµων, ακολουθουµενη η µη απÞ επαναπαρεµβολη του συνÞλου η µερουσ του συγκεκριµενου
νουκλεϊνικου οξεοσ (η συνθετικου ισοδυνÀµου), µε η χωρÝσ προηγουµενη ενζυµικη η µηχανικη επεξεργασÝα, σε κυτταρα του Ýδιου εÝδουσ η φυλογενετικωσ συγγενων ειδων, τα οποÝα ανταλλÀσουν γενετικÞ υλικÞ
µε φυσιολογικεσ διεργασÝεσ, εφÞσον ο λαµβανÞµενοσ µικροοργανισµÞσ δεν υπÀρχει πιθανÞτητα να προκαλεσει ασθενειεσ στον Àνθρωπο, τα ζωα η τα φυτÀ.
Ο αυτοκλωνισµÞσ µπορεÝ να περιλαµβÀνει τη χρηση ανασυνδυασµενων φορεων µε µακρÞ ιστορικÞ
ασφαλουσ χρησησ στουσ συγκεκριµενουσ µικροοργανισµουσ.
ΜΕΡΟΣ Β
Κριτηρια που διασφαλÝζουν την ασφÀλεια των ΓΤΜ για την ανθρωπινη υγεÝα και το περιβÀλλον:
. . . (συµπληρουται διÀ τησ διαδικασÝασ του Àρθρου 20α)
ΜΕΡΟΣ Γ
Τυποι ΓΤΜ που πληρουν τα κριτηρια του µερουσ Β:
. . . (συµπληρουται διÀ τησ διαδικασÝασ του Àρθρου 21)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Το παρÞν παρÀρτηµα περιγρÀφει σε γενικεσ γραµµεσ τα στοιχεÝα που πρεπει να λαµβÀνονται υπÞψη και τη
διαδικασÝα που πρεπει να τηρεÝται για τη διενεργεια τησ εκτÝµησησ που αναφερεται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ
2. Θα συµπληρωθεÝ ιδÝωσ Þσον αφορÀ το κατωτερω µεροσ Β, απÞ οδηγÝεσ που θα καταρτισθουν απÞ την
Επιτροπη µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 21.
Οι εν λÞγω οδηγÝεσ θα συµπληρωθουν το αργÞτερο στισ 5 ΙουνÝου 2000.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
1. Ωσ δυνητικωσ επιβλαβεÝσ επιπτωσεισ πρεπει να θεωρουνται οι εξησ:
— πρÞκληση ασθενειων στον Àνθρωπο, συµπεριλαµβανοµενων των αλλεργικων η τοξικων επιπτωσεων,
— πρÞκληση ασθενειων στα ζωα η τα φυτÀ,
— δυσµενεÝσ επιπτωσεισ απÞ την αδυναµÝα θεραπεÝασ ασθενειων η παροχησ αποτελεσµατικησ προφυλαξησ,
— δυσµενεÝσ επιπτωσεισ απÞ την εγκατÀσταση η την εξÀπλωση στο περιβÀλλον,
— δυσµενεÝσ επιπτωσεισ απÞ τη φυσικη µεταβÝβαση ενθετου γενετικου υλικου σε Àλλουσ οργανισµουσ.
2. Η αναφερÞµενη στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 2 εκτÝµηση πρεπει να βασÝζεται στα ακÞλουθα κριτηρια:
α) Στον εντοπισµÞ δυνητικωσ επιβλαβων επιπτωσεων, ιδÝωσ δε εκεÝνων που εχουν σχεση µε:
i)

το µικροοργανισµÞ δεκτη,

ii)

το ενθετο (δοθεν) γενετικÞ υλικÞ,

iii) το φορεα,
iv) το µικροοργανισµÞ δÞτη (εφÞσον αυτÞσ εχει χρησιµοποιηθεÝ στη συγκεκριµενη πρÀξη),
v)

τον λαµβανÞµενο ΓΤΜ¯

β) στα χαρακτηριστικÀ τησ δραστηριÞτητασ¯
γ) στη σοβαρÞτητα των δυνητικωσ επιβλαβων επιπτωσεων¯
δ) στην πιθανÞτητα να υπÀρξουν επιβλαβεÝσ επιπτωσεισ.

Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
3. Το πρωτο στÀδιο τησ διαδικασÝασ εκτÝµησησ εÝναι ο εντοπισµÞσ των επιβλαβων ιδιοτητων του µικροοργανισµου δεκτη και, ενδεχοµενωσ, του µικροοργανισµου δÞτη, των επιβλαβων ιδιοτητων που συνδεονται µε το
φορεα η το ενθετο γενετικÞ υλικÞ, συµπεριλαµβανοµενησ τησ µεταβολησ υφιστÀµενων ιδιοτητων του
δεκτη.
4. ΓενικÀ, µÞνον οι ΓΤΜ οι οποÝοι παρουσιÀζουν τα ακÞλουθα χαρακτηριστικÀ θεωρουνται κατÀλληλοι να
περιληφθουν στην κατηγορÝα 1 Þπωσ ορÝζεται στο Àρθρο 5:
i) ο δεκτησ η γονικÞσ µικροοργανισµÞσ εÝναι απÝθανο να προκαλεσει ασθενεια σε ανθρωπουσ, ζωα η

φυτÀ (1),

(1) ΑυτÞ θα πρεπει να ισχυει µÞνον για τα ζωα και τα φυτÀ στο περιβÀλλον που εÝναι πιθανÞ να εκτεθουν.
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ii) η φυση του φορεα και του ενθετου υλικου εÝναι τετοια ωστε να µην παρεχουν στον ΓΤΜ φαινÞτυπο

που ενδεχεται να προκαλεσει ασθενεια σε ανθρωπουσ, ζωα η φυτÀ (1), η που ενδεχεται να εχει
αρνητικεσ επιπτωσεισ στο περιβÀλλον,

iii) ο ΓΤΜ εÝναι απÝθανο να προκαλεσει ασθενεια σε ανθρωπουσ, ζωα η φυτÀ (1), και εÝναι απÝθανο να εχει

αρνητικεσ επιπτωσεισ στο περιβÀλλον.

5. Για να ενηµερωθεÝ περÝ την εφαρµογη τησ διαδικασÝασ, ο χρηστησ πρεπει κατ’ αρχÀσ να λÀβει υπÞψη τη
συναφη κοινοτικη νοµοθεσÝα (και ιδÝωσ την οδηγÝα 90/679/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου (2). Μπορουν επÝσησ να
συνεκτιµηθουν και τα διεθνη η εθνικÀ συστηµατα ταξινÞµησησ (πχ. Π.Ο.Υ., Ν.Ι.Η. κ.λπ.) καθωσ και οι
αναθεωρησεισ τουσ λÞγω νεωσν επιστηµονικων γνωσεων και τεχνικησ πρÞδου. Τα συστηµατα αυτÀ
αφορουν τουσ φυσικουσ µικροοργανισµουσ και βασÝζονται συνηθωσ στην ικανÞτητα αυτων να προκαλεσουν ασθενειεσ στον Àνθρωπο, στα ζωα και στα φυτÀ καθωσ και στη σοβαρÞτητα και την µεταδοτικÞτητα
τησ ασθενεÝασ. Η οδηγÝα 90/679/ΕΟΚ κατατÀσσει τουσ µικροοργανισµουσ, ωσ βιολογικουσ παρÀγοντεσ, σε
τεσσερισ κατηγορÝεσ κινδυνου βÀσει των πιθανων επιπτωσεων στην υγεÝα ενÞσ υγιουσ ενηλικοσ. Η
κατÀταξη αυτη µπορεÝ να ληφθεÝ ωσ πρÞτυπο για την ταξινÞµηση των δραστηριοτητων περιορισµενησ
χρησησ σε τεσσερισ κατηγορÝεσ κινδυνου, κατÀ το Àρθρο 5 (3). Ο χρηστησ µπορεÝ επÝσησ να συνεκτιµησει
και τα συστηµατα ταξινÞµησησ που αναφερονται στα παθογÞνα των φυτων και των ζωων (που συνηθωσ
αποφασÝζονται σε εθνικÞ επÝπεδο). Τα συστηµατα ταξινÞησησ αυτÀ δÝδουν µια προσωρινη απλωσ ενδειξη
τησ κατηγορÝασ κινδυνιου µιασ δραστηριÞτητασ και τησ αντÝστοιχησ δεσµησ µετρων ελεγχου και περιορισµου.
6. Η διαδικασÝα προσδιορισµου του κινδυνου, η οποÝα διεξÀγεται συµφωνα µε τα σηµεÝου 3 ωσ 5 παραπÀνω,
πρεπει να οδηγεÝ στον προσδιορισµÞ του επιπεδου κινδυνου που συνδεεται µε τον ΓΤΜ.
7. Στη συνεχεια, τα µετρα περιορισµου και προστασÝασ πρεπει να επιλεγονται βÀσει του επιπεδου κινδυνου
που συνδεεται µε τουσ ΓΤΜ, λαµβÀνοντασ συγχρÞνωσ υπÞψη:
i) τα χαρακτηριστικÀ του περιβÀλλοντοσ που εÝναι πιθανÞ να εκτεθεÝ (π.χ. κατÀ πÞσον υπÀρχουν, στο

περιβÀλλον που εÝναι πιθανÞ να εκτεθεÝ στουσ ΓΤΜ, γνωστοÝ ζωντεσ οργανισµοÝ που µπορουν να
υποστουν τη δυσµενη επÝδραση των µικροοργανισµων που χρησιµοποιουνται στη δραστηριÞτητα
περιορισµενησ χρησησ),

ii) τα χαρακτηριστικÀ τησ δραστηριÞτητασ (π.χ. η κλÝµακα, η φυση τησ),
iii) οποιαδηποτε µη συνηθη ενεργεια (π.χ. εµβολιασµÞ ζωων µε ΓΤΜ, εξοπλισµÞ που ενδεχεται να

δηµιουργησει αερολυµατα).

Ο συνυπολογισµÞσ των σηµεÝων i) ωσ iii) παραπÀνω για τη συγκεκριµενη δραστηριÞτητα µπορεÝ να
αυξησει, να µειωσει η να αφησει αµετÀβλητο το επÝπεδο κινδυνου που συνδεεται µε τον ΓΤΜ Þπωσ
ορÝζεται στην παρÀγραφο 6.
8. Η ανÀλυση που διεξÀγεται συµφωνα µε τα ανωτερω πρεπει να οδηγεÝ τελικÀ στην ενταξη τησ δραστηριÞτητασ σε µια απÞ τισ κατηγορÝεσ που περιγρÀφονται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 3.
9. Η τελικη κατÀταξη τησ περιορισµενησ χρησησ πρεπει να επιβεβαιωνεται µε την επανεξεταση τησ ολοκληρωµενησ εκτÝµησησ του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 2.

(1) ΑυτÞ θα πρεπει να ισχυει µÞνον για τα ζωα και τα φυτÀ στο περιβÀλλον που εÝναι πιθανÞ να εκτεθουν.
(2) ΕΕ L 374 τησ 31.12.1990, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 97/59/ΕΚ τησ Επιτροπησ (ΕΕ L 282
τησ 15.10.1997, σ. 33).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γενικεσ αρχεσ
1. Στουσ πÝνακεσ που ακολουθουν παρατÝθενται τα στοιχειωδη µετρα και απαιτησεισ που κατÀ κανÞνα
απαιτουνται για κÀθε επÝπεδο περιορισµου.
Ο περιορισµÞσ επιτυγχÀνεται επÝσησ µε την εφαρµογη ορθων πρακτικων εργασÝασ, την εκπαÝδευση, τη
χρηση κατÀλληλου εξοπλισµου περιορισµου και µε ειδικÀ σχεδιασµενεσ εγκαταστÀσεισ. Σε Þλεσ τισ
δραστηριÞτητεσ που αφορουν ΓΤΜ πρεπει να εφαρµÞζονται οι αρχεσ ορθησ µικροβιολογικησ πρακτικησ
και οι ακÞλουθεσ αρχεσ ορθησ επαγγελµατικησ ασφÀλειασ και υγιεινησ:
i)

η εκθεση του χωρου εργασÝασ και του περιβÀλλοντοσ σε ΓΤΜ πρεπει να παραµενει στο χαµηλÞτερο
δυνατÞ επÝπεδο,

ii)

στην πηγη του κινδυνου πρεπει να εφαρµÞζονται τεχνικÀ µετρα ελεγχου, τα οποÝα να συµπληρωνονται ενδεχοµενωσ απÞ ενδεδειγµενο προστατευτικÞ ιµατισµÞ και εξοπλισµÞ για το προσωπικÞ,

iii)

τα µετρα ελεγχου και ο εξοπλισµÞσ πρεπει να ελεγχονται και να τηρουνται,

iv)

σε περÝπτωση ανÀγκησ, πρεπει να πραγµατοποιουνται δοκιµεσ για να διαπιστωθεÝ αν υπÀρχουν
οργανισµοÝ, οι οποÝοι υποβληθηκαν σε µια διαδικασÝα και εÝναι βιωσιµοι εκτÞσ του πρωτογενουσ
φυσικου περιορισµου,

v)

το προσωπικÞ πρεπει να εκπαιδευεται κατÀλληλα,

vi)

εφÞσον υπÀρχει ανÀγκη, πρεπει να συσταθουν επιτροπεσ η υποεπιτροπεσ για τη βιολογικη προστασÝα,

vii)

εφÞσον απαιτεÝται, πρεπει να θεσπÝζονται και να εφαρµÞζονται τοπικοÝ κωδικεσ πρακτικησ για την
ασφÀλεια του προσωπικου,

viii) Þπου εÝναι σκÞπιµο, πρεπει να επισηµαÝνονται οι βιολογικοÝ κÝνδυνοι,
ix)

πρεπει να υπÀρχουν ειδικεσ εγκαταστÀσεισ καθαρισµου και απολυµανσησ του προσωπικου,

x)

πρεπει να τηρουνται τα κατÀλληλα αρχεÝα,

xi)

πρεπει να απαγορευεται στουσ εργαζÞµενουσ να τρωνε, να πÝνουν, να καπνÝζουν, να χρησιµοποιουν
καλλυντικÀ η να αποθηκευουν τρÞφιµα για την ανθρωπινη κατανÀλωση στο χωρο εργασÝασ,

xii)

πρεπει να απαγορευεται η χρηση σιφωνÝων δια του στÞµατοσ,

xiii) πρεπει να παρεχονται γραπτεσ τυποποιηµενεσ οδηγÝεσ λειτουργÝασ ανÀλογα µε την περÝπτωση, ωστε

να εξασφαλÝζεται η ασφÀλεια,

xiv) πρεπει να διατÝθενται αποτελεσµατικÀ απολυµαντικÀ και να παρεχονται καθορισµενεσ διαδικασÝεσ

απολυµανσησ για την περÝπτωση διαφυγησ ΓΤΜ,

xv)

πρεπει να προβλεπεται ασφαλησ αποθηκευση του µολυσµενου εργαστηριακου εξοπλισµου και υλικου
ανÀλογα µε την περÝπτωση.

2. Οι τÝτλοι των πινÀκων εÝναι ενδεικτικοÝ:
Ο πÝνακασ Iα περιεχει τισ στοιχειωδεισ απαιτησεισ για εργαστηριακεσ δραστηριÞτητεσ.
Στον πÝνακα Iβ παρατÝθενται οι προσθηκεσ και οι τροποποιησεισ που επερχονται στον πÝνακα Iα,
προκειµενου για δραστηριÞτητεσ σε θερµοκηπια/φυτωρια που συνεπÀγονται τη χρηση ΓΤΜ.
Στον πÝνακα Iγ παρατÝθενται οι προσθηκεσ και οι τροποποιησεισ που επερχονται στον πÝνακα Iα,
προκειµενου για δραστηριÞτητεσ µε ζωα που συνεπÀγονται τη χρηση ΓΤΜ.
Στον πÝνακα II παρατÝθενται στοιχειωδεισ απαιτησεισ για Þλεσ τισ Àλλεσ δραστηριÞτητεσ πλην των
εργαστηριακων.
Σε ορισµενεσ ειδικεσ περιπτωσεισ, ενδεχεται να απαιτεÝται συνδυασµÞσ µετρων για το Ýδιο επÝπεδο
περιορισµου απÞ τον πÝνακα Iα και II.
ΕνÝοτε και µε τη συµφωνÝα τησ αρµÞδιασ αρχησ, οι χρηστεσ µπορουν να µην εφαρµÞζουν µια προδιαγραφη
που επιβÀλλει ενα συγκεκριµενο επÝπεδο περιορισµου η να προβαÝνουν σε συνδυασµÞ προδιαγραφων απÞ
δυο διαφορετικÀ επÝπεδα.
Στουσ πÝνακεσ αυτουσ, «προαιρετικÞ» σηµαÝνει Þτι ο χρηστησ µπορεÝ να εφαρµÞζει τα µετρα αυτÀ, ανÀλογα
µε την περÝπτωση, σε συνÀρτηση µε την εκτÝµηση του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 2.
3. ΧÀριν σαφηνεÝασ των απαιτησεων τα κρÀτη µελη, κατÀ εφαρµογη του παραρτηµατοσ αυτου, µπορουν να
ενσωµατωσουν στουσ ακÞλουθουσ πÝνακεσ και τισ γενικεσ αρχεσ των παρ. 1 και 2, ανωτερω.
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ΠÝνακασ I α
Μετρα περιορισµου και Àλλα µετρα προστασÝασ για τισ εργαστηριακεσ δραστηριÞτητεσ
ΕπÝπεδα περιορισµου

Προδιαγραφεσ

1

2

3

4

1

Συνολο εργαστηριακων χωρων: αποµÞνωση (1)

Þχι

Þχι

ναι

ναι

2

Εργαστηριο: δυνατÞτητα σφρÀγισησ για υποκαπνισµÞ

Þχι

Þχι

ναι

ναι

ΕξοπλισµÞσ
3

ΕπιφÀνειεσ που εÝναι δυνατÞν να καθορÝζονται ναι (πÀγκοσ ερευκολα και εÝναι ανθεκτικεσ στο νερÞ, τα οξεα, τα γασÝασ)
αλκÀλια, στουσ διαλυτεσ, στα απολυµαντικÀ µεσα,
στα αποµολυντικÀ µεσα

ναι (πÀγκοσ εργασÝασ)

ναι (πÀγκοσ εργασÝασ, δÀπεδο)

ναι (πÀγκοσ εργασÝασ, δÀπεδο,
οροφη, τοÝχοι)

4

ΕÝσοδοσ στο εργαστηριο µεσω αεροφρÀκτη (2)

Þχι

Þχι

προαιρετικÞ

ναι

5

ΥποπÝεση του αερα εναντι τησ ατµοσφαιρικησ πÝεσησ του αµεσου περιβÀλλοντοσ

Þχι

Þχι

ναι µε εξαÝρεση (3)

ναι

6

Ο απαγÞµενοσ και ο εισαγÞµενοσ αερασ απÞ και Þχι
προσ το εργαστηριο πρεπει να διερχεται απÞ φÝλτρο

Þχι

ναι (HEPA) (4)
απαγÞµενοσ αερασ µε εξαÝρεση (3)

ναι (HEPA) (5)
εισαγÞµενοσ και
απαγÞµενοσ αερασ

HEPA

7

Χωροσ µικροβιολογικησ ασφαλεÝασ

Þχι

προαιρετικÞ

ναι

ναι

8

ΑυτÞκλειστο

στη µονÀδα

στο κτηριο

στο εργαστηριο (6)

στο εργαστηριο =
διπλησ εισÞδου

Συστηµα εργασÝασ
9

Περιορισµενη πρÞσβαση

Þχι

ναι

ναι

ναι

10

Σηµα βιολογικου κινδυνου στην πÞρτα

Þχι

ναι

ναι

ναι

11

ΕιδικÀ µετρα για τον ελεγχο τησ διÀδοσησ αερολυµÀτων

Þχι

ναι ελαχιστοποÝηση

ναι πρÞληψη

ναι πρÞληψη

13

Καταιωνιστηρεσ

Þχι

Þχι

προαιρετικÞ

ναι

14

ΠροστατευτικÞσ ιµατισµÞσ

κατÀλληλοσ
προστατευτικÞσ
ιµατισµÞσ

κατÀλληλοσ
προστατευτικÞσ
ιµατισµÞσ

κατÀλληλοσ
προστατευτικÞσ
ιµατισµÞσ

πληρησ αλλαγη
ιµατισµου + υποδηµÀτων πριν
απÞ την εÝσοδο
και την εξοδο
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ΕπÝπεδα περιορισµου

Προδιαγραφεσ

1

2

3

4

15

ΓÀντια

Þχι

προαιρετικÞ

ναι

ναι

18

ΑποτελεσµατικÞσ ελεγχοσ για φορεÝσ (π.χ. τρωκτικÀ
και εντοµα)

προαιρετικÞ

ναι

ναι

ναι

ΑπÞβλητα
19

ΑδρανοποÝηση των ΓΤΜ στα λυµατα των νιπτηρων
και των νεροχυτων καθωσ και των καταιωνιστηρων,
εÀν υπÀρχουν

Þχι

Þχι

προαιρετικÞ

ναι

20

ΑδρανοποÝηση των ΓΤΜ στα µολυσµενα υλικÀ και
τα απÞβλητα

προαιρετικÞ

ναι

ναι

ναι

Íλλα µετρα
21

Το εργαστηριο πρεπει να διαθετει δικÞ του εξοπλι- Þχι
σµÞ

Þχι

προαιρετικÞ

ναι

23

ΠαρÀθυρο κατÞπτευσησ η εναλλακτικη σχετικη
δυνατÞτητα για να εÝναι ορατοÝ οι εργαζÞµενοι

προαιρετικÞ

προαιρετικÞ

ναι

προαιρετικÞ

(1) ΑποµÞνωση = το εργαστηριο χωρÝζεται απÞ τουσ υπÞλοιπουσ χωρουσ του Ýδιου κτηρÝου η βρÝσκεται σε Àλλο κτηριο.
(2) ΑεροφρÀκτησ = πριν απÞ την εÝσοδο του εργαστηρÝου πρεπει να παρεµβÀλλεται αεροφρÀκτησ, ο οποÝοσ συνÝσταται σε θÀλαµο αποµονωµενο απÞ το
εργαστηριο. Η ελευθερωσ προσιτη πλευρÀ του αεροφρÀκτη πρεπει να χωρÝζεται απÞ την πλευρÀ περιορισµενησ πρÞσβασησ µε αποδυτηρια η καταιωνιστηρεσ
και, κατÀ προτÝµηση, µε πÞρτεσ εφοδιασµενεσ µε συστηµα αλληλοµανδÀλωσησ.
(3) ∆ραστηριÞτητεσ κατÀ τισ οποÝεσ δεν υπÀρχει πιθανÞτητα µετÀδοσησ µεσω του ατµοσφαιρικου αερα.
(4) HEPA = High Efficiency Particulate Air (απÞλυτο φÝλτρο αερα).
(5) Ùταν χρησιµοποιουνται ιοÝ οι οποÝοι δεν συγκρατουνται απÞ τα φÝλτρα HEPA, ισχυουν ειδικεσ απαιτησεισ για τον απαγÞµενο αερα.
(6) Με εγκυρεσ διαδικασÝεσ που επιτρεπουν την ασφαλη µεταφορÀ υλικου σε αυτÞκλειστο εκτÞσ του εργαστηρÝου και παρεχουν ισοδυναµο επÝπεδο
προστασÝασ.
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ΠÝνακασ Ι β
Μετρα περιορισµου και Àλλα µετρα προστασÝασ για θερµοκηπια και φυτωρια
Οι Þροι «θερµοκηπιο» και «φυτωριο» καλυπτουν κÀθε κατασκευη µε τοÝχουσ, οροφη και δÀπεδο, η οποÝα εχει σχεδιαστεÝ και χρησιµοποιεÝται κατÀ κυριο λÞγο για την καλιεργεια φυτων σε ελεγχÞµενεσ συνθηκεσ και προστατευÞµενο περιβÀλλον.
Ισχυουν Þλεσ οι προδιαγραφεσ του πÝνακα I α µε τισ ακÞλουθεσ προσθηκεσ/τροποποιησεισ:
ΕπÝπεδα περιορισµου

Προδιαγραφεσ

1

2

3

4

Κτηριο
1

Θερµοκηπιο: µÞνιµη κατασκευη (1)

Þχι

ναι

ναι

ναι

ΕξοπλισµÞσ
3

ΕÝσοδοσ µεσω χωριστου δωµατÝου µε δυο πÞρτεσ
εφοδιασµενεσ µε συστηµα ÀλληλοµανδÀλωσησ

Þχι

προαιρετικÞ

προαιρετικÞ

ναι

4

Îλεγχοσ των µολυσµενων εκρεÞντων υδÀτων

προαιρετικÞ

ελαχιστοποÝηση (2) τησ εκροησ

πρÞληψη τησ
εκροησ

πρÞληψη τησ
εκροησ

Συστηµα εργασÝασ
6

Μετρα για την καταπολεµηση ανεπιθυµητων ειδων
Þπωσ εντοµα, τρωκτικÀ, αρθρÞποδα

ναι

ναι

ναι

ναι

7

Οι διαδικασÝεσ µεταφορÀσ εµβÝου υλικου µεταξυ
του θερµοκηπÝου/φυτωρÝου, τησ προστατευτικησ
διÀταξησ και του εργαστηρÝου, πρεπει να ελεγχουν
την εξÀπλωση γενετικωσ τροποποιηµενων µικροοργανισµων.

ελαχιστοποÝηση
τησ εξÀπλωσησ

ελαχιστοποÝηση
τησ εξÀπλωσησ

πρÞληψη τησ
εξÀπλωσησ

πρÞληψη τησ
εξÀπλωσησ

(1) Το θερµοκηπιο συνÝσταται σε µÝα µÞνιµη κατασκευη µε συνεχη αδιαβροχοποιηµενη στεγη σε επικλινεσ εδαφοσ για να εµποδÝζεται η εÝσοδοσ υδÀτων
επιφανειακησ απορροησ, εφοδιασµενη µε αυτÞµατεσ πÞρτεσ που κλειδωνουν.
(2) Ùταν υπÀρχει πιθανÞτητα µετÀδοσησ µεσω του εδÀφουσ.
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ΠÝνακασ I γ
Μετρα περιορισµου και Àλλα µετρα προστασÝασ για δραστηριÞτητεσ σε µονÀδεσ ζωων
Ισχυουν Þλεσ οι προδιαγραφεσ του πÝνακα I α µε τισ ακÞλουθεσ προσθηκεσ/τροποποιησεισ:
ΕπÝπεδα περιορισµου

Προδιαγραφεσ

1

2

3

4

ΕγκαταστÀσεισ
1

ΑποµÞνωση τησ µονÀδασ ζωων (1)

προαιρετικÞ

ναι

ναι

ναι

2

ΕγκαταστÀσεισ ζωων (2) χωρισµενεσ απÞ τουσ υπÞλοιπουσ χωρουσ µε πÞρτεσ που κλειδωνουν

προαιρετικÞ

ναι

ναι

ναι

3

ΕγκαταστÀσεισ ζωων σχεδιασµενεσ ετσι ωστε να
διευκολυνεται η απολυµανση [αδιÀβροχα υλικÀ και
υλικÀ που καθαρÝζονται ευκολα (κλωβοÝ κ.λπ.]

προαιρετικÞ

προαιρετικÞ

ναι

ναι

4

∆Àπεδο η/και τοÝχοι που καθαρÝζονται ευκολα

προαιρετικÞ

ναι (δÀπεδο)

ναι (δÀπεδο και
τοÝχοι)

ναι (δÀπεδο και
τοÝχοι)

5

Ζωα υπÞ τον δεοντα ελεγχο Þπωσ σε κλουβιÀ, σε
περιφραγµενο χωρο η σε δεξαµενεσ

προαιρετικÞ

προαιρετικÞ

προαιρετικÞ

προαιρετικÞ

6

ΦÝλτρα στουσ αποµονωτηρεσ η αποµονωµενοσ
θÀλαµοσ (3)

Þχι

προαιρετικÞ

ναι

ναι

(1) ΜονÀδα ζωων: κτητριο η χωριστÞ διαµερισµα ενÞσ κτηρÝου, το οποÝο περιλαµβÀνει εγκαταστÀσεισ και Àλλουσ χωρουσ, Þπωσ αποδυτηρια, καταιωνιστηρεσ,
αυτÞκλειστα, αποθηκεσ τροφησ κ.λπ.
(2) ΕγκατÀσταση ζωων: εγκαταστÀση που χρησιµοποιεÝται κατÀ κανÞνα για τη στεγαση ζωων τροφοδÞτησησ η αναπαραγωγησ η πειραµατοζωων η για ελαφρεσ
χειρουργικεσ επεµβÀσεισ.
(3) Αποµονωτηρεσ: διαφανη κιβωτια στα οποÝα περιορÝζονται µικρÀ ζωα εντÞσ η εκτÞσ κλωβου για µεγÀλα ζωα µπορεÝ να ενδεÝκνυνται αποµονωµενοι
θÀλαµοι.
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ΠÝνακασ II
Μετρα περιορισµου και Àλλα µετρα προστασÝασ για Àλλεσ δραστηριÞτητεσ
ΕπÝπεδα περιορισµου

Προδιαγραφεσ

1

2

3

4

ΓενικÀ
1

Οι βιωσιµοι µικροοργανισµοÝ πρεπει να περιορÝζο- προαιρετικÞ
νται σε ενα συστηµα που εξασφαλÝζει φυσικÞ διαχωρισµÞ τησ διεργασÝασ απÞ το περιβÀλλον (κλειστÞ
συστηµα)

ναι

ναι

ναι

2

Îλεγχοσ των αερÝων που εκλυονται απÞ το κλειστÞ Þχι
κυκλωµα

ναι, ελαχιστοποÝηση τησ εκλυσησ

ναι, πρÞληψη τησ
εκλυσησ

ναι, πρÞληψη τησ
εκλυσησ

3

Îλεγχοσ των αερολυµÀτων κατÀ την δειγµατοληψÝα, προαιρετικÞ
την προσθηκη υλικων σε ενα κλειστÞ συστηµα η τη
µεταφορÀ υλικων σε Àλλο κλειστÞ συστηµα

ναι, ελαχιστοποÝηση τησ εκλυσησ

ναι, πρÞληψη τησ
εκλυσησ

ναι, πρÞληψη τησ
εκλυσησ

4

ΑδρανοποÝηση των µεγÀλων ποσοτητων υγρων καλλιεργειασ πριν απÞ την αποµÀκρυνση τουσ απÞ το
κλειστÞ συστηµα.

ναι, µε µεσα
ελεγµενησ καταλληλÞτητασ

ναι, µε µεσα
ελεγµενησ καταλληλÞτητασ

ναι, µε µεσα
ελεγµενησ καταλληλÞτητασ

5

Τα µεσα στεγανοποÝησησ πρεπει να εÝναι σχεδιασµε- καµÝα ειδικη
να ετσι ωστε να ελαχιστοποιεÝται η να εµποδÝζεται η απαÝτηση
εκλυση

ελαχιστοποÝηση
τησ εκλυσησ

πρÞληψη τησ
εκλυσησ

πρÞληψη τησ
εκλυσησ

6

Ο ελεγχÞµενοσ χωροσ πρεπει να εÝναι σχεδιασµενοσ προαιρετικÞ
κατÀ τρÞπον ωστε να εµποδÝζεται η διαρροη του
συνÞλου του περιεχοµενου του κλειστου συστηµατοσ

προαιρετικÞ

ναι

ναι

7

∆υνατÞτητα σφρÀγισησ του ελεγχÞµενου χωρου για
υποκαπνισµÞ

Þχι

προαιρετικÞ

προαιρετικÞ

ναι

προαιρετικÞ

ΕξοπλισµÞσ
8

ΕÝσοδοσ µεσω αεροφρÀκτη

Þχι

Þχι

προαιρετικÞ

ναι

9

ΕπιφÀνειεσ που εÝναι δυνατÞν να καθαρÝζονται
ευκολα και εÝναι ανθεκτικεσ στα οξεα, τα αλκÀλια,
τουσ διαλυτεσ, τα απολυµαντικÀ µεσα, τα αποµολυντικÀ µεσα

ναι (πÀγκοσ εργασÝασ, αν υπÀρχει)

ναι (πÀγκοσ εργασÝασ, αν υπÀρχει)

ναι (πÀγκοσ εργασÝασ, αν υπÀρχει, δÀπεδο

ναι (πÀγκοσ εργασÝασ, δÀπεδο,
οροφη, τοÝχοι)

10

ΕιδικÀ µετρα για να αερÝζεται καταλληλωσ ο ελεγχÞµενοσ χωροσ ωστε να ελαχιστοποιεÝται η µÞλυνση
του αερα

προαιρετικÞ

προαιρετικÞ

προαιρετικÞ

ναι

11

ΥποπÝεση του αερα του ελεγχÞµενου χωρου εναντι
τησ ατµοσφαιρικησ πÝεσησ του αµεσου περιβÀλλοντοσ

Þχι

Þχι

προαιρετικÞ

ναι

12

Ο απαγÞµενοσ και ο εισαγÞµενοσ αερασ απÞ και Þχι
προσ τον ελεγχÞµενο χωρο πρεπει να διερχεται απÞ
φÝλτρο HEPA

Þχι

ναι (για τον απαγÞµενο αερα,
προαιρετικÞ για
τον εισαγÞµενο
αερα)

ναι (για τον εισαγÞµενο και τον
απαγÞµενο αερα)
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ΕπÝπεδα περιορισµου

Προδιαγραφεσ

1

2

3

4

Συστηµα συνεργασÝασ
13

Τα κλειστÀ συστηµατα πρεπει να βρÝσκονται σε Þχι
ελεγχÞµενο χωρο

προαιρετικÞ

ναι

ναι

14

ΠρÞσβαση µÞνον για το διορισµενο προσωπικÞ

Þχι

ναι

ναι

ναι

15

Πρεπει να τÝθενται σηµατα βιολογικου κινδυνου

Þχι

ναι

ναι

ναι

17

Το προσωπικÞ πρεπει να κÀνει ντουσ πριν αποµακρυνθεÝ απÞ τον ελεγχÞµενο χωρο

Þχι

Þχι

προαιρετικÞ

ναι

18

Το προσωπικÞ οφεÝλει να φορÀ προστατευτικÞ ιµατισµÞ

ναι (ιµατισµÞσ
εργασÝασ)

ναι (ιµατισµÞσ
εργασÝασ)

ναι

πληρησ αλλαγη
ιµατισµου πριν
απÞ την εξοδο
και την εÝσοδο

ΑπÞβλητα
22

ΑδρανοποÝηση των ΓΤΜ στα λυµατα των νιπτηρων Þχι
και των νεροχυτων καθωσ και των καταιωνιστηρων
η σε παρεµφερη λυµατα

Þχι

προαιρετικÞ

ναι

23

ΑδρανοποÝηση των ΓΤΜ στα µολυσµενα υλικÀ και
λυµατα καθωσ και στα λυµατα των διεργασιων πριν
απÞ την τελικη απÞρριψη τουσ

ναι, µε µεσα
ελεγµενησ καταλληλÞτητασ

ναι, µε µεσα
ελεγµενησ καταλληλÞτητασ

ναι, µε µεσα
ελεγµενησ καταλληλÞτητασ

προαιρετικÞ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΜΕΡΟΣ Α
ΣτοιχεÝα που απαιτουνται για την αναφερÞµενη στο Àρθρο 7 γνωστοποÝηση:
— Þνοµα του η των χρηστων, συµπεριλαµβανοµενων των υπευθυνων για την επÝβλεψη και την ασφÀλεια,
— πληροφορÝεσ για την εκπαÝδευση και τα προσÞντα των υπευθυνων για την επÝβλεψη και την ασφÀλεια,
— λεπτοµερη στοιχεÝα για τισ βιολογικεσ επιτροπεσ η υποεπιτροπεσ,
— διευθυνση και γενικη περιγραφη των εγκαταστÀσεων,
— περιγραφη τησ φυσησ τησ εργασÝασ που θα αναληφθεÝ,
— κατηγορÝα των περιορισµενων χρησεων
— µÞνον για τισ περιορισµενεσ χρησεισ τησ κατηγορÝασ 1, περÝληψη τησ εκτÝµησησ του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ
2 και πληροφορÝεσ για τη διαχεÝριση των αποβλητων.
ΜΕΡΟΣ Β
ΣτοιχεÝα που απαιτουνται για την αναφερÞµενη στο Àρθρο 9 γνωστοποÝηση:
— ηµεροµηνÝα υποβολησ τησ γνωστοποÝησησ που αναφερεται στο Àρθρο 7,
— Þνοµα των υπευθυνων για την επÝβλεψη και την ασφÀλεια και πληροφορÝεσ για την εκπαÝδευση και τα
προσÞντα,
— ο η οι χρησιµοποιουµενοι µικροοργανισµοÝ δÞτεσ, δεκτεσ η/και γονικοÝ µικροοργανισµοÝ και, ανÀλογα µε
την περÝπτωση, το η τα χρησιµοποιουµενα συστηµατα ξενιστη-φορεα,
— πηγη η πηγεσ και η η οι επιδιωκÞµενεσ λειτουργÝεσ του η των γενετικων υλικων που ενεχονται στην η στισ
τροποποιησεισ,
— Þνοµα και χαρακτηριστικÀ του ΓΤΜ,
— σκοπÞσ τησ περιορισµενησ χρησησ, συµπεριλαµβανοµενων των αναµενÞµενων αποτελεσµÀτων,
— οι ποσÞτητεσ καλλιεργειασ που πρÞκειται να χρησιµοποιηθουν, κατÀ προσεγγιση,
— περιγραφη των µετρων περιορισµου και ελεγχου που πρÞκειται να εφαρµοστουν, η οποÝα περιλαµβÀνει
στοιχεÝα για τη διαχεÝριση, την επεξεργασÝα, την τελικη µορφη και τον τελικÞ προορισµÞ των παραγÞµενων
αποβλητων,
— συνοπτικη παρουσÝαση τησ εκτÝµησησ κινδυνων του Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 2,
— πληροφορÝεσ αναγκαÝεσ για την αρµÞδια αρχη προκειµενου να αξιολογησει τα σχεδια εκτακτησ ανÀγκησ
εÀν απαιτουνται συµφωνα µε το Àρθρο 14.
ΜΕΡΟΣ Γ
ΣτοιχεÝα που απαιτουνται για την αναφερÞµενη στο Àρθρο 10 γνωστοποÝηση:
α) — ηµεροµηνÝα υποβολησ τησ γνωστοποÝησησ που αναφερεται στο Àρθρο 7,
— το Þνοµα του η των υπευθυνων για την επÝβλεψη και την ασφÀλεια και πληροφορÝεσ για την
εκπαÝδευση και τα προσÞντα,
β) — ο η οι χρησιµοποιουµενοι µικροοργανισµοÝ δεκτεσ η γονικοÝ µικροοργανισµοÝ,
— το η τα χρησιµοποιουµενα συστηµατα ξενιστη-φορεα (ανÀλογα µε την περÝπτωση),
— η η οι πηγεσ και η η οι επιδιωκÞµενεσ λειτουργÝεσ του η των γενετικων υλικων που ενεχονται στην η στισ
τροποποιησεισ,
— Þνοµα και χαρακτηριστικÀ του ΓΤΜ,
— οι Þγκοι καλλιεργειων που πρÞκειται να χρησιµοποιηθουν,
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γ) — περιγραφη των µετρων περιορισµου και Àλλων µετρων προστασÝασ που πρÞκειται να εφαρµοστουν, η
οποÝα περιλαµβÀνει στοιχεÝα για τη διαχεÝριση, τον τυπο και τη µορφη, για την επεξεργασÝα, την τελικη
µορφη και τον τελικÞ προορισµÞ των παραγÞµενων αποβλητων,
— σκοπÞσ τησ περιορισµενησ χρησησ, συµπεριλαµβανοµενων των αναµενοµενων αποτελεσµÀτων,
— περιγραφη των τµηµÀτων των εγκαταστÀσεων,
δ) στοιχεÝα για την πρÞληψη των ατυχηµÀτων και τα τυχÞν σχεδια εκτακτησ ανÀγκησ:
— τυχÞν ειδικοÝ κÝνδυνοι που οφεÝλονται στη θεση των εγκαταστÀσεων,
— τα λαµβανÞµενα προληπτικÀ µετρα, Þπωσ εξοπλισµÞσ ασφαλεÝασ, συστηµατα συναγερµου και µεθοδοι
περιορισµου,
— διαδικασÝεσ και σχεδια για την εξακρÝβωση τησ συνεχουσ αποτελεσµατικÞτητασ των µετρων περιορισµου,
— περιγραφη των πληροφοριων που παρεχονται στουσ εργαζοµενουσ,
— οι πληροφορÝεσ που χρειÀζεται η αρµÞδια αρχη για να εÝναι σε θεση να αξιολογησει τα σχεδια εκτακτησ
ανÀγκησ εÀν απαιτουνται συµφωνα µε το Àρθρο 14,
ε) αντÝγραφο τησ εκτÝµησησ του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 2.»
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Ο∆ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 3ησ ΝοεµβρÝου 1998
σχετικÀ µε την ποιÞτητα του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ
θερÝα να προσθετουν και Àλλεσ παραµετρουσ, Þπου
χρειÀζεται¯

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:

(3)

Þτι, συµφωνα µε την αρχη τησ επικουρικÞτητασ, η
δρÀση τησ ΚοινÞτητασ πρεπει να υποστηρÝζει και να
συµπληρωνει τη δρÀση που αναλαµβÀνουν οι αρµÞδιεσ αρχεσ στα κρÀτη µελη¯

(4)

Þτι, συµφωνα µε την αρχη τησ επικουρικÞτητασ, οι
φυσικεσ και κοινωνικοοικονοµικεσ διαφορεσ µεταξυ
των διαφÞρων περιοχων τησ Îνωσησ επιβÀλλουν τη
ληψη των περισσοτερων αποφÀσεων σχετικÀ µε
ελεγχουσ, αναλυσεισ και µετρα αντιµετωπισησ των
προβληµÀτων, τηρησησ των προδιαγραφων, σε τοπικÞ, περιφερειακÞ η εθνικÞ επÝπεδο, στο βαθµÞ κατÀ
τον οποÝο οι διαφορεσ αυτεσ δεν αφαιρουν την αξÝα
τησ εγκαθÝδρυσησ του πλαισÝου νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων που θεσπÝζεται
στην παρουσα οδηγÝα¯

(5)

Þτι επιβÀλλεται η θεσπιση κοινοτικων προδιαγραφων για βασικεσ και προληπτικεσ ποιοτικεσ παραµετρουσ σε θεµατα υγεÝασ, για το νερÞ που προορÝζεται για ανθρωπινη κατανÀλωση, προκειµενου να
καθορισθουν οι προσ επÝτευξη ελÀχιστοι ποιοτικοÝ
περιβαλλοντικοÝ στÞχοι, σε συνδυασµÞ και µε Àλλα
κοινοτικÀ µετρα, ωστε να διατηρεÝται και να προωθεÝται η αειφÞροσ χρηση του νερου που προορÝζεται
για ανθρωπινη κατανÀλωση¯

(6)

Þτι, λÞγω τησ σηµασÝασ για την ανθρωπινη υγεÝα τησ
ποιÞτητασ του νερου που προορÝζεται για ανθρωπινη κατανÀλωση, επιβÀλλεται να θεσπισθουν σε κοινοτικÞ επÝπεδο οι βασικεσ ποιοτικεσ προδιαγραφεσ
µε τισ οποÝεσ πρεπει να συµµορφωνεται το νερÞ που
προορÝζεται για το σκοπÞ αυτÞ¯

(7)

Þτι επιβÀλλεται να συµπεριληφθεÝ και το νερÞ που
χρησιµοποιεÝται στη βιοµηχανÝα παραγωγησ τροφÝµων εκτÞσ αν διαπιστωνεται Þτι η χρησιµοποÝηση
τετοιου νερου δεν επηρεÀζει την υγιεινÞτητα του
τελικου προϊÞντοσ¯

(8)

Þτι για να τηρουνται οι ποιοτικεσ προδιαγραφεσ για
το πÞσιµο νερÞ απÞ τισ επιχειρησεισ υδρευσησ, θα
πρεπει να διασφαλιστεÝ µε τα κατÀλληλα µετρα
προστασÝασ η καθαρÞτητα των επιφανειακων και
υπογεÝων υδÀτων¯ Þτι ο σκοπÞσ αυτÞσ µπορεÝ επÝσησ
να εξασφαλισθεÝ µε κατÀλληλα µετρα επεξεργασÝασ
του νερου πριν απÞ τη διÀθεση του¯

τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 130 Σ παρÀγραφοσ 1,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
τη γνωµη τησ Επιτροπησ των Περιφερειων (3),
ΑποφασÝζοντασ συµφωνα µε τη διαδικασÝα που προβλεπεται στο Àρθρο 189 Γ (4),
Εκτιµωντασ:
(1)

(2)

Þτι επιβÀλλεται η προσαρµογη στην επιστηµονικη
και τεχνολογικη πρÞοδο τησ οδηγÝασ 80/778/ΕΟΚ
του ΣυµβουλÝου, τησ 15ησ ΙουλÝου 1980, περÝ τησ
ποιÞτητασ του πÞσιµου νερου (5)¯ Þτι, µε βÀση την
εµπειρÝα που αποκτηθηκε απÞ την εφαρµογη τησ
προαναφερÞµενησ οδηγÝασ, απαιτεÝται η εκπÞνηση
του ενδεδειγµενου ελαστικου και διαφανουσ νοµικου πλαισÝου ωστε να µπορουν τα κρÀτη µελη να
επιλυουν τα προβληµατα τηρησησ των προδιαγραφων¯ Þτι, επιπλεον, η οδηγÝα αυτη θα πρεπει να
επανεξετασθεÝ υπÞ το πρÝσµα τησ συνθηκησ για την
Ευρωπαϊκη Îνωση, και ιδÝωσ τησ αρχησ τησ επικουρικÞτητασ¯
Þτι, παρÀλληλα µε τισ διατÀξεισ του Àρθρου 3 Β τησ
συνθηκησ, που ορÝζει Þτι η δρÀση τησ ΚοινÞτητασ
δεν υπερβαÝνει να αναγκαÝα Þρια για την επÝτευξη
των στÞχων τησ συνθηκησ, απαιτεÝται η αναθεωρηση
τησ οδηγÝασ 80/778/ΕΟΚ ωστε να καταστεÝ εφικτη η
τηρηση των βασικων ποιοτικων και υγειονοµικων
παραµετρων, παρεχοντασ στα κρÀτη µελη την ελευ-

(1) ΕΕ C 131 τησ 30.5.1995, σ. 5 και
ΕΕ C 213 τησ 15.7.1997, σ. 8.
(2) ΕΕ C 82 τησ 19.3.1996, σ. 64.
(3) ΕΕ C 100 τησ 2.4.1996, σ. 134.
(4) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 12ησ ∆εκεµβρÝου
1996 (ΕΕ C 20 τησ 20.1.1997, σ. 133), κοινη θεση του ΣυµβουλÝου τησ 19ησ ∆εκεµβρÝου 1998 (ΕΕ C 91 τησ 26.3.1998, σ. 1)
και απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 13ησ Μαιου
1998 (ΕΕ C 167 τησ 1.6.1998, σ. 92).
(5) ΕΕ L 229 τησ 30.8.1980, σ. 11¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.

5.12.98

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

(9)

Þτι η συνοχη τησ ευρωπαϊκησ πολιτικησ για τα υδατα προυMποθετει την εκδοση κατÀλληλησ οδηγÝασπλαισÝου για τα υδατα σε ευθετο χρÞνο¯

(10)

Þτι επιβÀλλεται να αποκλεισθουν απÞ το πεδÝο
εφαρµογησ τησ παρουσασ οδηγÝασ τα φυσικÀ µεταλλικÀ νερÀ και τα νερÀ φαρµακευτικων ιδιοτητων
αφου εχουν θεσπισθεÝ ειδικοÝ κανÞνεσ για αυτουσ
τουσ τυπου νερου¯

(11)

Þτι χρειÀζονται µετρα για να µπορουν να επιτευχθουν Þλεσ οι Àµεσα σχετικεσ µε την υγεÝα παρÀµετροι και Àλλεσ παρÀµετροι, Þπου διαπιστωνεται
υποβÀθµιση τησ ποιÞτητασ¯ Þτι επιπλεον τετοια µετρα θα πρεπει να συντονÝζονται κατÀλληλα µε την
εφαρµογη τησ οδηγÝασ 91/414/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου,
τησ 15ησ ΙουλÝου 1991, σχετικÀ µε τη διÀθεση στην
αγορÀ φυτοπροστατευτικων προϊÞντων (1), και τησ
οδηγÝασ 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και
του ΣυµβουλÝου τησ 18ησ ΦεβρουαρÝου 1998 σχετικÀ
µε τη διÀθεση στην αγορÀ βιοκτÞνων προϊÞντων (2)¯

(12)

Þτι επιβÀλλεται να καθορισθουν ιδιαÝτερεσ παραµετρικεσ τιµεσ για ουσÝεσ σηµαντικεσ στην ΚοινÞτητα,
σε αρκετÀ αυστηρÀ επÝπεδα ωστε να εξασφαλÝζεται
η επÝτευξη των στÞχων τησ παρουσασ οδηγÝασ¯

(13)

Þτι οι παραµετρικεσ τιµεσ βασÝζονται στην υπÀρχουσα επιστηµονικη εµπειρÝα και Þτι η αρχη τησ προληπτικησ δρÀσησ, εληφθη επÝσησ υπÞψη¯ Þτι οι τιµεσ
αυτεσ επιλεχθησαν ωστε να εξασφαλÝζεται η ασφαλησ διÀ βÝου κατανÀλωση νερου που προορÝζεται
για ανθρωπινη κατανÀλωση, επιτυγχÀνοντασ ετσι
υψηλÞ επÝπεδο προστασÝασ τησ υγεÝασ¯

(14)

(15)

(1)

Þτι θα πρεπει να επιτευχθεÝ ισορροπÝα για την πρÞληψη τÞσο των µικροβιολογικων Þσο και των χηµικων κινδυνων¯ Þτι, προσ τουτο, και µε βÀση µελλοντικη επανεξεταση των παραµετρικων τιµων, η
κατÀρτιση των παραµετρικων τιµων που θα εφαρµÞζονται στο νερÞ που προορÝζεται για ανθρωπινη
κατανÀλωση θα πρεπει να βασÝζεται σε κριτηρια
δηµÞσιασ υγεÝασ και σε µεθοδο αξιολÞγησησ του
κινδυνου¯

(16)

Þτι ιδÝωσ οι προδιαγραφεσ που παραρτηµατοσ I
βασÝζονται γενικÀ στισ κατευθυντηριεσ γραµµεσ τησ
ΠαγκÞσµιασ ΟργÀνωσησ ΥγεÝασ για την ποιÞτητα
του πÞσιµου νερου, καθωσ και στη γνωµη τησ επιστηµονικησ συµβουλευτικησ επιτροπησ τησ Επιτροπησ για την εξεταση τησ τοξικÞτητασ και τησ οικοτοξικÞτητασ των χηµικων ουσιων¯

(17)

Þτι επιβÀλλεται τα κρÀτη µελη να καθορÝζουν τιµεσ
Àλλων πρÞσθετων παραµετρων µη συµπεριλαµβανοµενων στο παρÀρτηµα I, Þπου το κρÝνουν σκÞπιµο
για να προστατευουν την ανθρωπινη υγεÝα στο εδαφÞσ τουσ¯

(18)

Þτι τα κρÀτη µελη µπορουν να ορÝσουν τιµεσ για
Àλλεσ πρÞσθετεσ παραµετρουσ που δεν περιλαµβÀνονται στο παρÀρτηµα I, Þταν αυτÞ κρÝνεται απαραÝτητο για λÞγουσ που αφορουν την εξασφÀλιση
τησ ποιÞτητασ τησ παραγωγησ, διανοµησ και επιθεωρησησ του νερου που προορÝζεται για ανθρωπινη
κατανÀλωση¯

(19)

Þτι, Þταν τα κρÀτη µελη κρÝνουν απαραÝτητο να
θεσπÝσουν προδιαγραφεσ αυστηρÞτερεσ απÞ εκεÝνεσ
που ορÝζονται στο παρÀρτηµα I µερη Α και Β, η
προδιαγραφεσ για πρÞσθετεσ παραµετρουσ που δεν
περιλαµβÀνονται στο παρÀρτηµα I αλλÀ εÝναι απαραÝτητεσ για την προστασÝα τησ ανθρωπινησ υγεÝασ,
κοινοποιουν τισ εν λÞγω προδιαγραφεσ στην Επιτροπη¯

(20)

Þτι τα κρÀτη µελη εÝναι υποχρεωµενα, Þταν θεσπÝζουν η διατηρουν αυστηρÞτερα µεσα προστασÝασ,
να τηρουν τισ αρχεσ και τουσ κανÞνεσ τησ συνθηκησ,
Þπωσ εχουν ερµηνευθεÝ απÞ το ∆ικαστηριο¯

(21)

Þτι οι παραµετρικεσ τιµεσ πρεπει να τηρουνται στο
σηµεÝο Þπου το νερÞ που προορÝζεται για ανθρωπινη κατανÀλωση διατÝθεται στον κατÀλληλο καταναλωτη¯

(22)

Þτι η ποιÞτητα του νερου που προορÝζεται για
ανθρωπινη κατανÀλωση µπορεÝ να επηρεÀζεται απÞ
το συστηµα κατ’ οÝκον διανοµησ¯ Þτι, επιπλεον,
αναγνωρÝζεται Þτι η ευθυνη για το συστηµα κατ’
οÝκον διανοµησ και τη συντηρηση του, δεν µπορεÝ να
βαρυνει τα κρÀτη µελη¯

(23)

Þτι θα πρεπει να θεσπισθουν προγρÀµµατα ελεγχου
απÞ κÀθε κρÀτοσ µελοσ για το νερÞ που προορÝζεται
για ανθρωπινη κατανÀλωση σχετικÀ µε την τηρηση
των απαιτησεων τησ παρουσασ οδηγÝασ¯ Þτι τετοια
προγρÀµµατα ελεγχου θα πρεπει να εÝναι τα ενδεδειγµενα για τισ τοπικεσ ανÀγκεσ και να τηρουν τισ
ελÀχιστεσ απαιτησεισ ελεγχου που θεσπÝζονται στην
παρουσα οδηγÝα¯

(24)

Þτι οι χρησιµοποιουµενεσ για την ποιοτικη ανÀλυση
του νερου µεθοδοι Þταν αυτÞ προορÝζεται για
ανθρωπινη κατανÀλωση θα πρεπει να εÝναι τετοιεσ
ωστε να εξασφαλÝζεται η αξιοπιστÝα και συγκρισιµÞτητα των λαµβανοµενων αποτελεσµÀτων¯

Þτι, προσ το παρÞν, δεν υπÀρχουν επαρκεÝσ αποδεÝξεισ στισ οποÝεσ θα µπορουσαν να βασισθουν παραµετρικεσ τιµεσ για τισ χηµικεσ ουσÝεσ που διαταρÀσσουν τη λειτουργÝα των ενδοκρινων αδενων, εντεÝνεται Þµωσ η ανησυχÝα για τισ πιθανεσ επιπτωσεισ
βλαβερων για την υγεÝα ουσιων στα ανθρωπινα Þντα
και στην Àγρια ζωη¯

ΕΕ L 230 τησ 19.8.1991, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/68/ΕΚ τησ Επιτροπησ (ΕΕ L 277
τησ 30.10.1996, σ. 25).
(2) ΕΕ L 123 τησ 24.4.1998, σ. 1.
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(25)

Þτι τα οικεÝα κρÀτη µελη θα πρεπει, σε περÝπτωση
µη τηρησησ των προδιαγραφων τησ παρουσασ οδηγÝασ, να προβαÝνουν στη διερευνηση των αιτÝων και
να εξασφαλÝζουν Þτι αναλαµβÀνεται η ενδεδειγµενη
επανορθωτικη δρÀση ωστε να αποκαθÝσταται το
ταχυτερο δυνατÞν η ποιÞτητα του νερου¯

(26)

Þτι εÝναι βασικησ σηµασÝασ η πρÞληψη ενδεχÞµενων
κινδυνων για τη δηµÞσια υγεÝα προερχοµενων απÞ
µολυσµενο νερÞ¯ Þτι θα πρεπει να διακÞπτεται η
παροχη η να περιορÝζεται η χρηση τετοιου νερου¯

(27)

(28)

Þτι, σε περÝπτωση µη τηρησησ µιασ παραµετρου
ενδεικτικησ σηµασÝασ, τα οικεÝα κρÀτη µελη εξετÀζουν αν η εν λÞγω µη τηρηση δηµιουργεÝ κÝνδυνο
για την ανθρωπινη υγεÝα¯ Þτι θα πρεπει να αναλαµβÀνουν επανορθωτικη δρÀση προκειµενου να αποκατασταθεÝ η ποιÞτητα του νερου Þπου αυτÞ εÝναι
απαραÝτητο για την προστασÝα τησ ανθρωπινησ υγεÝασ¯
Þτι Þπου απαιτεÝται κÀποια επανορθωτικη δρÀση
για την αποκατÀσταση τησ ποιÞτητασ του νερου
ανθρωπινησ κατανÀλωσησ, συµφωνα µε το Àρθρο
130 Ρ παρÀγραφοσ 2 τησ συνθηκησ, θα πρεπει να
δÝδεται προτεραιÞτητα σε δρÀσεισ που αντιµετωπÝζουν το πρÞβληµα στην πηγη του¯
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κÀ µε την ποιÞτητα του νερου που προορÝζεται για
ανθρωπινη κατανÀλωση, για κÀθε παρεκκλιση που
υιοθετεÝται απÞ τα κρÀτη µελη, καθωσ και για κÀθε
επανορθωτικη δρÀση που αναλαµβÀνεται απÞ τισ
αρµÞδιεσ αρχεσ¯ Þτι, επιπλεον, θα πρεπει να λαµβÀνονται υπÞψη οι τεχνικεσ και στατιστικεσ ανÀγκεσ
τησ Επιτροπησ και το δικαÝωµα Þλων των πολιτων
στην πληρη ενηµερωση σχετικÀ µε την ποιÞτητα του
νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ¯
(33)

Þτι, σε εξαιρετικεσ περιστÀσεισ και για καθορισµενεσ
γεωγραφικεσ περιοχεσ, τα κρÀτη µελη µπορεÝ να
χρειασθουν µεγαλυτερο χρονικÞ διÀστηµα για να
συµµορφωθουν µε ορισµενεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ¯

(34)

Þτι η παρουσα οδηγÝα δεν θα πρεπει να επηρεÀζει
τισ υποχρεωσεισ των κρατων µελων που αφορουν τισ
προθεσµÝεσ µεταγραφησ στην εθνικη νοµοθεσÝα, η
τισ προθεσµÝεσ εφαρµογησ, που αναφερονται στο
παρÀρτηµα IV,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Íρθρο 1
(29)

(30)

Þτι, υπÞ ορισµενεσ συνθηκεσ, τα κρÀτη µελη θα
πρεπει να επιτρεπεται να χορηγουν παρεκκλÝσεισ
απÞ την παρουσα οδηγÝα¯ Þτι, επιπλεον, απαιτεÝται η
εκπÞνηση του κατÀλληλου πλαισÝου για τισ εν λÞγω
παρεκκλÝσεισ, µε την επιφυλαξη Þτι η παρεκκλιση
δεν ενεχει ενδεχÞµενουσ κινδυνουσ για την ανθρωπινη υγεÝα και Þτι η υδροδÞτηση για την ανθρωπινη
κατανÀλωση τησ σχετικησ περιοχησ δεν εÝναι δυνατÞν να διατηρηθεÝ µε κανενα Àλλο ευλογο τρÞπο¯
Þτι, επειδη κατÀ την παρασκευη η τη διανοµη νερου
που προορÝζεται για ανθρωπινη κατανÀλωση, µπορεÝ να χρησιµοποιουνται ορισµενεσ ουσÝεσ η ορισµενα υλικÀ, απαιτεÝται η θεσπιση κανÞνων που θα
διεπουν τη χρηση τουσ κατÀ τρÞπο ωστε να αποφευγονται ενδεχÞµενεσ ανεπιθυµητεσ δρÀσεισ για την
ανθρωπινη υγεÝα¯

ΣτÞχοσ
1. Η παρουσα οδηγÝα αφορÀ την ποιÞτητα του νερου
ανθρωπινησ κατανÀλωσησ.
2. ΣτÞχοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ εÝναι η προστασÝα τησ
ανθρωπινησ υγεÝασ απÞ τισ δυσµενεÝσ επιπτωσεισ που οφεÝλονται στη µÞλυνση του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ,
µεσω τησ εξασφÀλισησ Þτι εÝναι υγιεινÞ και καθαρÞ.

Íρθρο 2
ΟρισµοÝ
Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ νοουνται ωσ:

(31)

(32)

Þτι η επιστηµονικη και τεχνικη πρÞοδοσ µπορεÝ να
απαιτησει τη γρηγορη προσαρµογη των τεχνικων
απαιτησεων που προβλεπονται στα παραρτηµατα II
και III¯ Þτι, περαιτερω, για να διευκολυνθεÝ η εφαρµογη των µετρων που απαιτουνται για το σκοπÞ
αυτÞ, θα πρεπει να προβλεφθεÝ διαδικασÝα µε βÀση
την οποÝα η Επιτροπη θα µπορεÝ να θεσπÝσει προσαρµογεσ αυτησ τησ φυσεωσ µε την επικουρÝα µιασ
επιτροπησ αποτελουµενησ απÞ εκπροσωπουσ των
κρατων µελων¯
Þτι θα πρεπει οι καταναλωτεσ να ενηµερωνονται
κατÀ τον κατÀλληλο και ενδεδειγµενο τρÞπο σχετι-

1. «νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ»:
α) το νερÞ, εÝτε στη φυσικη του κατÀσταση εÝτε µετÀ
απÞ επεξεργασÝα, που προορÝζεται για πÞση, µαγεÝρευµα, προπαρασκευη τροφησ η Àλλεσ οικιακεσ
χρησεισ, ανεξÀρτητα απÞ την προελευση του και
απÞ το εÀν παρεχεται απÞ δÝκτυο διανοµησ, απÞ
βυτÝο, η σε φιÀλεσ η δοχεÝα¯
β) το νερÞ που χρησιµοποιεÝται στισ επιχειρησεισ
παραγωγησ τροφÝµων για την παρασκευη, επεξεργασÝα, συντηρηση η εµπορÝα προϊÞντων η ουσιων
που προορÝζονται για ανθρωπινη κατανÀλωση,
εκτÞσ αν οι αρµÞδιεσ εθνικεσ αρχεσ κρÝνουν Þτι η
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ποιÞτητα του νερου δεν µπορεÝ να επηρεÀσει την
υγιεινη των τροφÝµων στην τελικη τουσ µορφη¯
2. «οικιακÀ συστηµατα διανοµησ»: ο σωληνωσεισ, τα
εξαρτηµατα και οι συσκευεσ που εχουν εγκατασταθεÝ
µεταξυ των βρυσων που συνηθωσ χρησιµοποιουνται
για ανθρωπινη κατανÀλωση και του δικτυου διανοµησ,
αλλÀ µÞνον εφÞσον αυτÀ δεν υπÀγονται στην ευθυνη
του φορεα υδρευσησ, υπÞ την ιδιÞτητÀ του αυτη.
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οφεÝλονται στη µÞλυνση του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ. Επιπλεον, Þταν ενασ ενδεχÞµενοσ κÝνδυνοσ για την
ανθρωπινη υγεÝα λÞγω τησ ποιÞτητασ του νερου αυτου
εÝναι προφανησ, πρεπει να παρεχονται αµεσωσ οι κατÀλληλεσ οδηγÝεσ στον ενδιαφερÞµενο πληθυσµÞ.

Íρθρο 4
Γενικεσ υποχρεωσεισ

Íρθρο 3
Εξαιρεσεισ
1. Η παρουσα οδηγÝα δεν εφαρµÞζεται:
α) στο φυσικÞ µεταλλικÞ νερÞ που αναγνωρÝζεται ωσ
τετοιο απÞ τισ αρµÞδιεσ εθνικεσ αρχεσ, συµφωνα µε την
οδηγÝα 80/777/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 15ησ ΙουλÝου
1980, περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθεσιων των κρατων
µελων σχετικÀ µε την εκµετÀλλευση και τη θεση στο
εµπÞριο των φυσικων µεταλλικων νερων (1)¯
β) στο νερÞ που θεωρεÝται φαρµακευτικÞ ιδιοσκευασµα
κατÀ την εννοια τησ οδηγÝασ 65/65/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 26ησ ΙανουαρÝου 1965, περÝ τησ προσεγγÝσεωσ
των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων σχετικÀ µε τα φÀρµακα (2).

2. Τα κρÀτη µελη µπορουν να εξαιρουν απÞ τισ διατÀξεισ
τησ παρουσασ οδηγÝασ:
α) το νερÞ που προορÝζεται αποκλειστικÀ για σκοπουσ για
τουσ οποÝουσ οι αρµÞδιεσ αρχεσ κρÝνουν Þτι η ποιÞτητα
του νερου δεν επηρεÀζει, Àµεσα η εµµεσα, την υγεÝα
των ενδιαφερÞµενων καταναλωτων¯
β) το νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ που λαµβÀνεται απÞ
συγκεκριµενη πηγη µε παροχη κÀτω των 10 m3 ηµερησÝωσ κατÀ µεσο Þρο η που εξυπηρετεÝ κÀτω απÞ 50
Àτοµα, εκτÞσ εÀν το νερÞ διατÝθεται στο πλαÝσιο εµπορικησ η δηµÞσιασ δραστηριÞτητασ.

3. Τα κρÀτη µελη που εφαρµÞζουν τισ εξαιρεσεισ τησ
παραγρÀφου 2 στοιχεÝο β) εξασφαλÝζουν Þτι, ο ενδιαφερÞµενοσ πληθυσµÞσ ενηµερωνεται σχετικÀ καθωσ και για
κÀθε ενεργεια που µπορεÝ να αναληφθεÝ για να προστατευθεÝ η ανθρωπινη υγεÝα απÞ τισ δυσµενεÝσ επιπτωσεισ που
(1) ΕΕ L 229 τησ 30.8.1980, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/70/ΕΚ (ΕΕ L 299 τησ 23.11.1996,
σ. 26).
(2) ΕΕ L 22 τησ 9.2.1965, σ. 369¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 93/39/ΕΟΚ (ΕΕ L 214 τησ 24.8.1993,
σ. 22).

1. Με την επιφυλαξη των υποχρεωσεων τουσ δυνÀµει
Àλλων κοινοτικων διατÀξεων, τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα
αναγκαÝα µετρα ωστε να εξασφαλιστεÝ Þτι το νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ εÝναι υγιεινÞ και καθαρÞ. Για τουσ
σκοπουσ των ελαχÝστων απαιτησεων τησ παρουσασ οδηγÝασ, το νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ εÝναι υγιεινÞ και
καθαρÞ εφÞσον:
α) εÝναι απαλλαγµενο µικροοργανισµων και παρασÝτων,
και οποιωνδηποτε ουσιων, σε αριθµουσ και συγκεντρωσεισ, που αποτελουν ενδεχÞµενο κÝνδυνο για την
ανθρωπινη υγεÝα και
β) πληροÝ τισ ελÀχιστεσ απαιτησεισ του παραρτηµατοσ I
µερη Α και Β,
και εφÞσον, συµφωνα µε τισ σχετικεσ διατÀξεισ των Àρθρων 5 εωσ 8 και 10, τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν, συµφωνα
µε τη συνθηκη, Þλα τα αναγκαÝα µετρα προκειµενου να
εξασφαλιστεÝ Þτι το νερο ανθρωπινησ κατανÀλωσησ
συµµορφουται προσ τισ απαιτησεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ.
2. Τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι τα µετρα που λαµβÀνονται για την εφαρµογη των διατÀξεων τησ παρουσασ
οδηγÝασ δεν οδηγουν, σε καµιÀ περÝπτωση, σε Àµεση η
εµµεση υποβÀθµιση τησ σηµερινησ ποιÞτητασ του νερου
ανθρωπινησ κατανÀλωσησ, στο µετρο που αυτÞ αφορÀ την
προστασÝα τησ ανθρωπινησ υγεÝασ, ουτε σε αυξηση τησ
ρυπανσησ του νερου που χρησιµοποιεÝται για την παραγωγη πÞσιµου νερου.

Íρθρο 5
Ποιοτικεσ προδιαγραφεσ
1. Τα κρÀτη µελη καθορÝζουν τιµεσ για τισ παραµετρουσ
του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ οι οποÝεσ αναφερονται στο παρÀρτηµα I.
2. Οι τιµεσ που καθορÝζονται συµφωνα µε την παρÀγραφο
1 δεν πρεπει να εÝναι λιγÞτερο αυστηρεσ απÞ τισ τιµεσ του
παραρτηµατοσ I. Ùσον αφορÀ τισ παραµετρουσ του
παραρτηµατοσ I µεροσ Γ, οι τιµεσ καθορÝζονται µÞνον για
λÞγουσ παρακολουθησησ και για την τηρηση των υποχρεωσεων του Àρθρου 8.
3. Τα κρÀτη µελη καθορÝζουν τιµεσ για πρÞσθετεσ παραµετρουσ που δεν περιλαµβÀνονται στο παρÀρτηµα I Þταν
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το επιβÀλλει η προστασÝα τησ δηµÞσιασ υγεÝασ στο εθνικÞ
τουσ εδαφοσ η σε µεροσ αυτου. Οι καθοριζÞµενεσ τιµεσ θα
πρεπει να πληρουν, τουλÀχιστον, τισ απαιτησεισ του Àρθρου 4 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α).

Íρθρο 6
ΣηµεÝο τηρησησ
1. Οι παραµετρικεσ τιµεσ που καθορÝζονται συµφωνα µε
το Àρθρο 5, πρεπει να τηρουνται:
α) για το νερÞ που παρεχεται απÞ δÝκτυο διανοµησ, στο
σηµεÝο, εντÞσ του κτιρÝου η τησ κτιριακησ εγκατÀστασησ, στο οποÝο βγαÝνει απÞ τισ βρυσεσ που χρησιµοποιουνται συνηθωσ για ανθρωπινη κατανÀλωση¯
β) για το νερÞ που παρεχεται απÞ βυτÝο, στο σηµεÝο Þπου
το νερÞ βγαÝνει απÞ το βυτÝο¯
γ) για νερÞ που τοποθετεÝται σε φιÀλεσ η δοχεÝα προσ
πωληση, στο σηµεÝο στο οποÝο το νερÞ τοποθετεÝται σε
φιÀλεσ η δοχεÝα¯
δ) για το νερÞ που χρησιµοποιεÝται σε επιχεÝρηση παραγωγησ τροφÝµων, στο σηµεÝο Þπου το νερÞ χρησιµοποιεÝται στην επιχεÝρηση.
2. Στην περÝπτωση του νερου τησ παραγρÀφου 1 στοιχεÝο
α), τα κρÀτη µελη τεκµαÝρεται Þτι πληρουν τισ υποχρεωσεισ του παρÞντοσ Àρθρου, του Àρθρου 4 και του Àρθρου 8
παρÀγραφοσ 2, εφÞσον εÝναι δυνατÞν να αποδειχθεÝ Þτι η
µη τηρηση των παραµετρικων τιµων που καθορÝζονται
συµφωνα µε το Àρθρο 5, οφεÝλεται στο οικιακÞ συστηµα
διανοµησ η στη συντηρηση του, εξαιρουµενων των κτιρÝων
και κτιριακων εγκαταστÀσεων Þπου το νερÞ παρεχεται στο
κοινÞ, Þπωσ στα σχολεÝα, τα νοσοκοµεÝα και τα εστιαρÞρια.
3. Ùταν εφαρµÞζεται η παρÀγραφοσ 2, και υπÀρχει
κÝνδυνοσ Þτι το νερÞ τησ παραγρÀφου 1 στοιχεÝο α), δεν
ανταποκρÝνεται στισ παραµετρικεσ τιµεσ που καθορÝζονται
συµφωνα µε το Àρθρο 5, τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν
παρÞλα ταυτα Þτι:
α) εÝτε λαµβÀνονται κατÀλληλα µετρα ωστε να µειωθεÝ η
να εξαλειφθεÝ ο κÝνδυνοσ µη τηρησησ των παραµετρικων τιµων, Þπωσ η παροχη οδηγιων στουσ ιδιοκτητεσ
σχετικÀ µε κÀθε ενδεχÞµενη επανορθωτικη ενεργεια
που θα µπορουσαν να αναλÀβουν η/και
λαµβÀνονται Àλλα µετρα, Þπωσ κατÀλληλεσ τεχνικεσ
επεξεργασÝασ, προκειµενου να µεταβληθεÝ η φυση η οι
ιδιÞτητεσ του νερου πριν απÞ τη διÀθεση του ωστε να
µειωθεÝ η να εξαλειφθεÝ ο κÝνδυνοσ Þτι το νερÞ δεν
ανταποκρÝνεται στισ παραµετρικεσ τιµεσ µετÀ τη διÀθεση
και
β) οι ενδιαφερÞµενοι καταναλωτεσ ενηµερωνονται δεÞντωσ και λαµβÀνουν οδηγÝεσ για ενδεχÞµενεσ πρÞσθετεσ επανορθωτικεσ ενεργειεσ που θα πρεπει να αναλÀβουν.
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Íρθρο 7

Παρακολουθηση
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν Þλα τα αναγκαÝα µετρα
ωστε να εξασφαλÝσουν Þτι παρακολουθεÝται τακτικÀ η
ποιÞτητα του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ, προκειµενου να ελεγχεται αν το διατιθεµενο στουσ καταναλωτεσ
νερÞ πληροÝ τισ απαιτησεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ, και
ιδÝωσ τισ παραµετρικεσ τιµεσ που καθορÝζονται συµφωνα
µε το Àρθρο 5. Θα πρεπει να λαµβÀνονται δεÝγµατα τα
οποÝα να εÝναι αντιπροσωπευτικÀ τησ ποιÞτητασ του νερου
που καταναλÝσκεται καθÞλη τη διÀρκεια του ετουσ. Επιπλεον, τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν Þλα τα αναγκαÝα µετρα
ωστε να εξασφαλÝζεται ο ελεγχοσ τησ αποτελεσµατικησ
απολυµανσησ του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ, Þταν
αυτη αποτελεÝ µεροσ τησ διαδικασÝασ επεξεργασÝασ η διανοµησ του νερου και Þτι οποιαδηποτε επιµÞλυνση απÞ
υποπροϊÞντα απολυµανσησ συγκροτεÝται σε Þσο το δυνατÞν πιο χαµηλÀ Þρια, χωρÝσ να διακυβευεται η απολυµανση.
2. Για την τηρηση των υποχρεωσεων τησ παραγρÀφου 1,
οι αρµÞδιεσ αρχεσ καταρτÝζουν κατÀλληλα προγρÀµµατα
παρακολουθησησ του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ. Τα
εν λÞγω προγρÀµµατα παρακολουθησησ πρεπει να πληρουν τισ ελÀχιστεσ απαιτησεισ του παραρτηµατοσ II.
3. Τα σηµεÝα δειγµατοληψÝασ καθορÝζονται απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχεσ και πρεπει να συµµορφουνται µε τισ σχετικεσ
απαιτησεισ του παραρτηµατοσ II.
4. Για την παρακολουθηση που αναφερεται στο παρÞν
Àρθρο, µπορουν να καθορÝζονται κοινοτικεσ κατευθυντηριεσ γραµµεσ συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 12.
5. α) Τα κρÀτη µελη πρεπει να τηρουν τισ προδιαγραφεσ
αναλυσεωσ παραµετρων που καθορÝζονται στο
παρÀρτηµα III.
β) ΑντÝ των µεθÞδων που αναφερονται στο παρÀρτηµα III µεροσ 1, εÝναι δυνατÞν να χρησιµοποιουνται
εναλλακτικεσ µεθοδοι εφÞσον µπορεÝ να αποδειχθεÝ
Þτι τα λαµβανÞµενα αποτελεσµατα εÝναι τουλÀχιστον εξÝσου αξιÞπιστα µε εκεÝνα των µεθÞδων που
εχουν προκαθοριστεÝ. Τα κρÀτη µελη που χρησιµοποιουν εναλλακτικη µεθοδο διαβιβÀζουν στην
Επιτροπη Þλα τα σχετικÀ στοιχεÝα που αφορουν τη
µεθοδο αυτη και την ισοδυναµÝα τησ.
γ) Για τισ παραµετρουσ του παραρτηµατοσ III µερη 2
και 3, εÝναι δυνατÞν να χρησιµοποιεÝται οποιαδηποτε µεθοδοσ ανÀλυσησ εφÞσον τηρουνται οι απαιτησεισ των µερων αυτων.
6. Τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι διενεργεÝται συµπληρωµατικη κατÀ περÝπτωση παρακολουθηση για τισ ουσÝεσ
και τουσ µικροοργανισµουσ για τουσ οποÝουσ δεν καθορÝζεται παραµετρικη τιµη συµφωνα µε το Àρθρο 5, Þταν υπÀρχουν λÞγοι να πιστευεται Þτι οι ουσÝεσ η οι οργανισµοÝ
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αυτοÝ ενδεχεται να υπÀρχουν σε ποσÞτητεσ η αριθµουσ που
αποτελουν ενδεχÞµενο κÝνδυνο για την ανθρωπινη υγεÝα.

Íρθρο 8
Επανορθωτικεσ ενεργειεσ και περιορισµοÝ χρησεωσ
1. Τα κρÀτη µελη µεριµνουν ωστε να διερευνÀται αµεσωσ
κÀθε παρÀλειψη τησ τηρησησ των παραµετρικων τιµων που
καθορÝζονται συµφωνα µε το Àρθρο 5 ωστε να εντοπÝζονται τα αÝτια.
2. ΕÀν, παρÀ τα µετρα που λαµβÀνονται για να τηρηθουν
οι υποχρεωσεισ του Àρθρου 4 παρÀγραφοσ 1, το νερÞ
ανθρωπινησ κατανÀλωσησ εξακολουθεÝ να µην πληροÝ τισ
παραµετρικεσ τιµεσ που καθορÝζονται συµφωνα µε το Àρθρο 5, και µε την επιφυλαξη του Àρθρου 6 παρÀγραφοσ 2,
τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι αναλαµβÀνονται, το ταχυτερο δυνατÞν, οι απαιτουµενεσ επανορθωτικεσ ενεργειεσ για την αποκατÀσταση τησ ποιÞτητÀσ
του, και δÝνουν προτεραιÞτητα την εφαρµογη τουσ, λαµβÀνοντασ µεταξυ Àλλων υπÞψη τον βαθµÞ υπερβασησ των
σχετικων παραµετρικων τιµων και τον ενδεχÞµενο κÝνδυνο
για την ανθρωπινη υγεÝα.
3. Ανεξαρτητωσ του αν εχει σηµειωθεÝ η Þχι η µη τηρηση
των παραµετρικων τιµων, τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι
απαγορευεται η παροχη νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ
το οποÝο αποτελεÝ ενδεχÞµενο κÝνδυνο για την ανθρωπινη
υγεÝα η Þτι περιορÝζεται η χρηση του η Þτι αναλαµβÀνονται
οι Þποιεσ απαιτουµενεσ ενεργειεσ για να προστατευθεÝ η
ανθρωπινη υγεÝα. Στισ περιπτωσεισ αυτεσ, οι καταναλωτεσ
ενηµερωνονται αµεσωσ σχετικÀ και τουσ παρεχονται οι
αναγκαÝεσ οδηγÝεσ.
4. Οι αρµÞδιεσ αρχεσ η Àλλοι αρµÞδιοι φορεÝσ αποφασÝζουν ποιεσ ενεργειεσ δυνÀµει τησ παραγρÀφου 3 θα πρεπει
να αναληφθουν, λαµβÀνοντασ επÝσησ υπÞψη τουσ κινδυνουσ για την ανθρωπινη υγεÝα οι οποÝοι θα προεκυπταν
απÞ τυχÞν διακοπη τησ παροχησ η περιορισµÞ τησ χρησησ
νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ.
5. Τα κρÀτη µελη µπορουν να καθορÝζουν κατευθυνσεισ
για να επικουρουν τισ αρµÞδιεσ αρχεσ κατÀ την εκπληρωση
των υποχρεωσεων τουσ δυνÀµει τησ παραγρÀφου 4.
6. Σε περÝπτωση µη τηρησησ των παραµετρικων τιµων η
των προδιαγραφων του παραρτηµατοσ I µεροσ Γ, τα κρÀτη
µελη εξετÀζουν κατÀ πÞσον αυτη η µη τηρηση δηµιουργεÝ
κÝνδυνο για την ανθρωπινη υγεÝα. Τα κρÀτη µελη αναλαµβÀνουν επανορθωτικεσ ενεργειεσ για την αποκατÀσταση
τησ ποιÞτητασ του νερου εφÞσον αυτÞ απαιτεÝται για την
προστασÝα τησ ανθρωπινησ υγεÝασ.
7. Τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι, Þταν αναλαµβÀνονται επανορθωτικεσ ενεργειεσ, οι καταναλωτεσ ενηµερωνονται σχετικÀ εκτÞσ απÞ τισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ οι
αρµÞδιεσ αρχεσ κρÝνουν Þτι η µη τηρηση των παραµετρικων τιµων εÝναι Àνευ σηµασÝασ.
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Íρθρο 9
ΠαρεκκλÝσεισ
1. Τα κρÀτη µελη µπορουν να προβλεπουν παρεκκλÝσεισ
απÞ τισ παραµετρικεσ τιµεσ που καθορÝζονται στο παρÀρτηµα I µεροσ Β η που καθορÝζονται συµφωνα µε το Àρθρο
5 παρÀγραφοσ 3, µεχρισ ενÞσ ανωτατου ορÝου που καθορÝζουν τα Ýδια, εφÞσον η παρεκκλιση δεν συνεπÀγεται πιθανÞ κÝνδυνο για την ανθρωπινη υγεÝα και εφÞσον η παροχη
νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ στη συγκεκριµενη περιοχη δεν µπορεÝ να εξασφαλισθεÝ µε Àλλον ευλογο τρÞπο. Οι
παρεκκλÝσεισ πρεπει να εÝναι Þσο το δυνατÞν µικρÞτερησ
διÀρκειασ και δεν πρεπει να υπερβαÝνουν την τριετÝα προσ
το τελοσ τησ οποÝασ πρεπει να πραγµατοποιεÝται επανεξεταση προκειµενου να καθοριστεÝ κατÀ πÞσον εχει σηµειωθεÝ ικανοποιητικη πρÞοδοσ. Ùταν τα κρÀτη µελη προτÝθενται να παραχωρησουν δευτερη παρεκκλιση, γνωστοποιουν την επανεξεταση και τουσ λÞγουσ για την απÞφαση
τουσ για παραχωρηση δευτερησ παρεκκλισησ, στην Επιτροπη. Αυτη η δευτερη παρεκκλιση δεν πρεπει επÝσησ να
υπερβαÝνει την τριετÝα.
2. Σε εξαιρετικεσ περιπτωσεισ, τα κρÀτη µελη µπορουν να
υποβÀλλουν στην Επιτροπη αÝτηση για τρÝτη παρεκκλιση
για περÝοδο που δεν υπερβαÝνει την τριετÝα. Η Επιτροπη
αποφασÝζει σχετικÀ µε την αÝτηση αυτη εντÞσ τριων
µηνων.
3. Στισ παρεκκλÝσεισ που παραχωρουνται συµφωνα µε την
παρÀγραφο 1 η 2, διευκρινÝζονται τα ακÞλουθα:
α) ο λÞγοσ τησ παρεκκλισησ¯
β) η συγκεκριµενη παρÀµετροσ, τα σχετικÀ αποτελεσµατα
τησ προηγουµενησ παρακολουθησησ, και η ανωτατη
επιτρεπÞµενη τιµη βÀσει τησ παρεκκλισησ¯
γ) η γεωγραφικη περιοχη, η ηµερησÝωσ παρεχÞµενη ποσÞτητα νερου, ο θιγÞµενοσ πληθυσµÞσ, καθωσ και κατÀ
πÞσον η Þχι θÝγεται κÀποια αφορωµενη επιχεÝρηση
παραγωγησ τροφÝµων¯
δ) ενα κατÀλληλο συστηµα παρακολουθησησ, µε αυξηµενη συχνÞτητα παρακολουθησησ, εφÞσον απαιτεÝται¯
ε) η συνοψη του προγρÀµµατοσ των απαιτουµενων επανορθωτικων ενεργειων, στο οποÝο συµπεριλαµβÀνονται
χρονοδιÀγραµµα εργασιων, εκτÝµηση κÞστουσ και διατÀξεισ για την επανεξεταση¯
στ) η αιτουµενη διÀρκεια τησ παρεκκλισησ.
4. ΕÀν οι αρµÞδιεσ αρχεσ κρÝνουν Þτι η µη τηρηση τησ
παραµετρικησ τιµησ εÝναι Àνευ σηµασÝασ και εφÞσον, µε τισ
επανορθωτικεσ ενεργειεσ που αναλαµβÀνονται συµφωνα µε
το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 2, εÝναι δυνατÞν να αντιµετωπισθεÝ το πρÞβληµα εντÞσ 30 το πολυ ηµερων, δεν απαιτεÝται
η εφαρµογη των απαιτησεων τησ παραγρÀφου 3.
Στην περÝπτωση αυτη, οι αρµÞδιεσ αρχεσ η Àλλοι αρµÞδιοι
φορεÝσ καθορÝζουν µÞνον την ανωτατη επιτρεπÞµενη τιµη
τησ συγκεκριµενησ παραµετρου καθωσ και τον επιτρεπÞµενο χρÞνο για την αντιµετωπιση του προβληµατοσ.
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5. Η προσφυγη στην παρÀγραφο 4 δεν εÝναι πλεον δυνατη
αν η µη τηρηση µιασ παραµετρικησ τιµησ για συγκεκριµενη
παροχη νερου παρουσιÀστηκε για περισσÞτερεσ απÞ 30
ηµερεσ συνολικÀ κατÀ τη διÀρκεια των δωδεκα προηγουµενων µηνων.
6. Τα κρÀτη µελη που εφαρµÞζουν τισ παρεκκλÝσεισ του
παρÞντοσ Àρθρου εξασφαλÝζουν Þτι ο θιγÞµενοσ απÞ την
παρεκκλιση αυτη πληθυσµÞσ ενηµερωνεται αµεσωσ και µε
τον κατÀλληλο τρÞπο για την παρεκκλιση και τουσ Þρουσ
τησ. Επιπλεον, τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι, εφÞσον
απαιτεÝται, παρεχονται οδηγÝεσ σε συγκεκριµενεσ πληθυσµιακεσ οµÀδεσ για τισ οποÝεσ η παρεκκλιση ενδεχεται να
δηµιουργησει ειδικουσ κινδυνουσ.
Οι υποχρεωσεισ αυτεσ δεν ισχυουν στην περÝπτωση που
αναφερεται στην παρÀγραφο 4, εκτÞσ αν οι αρµÞδιεσ αρχεσ
αποφασÝσουν διαφορετικÀ.
7. Με την εξαÝρεση των παρεκκλÝσεων που παρεχονται
συµφωνα µε την παρÀγραφο 4, τα κρÀτη µελη ενηµερωνουν την Επιτροπη εντÞσ δυο µηνων για τισ παρεκκλÝσεισ
που αφορουν ατοµικη παροχη Àνω των 1 000 m3 ηµερησÝωσ κατÀ µεσο Þρο η εξυπηρετουν Àνω των 5 000 ατÞµων,
παρεχοντασ και τα στοιχεÝα που αναφερονται στην παρÀγραφο 3.
8. Το παρÞν Àρθρο δεν ισχυει για το νερÞ ανθρωπινησ
κατανÀλωσησ το οποÝο διατÝθεται προσ πωληση σε φιÀλεσ
η δοχεÝα.

Íρθρο 10
ΕξασφÀλιση τησ ποιÞτητασ επεξεργασÝασ, εξοπλισµου
και υλικων
Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν Þλα τα αναγκαÝα µετρα ωστε να
εξασφαλÝζεται Þτι κÀθε ουσÝα η κÀθε υλικÞ νεων εγκαταστÀσεων που χρησιµοποιεÝται για την παρασκευη η τη
διανοµη νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ και οι προσµεÝξεισ που προερχονται απÞ αυτεσ τισ ουσÝεσ η υλικÀ νεων
εγκαταστÀσεων δεν παραµενουν στο νερÞ ανθρωπινησ
κατανÀλωσησ σε συγκεντρωσεισ µεγαλυτερεσ απÞ εκεÝνεσ
που απαιτουνται για τουσ σκοπουσ τησ χρησησ τουσ και
δεν υποβαθµÝζουν, Àµεσα η εµµεσα, την προστασÝα τησ
ανθρωπινησ υγεÝασ, Þπωσ προβλεπεται στην παρουσα οδηγÝα¯ τα ερµηνευτικÀ εγγραφα και οι τεχνικεσ προδιαγραφεσ, δυνÀµει του Àρθρου 3 και του Àρθρου 4 παρÀγραφοσ
1 τησ οδηγÝασ 89/106/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 21ησ
∆εκεµβρÝου 1988, για την προσεγγιση των νοµοθετικων,
κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων των κρατων
µελων Þσον αφορÀ τα προϊÞντα του τοµεα των δοµικων
κατασκευων (1), πρεπει να τηρουν τισ απαιτησεισ τησ
παρουσασ οδηγÝασ.
(1) ΕΕ L 40 τησ 11.2.1989, σ. 12¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 τησ 30.8.1993,
σ. 1).
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Íρθρο 11

Αναθεωρηση των παραρτηµÀτων
1. ΤουλÀχιστον ανÀ πενταετÝα, η Επιτροπη αναθεωρεÝ το
παρÀρτηµα I, υπÞ το πρÝσµα τησ επιστηµονικησ και τεχνικησ πρÞοδου και υποβÀλλει, εφÞσον χρειÀζεται, προτÀσεισ
τροπολογιων συµφωνα µε τη διαδικασÝα που καθορÝζεται
στο Àρθρο 189 Γ τησ συνθηκησ.
2. ΤουλÀχιστον ανÀ πενταετÝα, η Επιτροπη προσαρµÞζει
τα παραρτηµατα II και III στην επιστηµονικη και τεχνικη
πρÞοδο. Ο απαιτουµενεσ τροποποιησεισ θεσπÝζονται
συµφωνα µε τη διαδικασÝα που καθορÝζεται στο Àρθρο
12.

Íρθρο 12
∆ιαδικασÝα επιτροπησ
1. Η Επιτροπη επικουρεÝται απÞ επιτροπη που απαρτÝζεται απÞ αντιπροσωπουσ των κρατων µελων και τησ οποÝασ
προεδρευει ο αντιπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ.
2. Ο αντιπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ υποβÀλλει στην επιτροπη σχεδιο των ληπτεων µετρων. Η επιτροπη εκφερει τη
γνωµη τησ για το σχεδιο εντÞσ προθεσµÝασ που µπορεÝ να
καθορÝζει ο πρÞεδροσ ανÀλογα µε τον επεÝγοντα χαρακτηρα του θεµατοσ. Η γνωµη εκφερεται µε την πλειοψηφÝα
που ορÝζεται στο Àρθρο 148 παρÀγραφοσ 2 τησ συνθηκησ
για αποφÀσεισ τισ οποÝεσ καλεÝται να λÀβει το Συµβουλιο
µετÀ απÞ πρÞταση τησ Επιτροπησ. Στο πλαÝσιο τησ επιτροπησ, οι ψηφοι των αντιπροσωπων των κρατων µελων σταθµÝζονται Þπωσ προβλεπεται στο προαναφερÞµενο Àρθρο.
Ο πρÞεδροσ δεν λαµβÀνει µεροσ στην ψηφοφορÝα.
3. Η Επιτροπη θεσπÝζει µετρα Àµεσησ εφαρµογησ. ΩστÞσο, αν τα µετρα αυτÀ δεν εÝναι συµφωνα µε τη γνωµη τησ
επιτροπησ, ανακοινωνονται αµεσωσ απÞ την Επιτροπη στο
Συµβουλιο. Στην περÝπτωση αυτη:
α) η Επιτροπη µπορεÝ να αναστεÝλει την εφαρµογη των
θεσπισθεντων µετρων για περÝοδο τριων µηνων απÞ
την ηµεροµηνÝα τησ ανακοÝνωσησ αυτησ¯
β) το Συµβουλιο, αποφασÝζοντασ µε ειδικη πλειοψηφÝα,
µπορεÝ να λÀβει διαφορετικη απÞφαση εντÞσ τησ προθεσµÝασ που αναφερεται στο στοιχεÝο α).

Íρθρο 13
Ενηµερωση και εκθεσεισ
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µετρα ωστε να
εξασφαλιστεÝ Þτι παρεχονται στουσ καταναλωτεσ κατÀλλη-

5.12.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

λεσ και ενηµερωµενεσ πληροφορÝεσ σχετικÀ µε την ποιÞτητα του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ.
2. Με την επιφυλαξη τησ οδηγÝασ 90/313/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 7ησ ΙουνÝου 1990, σχετικÀ µε την ελευθερη
πληροφÞρηση για θεµατα περιβÀλλοντοσ (1), κÀθε κρÀτοσ
µελοσ δηµοσιευει ανÀ τριετÝα εκθεση για την ποιÞτητα του
νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ µε στÞχο την ενηµερωση
των καταναλωτων. Η πρωτη απÞ τισ εκθεσεισ αυτεσ
καλυπτει τα ετη 2002, 2003 και 2004. ΚÀθε εκθεση αφορÀ,
τουλÀχιστον, τισ ατοµικεσ παροχεσ νερου που υπερβαÝνουν
τα 1 000 m3 ηµερησÝωσ κατÀ µεσον Þρο, η εξυπηρετουν
Àνω των 5 000 ατÞµων, καλυπτει τρÝα ηµερολογιακÀ ετη
και δηµοσιευεται πριν απÞ το τελοσ του ηµερολογιακου
ετουσ που επεται τησ περιÞδου στην οποÝα αναφερεται.
3. Τα κρÀτη µελη διαβιβÀζουν τισ εκθεσεισ τουσ στην
Επιτροπη εντÞσ δυο µηνων απÞ τη δηµοσÝευση τουσ.
4. Η µορφη και οι ελÀχιστεσ απαιτουµενεσ πληροφορÝεσ
για τισ εκθεσεισ που αναφερονται στην παρÀγραφο 2 καθορÝζονται λαµβανοµενων ιδιαιτερωσ υπÞψη των µετρων που
αναφερονται στο Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 2, στο Àρθρο 5
παρÀγραφοι 2 και 3, στο Àρθρο 7 παρÀγραφοσ 2, στο
Àρθρο 8, στο Àρθρο 9 παρÀγραφοι 6 και 7 και στο Àρθρο
15 παρÀγραφοσ 1, και, εφÞσον απαιτεÝται, τροποποιουνται
µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 12.
5. Η Επιτροπη εξετÀζει τισ εκθεσεισ των κρατων µελων
και, ανÀ τριετÝα, δηµοσιευει συγκεφαλαιωτικη εκθεση για
την ποιÞτητα του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ στην
ΚοινÞτητα. Η εκθεση αυτη δηµοσιευεται εντÞσ εννεα
µηνων απÞ την παραλαβη των εκθεσεων των κρατων
µελων.
6. ΜαζÝ µε την πρωτη εκθεση για την παρουσα οδηγÝα,
Þπωσ αναφερεται στην παρÀγραφο 2, τα κρÀτη µελη
συντÀσσουν επÝσησ εκθεση η οποÝα υπβÀλλεται στην Επιτροπη σχετικÀ µε τα µετρα τα οποÝα ελαβαν η σχεδιÀζουν
να λÀβουν για την εκπληρωση των υποχρεωσεων τουσ
δυναµει του Àρθρου 6 παρÀγραφοσ 3 και του παραρτηµατοσ I µεροσ Β σηµεÝωση 10. Η Επιτροπη θα υποβÀλει,
ανÀλογα µε την περÝπτωση, πρÞταση για τη διÀρθρωση τησ
εκθεσησ αυτησ, συµφωνα µε τη διαδικασÝα η οποÝα ορÝζεται στο Àρθρο 12.

Íρθρο 14
ΧρονοδιÀγραµµα συµµÞρφωσησ
Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µετρα ωστε να
εξασφαλιστεÝ Þτι η ποιÞτητα του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ ανταποκρÝνεται προσ την παρουσα οδηγÝα εντÞσ
πεντε ετων απÞ την εναρξη ισχυοσ τησ, µε την επιφυλαξη
των σηµειωσεων 2, 4 και 10 του παραρτηµατοσ I µεροσ Β.
(1) ΕΕ L 158 τησ 23.6.1990, σ. 56.

L 330/39

Íρθρο 15
Εξαιρετικεσ περιστÀσεισ
1. Σε εξαιρετικεσ περιστÀσεισ και για συγκεκριµενεσ γεωγραφικεσ περιοχεσ, τα κρÀτη µελη µπορουν να υποβÀλλουν
ειδικη αÝτηση στην Επιτροπη για περÝοδο µεγαλυτερη απÞ
αυτην που προβλεπεται στο Àρθρο 14. Η πρÞσθετη περÝοδοσ δεν πρεπει να υπερβαÝνει την τριετÝα προσ το τελοσ τησ
οποÝασ πρεπει να πραγµατοποιεÝται επανεξεταση που διαβιβÀζεται στην Επιτροπη η οποÝα µπορεÝ, βÀσει τησ επανεξετασησ αυτησ, να παραχωρησει δευτερη πρÞσθετη περÝοδο τριων το πολυ ετων. Η διÀταξη αυτη δεν εφαρµÞζεται
στο νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ που διατÝθεται προσ
πωληση σε φιÀλεσ η δοχεÝα.
2. Στην προαναφερÞµενη αÝτηση, η οποÝα πρεπει να αιτιολογεÝται δεÞντωσ, εκτÝθενται οι δυσκολÝεσ που συναντωνται
και περιλαµβÀνονται, τουλÀχιστον, Þλεσ οι πληροφορÝεσ
που αναφερονται στο Àρθρο 9 παρÀγραφοσ 3.
3. Η Επιτροπη εξετÀζει την αÝτηση αυτη συµφωνα µε τη
διαδικασÝα που ορÝζεται στο Àρθρο 12.
4. Τα κρÀτη µελη που εφαρµÞζουν το παρÞν Àρθρο εξασφαλÝζουν Þτι ο πληθυσµÞσ τον οποÝο αφορÀ η αÝτηση
ενηµερωνεται αµεσωσ και µε κατÀλληλο τρÞπο για την
εκβαση τησ αÝτησησ. Επιπλεον, τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι, εφÞσον απαιτεÝται, παρεχονται οδηγÝεσ σε
συγκεκριµενεσ πληθυσµιακεσ οµÀδεσ για τισ οποÝεσ η αÝτηση ενδεχεται να δηµιουργησει ειδικουσ κινδυνουσ.

Íρθρο 16
ΚατÀργηση
1. Η οδηγÝα 80/778/ΕΟΚ καταργεÝται πεντε ετη µετÀ την
εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ. Με την επιφυλαξη
τησ παραγρÀφου 2, η κατÀργηση αυτη δεν θÝγει τισ υποχρεωσεισ των κρατων µελων Þσον αφορÀ τισ προθεσµÝεσ
µεταγραφησ τησ στην εθνικη νοµοθεσÝα και εφαρµογησ τησ,
Þπωσ προβλεπεται στο παρÀρτηµα IV.
Οι παραποµπεσ στην καταργουµενη οδηγÝα θεωρουνται ωσ
παραποµπεσ στην παρουσα οδηγÝα συµφωνα µε τον πÝνακα αντιστοιχÝασ του παραρτηµατοσ V.
2. Αφ’ ησ στιγµησ ενα κρÀτοσ µελοσ θεσει σε ισχυ τισ
αναγκαÝεσ νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ προκειµενου να συµµορφωθεÝ µε την παρουσα οδηγÝα
και λÀβει τα µετρα που προβλεπονται στο Àρθρο 14, Þσον
αφορÀ την ποιÞτητα του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ
στο κρÀτοσ µελοσ αυτÞ, εφαρµÞζεται η παρουσα οδηγÝα
και Þχι η οδηγÝα 80/778/ΕΟΚ.
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Íρθρο 17

Íρθρο 18

Μεταγραφη στο εθνικÞ δÝκαιο

Îναρξη ισχυοσ

1. Τα κρÀτη µελη θετουν σε ισχυ τισ αναγκαÝεσ νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ προκειµενου να
συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα εντÞσ δυο ετων
απÞ την εναρξη ισχυοσ τησ. Ενηµερωνουν αµεσωσ την
Επιτροπη σχετικÀ.

Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την εικοστη ηµερα
απÞ τη δηµοσÝευση τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
Íρθρο 19
Αποδεκτεσ

Οι διατÀξεισ αυτεσ, Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη,
αναφερονται στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ
παρÞµοια αναφορÀ κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Οι
λεπτοµερεÝσ διατÀξεισ για την αναφορÀ αυτη καθορÝζονται
απÞ τα κρÀτη µελη.
2. Τα κρÀτη µελη ανακοινωνουν στην Επιτροπη τα κεÝµενα των διατÀξεων εθνικου δικαÝου που θεσπÝζουν στον
τοµεα που διεπεται απÞ την παρουσα οδηγÝα.

Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.

Βρυξελλεσ 3 ΝοεµβρÝου 1998.
Για το Συµβουλιο
Ο ΠρÞεδροσ
B. PRAMMER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΜΕΡΟΣ Α
Μικροβιολογικεσ παρÀµετροι

ΠαρÀµετροσ

Παραµετρικη τιµη
(αριθµÞσ/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

ΕντερÞκοκκοι

0

Για το νερÞ που πωλεÝται σε φιÀλεσ η δοχεÝα, ισχυουν τα ακÞλουθα:
ΠαρÀµετροσ

Παραµετρικη τιµη

Escherichia coli (E. coli)

0/250 ml

ΕντερÞκοκκοι

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

ΑριθµÞσ αποικιων σε 22 °C

100/ml

ΑριθµÞσ αποικιων 37 °C

20/ml
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ΜΕΡΟΣ Β
Χηµικεσ παρÀµετροι
ΠαρÀµετροσ

Παραµετρικη τιµη

ΜονÀδα

ΑκρυλαµÝδιο

0,10

µg/l

ΑντιµÞνιο

5,0

µg/l

ΑρσενικÞ

10

µg/l

ΒενζÞλιο

1,0

µg/l

0,010

µg/l

ΒÞριο

1,0

mg/l

ΒρωµικÀ Àλατα

10

µg/l

ΚÀδµιο

5,0

µg/l

Χρωµιο

50

µg/l

ΣηµεÝωση 3

ΧαλκÞσ

2,0

mg/l

ΣηµεÝωση 3

Κυανιουχα Àλατα

50

µg/l

1,2-διχλωροαιθÀνιο

3,0

µg/l

ΕπιχλωρυδρÝνη

0,10

µg/l

Φθοριουχα Àλατα

1,5

mg/l

ΜÞλυβδοσ

10

µg/l

ΥδρÀργυροσ

1,0

µg/l

Νικελιο

20

µg/l

ΣηµεÝωση 3

ΝιτρικÀ Àλατα

50

mg/l

ΣηµεÝωση 5

Νιτρωδη Àλατα

0,50

mg/l

ΣηµεÝωση 5

ΠαρασιτοκτÞνα

0,10

µg/l

Σηµειωσεισ 6 και 7

Συνολο παρασιτοκτÞνων

0,50

µg/l

Σηµειωσεισ 6 και 8

ΠολυκυκλικοÝ αρωµατικοÝ υδρογονÀνθρακεσ

0,10

µg/l

Íθροισµα συγκεντρωσεων
συγκεκριµενων ενωσεων¯
σηµεÝωση 9

Σεληνιο

10

µg/l

Τετραχλωροαιθενιο και Τριχλωραιθενιο

10

µg/l

Íθροισµα συγκεντρωσεων
συγκεκριµενων
παραµετρων

ΟλικÀ τριαλογονοµεθÀνια

100

µg/l

Íθροισµα συγκεντρωσεων
συγκεκριµενων ενωσεων¯
σηµεÝωση 10

ΒινυλοχλωρÝδιο

0,50

µg/l

ΣηµεÝωση 1

Βενζο-α-πυρενιο

Σηµειωσεισ

ΣηµεÝωση 1

ΣηµεÝωση 2

ΣηµεÝωση 1

Σηµειωσεισ 3 και 4
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ΣηµεÝωση 1:

Η παραµετρικη τιµη αναφερεται στην συγκεντρωση καταλοÝπων µονοµερουσ στο νερÞ Þπωσ υπολογÝζεται
συµφωνα µε τισ προδιαγραφεσ περÝ µεγÝστησ µετανÀστευσησ εκ του αντιστοÝχου πολυµερουσ Þταν βρÝσκεται
σε επαφη µε το νερÞ.

ΣηµεÝωση 2:

Ει δυνατÞν, τα κρÀτη µελη πρεπει να επιδιωκουν χαµηλÞτερη τιµη χωρÝσ να θÝγεται η απολυµανση.
Για το νερÞ που αναφερεται στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝα α), β) και δ), η τιµη πρεπει να εχει
επιτευχθεÝ, το αργÞτερο, δεκα ηµερολογιακÀ ετη µετÀ την ηµεροµηνÝα εναρξησ ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ.
Η παραµετρικη τιµη για τα βρωµικÀ Àλατα πεντε ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ και µεχρι
δεκα ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ, εÝναι 25 µg/l.

ΣηµεÝωση 3:

Η τιµη ισχυει για δεÝγµα νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ που λαµβÀνεται µε κατÀλληλη µεθοδο δειγµατοληψÝασ (1) στη βρυση και κατÀ τρÞπον ωστε να εÝναι αντιπροσωπευτικÞ του εβδοµαδιαÝου µεσου Þρου που
πÝνουν οι καταναλωτεσ. ΕφÞσον ενδεÝκνυται, οι µεθοδοι δειγµατοληψÝασ και παρακολουθησησ εφαρµÞζονται
κατÀ εναρµονισµενο τρÞπο που καθορÝζεται συµφωνα µε το Àρθρο 7 παρÀγραφοσ 4. Τα κρÀτη µελη
λαµβÀνουν υπÞψη τα περιστατικÀ µεγÝστων επιπεδων που ενδεχεται να εχουν δυσµενεÝσ επιπτωσεισ στην
ανθρωπινη υγεÝα.

ΣηµεÝωση 4:

Για το νερÞ που αναφερεται στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝα α), β) και δ), η τιµη πρεπει να εχει
επιτευχθεÝ, το αργÞτερο, 15 ηµερολογιακÀ ετη µετÀ την ηµεροµηνÝα εναρξησ ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ. Η
παραµετρικη τιµη για το µÞλυβδο πεντε ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ και µεχρι 15 ετη
µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ, εÝναι 25 µg/l.
Τα κρÀτη µελη µεριµνουν ωστε να λαµβÀνονται Þλα τα δεοντα µετρα για την Þσο το δυνατÞν µεγαλυτερη
µεÝωση τησ συγκεντρωσησ του µολυβδου στο νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ κατÀ την περÝοδο που
απαιτεÝται για να επιτευχθεÝ η τηρηση τησ παραµετρικησ τιµησ.
Ùταν εφαρµÞζουν µετρα για την επÝτευξη τησ τηρησησ τησ τιµησ αυτησ, τα κρÀτη µελη δÝνουν προοδευτικÀ
την προτεραιÞτητα Þπου υπÀρχουν οι υψηλÞτερεσ συγκεντρωσεισ µολυβδου στο νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ.

ΣηµεÝωση 5:

Τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι τηρεÝται ο Þροσ [νιτρικÀ Àλατα]/50 + [νιτρωδη Àλατα]/3 # 1, οι αγκυλεσ
υποδηλουν συγκεντρωση σε mg/l για τα νιτρικÀ Àλατα (ΝΟ3) και για τα νιτρωδη Àλατα (ΝΟ2), καθωσ και Þτι
η τιµη 0,10 mg/l για τα νιτρικÀ Àλατα τηρεÝται για το νερÞ που προερχεται απÞ εγκαταστÀσεισ επεξεργασÝασ.

ΣηµεÝωση 6:

Ωσ «παρασιτοκτÞνα» νοουνται:
— οργανικÀ εντοµοκτÞνα,
— οργανικÀ ζιζανιοκτÞνα,
— οργανικÀ µυκητοκτÞνα,
— οργανικÀ νηµατωδοκτÞνα,
— οργανικÀ ακαριοκτÞνα,
— οργανικÀ φυκοκτÞνα,
— οργανικÀ τρωκτικοκτÞνα,
— οργανικÀ γλινοκτÞνα,
— συναφη προϊÞντα (µεταξυ Àλλων, οι ρυθµιστεσ αυξησησ)
και οι σχετικοÝ µεταβολÝτεσ αυτων, προϊÞντα υποβÀθµισησ και αντÝδρασησ.
Ελεγχονται µÞνον τα παρασιτοκτÞνα των οποÝων πιθανολογεÝται η παρουσÝα σε µÝα δεδοµενη παροχη
νερου.

ΣηµεÝωση 7:

Η παραµετρικη τιµη ισχυει για κÀθε επιµερουσ παρασιτοκτÞνο. Για το αλντρÝν, το ντιελντρÝν, το επταχλωρ και
το εποξικÞ επταχλωρ, η παραµετρικη τιµη εÝναι 0,030 µg/l.

ΣηµεÝωση 8:

Ωσ «συνολικÀ παρασιτοκτÞνα» νοεÝται το Àθροισµα Þλων των επιµερουσ παρασιτοκτÞνων που ανιχνευονται
και προσδιορÝζονται ποσοτικωσ κατÀ τη διαδικασÝα παρακολουθησησ.

ΣηµεÝωση 9:

Οι
—
—
—
—

ΣηµεÝωση 10:

Ει δυνατÞν, τα κρÀτη µελη πρεπει να επιδιωκουν χαµηλÞτερη τιµη χωρÝσ να θÝγεται η απολυµανση.

συγκεκριµενεσ ενωσεισ εÝναι:
βενζο(β)φθορανθενιο,
βενζο(λ)φθορανθενιο,
βενζο(ηθι)περυλενιο,
ινδενο(1,2,3-γδ)πυρενιο.

Οι συγκεκριµενεσ ενωσεισ εÝναι: χλωροφÞρµιο, βρωµοφÞρµιο, διβρωµοχλωροµεθÀνιο, βρωµοδιχλωροµεθÀνιο.
Για το νερÞ που αναφερεται στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝα α), β) και δ), η τιµη πρεπει να εχει
επιτευχθεÝ το αργÞτερο, δεκα ηµερολογιακÀ ετη µετÀ την ηµεροµηνÝα εναρξησ ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ.
Η παραµετρικη τιµη για ολικÀ τριαλογονοµεθÀνια πεντε ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ
και µεχρι δεκα ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ, εÝναι 150 µg/l.
(1) Θα προστεθεÝ ανÀλογα µε τα αποτελεσµατα τησ προσ το παρÞν διεξαγÞµενησ µελετησ.
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Τα κρÀτη µελη µεριµνουν ωστε να λαµβÀνονται Þλα τα δεοντα µετρα για την Þσο το δυνατÞν µεγαλυτερη
µεÝωση τησ συγκεντρωσησ των τριαλογονοµεθανÝων στο νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ κατÀ την περÝοδο
που απαιτεÝται για να επιτευχθεÝ η τηρηση τησ παραµετρικησ τιµησ.

Ùταν εφαρµÞζουν µετρα για την επÝτευξη τησ τιµησ αυτησ, τα κρÀτη µελη δÝνουν προοδευτικÀ την
προτεραιÞτητα στισ περιοχεσ µε τισ υψηλÞτερεσ συγκεντρωσεισ τριαλογονοµεθανÝων στο νερÞ ανθρωπινησ
κατανÀλωσησ.

ΜΕΡΟΣ Γ
Ενδεικτικεσ παρÀµετροι
ΠαρÀµετροσ

Παραµετρικη τιµη

ΜονÀδα

Σηµειωσεισ

ΑργÝλιο

200

µg/l

Αµµωνιο

0,50

mg/l

Χλωριουχα Àλατα

250

mg/l

ΣηµεÝωση 1

Clostridium perfringens (συµπεριλαµβανοµενων των σπορÝων)

0

αριθµÞσ/100 ml

ΣηµεÝωση 2

Χρωµα

ΑποδεκτÞ για τουσ
καταναλωτεσ και Àνευ
ασυνηθουσ µεταβολησ

ΑγωγιµÞτητα

2 500

µS cm-1 στουσ
20 °C

ΣηµεÝωση 1

Συγκεντρωση ιÞντων υδρογÞνου

$ 6,5 και # 9,5

µονÀδεσ pH

Σηµειωσεισ 1 και 3

ΣÝδηροσ

200

µg/l

ΜαγγÀνιο

50

µg/l

Οσµη

Αποδεκτη στουσ
καταναλωτεσ και Àνευ
ασυνηθουσ µεταβολησ

ΟξειδωσιµÞτητα

5,0

mg/l Ο2

ΣηµεÝωση 4

ΘειικÀ Àλατα

250

mg/l

ΣηµεÝωση 1

ΝÀτριο

200

mg/l

Γευση

Αποδεκτη στουσ καταναλωτεσ και Àνευ
ασυνηθουσ µεταβολησ

ΑριθµÞσ αποικιων σε 22°C

Íνευ ασυνηθουσ µεταβολησ

Κολοβακτηριοειδη

0

ΟλικÞσ οργανικÞσ Àνθρακασ

Íνευ ασυνηθουσ µεταβολησ

ΣηµεÝωση 6

Αποδεκτη στουσ καταναλωτεσ και Àνευ
ασυνηθουσ µεταβολησ

ΣηµεÝωση 7

(TOC)

ΘολÞτητα

αριθµÞσ/100 ml

ΣηµεÝωση 5
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ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠαρÀµετροσ

Παραµετρικη τιµη

ΜονÀδα

Σηµειωσεισ

ΤρÝτιο

100

becquerel/l

ΣηµεÝωσεισ 8 και 10

Ολικη ενδεικτικη δÞση

0,10

mSv/ετοσ

Σηµειωσεισ 9 και 10

ΣηµεÝωση 1:

Το νερÞ δεν πρεπει να εÝναι διαβρωτικÞ

ΣηµεÝωση 2:

Η παρÀµετροσ αυτη χρειÀζεται να µετρÀται µÞνον Þταν το νερÞ προερχεται η επηρεÀζεται απÞ επιφανειακÞ
νερÞ. Σε περÝπτωση µη τηρησησ τησ παραµετρικησ αυτησ τιµησ, τα κρÀτη µελη εξετÀζουν την παροχη νερου
για να εξασφαλÝσουν Þτι δεν υπÀρχει ενδεχÞµενοσ κÝνδυνοσ για την ανθρωπινη υγεÝα λÞγω τησ παρουσÝασ
παθογÞνων µικροοργανισµων, Þπωσ π.χ. Cryptosporidium. Τα κρÀτη µελη περιλαµβÀνουν τα αποτελεσµατα
των ερευνων αυτων στην εκθεση που υποβÀλλουν συµφωνα µε το Àρθρο 13 παρÀγραφοσ 2.

ΣηµεÝωση 3:

Για το στÀσιµο νερÞ που τοποθετεÝται σε φιÀλεσ η δοχεÝα, η κατωτατη τιµη µπορεÝ να µειωνεται σε 4,5
µονÀδεσ pH.
Για το νερÞ που τοποθετεÝται σε φιÀλεσ η δοχεÝα και εχει φυσικη περιεκτικÞτητα σε η εÝναι τεχνητÀ
εµπλουτισµενο µε διοξεÝδιο του Àνθρακα, η ελÀχιστη τιµη µπορεÝ να εÝναι κατωτερη.

ΣηµεÝωση 4:

Η παρÀµετροσ αυτη δεν χρειÀζεται να µετρÀται εφÞσον αναλυεται η παρÀµετροσ ολικου οργανικου
Àνθρακα.

ΣηµεÝωση 5:

Για νερÞ που τοποθετεÝται σε φιÀλεσ η δοχεÝα, η µονÀδα εÝναι: αριθµÞσ/250 ml.

ΣηµεÝωση 6:

Η παρÀµετροσ αυτη δεν χρειÀζεται να µετρÀται για παροχεσ κÀτω των 10 000 m3 ηµερησÝωσ.

ΣηµεÝωση 7:

Σε περÝπτωση επεξεργασÝασ επιφανειακων υδÀτων, τα κρÀτη µελη επιδιωκουν παραµετρικη τιµη που δεν
υπερβαÝνει την 1,0 NTU (νεφελοµετρικη µονÀδα θολÞτητασ) στο νερÞ που προερχεται απÞ εγκαταστÀσεισ
επεξεργασÝασ.

ΣηµεÝωση 8:

Οι συχνÞτητεσ ελεγχου θα περιληφθουν αργÞτερα στο παρÀρτηµα II.

ΣηµεÝωση 9:

Εξαιρουµενου του τριτÝου, του καλÝου -40, του ραδονÝου και των προϊÞντων διÀσπασησ του ραδονÝου. Οι
συχνÞτητεσ ελεγχου, οι µεθοδοι παρακολουθησησ και οι πλεον κατÀλληλεσ θεσεισ για τα σηµεÝα παρακολουθησησ θα καθοριστουν αργÞτερα στο παρÀρτηµα II.

ΣηµεÝωση 10:

1. Οι απαιτουµενεσ απÞ τη σηµεÝωση 8 προτÀσεισ για τισ συχνÞτητεσ ελεγχου και η σηµεÝωση 9 για τισ
συχνÞτητεσ ελεγχου, τισ µεθÞδουσ παρακολουθησησ και τισ πλεον κατÀλληλεσ θεσεισ για τα σηµεÝα
παρακολουθησησ στο παρÀρτηµα II εγκρÝνονται συµφωνα µε τη διαδικασÝα που προβλεπεται στο Àρθρο
12. ΚατÀ την κατÀρτιση των προτÀσεων αυτων, η Επιτροπη θα λÀβει υπÞψη τησ, µεταξυ Àλλων, τισ
σχετικεσ διατÀξεισ δυνÀµει τησ υφιστÀµενησ νοµοθεσÝασ η τα κατÀλληλα προγρÀµµατα παρακολουθησησ,
συµπεριλαµβανοµενων των αποτελεσµÀτων παρακολουθησησ που προκυπτουν απÞ αυτÞ. Η Επιτροπη θα
υποβÀλει τισ προτÀσεισ αυτεσ το αργÞτερο εντÞσ δεκαοκτων µηνων µετÀ την ηµεροµηνÝα που προβλεπεται
στο Àρθρο 18 τησ οδηγÝασ.
2. ∆εν απαιτεÝται απÞ ενα κρÀτοσ µελοσ να ελεγχει το πÞσιµο υδωρ για τρÝτιο η ραδιενεργεια για να
καθορÝσει ολικη ενδεικτικη δÞση, εφÞσον, βÀσει Àλλησ παρακολουθησησ, εÝναι ικανοποιηµενο απÞ το
γεγονÞσ Þτι τα επÝπεδα του τριτÝου η η ολικη ενδεικτικη δÞση στο νερÞ εÝναι αρκετÀ κÀτω απÞ την
παραµετρικη τιµη. Στην περÝπτωση αυτη, ανακοινωνει τουσ λÞγουσ τησ απÞφασησ του στην Επιτροπη,
συµπεριλαµβανοµενων των αποτελεσµÀτων αυτησ τησ Àλλησ παρακολουθησησ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΑναλυÞµενεσ παρÀµετροι
1. ∆οκιµαστικη παρακολουθηση
ΣκοπÞσ τησ δοκιµαστικησ παρακολουθησησ εÝναι να παρεχονται, σε τακτικη βÀση, στοιχεÝα για την
οργανοληπτικη και µικροβιολογικη ποιÞτητα του νερου που διατÝθεται για ανθρωπινη κατανÀλωση καθωσ
και πληροφορÝεσ για την αποτελεσµατικÞτητα τησ επεξεργασÝασ του ποσÝµου υδατοσ (ιδÝωσ τησ απολυµανσησ) εφÞσον γÝνεται, ωστε να διαπιστωθεÝ κατÀ πÞσον το νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ τηρεÝ τισ σχετικεσ
παραµετρικεσ τιµεσ τησ παρουσασ οδηγÝασ.
Οι ακÞλουθεσ παρÀµετροι υπÞκεινται σε δοκιµαστικη παρακολουθηση. Τα κρÀτη µελη µπορουν να
προσθετουν και Àλλεσ παραµετρουσ στον πÝνακα αυτÞν εÀν το κρÝνουν σκÞπιµο.
ΑργÝλιο (σηµεÝωση 1)
Αµµωνιο
Χρωµα
ΑγωγιµÞτητα
Clostridium Perfringens (συµπεριλαµβανοµενων των σπορÝων) (σηµεÝωση 2)
Escherichia coli (E. coli)

Συγκεντρωση ιÞντων υδρογÞνου
ΣÝδηροσ (σηµεÝωση 1)
Νιτρωδη Àλατα (σηµεÝωση 3)
Οσµη
Pseudomonas aeruginosa (σηµεÝωση 4)

Γευση
ΑριθµÞσ αποικιων σε 22 °C και 37 °C (σηµεÝωση 4)
Κολοβακτηριοειδη
ΘολÞτητα
ΣηµεÝωση 1:

ΑπαιτεÝται µÞνον Þταν χρησιµοποιεÝται ωσ κροκιδωτικÞ (*).

ΣηµεÝωση 2:

ΑπαιτεÝται µÞνον Þταν το νερÞ προερχεται η επηρεÀζεται απÞ επιφανειακÞ νερÞ (*).

ΣηµεÝωση 3:

ΑπαιτεÝται µÞνον Þταν για την απολυµανση γÝνεται χλωραµÝνωση (*).

ΣηµεÝωση 4:

ΑπαιτεÝται µÞνον για νερÞ που διατÝθεται προσ πωληση σε φιÀλεσ η σε δοχεÝα.
(*) Σε Þλεσ τισ Àλλεσ περιπτωσεισ, οι παρÀµετροι περιλαµβÀνονται στον πÝνακα τησ ελεγκτικησ
παρακολουθησησ..

2. Ελεγκτικη παρακολουθηση
ΣκοπÞσ τησ ελεγκτικησ παρακολουθησησ εÝναι να παρεχονται τα στοιχεÝα που απαιτουνται για να
διαπιστωθεÝ κατÀ πÞσον τηρουνται Þλεσ οι παραµετρικεσ τιµεσ τησ παρουσασ οδηγÝασ. Ùλεσ οι παρÀµετροι
που καθορÝζονται συµφωνα µε το Àρθρο 5 παρÀγραφοι 2 και 3, υπÞκεινται σε ελεγκτικη παρακολουθηση,
εκτÞσ αν οι αρµÞδιεσ αρχεσ αποφανθουν, για χρονικη περÝοδο που καθορÝζουν οι Ýδιεσ, Þτι µια παρÀµετροσ
δεν υπÀρχει πιθανÞτησ να εµφανισθεÝ σε µÝα δεδοµενη παροχη νερου σε συγκεντρωσεισ οι οποÝεσ θα
δηµιουργουσαν κÝνδυνο παραβιÀσησ τησ αντÝστοιχησ παραµετρικησ τιµησ. Η παρÀγραφοσ αυτη δεν ισχυει
για τισ παραµετρουσ σχετικÀ µε τη ραδιενεργεια, οι οποÝεσ, υπÞ τουσ Þρουσ των σηµειωσεων 8, 9 και 10 του
παραρτηµατοσ I µεροσ Γ, παρακολουθουνται συµφωνα µε τισ απαιτησεισ παρακολουθησησ που θεσπÝζονται
δυνÀµει του Àρθρου 12.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1
ΕλÀχιστη συχνÞτητα δειγµατοληψÝασ και αναλυσεων του νερου ανθρωπινησ κατανÀλωσησ που παρεχεται απÞ
δÝκτυο διανοµησ η απÞ βυτÝο η χρησιµοποιεÝται σε επιχεÝρηση παραγωγησ τροφÝµων
Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν δεÝγµατα απÞ τα σηµεÝα τηρησησ που καθορÝζονται στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 1
ωστε να εξασφαλÝζουν Þτι το νερÞ ανθρωπινησ κατανÀλωσησ ανταποκρÝνεται προσ τισ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ.
ΩστÞσο, σε περÝπτωση δικτυου διανοµησ, τα κρÀτη µελη µπορουν να λαµβÀνουν δεÝγµατα εντÞσ τησ ζωνησ
παροχησ η στισ εγκαταστÀσεισ επεξεργασÝασ για συγκεκριµενεσ παραµετρουσ εφÞσον εÝναι δυνατÞν να
αποδειχθεÝ Þτι δεν θα υπηρχε δυσµενησ µεταβολη τησ µετρουµενησ τιµησ τησ συγκεκριµενησ παραµετρου.

Ùγκοσ διανεµÞµενου η παραγÞµενου
νερου ηµερησÝωσ σε µια ζωνη
παροχησ
(Σηµειωσεισ 1 και 2)
m³

#

100

#

1 000

.

100

.

1 000

# 10 000

. 10 000

# 100 000

. 100 000

∆οκιµαστικη παρακολουθηση
ΑριθµÞσ δειγµÀτων ετησÝωσ
(Σηµειωσεισ 3, 4 και 5)

Ελεγκτικη παρακολουθηση
ΑριθµÞσ δειγµÀτων ετησÝωσ
(Σηµειωσεισ 3 και 5)

(ΣηµεÝωση 6)

(ΣηµεÝωση 6)

4

1
1
+ 1 ανÀ 3 300 m³ και Àνω/ηµερησÝωσ του συνολικου Þγκου

4
+ 3 ανÀ 1 000 m³ και Àνω/ηµερησÝωσ του συνολικου Þγκου

3
+ 1 ανÀ 10 000 m³ και Àνω/ηµερησÝωσ του συνολικου Þγου
10
+ 1 ανÀ 25 000 m³ και Àνω/ηµερησÝωσ του συνολικου Þγκου

ΣηµεÝωση 1:

Ωσ ζωνη παροχησ νοεÝται µια γεωγραφικÀ καθορισµενη περιοχη εντÞσ τησ οποÝασ το νερÞ ανθρωπινησ
κατανÀλωσησ εισερχεται απÞ µÝα η περισσÞτερεσ πηγεσ και εντÞσ τησ οποÝασ η ποιÞτητα του νερου µπορεÝ να
θεωρηθεÝ ωσ περÝπου οµοιÞµορφη.

ΣηµεÝωση 2:

Οι Þγκοι υπολογÝζονται ωσ µεσεσ τιµεσ για ενα ηµερολογιακÞ ετοσ. Για τον καθορισµÞ τησ ελÀχιστησ
συχνÞτητασ, τα κρÀτη µελη µπορουν να χρησιµοποιουν τον αριθµÞ κατοÝκων µιασ ζωνησ παροχησ αντÝ του
Þγκου του νερου, θεωρωντασ Þτι κÀθε Àτοµο καταναλÝσκει 200 l/ηµερησÝωσ.

ΣηµεÝωση 3:

Στην περÝπτωση περιοδικησ παροχησ, βραχεÝασ διαρκεÝασ, η συχνÞτητα παρακολουθησησ του νερου που
διανεµεται µε βυτÝα αποφασÝζεται απÞ τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µελη.

ΣηµεÝωση 4:

Για τισ διÀφορεσ παραµετρουσ του παραρτηµατοσ I, τα κρÀτη µελη δυνανται να µειωνουν τον αριθµÞ
δειγµÀτων που αναφερονται στον πÝνακα εÀν:
α) οι τιµεσ των αποτελεσµÀτων που επιτυγχÀνονται απÞ δεÝγµατα λαµβανÞµενα επÝ περÝοδο τουλÀχιστον δυο
συνεχων ετων εÝναι σταθερεσ και σηµαντικωσ καλυτερεσ απÞ τισ οριακεσ τιµεσ του παραρτηµατοσ I και
β) δεν υπÀρχει κÀποιοσ παρÀγων που ενδεχεται να υποβιβÀσει την ποιÞτητα του νερου.
Η κατωτατη συχνÞτητα δεν πρεπει να εÝναι µικρÞτερη του 50 % του αριθµου των δειγµÀτων που αναφερονται στον πÝνακα εκτÞσ τησ ειδικησ περιπτωσεωσ τησ σηµεÝωσησ 6.

ΣηµεÝωση 5:

Στο µετρο του δυνατου, ο αριθµÞσ των δειγµÀτων πρεπει να κατανεµεται οµοιÞµορφα στο χρÞνο και το
χωρο.

ΣηµεÝωση 6:

Η συχνÞτητα πρεπει να αποφασÝζεται απÞ τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µελη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β2
ΕλÀχιστη συχνÞτητα δειγµατοληψÝασ και ανÀλυσησ του νερου που τοποθετεÝται σε φιÀλεσ η δοχεÝα προσ
πωληση
Ùγκοσ ηµερησÝωσ παραγÞµενου νερου
προσ πωληση σε φιÀλεσ η δοχεÝα (*)
m³

# 10
. 10
. 60

# 60

∆οκιµαστικη παρακολουθηση
ΑριθµÞσ δειγµÀτων ετησÝωσ

Ελεγκτικη παρακολουθηση
ΑριθµÞσ δειγµÀτων ετησÝωσ

1

1

12

1

1 ανÀ 5 m³ και Àνω/ηµερησÝωσ του
συνολικου Þγκου

1 ανÀ 100 m³ και Àνω/ηµερησÝωσ
του συνολικου Þγκου

(*) Οι Þγκοι υπολογÝζονται ωσ µεσεσ τιµεσ για ενα ηµερολογιακÞ ετοσ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Τα κρÀτη µελη διασφαλÝζουν Þτι κÀθε εργαστηριο στο οποÝο αναλυονται δεÝγµατα διαθετει συστηµα
αναλυτικου ποιοτικου ελεγχου το οποÝο, απÞ καιρου εισ καιρÞν,, υποβÀλλεται σε ελεγχο απÞ πρÞσωπο µη
ελεγχÞµενο απÞ το εργαστηριο και το οποÝο εχει εγκρÝνει η αρµÞδια αρχη προσ το σκοπÞ αυτÞ.
1.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Οι κατωτερω αρχεσ που διεπουν τισ µεθÞδουσ ανÀλυσησ µικροβιολογικων παραµετρων δÝδονται εÝτε ωσ
αναφορÀ Þταν δÝδεται µεθοδοσ ISO GEN η προσ καθοδηγηση, εν αναµονη τησ ενδεχÞµενησ µελλοντικησ
θεσπισησ συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 12, νεων διεθνων µεθÞδων CEN/ISO για τισ παραµετρουσ αυτεσ. Τα κρÀτη µελη µπορουν να χρησιµοποιουν εναλλακτικεσ µεθÞδουσ, εφÞσον τηρουνται οι
διατÀξεισ του Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 5.
Κολοβακτηριοειδη και Escherichia coli (E.coli) (ISO 9308-1)
ΕντερÞκοκκοι (ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

ΑπαρÝθµηση καλλιεργησιµων µικροοργανισµων — ΑριθµÞσ αποικιων σε 22 °C (prEN ISO 6222)
ΑπαρÝθµηση καλλιεργησιµων µικροοργανισµων — ΑριθµÞσ αποικιων σε 37 °C (prEN ISO 6222)
Clostridium perfringens (συµπεριλαµβανοµενων των σπορÝων)

∆ιηθηση απÞ µεµβρÀνη και στη συνεχεια επωαση τησ µεµβρÀνησ υπÞ αναερÞβιεσ συνθηκεσ σε θρεπτικÞ
υλικÞ Clostridium perfringens (σηµεÝωση 1) σε 44 6 1 °C επÝ 21 6 3 ωρεσ. Μετρηση των σκοτεινων
κÝτρινων αποικιων που µετατρεπονται σε ροζ η κÞκκινεσ µετÀ απÞ εκθεση σε ατµουσ υδροξειδÝου του
αµµωνÝου επÝ 20 εωσ 30 δευτερÞλεπτα.
ΣηµεÝωση 1:

Το «θρεπτικÞ υλικÞ Clostridium perfringens» περιεχει:
ΒασικÞ θρεπτικÞ υλικÞ
ΤρυπτÞζη

30 g

Εκχυλισµα µυκητων

20 g

ΣακχαρÞζη
Υδροχλωριουχοσ L-κυστεινη

5g
1g

MgSO4 · 7H2O

0,1 g

Ιωδεσ βρωµοκρεζÞλησ

40 g

Íγαρ

15 g

Υδωρ

1 000 ml

Τα συστατικÀ του βασικου θρεπτικου υλικου διαλυονται και το pH προσαρµÞζεται σε 7,6. Το υλικÞ
αποστειρωνεται σε αυτÞκλειστο στουσ 121 °C επÝ 15 λεπτÀ. το θρεπτικÞ υλικÞ ψυχεται και
προστÝθενται:
D-κυκλοσερÝνη

Β-θειικη πολυµυξÝνη

25 mg

Ινδοξυλο-β-D-γλυκοζÝδιο διαλυµενο σε 8 ml αποστειρωµενου
νερου πριν την προσθηκη

60 mg

∆ιÀλυµα 0,5 % διφωσφορικησ φαινολοφθαλεινησ αποστειρωµενο
µε διηθηση

20 ml

∆ιÀλυµα 4,5 % διφωσφορικου FeCl3 · 6H2O

2.

400 mg

2 ml

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

2.1. Για τισ ακÞλουθεσ παραµετρουσ, τα καθοριζÞµενα χαρακτηριστικÀ επιδÞσεων εÝναι τετοια ωστε µε τη
χρησιµοποιουµενη µεθοδο ανÀλυσησ να εÝναι, τουλÀχιστον, δυνατÞν να µετρωνται συγκεντρωσεισ Ýσεσ
προσ την παραµετρικη τιµη µε την οριζÞµενη πιστÞτητα, ακρÝβεια και τα οριζÞµενα Þρια ανÝχνευσησ.
Ùποια και να εÝναι η ευαισθησÝα τησ χρησιµοποιουµενησ µεθÞδου ανÀλυσησ, το αποτελεσµα εκφρÀζεται
χρησιµοποιωντασ τουλÀχιστον τον Ýδιο αριθµÞ δεκαδικων ψηφÝων µε την παραµετρικη τιµη του παραρτηµατοσ I µερη Β και Γ.

L 330/50

EL

ΠαρÀµετροι

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων
ΠιστÞτητα % τησ ΑκρÝβεια % τησ
παραµετρικησ
παραµετρικησ
τιµησ
τιµησ
(ΣηµεÝωση 1)
(ΣηµεÝωση 2)

Ùριο ανÝχνευσησ
% τησ παραµετρικησ τιµησ
(ΣηµεÝωση 3)

ΑκρυλαµÝδιο

Συνθηκεσ

5.12.98

Σηµειωσεισ

Ελεγχεται µε βÀση
τισ προδιαγραφεσ
του προϊÞντοσ

ΑργÝλιο

10

10

10

Αµµωνιο

10

10

10

ΑντιµÞνιο

25

25

25

ΑρσενικÞ

10

10

10

Βενζο-α-πυρενιο

25

25

25

ΒενζÞλιο

25

25

25

ΒÞριο

10

10

10

ΒρωµικÀ Àλατα

25

25

25

ΚÀδµιο

10

10

10

Χλωριουχα Àλατα

10

10

10

Χρωµιο

10

10

10

ΑγωγιµÞτητα

10

10

10

ΧαλκÞσ

10

10

10

Κυανιουχα Àλατα

10

10

10

1,2-διχλωροαιθιοÀνιο

25

25

10

ΕπιχλωρυδρÝνη

ΣηµεÝωση 4

Ελεγχεται µε βÀση
τισ προδιαγραφεσ
του προϊÞντοσ

Φθοριουχα Àλατα

10

10

10

ΣÝδηροσ

10

10

10

ΜÞλυβδοσ

10

10

10

ΜαγγÀνιο

10

10

10

ΥδρÀργυροσ

20

10

20

Νικελιο

10

10

10

ΝιτρικÀ Àλατα

10

10

10

Νιτρωδη Àλατα

10

10

10

ΟξειδωσιµÞτητα

25

25

10

ΣηµεÝωση 5

ΠαρασιτοκτÞνα

25

25

25

ΣηµεÝωση 6

ΠολυκυκλικοÝ αρωµατικοÝ υδρογονÀνθρακεσ

25

25

25

ΣηµεÝωση 7

5.12.98
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ΠαρÀµετροι

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων
ΠιστÞτητα % τησ ΑκρÝβεια % τησ
παραµετρικησ
παραµετρικησ
τιµησ
τιµησ
(ΣηµεÝωση 1)
(ΣηµεÝωση 2)

Ùριο ανÝχνευσησ
% τησ παραµετρικησ τιµησ
(ΣηµεÝωση 3)

Συνθηκεσ
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Σηµειωσεισ

Σεληνιο

10

10

10

ΝÀτριο

10

10

10

ΘειικÀ Àλατα

10

10

10

Τετραχλωροαιθενιο

25

25

10

ΣηµεÝωση 8

Τριχλωροαιθενιο

25

25

10

ΣηµεÝωση 8

ΟλικÀ τριαλογονοµεθÀνια

25

25

10

ΣηµεÝωση 7

ΒινυλοχλωρÝδιο

Ελεγχεται µε βÀση
τισ προδιαγραφεσ
του προϊÞντοσ

2.2. Για τη συγκεντρωση ιÞντων υδρογÞνου, τα οριζÞµενα χαρακτηριστικÀ επιδÞσεων εÝναι τετοια ωστε µε τη
χρησιµοποοιουµενη µεθοδο ανÀλυσησ να εÝναι δυνατÞν να µετρωνται συγκεντρωσεισ Ýσεσ προσ την
παραµετρικη τιµη µε πιστÞτητα 0,2 µονÀδων pH και ακρÝβεια 0,2 µονÀδων pH.
ΣηµεÝωση 1 (*):

ΠιστÞτητα εÝναι το συστηµατικÞ σφÀλµα και εÝναι η διαφορÀ µεταξυ τησ µεσησ τιµησ µεγÀλου
αριθµου επαναλαµβανÞµενων µετρησεων και τησ πραγµατικησ τιµησ.

ΣηµεÝωση 2 (*):

ΑκρÝβεια εÝναι το τυχαÝο σφÀλµα και εκφρÀζεται συνηθωσ ωσ η κανονικη απÞκλιση (εντÞσ και
µεταξυ µιασ οµÀδασ) του φÀσµατοσ αποτελεσµÀτων γυρω απÞ το µεσο Þρο. Αποδεκτη ακρÝβεια εÝναι
η διπλÀσια σχετικη συνηθησ απÞκλιση.
(*) Οι Þροι αυτοÝ προσδιορÝζονται περαιτερω στο πρÞτυπο ISO 5725.

ΣηµεÝωση 3:

3.

Ùριο ανÝχνευσησ εÝναι
— η τριπλÀσια σχετικη συνηθησ απÞκλιση, εντÞσ µιασ οµÀδασ, ενÞσ φυσικου δεÝγµατοσ που περιεχει
µικρη συγκεντρωση τησ παραµετρου
η
— η πενταπλÀσια σχετικη συνηθησ απÞκλιση, εντÞσ µιασ οµÀδασ, ενÞσ τυφλου δεÝγµατοσ.

ΣηµεÝωση 4:

Η µεθοδοσ προσδιορÝζει ολικÀ κυανιουχα Àλατα κÀθε µορφησ.

ΣηµεÝωση 5:

Η οξεÝδωση πραγµατοποιεÝται για 10 λεπτÀ σε 100 °C µε τη χρησιµοποÝηση υπερµαγγανικων αλÀτων,
σε Þξινο περιβÀλλον.

ΣηµεÝωση 6:

Τα χαρακτηριστικÀ επιδÞσεων ισχυουν για κÀθε επιµερουσ παρασιτοκτÞνο και εξαρτωνται απÞ το
συγκεκριµενο παρασιτοκτÞνο. Προσ το παρÞν, ενδεχεται να µην εÝναι δυνατÞν να επιτευχθεÝ το Þριο
ανÝχνευσησ για Þλα τα παρασιτοκτÞνα, αλλÀ τα κρÀτη µελη πρεπει να επιδιωκουν την επÝτευξη του
στÞχου αυτου.

ΣηµεÝωση 7:

Τα χαρακτηριστικÀ επιδÞσεων ισχυουν για τισ επιµερουσ ουσÝεσ που ορÝζονται στο 25 % τησ
παραµετρικησ τιµησ του παραρτηµατοσ I.

ΣηµεÝωση 8:

Τα χαρακτηριστικÀ επιδÞσεων ισχυουν για τισ επιµερουσ ουσÝεσ που ορÝζονται στο 50 % τησ
παραµετρικησ τιµησ του παραρτηµατοσ I.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Χρωµα
Οσµη
Γευση
ΣυνολικÞσ οργανικÞσ Àνθρακασ
ΘολÞτητα (σηµεÝωση 1)
ΣηµεÝωση 1:

Για την παρακολουθηση τησ θολÞτητασ του επιεξεργασµενου επιφανειακου νερου τα οριζÞµενα
χαρακτηριστικÀ επιδÞσεων οφεÝλουν να παρεχουν τουλÀχιστον τη δυνατÞτητα µετρησησ συγκεντρωσεων Ýσων προσ την παραµετρικη τιµη µε πιστÞτητα 25 %, ακρÝβεια 25 % και Þριο ανÝχνευσησ
25 %.

Íρθρο 21

Íρθρο 20

Íρθρο 19

Íρθρο 18

Íρθρο 17

Íρθρο 16

Íρθρο 15

Τροποποιηµενο µε ισχυ απÞ
1.1.1981

(Προσαρµογη λÞγω τησ προσχωρησησ τησ ΕλλÀδασ)

Μεταγραφη 17.7.1982
Εφαρµογη 17.7.1985
Ùλα τα κρÀτη µελη εκτÞσ τησ ΙσπανÝασ, τησ ΠορτογαλÝασ και των νεων
Länder τησ ΓερµανÝασ

Τροποποιηµενο

Τροποποιηµενο µε ισχυ απÞ
1.1.1986

ΠρÀξη προσχωρησησ τησ ΙσπανÝασ
και τησ ΠορτογαλÝασ
ΙσπανÝα:
µεταγραφη
1.1.1986
εφαρµογη 1.1.1986
ΠορτογαλÝα: µεταγραφη
1.1.1986
εφαρµογη
1.1.1989

Τροποποιηµενο

Εφαρµογη 31.12.1995

ΟδηγÝα 90/656/ΕΟΚ για τα νεα
Länder τησ ΓερµανÝασ

Τροποποιηµενο µε ισχυ απÞ
1.1.1995

ΠρÀξη προσχωρησησ τησ ΑυστρÝασ, τησ ΦινλανδÝασ και τησ ΣουηδÝασ
ΑυστρÝα:
µεταγραφη 1.1.1995
εφαρµογη 1.1.1995
ΦινλανδÝα:
µεταγραφη 1.1.1995
εφαρµογη 1.1.1995
ΣουηδÝα:
µεταγραφη 1.1.1995
εφαρµογη 1.1.1995

Παρεµβολη του
Àρθρου 17α

ΟδηγÝα
91/692/ΕΟΚ

EL

Íρθρα 1 εωσ 14

ΟδηγÝα 81/858/ΕΟΚ

ΟδηγÝα 80/778/ΕΟΚ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Παρουσα οδηγÝα

ΟδηγÝα 80/778/ΕΟΚ

Íρθρο 1 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 1 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 1 παρÀγραφοσ 2

—

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 1
στοιχεÝα α) και β)

Íρθρο 2

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 2

—

Íρθρο 3 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝα α) και β)

Íρθρο 4 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 3 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝα α) και β)

—

Íρθρο 3 παρÀγραφοσ 3

—

Íρθρο 4 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 6

Íρθρο 4 παρÀγραφοσ 2

Íρθρο 11

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 2 πρωτη πρÞταση

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 3

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 2 δευτερη πρÞταση

—

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 3

—

Íρθρο 6 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 12 παρÀγραφοσ 2

Íρθρο 6 παρÀγραφοι 2 και 3

—

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 12 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 2

—

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 3

Íρθρο 12 παρÀγραφοσ 3

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 4

—

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 5

Íρθρο 12 παρÀγραφοσ 5

Íρθρο 7 παρÀγραφοσ 6

—

Íρθρο 8

—

Íρθρο 9 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 9 παρÀγραφοσ 1 και Àρθρο 10 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 9 παρÀγραφοι 2 εωσ 6

—

Íρθρο 9 παρÀγραφοσ 7

Íρθρο 9 παρÀγραφοσ 2 και Àρθρο 10 παρÀγραφοσ 3

Íρθρο 9 παρÀγραφοσ 8

—

Íρθρο 10

Íρθρο 8
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Παρουσα οδηγÝα

ΟδηγÝα 80/778/ΕΟΚ

Íρθρο 11 παρÀγραφοσ 1

—

Íρθρο 11 παρÀγραφοσ 2

Íρθρο 13

Íρθρο 12 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 14

Íρθρο 12 παρÀγραφοι 2 και 3

Íρθρο 15

Íρθρο 13 παρÀγραφοσ 1

—

Íρθρο 13 παρÀγραφοι 2 εωσ 5

Íρθρο 17 στοιχεÝο α) (παρεµβÀλλεται µε την οδηγÝα 91/
692/ΕΟΚ)

Íρθρο 14

Íρθρο 19

Íρθρο 15

Íρθρο 20

Íρθρο 16

—

Íρθρο 17

Íρθρο 18

Íρθρο 18

—

Íρθρο 19

Íρθρο 21
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