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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.

