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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΜΕΤΡÃΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΜΕΡÃΣ Α

Μικρïâιïλïγικε� ς παρÀµετρïι

ΠαρÀµετρïς
Παραµετρικη� τιµη�
(αριθµÞς/100 ml)

Escherichia coli (E. coli) 0

ΕντερÞκïκκïι 0

Για τï νερÞ πïυ πωλεÝται σε æιÀλες η� δïøεÝα, ισøυ� ïυν τα ακÞλïυθα:

ΠαρÀµετρïς Παραµετρικη� τιµη�

Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml

ΕντερÞκïκκïι 0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml

ΑριθµÞς απïικιω� ν σε 22 °C 100/ml

ΑριθµÞς απïικιω� ν 37 °C 20/ml



L 330/42 EL ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των 5.12.98

ΜΕΡÃΣ Β

Ìηµικε� ς παρÀµετρïι

ΠαρÀµετρïς Παραµετρικη� τιµη� ΜïνÀδα Σηµειω� σεις

ΑκρυλαµÝδιï 0,10 µg/l ΣηµεÝωση 1

ΑντιµÞνιï 5,0 µg/l

ΑρσενικÞ 10 µg/l

ΒενúÞλιï 1,0 µg/l

Βενúï-α-πυρε� νιï 0,010 µg/l

ΒÞριï 1,0 mg/l

ΒρωµικÀ Àλατα 10 µg/l ΣηµεÝωση 2

ΚÀδµιï 5,0 µg/l

Ìρω� µιï 50 µg/l ΣηµεÝωση 3

ÌαλκÞς 2,0 mg/l ΣηµεÝωση 3

Κυανιïυ� øα Àλατα 50 µg/l

1,2-διøλωρïαιθÀνιï 3,0 µg/l

ΕπιøλωρυδρÝνη 0,10 µg/l ΣηµεÝωση 1

Φθïριïυ� øα Àλατα 1,5 mg/l

ΜÞλυâδïς 10 µg/l Σηµειω� σεις 3 και 4

ΥδρÀργυρïς 1,0 µg/l

Νικε� λιï 20 µg/l ΣηµεÝωση 3

ΝιτρικÀ Àλατα 50 mg/l ΣηµεÝωση 5

Νιτρω� δη Àλατα 0,50 mg/l ΣηµεÝωση 5

ΠαρασιτïκτÞνα 0,10 µg/l Σηµειω� σεις 6 και 7

Συ� νïλï παρασιτïκτÞνων 0,50 µg/l Σηµειω� σεις 6 και 8

ΠïλυκυκλικïÝ αρωµατικïÝ υδρï-
γïνÀνθρακες

0,10 µg/l Íθρïισµα συγκεντρω� σεων
συγκεκριµε� νων ενω� σεων¯
σηµεÝωση 9

Σελη� νιï 10 µg/l

Τετραøλωρïαιθε� νιï και Τριøλω-
ραιθε� νιï

10 µg/l Íθρïισµα συγκεντρω� σεων
συγκεκριµε� νων παραµε� -
τρων

ÃλικÀ τριαλïγïνïµεθÀνια 100 µg/l Íθρïισµα συγκεντρω� σεων
συγκεκριµε� νων ενω� σεων¯
σηµεÝωση 10

ΒινυλïøλωρÝδιï 0,50 µg/l ΣηµεÝωση 1
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ΣηµεÝωση 1: Η παραµετρικη� τιµη� αναæε�ρεται στην συγκε� ντρωση καταλïÝπων µïνïµερïυ� ς στï νερÞ Þπως υπïλïγÝúεται
συ� µæωνα µε τις πρïδιαγραæε� ς περÝ µεγÝστης µετανÀστευσης εκ τïυ αντιστïÝøïυ πïλυµερïυ� ς Þταν âρÝσκεται
σε επαæη� µε τï νερÞ.

ΣηµεÝωση 2: Ει δυνατÞν, τα κρÀτη µε� λη πρε� πει να επιδιω� κïυν øαµηλÞτερη τιµη� øωρÝς να θÝγεται η απïλυ� µανση.

Για τï νερÞ πïυ αναæε� ρεται στï Àρθρï 6 παρÀγραæïς 1 στïιøεÝα α), â) και δ), η τιµη� πρε�πει να ε� øει
επιτευøθεÝ, τï αργÞτερï, δε� κα ηµερïλïγιακÀ ε� τη µετÀ την ηµερïµηνÝα ε� ναρêης ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας.
Η παραµετρικη� τιµη� για τα âρωµικÀ Àλατα πε� ντε ε� τη µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας και µε� øρι
δε�κα ε� τη µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της, εÝναι 25 µg/l.

ΣηµεÝωση 3: Η τιµη� ισøυ� ει για δεÝγµα νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης πïυ λαµâÀνεται µε κατÀλληλη µε� θïδï δειγµατïλη-
ψÝας (1) στη âρυ� ση και κατÀ τρÞπïν ω� στε να εÝναι αντιπρïσωπευτικÞ τïυ εâδïµαδιαÝïυ µε� σïυ Þρïυ πïυ
πÝνïυν ïι καταναλωτε� ς. ΕæÞσïν ενδεÝκνυται, ïι µε� θïδïι δειγµατïληψÝας και παρακïλïυ� θησης εæαρµÞúïνται
κατÀ εναρµïνισµε� νï τρÞπï πïυ καθïρÝúεται συ� µæωνα µε τï Àρθρï 7 παρÀγραæïς 4. Τα κρÀτη µε� λη
λαµâÀνïυν υπÞψη τα περιστατικÀ µεγÝστων επιπε�δων πïυ ενδε� øεται να ε� øïυν δυσµενεÝς επιπτω� σεις στην
ανθρω� πινη υγεÝα.

ΣηµεÝωση 4: Για τï νερÞ πïυ αναæε� ρεται στï Àρθρï 6 παρÀγραæïς 1 στïιøεÝα α), â) και δ), η τιµη� πρε�πει να ε� øει
επιτευøθεÝ, τï αργÞτερï, 15 ηµερïλïγιακÀ ε� τη µετÀ την ηµερïµηνÝα ε� ναρêης ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας. Η
παραµετρικη� τιµη� για τï µÞλυâδï πε� ντε ε� τη µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας και µε� øρι 15 ε� τη
µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της, εÝναι 25 µg/l.

Τα κρÀτη µε� λη µεριµνïυ� ν ω� στε να λαµâÀνïνται Þλα τα δε�ïντα µε� τρα για την Þσï τï δυνατÞν µεγαλυ� τερη
µεÝωση της συγκε� ντρωσης τïυ µïλυ� âδïυ στï νερÞ ανθρω� πινης κατανÀλωσης κατÀ την περÝïδï πïυ
απαιτεÝται για να επιτευøθεÝ η τη� ρηση της παραµετρικη� ς τιµη� ς.

Ùταν εæαρµÞúïυν µε� τρα για την επÝτευêη της τη� ρησης της τιµη� ς αυτη� ς, τα κρÀτη µε� λη δÝνïυν πρïïδευτικÀ
την πρïτεραιÞτητα Þπïυ υπÀρøïυν ïι υψηλÞτερες συγκεντρω� σεις µïλυ� âδïυ στï νερÞ ανθρω� πινης κατανÀλω-
σης.

ΣηµεÝωση 5: Τα κρÀτη µε� λη εêασæαλÝúïυν Þτι τηρεÝται ï Þρïς [νιτρικÀ Àλατα]/50 + [νιτρω� δη Àλατα]/3 # 1, ïι αγκυ� λες
υπïδηλïυ� ν συγκε� ντρωση σε mg/l για τα νιτρικÀ Àλατα (ΝÃ3) και για τα νιτρω� δη Àλατα (ΝÃ2), καθω� ς και Þτι
η τιµη� 0,10 mg/l για τα νιτρικÀ Àλατα τηρεÝται για τï νερÞ πïυ πρïε� ρøεται απÞ εγκαταστÀσεις επεêεργασÝ-
ας.

ΣηµεÝωση 6: Ως «παρασιτïκτÞνα» νïïυ� νται:

— ïργανικÀ εντïµïκτÞνα,

— ïργανικÀ úιúανιïκτÞνα,

— ïργανικÀ µυκητïκτÞνα,

— ïργανικÀ νηµατωδïκτÞνα,

— ïργανικÀ ακαριïκτÞνα,

— ïργανικÀ æυκïκτÞνα,

— ïργανικÀ τρωκτικïκτÞνα,

— ïργανικÀ γλινïκτÞνα,

— συναæη� πρïϊÞντα (µεταêυ� Àλλων, ïι ρυθµιστε� ς αυ� êησης)

και ïι σøετικïÝ µεταâïλÝτες αυτω� ν, πρïϊÞντα υπïâÀθµισης και αντÝδρασης.

Ελε� γøïνται µÞνïν τα παρασιτïκτÞνα των ïπïÝων πιθανïλïγεÝται η παρïυσÝα σε µÝα δεδïµε�νη παρïøη�
νερïυ� .

ΣηµεÝωση 7: Η παραµετρικη� τιµη� ισøυ� ει για κÀθε επιµε� ρïυς παρασιτïκτÞνï. Για τï αλντρÝν, τï ντιελντρÝν, τï επταøλω� ρ και
τï επïêικÞ επταøλω� ρ, η παραµετρικη� τιµη� εÝναι 0,030 µg/l.

ΣηµεÝωση 8: Ως «συνïλικÀ παρασιτïκτÞνα» νïεÝται τï Àθρïισµα Þλων των επιµε�ρïυς παρασιτïκτÞνων πïυ ανιøνευ� ïνται
και πρïσδιïρÝúïνται πïσïτικω� ς κατÀ τη διαδικασÝα παρακïλïυ� θησης.

ΣηµεÝωση 9: Ãι συγκεκριµε� νες ενω� σεις εÝναι:

— âενúï(â)æθïρανθε� νιï,

— âενúï(λ)æθïρανθε� νιï,

— âενúï(ηθι)περυλε� νιï,

— ινδενï(1,2,3-γδ)πυρε�νιï.

ΣηµεÝωση 10: Ει δυνατÞν, τα κρÀτη µε� λη πρε�πει να επιδιω� κïυν øαµηλÞτερη τιµη� øωρÝς να θÝγεται η απïλυ� µανση.

Ãι συγκεκριµε� νες ενω� σεις εÝναι: øλωρïæÞρµιï, âρωµïæÞρµιï, διâρωµïøλωρïµεθÀνιï, âρωµïδιøλωρïµεθÀ-
νιï.

Για τï νερÞ πïυ αναæε� ρεται στï Àρθρï 6 παρÀγραæïς 1 στïιøεÝα α), â) και δ), η τιµη� πρε� πει να ε� øει
επιτευøθεÝ τï αργÞτερï, δε� κα ηµερïλïγιακÀ ε� τη µετÀ την ηµερïµηνÝα ε� ναρêης ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας.
Η παραµετρικη� τιµη� για ïλικÀ τριαλïγïνïµεθÀνια πε� ντε ε� τη µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας
και µε� øρι δε� κα ε� τη µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της, εÝναι 150 µg/l.

(1) Θα πρïστεθεÝ ανÀλïγα µε τα απïτελε� σµατα της πρïς τï παρÞν διεêαγÞµενης µελε� της.
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Τα κρÀτη µε� λη µεριµνïυ� ν ω� στε να λαµâÀνïνται Þλα τα δε� ïντα µε� τρα για την Þσï τï δυνατÞν µεγαλυ� τερη
µεÝωση της συγκε�ντρωσης των τριαλïγïνïµεθανÝων στï νερÞ ανθρω� πινης κατανÀλωσης κατÀ την περÝïδï
πïυ απαιτεÝται για να επιτευøθεÝ η τη� ρηση της παραµετρικη� ς τιµη� ς.

Ùταν εæαρµÞúïυν µε� τρα για την επÝτευêη της τιµη� ς αυτη� ς, τα κρÀτη µε� λη δÝνïυν πρïïδευτικÀ την
πρïτεραιÞτητα στις περιïøε� ς µε τις υψηλÞτερες συγκεντρω� σεις τριαλïγïνïµεθανÝων στï νερÞ ανθρω� πινης
κατανÀλωσης.

ΜΕΡÃΣ Γ

Ενδεικτικε� ς παρÀµετρïι

ΠαρÀµετρïς Παραµετρικη� τιµη� ΜïνÀδα Σηµειω� σεις

ΑργÝλιï 200 µg/l

Αµµω� νιï 0,50 mg/l

Ìλωριïυ� øα Àλατα 250 mg/l ΣηµεÝωση 1

Clostridium perfringens (συµπερι-
λαµâανïµε� νων των σπïρÝων)

0 αριθµÞς/100 ml ΣηµεÝωση 2

Ìρω� µα ΑπïδεκτÞ για τïυς
καταναλωτε� ς και Àνευ
ασυνη� θïυς µεταâïλη� ς

ΑγωγιµÞτητα 2 500 µS cm-1 στïυς
20 °C

ΣηµεÝωση 1

Συγκε� ντρωση ιÞντων υδρïγÞνïυ $ 6,5 και # 9,5 µïνÀδες pH Σηµειω� σεις 1 και 3

ΣÝδηρïς 200 µg/l

ΜαγγÀνιï 50 µg/l

Ãσµη� Απïδεκτη� στïυς
καταναλωτε� ς και Àνευ
ασυνη� θïυς µεταâïλη� ς

ÃêειδωσιµÞτητα 5,0 mg/l Ã2 ΣηµεÝωση 4

ΘειικÀ Àλατα 250 mg/l ΣηµεÝωση 1

ΝÀτριï 200 mg/l

Γευ� ση Απïδεκτη� στïυς κατα-
ναλωτε� ς και Àνευ
ασυνη� θïυς µεταâïλη� ς

ΑριθµÞς απïικιω� ν σε 22°C Íνευ ασυνη� θïυς µετα-
âïλη� ς

Κïλïâακτηριïειδη� 0 αριθµÞς/100 ml ΣηµεÝωση 5

ÃλικÞς ïργανικÞς Àνθρακας
(TOC)

Íνευ ασυνη� θïυς µετα-
âïλη� ς

ΣηµεÝωση 6

ΘïλÞτητα Απïδεκτη� στïυς κατα-
ναλωτε� ς και Àνευ
ασυνη� θïυς µεταâïλη� ς

ΣηµεÝωση 7



L 330/45EL ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των5.12.98

ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠαρÀµετρïς Παραµετρικη� τιµη� ΜïνÀδα Σηµειω� σεις

ΤρÝτιï 100 becquerel/l ΣηµεÝωσεις 8 και 10

Ãλικη� ενδεικτικη� δÞση 0,10 mSv/ε� τïς Σηµειω� σεις 9 και 10

ΣηµεÝωση 1: Τï νερÞ δεν πρε� πει να εÝναι διαâρωτικÞ

ΣηµεÝωση 2: Η παρÀµετρïς αυτη� øρειÀúεται να µετρÀται µÞνïν Þταν τï νερÞ πρïε� ρøεται η� επηρεÀúεται απÞ επιæανειακÞ
νερÞ. Σε περÝπτωση µη τη� ρησης της παραµετρικη� ς αυτη� ς τιµη� ς, τα κρÀτη µε� λη εêετÀúïυν την παρïøη� νερïυ�
για να εêασæαλÝσïυν Þτι δεν υπÀρøει ενδεøÞµενïς κÝνδυνïς για την ανθρω� πινη υγεÝα λÞγω της παρïυσÝας
παθïγÞνων µικρïïργανισµω� ν, Þπως π.ø. Cryptosporidium. Τα κρÀτη µε� λη περιλαµâÀνïυν τα απïτελε� σµατα
των ερευνω� ν αυτω� ν στην ε� κθεση πïυ υπïâÀλλïυν συ� µæωνα µε τï Àρθρï 13 παρÀγραæïς 2.

ΣηµεÝωση 3: Για τï στÀσιµï νερÞ πïυ τïπïθετεÝται σε æιÀλες η� δïøεÝα, η κατω� τατη τιµη� µπïρεÝ να µειω� νεται σε 4,5
µïνÀδες pH.

Για τï νερÞ πïυ τïπïθετεÝται σε æιÀλες η� δïøεÝα και ε� øει æυσικη� περιεκτικÞτητα σε η� εÝναι τεøνητÀ
εµπλïυτισµε�νï µε διïêεÝδιï τïυ Àνθρακα, η ελÀøιστη τιµη� µπïρεÝ να εÝναι κατω� τερη.

ΣηµεÝωση 4: Η παρÀµετρïς αυτη� δεν øρειÀúεται να µετρÀται εæÞσïν αναλυ� εται η παρÀµετρïς ïλικïυ� ïργανικïυ�
Àνθρακα.

ΣηµεÝωση 5: Για νερÞ πïυ τïπïθετεÝται σε æιÀλες η� δïøεÝα, η µïνÀδα εÝναι: αριθµÞς/250 ml.

ΣηµεÝωση 6: Η παρÀµετρïς αυτη� δεν øρειÀúεται να µετρÀται για παρïøε� ς κÀτω των 10 000 m3 ηµερησÝως.

ΣηµεÝωση 7: Σε περÝπτωση επεêεργασÝας επιæανειακω� ν υδÀτων, τα κρÀτη µε� λη επιδιω� κïυν παραµετρικη� τιµη� πïυ δεν
υπερâαÝνει την 1,0 NTU (νεæελïµετρικη� µïνÀδα θïλÞτητας) στï νερÞ πïυ πρïε� ρøεται απÞ εγκαταστÀσεις
επεêεργασÝας.

ΣηµεÝωση 8: Ãι συøνÞτητες ελε� γøïυ θα περιληæθïυ� ν αργÞτερα στï παρÀρτηµα II.

ΣηµεÝωση 9: Εêαιρïυµε� νïυ τïυ τριτÝïυ, τïυ καλÝïυ -40, τïυ ραδïνÝïυ και των πρïϊÞντων διÀσπασης τïυ ραδïνÝïυ. Ãι
συøνÞτητες ελε� γøïυ, ïι µε� θïδïι παρακïλïυ� θησης και ïι πλε� ïν κατÀλληλες θε� σεις για τα σηµεÝα παρακïλïυ� -
θησης θα καθïριστïυ� ν αργÞτερα στï παρÀρτηµα II.

ΣηµεÝωση 10: 1. Ãι απαιτïυ� µενες απÞ τη σηµεÝωση 8 πρïτÀσεις για τις συøνÞτητες ελε� γøïυ και η σηµεÝωση 9 για τις
συøνÞτητες ελε� γøïυ, τις µεθÞδïυς παρακïλïυ� θησης και τις πλε� ïν κατÀλληλες θε� σεις για τα σηµεÝα
παρακïλïυ� θησης στï παρÀρτηµα II εγκρÝνïνται συ� µæωνα µε τη διαδικασÝα πïυ πρïâλε� πεται στï Àρθρï
12. ΚατÀ την κατÀρτιση των πρïτÀσεων αυτω� ν, η Επιτρïπη� θα λÀâει υπÞψη της, µεταêυ� Àλλων, τις
σøετικε� ς διατÀêεις δυνÀµει της υæιστÀµενης νïµïθεσÝας η� τα κατÀλληλα πρïγρÀµµατα παρακïλïυ� θησης,
συµπεριλαµâανïµε� νων των απïτελεσµÀτων παρακïλïυ� θησης πïυ πρïκυ� πτïυν απÞ αυτÞ. Η Επιτρïπη� θα
υπïâÀλει τις πρïτÀσεις αυτε� ς τï αργÞτερï εντÞς δεκαïκτω� ν µηνω� ν µετÀ την ηµερïµηνÝα πïυ πρïâλε�πεται
στï Àρθρï 18 της ïδηγÝας.

2. ∆εν απαιτεÝται απÞ ε� να κρÀτïς µε� λïς να ελε� γøει τï πÞσιµï υ� δωρ για τρÝτιï η� ραδιενε� ργεια για να
καθïρÝσει ïλικη� ενδεικτικη� δÞση, εæÞσïν, âÀσει Àλλης παρακïλïυ� θησης, εÝναι ικανïπïιηµε� νï απÞ τï
γεγïνÞς Þτι τα επÝπεδα τïυ τριτÝïυ η� η ïλικη� ενδεικτικη� δÞση στï νερÞ εÝναι αρκετÀ κÀτω απÞ την
παραµετρικη� τιµη� . Στην περÝπτωση αυτη� , ανακïινω� νει τïυς λÞγïυς της απÞæαση� ς τïυ στην Επιτρïπη� ,
συµπεριλαµâανïµε� νων των απïτελεσµÀτων αυτη� ς της Àλλης παρακïλïυ� θησης.



L 330/46 EL ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των 5.12.98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΚÃΛÃΥΘΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΑναλυÞµενες παρÀµετρïι

1. ∆ïκιµαστικη� παρακïλïυ� θηση

ΣκïπÞς της δïκιµαστικη� ς παρακïλïυ� θησης εÝναι να παρε� øïνται, σε τακτικη� âÀση, στïιøεÝα για την
ïργανïληπτικη� και µικρïâιïλïγικη� πïιÞτητα τïυ νερïυ� πïυ διατÝθεται για ανθρω� πινη κατανÀλωση καθω� ς
και πληρïæïρÝες για την απïτελεσµατικÞτητα της επεêεργασÝας τïυ πïσÝµïυ υ� δατïς (ιδÝως της απïλυ� µαν-
σης) εæÞσïν γÝνεται, ω� στε να διαπιστωθεÝ κατÀ πÞσïν τï νερÞ ανθρω� πινης κατανÀλωσης τηρεÝ τις σøετικε� ς
παραµετρικε� ς τιµε� ς της παρïυ� σας ïδηγÝας.

Ãι ακÞλïυθες παρÀµετρïι υπÞκεινται σε δïκιµαστικη� παρακïλïυ� θηση. Τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να
πρïσθε� τïυν και Àλλες παραµε� τρïυς στïν πÝνακα αυτÞν εÀν τï κρÝνïυν σκÞπιµï.

ΑργÝλιï (σηµεÝωση 1)

Αµµω� νιï

Ìρω� µα

ΑγωγιµÞτητα

Clostridium Perfringens (συµπεριλαµâανïµε� νων των σπïρÝων) (σηµεÝωση 2)

Escherichia coli (E. coli)

Συγκε� ντρωση ιÞντων υδρïγÞνïυ

ΣÝδηρïς (σηµεÝωση 1)

Νιτρω� δη Àλατα (σηµεÝωση 3)

Ãσµη�

Pseudomonas aeruginosa (σηµεÝωση 4)

Γευ� ση

ΑριθµÞς απïικιω� ν σε 22 °C και 37 °C (σηµεÝωση 4)

Κïλïâακτηριïειδη�

ΘïλÞτητα

ΣηµεÝωση 1: ΑπαιτεÝται µÞνïν Þταν øρησιµïπïιεÝται ως κρïκιδωτικÞ (*).

ΣηµεÝωση 2: ΑπαιτεÝται µÞνïν Þταν τï νερÞ πρïε� ρøεται η� επηρεÀúεται απÞ επιæανειακÞ νερÞ (*).

ΣηµεÝωση 3: ΑπαιτεÝται µÞνïν Þταν για την απïλυ� µανση γÝνεται øλωραµÝνωση (*).

ΣηµεÝωση 4: ΑπαιτεÝται µÞνïν για νερÞ πïυ διατÝθεται πρïς πω� ληση σε æιÀλες η� σε δïøεÝα.

(*) Σε Þλες τις Àλλες περιπτω� σεις, ïι παρÀµετρïι περιλαµâÀνïνται στïν πÝνακα της ελεγκτικη� ς
παρακïλïυ� θησης..

2. Ελεγκτικη� παρακïλïυ� θηση

ΣκïπÞς της ελεγκτικη� ς παρακïλïυ� θησης εÝναι να παρε� øïνται τα στïιøεÝα πïυ απαιτïυ� νται για να
διαπιστωθεÝ κατÀ πÞσïν τηρïυ� νται Þλες ïι παραµετρικε� ς τιµε� ς της παρïυ� σας ïδηγÝας. Ùλες ïι παρÀµετρïι
πïυ καθïρÝúïνται συ� µæωνα µε τï Àρθρï 5 παρÀγραæïι 2 και 3, υπÞκεινται σε ελεγκτικη� παρακïλïυ� θηση,
εκτÞς αν ïι αρµÞδιες αρøε� ς απïæανθïυ� ν, για øρïνικη� περÝïδï πïυ καθïρÝúïυν ïι Ýδιες, Þτι µια παρÀµετρïς
δεν υπÀρøει πιθανÞτης να εµæανισθεÝ σε µÝα δεδïµε� νη παρïøη� νερïυ� σε συγκεντρω� σεις ïι ïπïÝες θα
δηµιïυργïυ� σαν κÝνδυνï παραâιÀσης της αντÝστïιøης παραµετρικη� ς τιµη� ς. Η παρÀγραæïς αυτη� δεν ισøυ� ει
για τις παραµε� τρïυς σøετικÀ µε τη ραδιενε� ργεια, ïι ïπïÝες, υπÞ τïυς Þρïυς των σηµειω� σεων 8, 9 και 10 τïυ
παραρτη� µατïς I µε� ρïς Γ, παρακïλïυθïυ� νται συ� µæωνα µε τις απαιτη� σεις παρακïλïυ� θησης πïυ θεσπÝúïνται
δυνÀµει τïυ Àρθρïυ 12.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1

ΕλÀøιστη συøνÞτητα δειγµατïληψÝας και αναλυ� σεων τïυ νερïυ� ανθρω� πινης κατανÀλωσης πïυ παρε�øεται απÞ
δÝκτυï διανïµη� ς η� απÞ âυτÝï η� øρησιµïπïιεÝται σε επιøεÝρηση παραγωγη� ς τρïæÝµων

Τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν δεÝγµατα απÞ τα σηµεÝα τη� ρησης πïυ καθïρÝúïνται στï Àρθρï 6 παρÀγραæïς 1
ω� στε να εêασæαλÝúïυν Þτι τï νερÞ ανθρω� πινης κατανÀλωσης ανταπïκρÝνεται πρïς τις απαιτη� σεις της ïδηγÝας.
ΩστÞσï, σε περÝπτωση δικτυ� ïυ διανïµη� ς, τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να λαµâÀνïυν δεÝγµατα εντÞς της úω� νης
παρïøη� ς η� στις εγκαταστÀσεις επεêεργασÝας για συγκεκριµε� νες παραµε� τρïυς εæÞσïν εÝναι δυνατÞν να
απïδειøθεÝ Þτι δεν θα υπη� ρøε δυσµενη� ς µεταâïλη� της µετρïυ� µενης τιµη� ς της συγκεκριµε� νης παραµε� τρïυ.

Ùγκïς διανεµÞµενïυ η� παραγÞµενïυ
νερïυ� ηµερησÝως σε µια úω� νη

παρïøη� ς

(Σηµειω� σεις 1 και 2)

m³

∆ïκιµαστικη� παρακïλïυ� θηση
ΑριθµÞς δειγµÀτων ετησÝως

(Σηµειω� σεις 3, 4 και 5)

Ελεγκτικη� παρακïλïυ� θηση
ΑριθµÞς δειγµÀτων ετησÝως

(Σηµειω� σεις 3 και 5)

# 100 (ΣηµεÝωση 6) (ΣηµεÝωση 6)

. 100 # 1 000 4 1

. 1 000 # 10 000

4
+ 3 ανÀ 1 000 m³ και Àνω/ηµερη-

σÝως τïυ συνïλικïυ� Þγκïυ

1
+ 1 ανÀ 3 300 m³ και Àνω/ηµερη-

σÝως τïυ συνïλικïυ� Þγκïυ

. 10 000 # 100 000 3
+ 1 ανÀ 10 000 m³ και Àνω/ηµερη-

σÝως τïυ συνïλικïυ� Þγïυ

. 100 000 10
+ 1 ανÀ 25 000 m³ και Àνω/ηµερη-

σÝως τïυ συνïλικïυ� Þγκïυ

ΣηµεÝωση 1: Ως úω� νη παρïøη� ς νïεÝται µια γεωγραæικÀ καθïρισµε� νη περιïøη� εντÞς της ïπïÝας τï νερÞ ανθρω� πινης
κατανÀλωσης εισε� ρøεται απÞ µÝα η� περισσÞτερες πηγε� ς και εντÞς της ïπïÝας η πïιÞτητα τïυ νερïυ� µπïρεÝ να
θεωρηθεÝ ως περÝπïυ ïµïιÞµïρæη.

ΣηµεÝωση 2: Ãι Þγκïι υπïλïγÝúïνται ως µε� σες τιµε� ς για ε� να ηµερïλïγιακÞ ε� τïς. Για τïν καθïρισµÞ της ελÀøιστης
συøνÞτητας, τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να øρησιµïπïιïυ� ν τïν αριθµÞ κατïÝκων µιας úω� νης παρïøη� ς αντÝ τïυ
Þγκïυ τïυ νερïυ� , θεωρω� ντας Þτι κÀθε Àτïµï καταναλÝσκει 200 l/ηµερησÝως.

ΣηµεÝωση 3: Στην περÝπτωση περιïδικη� ς παρïøη� ς, âραøεÝας διαρκεÝας, η συøνÞτητα παρακïλïυ� θησης τïυ νερïυ� πïυ
διανε� µεται µε âυτÝα απïæασÝúεται απÞ τα ενδιαæερÞµενα κρÀτη µε� λη.

ΣηµεÝωση 4: Για τις διÀæïρες παραµε� τρïυς τïυ παραρτη� µατïς I, τα κρÀτη µε� λη δυ� νανται να µειω� νïυν τïν αριθµÞ
δειγµÀτων πïυ αναæε� ρïνται στïν πÝνακα εÀν:

α) ïι τιµε� ς των απïτελεσµÀτων πïυ επιτυγøÀνïνται απÞ δεÝγµατα λαµâανÞµενα επÝ περÝïδï τïυλÀøιστïν δυ� ï
συνεøω� ν ετω� ν εÝναι σταθερε� ς και σηµαντικω� ς καλυ� τερες απÞ τις ïριακε� ς τιµε� ς τïυ παραρτη� µατïς I και

â) δεν υπÀρøει κÀπïιïς παρÀγων πïυ ενδε� øεται να υπïâιâÀσει την πïιÞτητα τïυ νερïυ� .

Η κατω� τατη συøνÞτητα δεν πρε� πει να εÝναι µικρÞτερη τïυ 50 % τïυ αριθµïυ� των δειγµÀτων πïυ αναæε�ρï-
νται στïν πÝνακα εκτÞς της ειδικη� ς περιπτω� σεως της σηµεÝωσης 6.

ΣηµεÝωση 5: Στï µε� τρï τïυ δυνατïυ� , ï αριθµÞς των δειγµÀτων πρε�πει να κατανε� µεται ïµïιÞµïρæα στï øρÞνï και τï
øω� ρï.

ΣηµεÝωση 6: Η συøνÞτητα πρε� πει να απïæασÝúεται απÞ τα ενδιαæερÞµενα κρÀτη µε� λη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β2

ΕλÀøιστη συøνÞτητα δειγµατïληψÝας και ανÀλυσης τïυ νερïυ� πïυ τïπïθετεÝται σε æιÀλες η� δïøεÝα πρïς
πω� ληση

Ùγκïς ηµερησÝως παραγÞµενïυ νερïυ�
πρïς πω� ληση σε æιÀλες η� δïøεÝα (*)

m³

∆ïκιµαστικη� παρακïλïυ� θηση
ΑριθµÞς δειγµÀτων ετησÝως

Ελεγκτικη� παρακïλïυ� θηση
ΑριθµÞς δειγµÀτων ετησÝως

# 10 1 1

. 10 # 60 12 1

. 60 1 ανÀ 5 m³ και Àνω/ηµερησÝως τïυ
συνïλικïυ� Þγκïυ

1 ανÀ 100 m³ και Àνω/ηµερησÝως
τïυ συνïλικïυ� Þγκïυ

(*) Ãι Þγκïι υπïλïγÝúïνται ως µε� σες τιµε� ς για ε� να ηµερïλïγιακÞ ε� τïς.




