Ανακοινώσεις σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα

8η ανακοίνωση για το νερό
Ρύπανση: Λιγότερες επικίνδυνες χηµικές ουσίες στα ύδατα της Ευρώπης
Το καθαρό νερό έχει ζωτική σηµασία για τη δηµόσια υγεία και
τα οικοσυστήµατα. Με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα
επιδιώκεται να διασφαλιστεί η καλή χηµική κατάσταση, τόσο
των επιφανειακών, όσο και των υπογείων υδάτων σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
Για τα επιφανειακά ύδατα, ο στόχος αυτός µεταφράζεται σε
οριακές τιµές συγκέντρωσης συγκεκριµένων, σηµαντικών για
την ΕΕ, ρύπων, γνωστών ως ουσιών προτεραιότητας. Μέχρι
σήµερα, έχουν καθοριστεί 33 ουσίες προτεραιότητας. Μια νέα
οδηγία που δηµοσιεύθηκε τον ∆εκέµβριο του 2008 καθορίζει
οριακές τιµές, γνωστές ως Πρότυπα Ποιότητας
Περιβάλλοντος (ΠΠΠ), για τις 33 αυτές ουσίες, καθώς και για
8 επιπλέον ουσίες που καλύπτονταν από προηγούµενες
νοµοθετικές πράξεις.
Σύµφωνα µε την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, τα επιφανειακά
ύδατα πρέπει κι αυτά να βρίσκονται σε καλή οικολογική
κατάσταση, η οποία αποτελεί µέτρο αξιολόγησης των υγειών
οικοσυστηµάτων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα
κράτη µέλη οφείλουν ενδεχοµένως να ελέγχουν πρόσθετους
ρύπους που αφορούν τη χώρα τους.
Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα απαιτεί καλή χηµική
κατάσταση και για τα υπόγεια ύδατα. Συµπληρώνεται από την
οδηγία του 2006 περί υπογείων υδάτων, στην οποία
καθορίζονται µέτρα για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση,
και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπογείων υδάτων (βλ. 3η
ανακοίνωση για το νερό).

Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις είναι σηµαντική
πηγή ρύπανσης των υδάτων

Εκποµπές, απορρίψεις και διαρροές – συνδυασµός µέτρων ελέγχου
Οι χηµικές ουσίες που καταλήγουν στα ευρωπαϊκά ύδατα προέρχονται από σηµειακές πηγές, π.χ. λύµατα βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων, και από διάχυτες πηγές, π.χ. απορροή φυτοφαρµάκων από γεωργικές γαίες. Χηµικές ουσίες που περιέχονται σε
καταναλωτικά και άλλου είδους προϊόντα µπορούν να εισχωρήσουν στα ύδατα ως αποτέλεσµα της απόπλυσης από
απροστάτευτους χώρους υγειονοµικής ταφής, οι οποίοι συνιστούν επίσης διάχυτη πηγή. Στον σχεδιασµό των µέτρων για τον
έλεγχο της χηµικής ρύπανσης από τις πολλαπλές αυτές πηγές, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα υιοθετεί µια συνδυασµένη
προσέγγιση. Αντιµετωπίζει τη ρύπανση, τόσο σε σχέση µε τις εκποµπές στο περιβάλλον, όσο και από πλευράς ανθεκτικότητας
των υδάτων υποδοχής.
Οι εκποµπές χηµικών ρύπων ελέγχονται µε µια σειρά νοµοθετικών πράξεων που καλύπτουν συγκεκριµένες δραστηριότητες (βλ.
πλαίσιο κατωτέρω). Ταυτόχρονα, χάρη στην απαίτηση να τηρούνται οι ΠΠΠ για τις ουσίες προτεραιότητας, αποφεύγεται η
υποβάθµιση των υδάτων την οποία θα προκαλούσε η συσσώρευση ρύπων από πολλαπλές πηγές. Σε περίπτωση που
διακυβεύεται η ποιότητα κάποιου υδατικού συστήµατος, πρέπει να επιβάλλονται µέτρα ελέγχου των πηγών ρύπανσης
αυστηρότερα εκείνων που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. (Επιπλέον, η οδηγία για τα ύδατα κολύµβησης
προβλέπει περισσότερους ελέγχους για την προστασία της υγείας του ανθρώπου στα ύδατα αναψυχής – βλ. 9η ανακοίνωση για
το νερό).

Με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θεσπίζεται ένα νοµικό πλαίσιο για την προστασία των καθαρών υδάτων και την

αποκατάστασή τους ανά την Ευρώπη, καθώς και για την εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης και βιώσιµης αξιοποίησής τους. (Ο
επίσηµος τίτλος της είναι: οδηγία 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων). Η οδηγία υιοθετεί µια καινοτόµο προσέγγιση για
τη διαχείριση των υδάτων, µε βάση τις λεκάνες απορροής ποταµών και τις φυσικές γεωγραφικές και υδρολογικές ενότητες και
καθορίζει συγκεκριµένες προθεσµίες για τα κράτη µέλη, προκειµένου να εξασφαλίσουν την προστασία των υδατικών
οικοσυστηµάτων. Η οδηγία καλύπτει τα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα, τα µεταβατικά ύδατα, τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα
και διατυπώνει καινοτόµες αρχές για τη διαχείριση των υδάτων, όπως τη συµµετοχή του κοινού στο σχεδιασµό, και οικονοµικά
µέτρα, όπως την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος.
Τα άρθρα 4, 10, 11 και 16 και τα παραρτήµατα V, VIII, IX και X της οδηγίας αφορούν τη χηµική ρύπανση.
Η οδηγία 2008/105/EΚ της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 καθορίζει πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για τις πρώτες 33 ουσίες
προτεραιότητας.
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Έλεγχος άλλων ρύπων

Έλεγχος των εκποµπών χηµικών ουσιών
στα ύδατα

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα απαιτεί επίσης τη λήψη
µέτρων για τον έλεγχο ορισµένων άλλων ρύπων, όπως των
οργανοφωσφορικών ενώσεων, των µετάλλων και των
αιωρούµενων υλών. Τα κράτη µέλη πρέπει να
συµπεριλάβουν τις ουσίες αυτές στα οικεία σχέδια
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών. Η διαδικασία
κατάρτισης των σχεδίων αυτών περιλαµβάνει τον
προσδιορισµό σηµειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης
και τον σχεδιασµό κατάλληλων µέτρων ελέγχου,
συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για τη ρύπανση που
οφείλεται σε ατυχήµατα µεταφορών, καθώς και βιοµηχανικά
ή άλλου είδους ατυχήµατα.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα συµπληρώνεται από άλλες
κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις για το περιβάλλον. Με τον
κανονισµό REACH ελέγχονται οι χηµικές ενώσεις που
περιέχονται στα προϊόντα, ώστε να περιοριστεί η ρύπανση
των υδατικών συστηµάτων.
Με την οδηγία για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (δηλ. τα
φυτοφάρµακα) ελέγχεται η ρύπανση που προκαλείται από
χηµικά προϊόντα χρησιµοποιούµενα στη γεωργία, ενώ η
οδηγία για τα βιοκτόνα διέπει τις ουσίες κατά των
επιβλαβών οργανισµών και τα αντιµικροβιακά προϊόντα
που χρησιµοποιούνται σε άλλους τοµείς. Η οδηγία για τη
νιτρορύπανση αποβλέπει στον περιορισµό της ρύπανσης
από τις αζωτούχες ενώσεις που περιέχονται στα λιπάσµατα
και την κόπρο (βλ. 9η ανακοίνωση για το νερό).
Η οδηγία για την πρόληψη και τον έλεγχο της βιοµηχανικής
ρύπανσης (IPPC) ασχολείται µε τη ρύπανση που
προκαλούν τα εργοστάσια και άλλες εγκαταστάσεις.

Σηπτικοί βόθροι

Εντοπισµός ουσιών προτεραιότητας

Στοχεύοντας στις ουσίες προτεραιότητας, η οδηγία πλαίσιο
για τα ύδατα εστιάζεται είτε σε µεµονωµένους ρύπους, είτε
σε οµάδες ρύπων που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι για το
υδάτινο περιβάλλον ή µέσω αυτού. Οι ουσίες αυτές
εντοπίζονται µε ενδελεχείς εκτιµήσεις επικινδυνότητας που
περιλαµβάνουν την εξέταση επιστηµονικών αποδείξεων των
επικίνδυνων ιδιοτήτων των ουσιών, της ρύπανσης που
προκαλούν στα ευρωπαϊκά ύδατα, καθώς και άλλων
παραγόντων, όπως των χρησιµοποιούµενων ποσοτήτων.
Από τις 33 χηµικές ουσίες που ορίστηκαν ως ουσίες
προτεραιότητας, 13 χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνες ουσίες
προτεραιότητας λόγω της εµµονής, της βιοσυσσώρευσης
και της τοξικότητάς τους (βλ. πλαίσιο). Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα επανεξετάζει τον κατάλογο αυτό ανά τετραετία,
µε σκοπό την ενδεχόµενη προσθήκη άλλων ανησυχητικών
ουσιών.
Με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα επιδιώκεται να
µειωθούν προοδευτικά οι εκποµπές, απορρίψεις και
διαρροές ουσιών προτεραιότητας στα ύδατα. Οι επικίνδυνες
ουσίες προτεραιότητας θα πρέπει να έχουν εκλείψει τελείως
µέσα σε µια εικοσαετία.
Καθορίζονται δύο είδη προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος
για τις ουσίες προτεραιότητας: ετήσιες µέσες συγκεντρώσεις
και µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις. Με τις πρώτες
προστατεύονται τα ύδατα από µακροπρόθεσµα, χρόνια
προβλήµατα ρύπανσης και µε τις δεύτερες από
βραχυπρόθεσµη, οξείας µορφής ρύπανση. Τα κράτη µέλη
είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση των
συγκεντρώσεων των ουσιών προτεραιότητας στα
επιφανειακά ύδατα, στο πλαίσιο των οικείων προγραµµάτων
παρακολούθησης (βλ. 6η ανακοίνωση για το νερό).

απορροή λιπασµάτων

βιοµηχανία
παραγωγικά ζώα

Παραδείγµατα πηγών
ρύπανσης

αστικές περιοχές

Επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας

ΟΙ επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας είναι οι έµµονες,
βιοσυσσωρεύσιµες και τοξικές (ΕΒΤ) ουσίες
προτεραιότητας, καθώς και άλλες ουσίες ή οµάδες ουσιών
που προκαλούν έντονο προβληµατισµό. Η επιλογή τους
γίνεται µε γνώµονα τη συµπεριφορά τους στο περιβάλλον
(ο κανονισµός REACH υιοθετεί ανάλογη προσέγγιση).
Οι ΕΒΤ ουσίες δεν αποικοδοµούνται, είναι έµµονες στο
περιβάλλον και συσσωρεύονται στους ιστούς των ζώων και
των φυτών, µε αποτέλεσµα να συνιστούν µακροχρόνιο
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και για τα
οικοσυστήµατα. Καθώς προχωρούν στην τροφική αλυσίδα,
η συγκέντρωσή τους αυξάνεται, όπως εξάλλου και ο
κίνδυνος που συνιστούν για τον άνθρωπο και τα
οικοσυστήµατα. Είναι εποµένως απαραίτητο να ελέγχονται
οι εκποµπές ακόµη και πολύ µικρών ποσοτήτων των
ουσιών αυτών.
Μια άλλη οµάδα ουσιών που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία
είναι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, δηλαδή χηµικές ενώσεις
ικανές να επηρεάζουν το ορµονικό σύστηµα του ανθρώπου
και των ζώων. Η Επιτροπή ασχολείται τώρα µε την
αξιολόγηση ουσιών που ενδέχεται να είναι ενδοκρινικοί
διαταράκτες.

Παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο και Σύστηµα πληροφοριών για τα ύδατα στην
Ευρώπη - WISE
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος συνεργάζεται µε τα κράτη µέλη για τη συγκρότηση εκτεταµένου δικτύου σταθµών
παρακολούθησης που θα εξασφαλίζει ευρεία κάλυψη και διεξοδική διερεύνηση της ποιότητας των υδάτων στην Ευρώπη. Από
περισσότερους από 54.000 σταθµούς παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων και περισσότερους από 51.000 σταθµούς
υπογείων υδάτων συλλέγονται ποσοτικά δεδοµένα για τις χηµικές, φυσικές και βιολογικές παραµέτρους της ποιότητας των
υδάτων, µε τα οποία τροφοδοτείται το σύστηµα WISE. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τους σταθµούς αυτούς για τους σκοπούς
της παρακολούθησης που οφείλουν να διενεργούν σύµφωνα µε την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και για να εξασφαλίσουν την
τήρηση των ΠΠΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα ύδατα της Ευρώπης, βλ. τον δικτυακό τόπο του WISE http://water.europa.eu. Οι
ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν τη διαχείριση των υδάτων, οι οποίες συνδέονται µε το WISE, παρέχουν
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χηµική ρύπανση. Βλ.: http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/
index.htm.
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