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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαΐου 2003
για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών νερών, καθώς και των όρων χρήσης του εµπλουτισµένου µε όζον αέρα στην κατεργασία ορισµένων φυσικών µεταλλικών νερών και νερών πηγής
που αποτελούν τον πιο ευαίσθητο πληθυσµό σε σχέση µε
τον κίνδυνο της φθορίωσης, πρέπει επιπλέον να προβλεφθεί
ένδειξη στην επισήµανση για τα νερά των οποίων η περιεκτικότητα σε φθόριο είναι ανώτερη από την εν λόγω κατευθυντήρια οριακή τιµή, η οποία να είναι ευδιάκριτη από τον
καταναλωτή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1980, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη θέση στο εµπόριο των φυσικών
µεταλλικών νερών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 96/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,

(7)

Η επιστηµονική επιτροπή τροφίµων όρισε κατευθυντήρια
οριακή τιµή για το βόριο στα φυσικά µεταλλικά νερά βάσει
των συστάσεων της ΠΟΥ (5) του 1996. Ωστόσο, η ΠΟΥ και
άλλοι αναγνωρισµένοι επιστηµονικοί οργανισµοί σε διεθνές
επίπεδο προέβησαν από τότε σε νέες αξιολογήσεις της επίδρασης του βορίου στη δηµόσια υγεία και συνέστησαν
υψηλότερες οριακές τιµές. Συνεπώς, πρέπει να ζητηθεί η
γνώµη της ευρωπαϊκής αρχής για την ασφάλεια των τροφίµων σε ό,τι αφορά το βόριο στα φυσικά µεταλλικά νερά,
ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες διαθέσιµες επιστηµονικές
αξιολογήσεις και να µην προβλεφθούν σε αυτό το στάδιο
ανώτατα όρια για το βόριο.

(8)

Η επιστηµονική επιτροπή τροφίµων επίσης όρισε το αποδεκτό επίπεδο για το βάριο, το µαγγάνιο και το αρσενικό
στα φυσικά µεταλλικά νερά. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα
συστατικά, το αναθεωρηµένο πρότυπο του κώδικα προβλέπει
ανώτατες οριακές τιµές που εξασφαλίζουν ικανοποιητική
προστασία της δηµόσιας υγείας. Ωστόσο η οριακή τιµή για
τα νιτρώδη άλατα φαίνεται υπερβολικά χαµηλή λαµβανοµένων υπόψη των διαθέσιµων δεδοµένων και θα έπρεπε να
ευθυγραµµιστεί µε αυτή που προβλέπεται για το πόσιµο
νερό (6).

(9)

Η οριακή τιµή που προβλέπεται από το πρότυπο του κώδικα
για τα νιτρικά άλατα επιτρέπει την εξασφάλιση ικανοποιητικής προστασίας της δηµόσιας υγείας και πρέπει να λειτουργήσει ως σηµείο αναφοράς για το κοινοτικό και το
διεθνές εµπόριο φυσικών µεταλλικών νερών. Ωστόσο, στο
πλαίσιο της διαδικασίας επίσηµης αναγνώρισης των πηγών
φυσικών µεταλλικών νερών που προβλέπεται στο άρθρο 1
της προαναφερόµενης οδηγίας, οι αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών θα πρέπει να µπορούν να αναφέρονται, όσον
αφορά τα φυσικά µεταλλικά νερά που αντλούνται στην
επικράτειά τους, σε χαµηλότερη κατευθυντήρια οριακή τιµή
για τα νιτρικά άλατα.

(10)

Τα φυσικά µεταλλικά νερά, των οποίων η περιεκτικότητα σε
ορισµένα συστατικά υπερβαίνει τα ανώτατα επίπεδα για τα
εν λόγω συστατικά, πρέπει, µε σκοπό την προστασία της
δηµόσιας υγείας, να αποτελέσουν αντικείµενο κατεργασίας
για το διαχωρισµό των εν λόγω συστατικών. Προκειµένου να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να προβούν στις
απαιτούµενες επενδύσεις για τη συµµόρφωσή τους µε τα εν
λόγω νέα πρότυπα, πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς προθεσµίες πριν από τη θέση σε εφαρµογή των ανώτατων οριακών
τιµών συγκέντρωσης για τα εν λόγω συστατικά, ιδίως για το
φθόριο και το νικέλιο για τα οποία καµία κατεργασία διαχωρισµού δεν έχει ακόµη αποτελέσει αντικείµενο αξιολόγησης
και έγκρισης σε κοινοτικό επίπεδο.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ορισµένα φυσικά µεταλλικά νερά µπορεί να περιέχουν λόγω
της υδρογεωλογικής τους προέλευσης συστατικά σε φυσική
κατάσταση και να παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δηµόσια
υγεία όταν υπερβαίνουν µια ορισµένη τιµή συγκέντρωσης.
Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητος ο καθορισµός οριακών τιµών
συγκεντρώσεων για τα εν λόγω συστατικά στα φυσικά
µεταλλικά νερά.

(2)

Στην οδηγία 80/777/ΕΟΚ προβλέπεται στο άρθρο 11 η
δυνατότητα καθορισµού εναρµονισµένων οριακών τιµών
συγκέντρωσης για τα συστατικά των φυσικών µεταλλικών
νερών κατόπιν διαβούλευσης µε την επιστηµονική επιτροπή
τροφίµων, καθώς και ενδείξεων για την επισήµανση, ενδεχοµένως, της παρουσίας ορισµένων συστατικών σε υψηλά
ποσοστά συγκέντρωσης.

(3)

Η επιστηµονική επιτροπή τροφίµων γνωµοδότησε (3) σχετικά
µε το αρσενικό, το βάριο, το φθόριο, το βόριο και το
µαγγάνιο, και επικύρωσε για τα υπόλοιπα συστατικά των
φυσικών µεταλλικών νερών τα όρια που συνιστά η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) για το πόσιµο νερό.

(4)

Το πρότυπο του κώδικα «φυσικά µεταλλικά νερά» (4) όπως
αναθεωρήθηκε, καταρτίζει για υγειονοµικούς σκοπούς ένα
κατάλογο συστατικών και ανώτατων ορίων για τα εν λόγω
συστατικά. Εγκρίθηκε βάσει των τελευταίων διεθνών επιστηµονικών δεδοµένων και εξασφαλίζει ικανοποιητική προστασία της δηµόσιας υγείας.

(5)

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η διατροφική αξία χαµηλών
ποσοτήτων φθορίου µπορεί να επιδράσει θετικά στην οδοντοφυία. Αντίθετα, οι υπερβολικά µεγάλες ποσότητες φθορίου µπορούν να προκαλέσουν βλαβερές επιπτώσεις στη
δηµόσια υγεία. Συνεπώς, πρέπει να προβλεφθεί ένα εναρµονισµένο ανώτατο όριο για το φθόριο στα φυσικά µεταλλικά
νερά που να επιτρέπει ικανοποιητική προστασία του πληθυσµού στο σύνολό του.

(6)

Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας συνέστησε κατευθυντήρια
οριακή τιµή για το φθόριο στο πόσιµο νερό και η επιστηµονική επιτροπή τροφίµων την επικύρωσε για τα φυσικά µεταλλικά νερά στο πλαίσιο της προαναφερθείσας γνώµης. Προκειµένου να προστατευθούν τα βρέφη και τα µικρά παιδιά

(1) ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 1.
(2) ΕΕ L 299 της 23.11.1996, σ. 26.
(3) Γνώµη σχετικά µε το αρσενικό, το βάριο το φθόριο, το βόριο και το
µαγγάνιο στα φυσικά µεταλλικά νερά, της 13ης ∆εκεµβρίου 1996.
(4) CODEX STAN 108-1981, αναθ. 1 1997, όπως αναθεωρήθηκε κατά
την 7η σύνοδο της CCNMW (Οκτώβριος 2000).

(5) ΠΟΥ (1996): κατευθυντήριες γραµµές για την ποιότητα του πόσιµου
νερού, δεύτερη έκδοση, τόµος 2.
(6) Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32).
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(11)

Για τους σκοπούς των επίσηµων ελέγχων των εν λόγω
συστατικών, πρέπει να προβλεφθεί ένα περιθώριο διακύµανσης των αναλυτικών αποτελεσµάτων σε σχέση µε τις
ανώτατες οριακές τιµές συγκεντρώσεων, που να αντιστοιχεί
στις ανακρίβειες µέτρησης.

(12)

Η οδηγία 80/777/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε, προβλέπει στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) το διαχωρισµό ενώσεων
σιδήρου, µαγγανίου, θείου και αρσενικού από ορισµένα
φυσικά µεταλλικά νερά διά κατεργασίας µε αέρα εµπλουτισµένο µε όζον, µε την επιφύλαξη της αξιολόγησης της εν
λόγω κατεργασίας από την επιστηµονική επιτροπή τροφίµων
και της έγκρισης των όρων χρήσης από τη µόνιµη επιτροπή
τροφίµων.

(13)

(14)

(15)

Η επιστηµονική επιτροπή τροφίµων γνωµοδότησε (1) για
τους όρους χρήσης της εν λόγω κατεργασίας που προβλέπει
υποχρεωτικά µέσα και υποχρεωτικά αποτελέσµατα. Ωστόσο,
ενδείκνυται να καθορίζονται µόνο τα υποχρεωτικά αποτελέσµατα ώστε να λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη των τεχνικών
κατεργασίας µε εµπλουτισµένο µε όζον αέρα και η ποικιλία
των χαρακτηριστικών της κατεργασίας σύµφωνα µε τη φυσικοχηµική σύνθεση του νερού προς κατεργασία.
Επιπλέον, η κατεργασία µε αέρα εµπλουτισµένο µε όζον δεν
πρέπει να τροποποιήσει την σύνθεση σε χαρακτηριστικά
συστατικά, µε την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ, ούτε να έχει δράση απολύµανσης µε την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 3 ούτε
να προκαλέσει τον σχηµατισµό καταλοίπων κατεργασίας που
ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές επιπτώσεις στη δηµόσια
υγεία.
Κατ' εφαρµογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της
προαναφερθείσας οδηγίας, η επισήµανση των φυσικών
µεταλλικών νερών µε κατεργασία εµπλουτισµένου µε όζον
αέρα πρέπει να φέρει ένδειξη για τη σχετική ενηµέρωση των
καταναλωτών όσον αφορά την πραγµατοποιηθείσα κατεργασία.
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H παρούσα οδηγία καθορίζει επίσης τους όρους χρήσης του εµπλουτισµένου µε όζον αέρα για το διαχωρισµό των ενώσεων σιδήρου, µαγγανίου, θείου και αρσενικού από τα φυσικά µεταλλικά
νερά και τα νερά πηγής, και την ένδειξη της επισήµανσης που
πρέπει να φέρουν τα νερά που αποτέλεσαν το αντικείµενο της εν
λόγω κατεργασίας.
Άρθρο 2
1. Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006, τα φυσικά µεταλλικά νερά πρέπει τη στιγµή της συσκευασίας τους να τηρούν τις
ανώτατες οριακές τιµές συγκέντρωσης που προβλέπονται στο
παράρτηµα Ι για τα συστατικά που περιέχονται στο εν λόγω
παράρτηµα.
2. Ωστόσο, όσον αφορά τις φθοριούχες ενώσεις και το νικέλιο,
η προθεσµία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι η 1η Ιανουαρίου 2008.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και στο πλαίσιο της
διαδικασίας επίσηµης αναγνώρισης των φυσικών µεταλλικών νερών
που αντλούνται στην επικράτειά τους, οι αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών µπορούν να αναφέρονται σε χαµηλότερη κατευθυντήρια τιµή για τα νιτρικά και τα νιτρώδη άλατα, µε την επιφύλαξη ότι
η ίδια κατευθυντήρια τιµή θα εφαρµόζεται σε όλες τις αιτήσεις που
θα υποβάλλονται σε αυτά.
Άρθρο 3
Για τους σκοπούς των επίσηµων ελέγχων, τα κράτη µέλη τηρούν τις
προδιαγραφές που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ για την ανάλυση
των συστατικών που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι.
Άρθρο 4

(16)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 4α
τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ, οι διατάξεις σχετικά µε τις κατεργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 4
αυτής της οδηγίας και συγκεκριµένα η κατεργασία µε εµπλουτισµένο µε όζον αέρα εφαρµόζονται στα νερά πηγής.

1. Τα φυσικά µεταλλικά νερά των οποίων η συγκέντρωση σε
φθόριο είναι ανώτερη των 1,5 mg/l πρέπει να φέρουν την ένδειξη
«περιέχει ποσότητα φθορίου µεγαλύτερη των 1,5 mg/l: δεν είναι
κατάλληλο για τακτική κατανάλωση από βρέφη και παιδιά ηλικίας
µικρότερης των 7 ετών».

(17)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής τροφίµων,

2. Η ένδειξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου πρέπει να βρίσκεται κοντά στην ονοµασία πώλησης µε
ευδιάκριτους χαρακτήρες.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η παρούσα οδηγία καθορίζει τον κατάλογο των συστατικών των
φυσικών µεταλλικών νερών που ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο
για τη δηµόσια υγεία, τις οριακές τιµές επιτρεπόµενης περιεκτικότητας για τα εν λόγω συστατικά, τις προθεσµίες εφαρµογής για τις εν
λόγω οριακές τιµές και τις ενδείξεις επισήµανσης για ορισµένα
συστατικά. Τα εν λόγω συστατικά πρέπει να περιέχονται στο νερό
µε φυσικό τρόπο και δεν πρέπει να προκύπτουν από ενδεχόµενη
µόλυνση της πηγής.
(1) Γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής τροφίµων, της 7ης Ιουνίου 1996,
σχετικά µε τη χρήση του όζοντος για το διαχωρισµό των ασταθών στοιχείων όπως ο σίδηρος, το µαγγάνιο και το αρσενικό από τα φυσικά
µεταλλικά νερά.

3. Τα φυσικά µεταλλικά νερά, που κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποτελούν το αντικείµενο επισήµανσης, πρέπει να φέρουν ένδειξη της πραγµατικής περιεκτικότητας σε φθόριο στο επίπεδο τις φυσικοχηµικής σύνθεσης σε
χαρακτηριστικά συστατικά, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7
παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ.
Άρθρο 5
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος
1 στοιχείο β) της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ, η εφαρµογή της κατεργασίας των φυσικών µεταλλικών νερών µε εµπλουτισµένο µε όζον
αέρα πρέπει να αποτελεί αντικείµενο προηγούµενης κοινοποίησης
στις αρµόδιες αρχές που εξασφαλίζουν ότι:
α) η εφαρµογή µιας τέτοιας κατεργασίας δικαιολογείται λόγω της
περιεκτικότητας του νερού σε ενώσεις σιδήρου, µαγγανίου,
θείου και αρσενικού·
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β) ο επιχειρηµατίας λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την
εγγύηση της αποτελεσµατικότητας και του αβλαβούς της κατεργασίας και για τη δυνατότητα ελέγχου της από τις αρµόδιες
αρχές.
2.
Η κατεργασία των φυσικών µεταλλικών νερών µε εµπλουτισµένο µε όζον αέρα πρέπει να πληροί το σύνολο των ακόλουθων
προϋποθέσεων:

2. Με την επιφύλαξη των προθεσµιών που προβλέπονται στο
άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, τα κράτη µέλη απαγορεύουν την
εµπορία των προϊόντων που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας
οδηγίας από την 1η Ιουλίου 2004. Ωστόσο, τα προϊόντα που
έχουν ήδη συσκευασθεί και επισηµανθεί πριν από την 1η Ιουλίου
2004 µπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά µέχρις
εξαντλήσεως των αποθεµάτων.

α) η φυσικοχηµική σύνθεση των φυσικών µεταλλικών νερών σε
χαρακτηριστικά στοιχεία δεν τροποποιείται από την κατεργασία·
β) το φυσικό µεταλλικό νερό πριν από την κατεργασία τηρεί τα
µικροβιολογικά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ·
γ) η κατεργασία δεν έχει ως αποτέλεσµα το σχηµατισµό καταλοίπων που µπορεί να παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία
ή καταλοίπων σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τις ανώτατες
οριακές αξίες οι οποίες προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
Άρθρο 6
Κατ' εφαρµογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ, η επισήµανση των φυσικών µεταλλικών νερών
που αποτέλεσαν τo αντικείµενο κατεργασίας µε εµπλουτισµένο µε
όζον αέρα, πρέπει να φέρει, κοντά στην ένδειξη της αναλυτικής
σύνθεσης σε χαρακτηριστικά στοιχεία, την ένδειξη «νερό που έχει
υποστεί κατεργασία µε επιτρεπόµενη τεχνική οξυγόνωσης µε αέρα
εµπλουτισµένο µε όζον».
Άρθρο 7
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφος 4
στοιχείο β) της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ, οι διατάξεις των άρθρων 5
και 6 της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται στα νερά πηγής.
Άρθρο 8
1.
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν τα αναγκαία µέτρα για να είναι
δυνατή η διάθεση στην αγορά προϊόντων που πληρούν τους όρους
της παρούσας οδηγίας το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2004.
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Άρθρο 9
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες
αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο
τρόπος της παραποµπής αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 10
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 11
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Συστατικά που είναι παρόντα µε φυσικό τρόπο στα φυσικά µεταλλικά νερά και ανώτατες οριακές τιµές των οποίων η
υπέρβαση µπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία
Συστατικά

Ανώτατες οριακές τιµές
(mg/l)

Αντιµόνιο

0,0050

Αρσενικό

0,010 (συνολικά)

Βάριο

1,0

Βόριο

Να καθορισθεί (*)

Κάδµιο

0,003

Χρώµιο

0,050

Χαλκός

1,0

Κυανιούχα

0,070

Φθοριούχα

5,0

Μόλυβδος

0,010

Μαγγάνιο

0,50

Υδράργυρος

0,0010

Νικέλιο

0,020

Νιτρικά

50

Νιτρώδη

0,1

Σελήνιο

0,010

(*) Το ανώτατο όριο για το βόριο θα ορισθεί, εάν είναι αναγκαίο, ύστερα από γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και βάσει πρότασης της Επιτροπής πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Χαρακτηριστικά (*) επιδόσεων για την ανάλυση των συστατικών του παραρτήµατος I
Πιστότητα % της παραµετρικής τιµής
(Σηµείωση 1)

Ακρίβεια % της παραµετρικής τιµής
(Σηµείωση 2)

Όριο ανίχνευσης % της
παραµετρικής τιµής
(Σηµείωση 3)

Αντιµόνιο

25

25

25

Αρσενικό

10

10

10

Βάριο

25

25

25

Συστατικά

Βόριο

Σηµειώσεις

Βλέπε παράρτηµα Ι

Κάδµιο

10

10

10

Χρώµιο

10

10

10

Χαλκός

10

10

10

Κυανιούχα

10

10

10

Φθοριούχα

10

10

10

Μόλυβδος

10

10

10

Μαγγάνιο

10

10

10

Υδράργυρος

20

10

20

Νικέλιο

10

10

10

Νιτρικά

10

10

10

Νιτρώδη

10

10

10

Σελήνιο

10

10

10

Σηµείωση 4

(*) Οι µέθοδοι ανάλυσης για τη µέτρηση των συγκεντρώσεων των συστατικών του παραρτήµατος Ι πρέπει να ισχύουν για τη µέτρηση, τουλάχιστον, των συγκεντρώσεων που ισούνται µε την παραµετρική αξία µε συγκεκριµένη πιστότητα, ακρίβεια, και όριο ανίχνευσης. Ανεξάρτητα από
την ευαισθησία της εφαρµοζόµενης µεθόδου ανάλυσης, το αποτέλεσµα εκφράζεται µε τη χρήση τουλάχιστον του ίδιου αριθµού δεκαδικών
ψηφίων που χρησιµοποιείται για την ανώτατη οριακή τιµή που προβλέπεται στο παράρτηµα Ι.
Σηµείωση 1: Πιστότητα είναι το συστηµατικό σφάλµα και είναι η διαφορά µεταξύ της µέσης τιµής µεγάλου αριθµού επαναλαµβανόµενων
µετρήσεων και της πραγµατικής τιµής.
Σηµείωση 2: Ακρίβεια είναι το τυχαίο σφάλµα και εκφράζεται συνήθως ως η κανονική απόκλιση (εντός και µεταξύ µιας οµάδας) του φάσµατος αποτελεσµάτων γύρω από το µέσο όρο. Αποδεκτή ακρίβεια είναι η διπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση.
Σηµείωση 3: Όριο ανίχνευσης είναι:
— η τριπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση, εντός µιας οµάδας, ενός φυσικού δείγµατος που περιέχει µικρή συγκέντρωση της
παραµέτρου,
— ή, η πενταπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση, εντός µιας οµάδας, ενός τυφλού δείγµατος.
Σηµείωση 4: Η µέθοδος προσδιορίζει ολικά κυανιούχα κάθε µορφής.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Ανώτατες οριακές τιµές για τα κατάλοιπα κατεργασίας των φυσικών µεταλλικών νερών και των νερών πηγής µε
εµπλουτισµένο µε όζον αέρα
Κατάλοιπα κατεργασίας

Ανώτατες οριακές τιµές (*)
(µg/l)

∆ιαλυµένο όζον

50

Βρωµικά άλατα

3

Βρωµοφόρµια

1

(*) Η τήρηση των ανώτατων οριακών τιµών ελέγχεται από τις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών σε επίπεδο εµφιάλωσης ή άλλης συσκευασίας που προορίζεται για
τον τελικό καταναλωτή.

L 126/39

