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Изменение 14
Fiona Hall

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Поемането на вода е един от 
пътищата за навлизане на радиоактивни 
вещества в човешкото тяло. В 
съответствие с Директива 96/29/Евратом 
на Съвета от 13 май 1996 г. относно 
постановяване на основните норми на 
безопасност за защита на здравето на 
работниците и населението срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение, допринасянето 
за облъчването на населението като 
цяло от практики, които включват риск 
от йонизиращи лъчения, трябва да бъде 
поддържано на най-ниското разумно 
постижимо ниво.

(1) Поемането на вода е един от 
пътищата за навлизане на радиоактивни 
вещества в човешкото тяло. В 
съответствие с Директива 96/29/Евратом 
на Съвета от 13 май 1996 г. относно 
постановяване на основните норми на 
безопасност за защита на здравето на 
работниците и населението срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение, допринасянето 
за облъчването на населението като 
цяло от практики, които включват риск 
от йонизиращи лъчения, при отчитане 
на дългосрочното кумулативно 
облъчване, трябва да бъде поддържано 
на най-ниското възможно ниво.

Or. en

Изменение 15
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С оглед на значението за
човешкото здраве на качеството на 
водата, предназначена за консумация 
от човека, е необходимо на равнището 
на Общността да бъдат определени 
стандарти за качество, които да имат 
функция на показател и да осигуряват
следенето на съобразяването с тях.

(2) За да се гарантира високо равнище 
на защита на здравето на 
населението, е необходимо да бъдат 
определени общи стандарти за 
качество на водата, предназначена за
консумация от човека, които да имат 
функция на показател, както и да се 
осигури контролът на тяхното 
спазване.
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Or. fr

Изменение 16
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В част В от приложение I по 
отношение на радиоактивните вещества 
вече са определени индикаторни 
параметри, както и съответни 
разпоредби за мониторинг в 
приложение ІІ към Директива 98/83/ЕО 
на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно 
качеството на водата, предназначена за 
консумация от човека. Тези параметри 
обаче попадат в обхвата на 
основните стандарти, посочени в 
член 30 от Договора за Евратом.

(3) В част В от приложение I по 
отношение на радиоактивните вещества 
вече са определени индикаторни 
параметри, както и съответни 
разпоредби за мониторинг в 
приложение ІІ към Директива 98/83/ЕО 
на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно 
качеството на водата, предназначена за 
консумация от човека.

Or. fr

Изменение 17
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Разпоредбите на настоящата 
директива, приети в съответствие с 
Договора за Евратом следва да 
заменят тези на Директива 98/83/EО
по отношение на замърсяването на
питейната вода с радиоактивни 
вещества.

(5) Настоящата директива актуализира 
индикаторните параметри,
предвидени в приложение I, част В от
Директива 98/83/EО, и установява 
правила относно контрола за 
присъствие на радиоактивни 
вещества в питейната вода.

Or. fr
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Изменение 18
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В случай на несъответствие с 
параметър, който има функция на 
показател, съответната държава членка
следва да направи оценка на това дали 
въпросното несъответствие 
представлява риск за човешкото 
здраве и, когато е необходимо, да 
предприеме коригиращи действия за
възстановяване качеството на 
водата.

(6) В случай на несъответствие с 
параметър, който има функция на 
показател, съответната държава членка е 
длъжна да определи причината за
това и да предприеме действия, 
позволяващи да се гарантира 
подаването на вода, съответстваща 
на критериите за качество, 
определени съгласно настоящата 
директива.

Or. fr

Изменение 19
Fiona Hall

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В случай на несъответствие с 
параметър, който има функция на 
показател, съответната държава членка 
следва да направи оценка на това дали 
въпросното несъответствие 
представлява риск за човешкото здраве 
и, когато е необходимо, да предприеме 
коригиращи действия за възстановяване 
качеството на водата.

(6) В случай на несъответствие с 
параметър, който има функция на 
показател, съответната държава членка 
следва да направи оценка на това дали 
въпросното несъответствие 
представлява риск за човешкото здраве, 
включително в дългосрочен план, и да 
предприеме коригиращи действия за 
възстановяване качеството на водата
възможно най-бързо.

Or. en
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Изменение 20
Владко Тодоров Панайотов

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В случай на несъответствие с 
параметър, който има функция на 
показател, съответната държава членка 
следва да направи оценка на това дали 
въпросното несъответствие 
представлява риск за човешкото здраве 
и, когато е необходимо, да предприеме 
коригиращи действия за възстановяване 
качеството на водата.

(6) В случай на несъответствие с 
параметър, който има функция на 
показател, съответната държава членка 
следва да направи оценка на това дали 
въпросното несъответствие 
представлява риск за човешкото здраве 
и, когато е необходимо, да предприеме 
коригиращи действия за възстановяване 
качеството на водата, като отчита 
местните условия.

Or. en

Обосновка

В Европа съществува голямо разнообразие от геологически обусловена естествена 
радиоактивност.

Изменение 21
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Потребителите следва да са 
адекватно и правилно информирани за 
качеството на водата, предназначена за 
консумация от човека.

(7) Потребителите следва да са 
адекватно и правилно информирани за 
качеството на водата, предназначена за 
консумация от човека и трябва да 
бъдат уведомени възможно най-скоро 
за предприетите от компетентните 
органи мерки за поправяне на 
евентуалното влошаване на тази 
вода.

Or. fr
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Изменение 22
Fiona Hall

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Потребителите следва да са
адекватно и правилно информирани за 
качеството на водата, предназначена за 
консумация от човека.

(7) Потребителите следва да са напълно
и правилно информирани, по прозрачен 
и безпристрастен начин, за качеството 
на водата, предназначена за консумация 
от човека.

Or. en

Изменение 23
Fiona Hall

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Всяка държава членка следва да 
установи мониторингови програми за 
проверка на това дали водата, 
предназначена за консумация от човека, 
отговаря на изискванията на настоящата 
директива.

(9) Всяка държава членка следва да 
установи строги мониторингови 
програми за проверка на това дали 
водата, предназначена за консумация от 
човека, отговаря на изискванията на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 24
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Съображение 10 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Необходимо е да се управляват 
по различен начин и според различни 
дозиметрични критерии 
естествената радиоактивност и 
замърсяванията, причинени от 
човека. Държавите членки трябва да 
следят ядрените дейности да не 
водят до замърсяването на ресурсите 
от питейна вода.

Or. fr

Изменение 25
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В настоящата директива се определят
изисквания за защита на здравето на 
населението по отношение на 
радиоактивни вещества във водата,
предназначена за консумация от 
човека. В нея се определят параметърни 
стойности, честота и методи за 
мониторинг на радиоактивни вещества.

Настоящата директива се отнася до 
хармонизирани изисквания за
качеството на водата, предназначена 
за консумация от човека, с цел да се 
защити здравето на населението от 
вредните въздействия на 
замърсяването на тази вода от 
радиоактивни вещества. В нея се 
определят параметърни стойности, 
честота и методи за мониторинг на 
радиоактивни вещества.

Or. fr

Изменение 26
Fiona Hall

Член 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива се прилага за 
водата, предназначена за консумация от 
човека, при изключенията, посочени в 
член 3, параграф 1 от Директива 
98/83/ЕО и определени в съответствие с 
член 3, параграф 2 от посочената 
директива.

Настоящата директива се прилага за 
водата, предназначена за консумация от 
човека, включително водата, 
използвана в хранителната 
промишленост, при изключенията, 
посочени в член 3, параграф 1 от 
Директива 98/83/ЕО и определени в 
съответствие с член 3, параграф 2 от 
посочената директива.

Or. en

Обосновка

Тъй като радиоактивността не може да бъде намалена или отстранена чрез 
преработка като бактериите, водата, използвана в хранителната промишленост, 
следва също да бъде включена в обхвата на настоящата директива.

Изменение 27
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Член 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите, 
формулирани в член 6, параграф 3, 
буква а) от Директива 96/29/Евратом,
държавите членки вземат всички 
необходими мерки, за да създадат 
подходяща програма за мониторинг с 
цел да гарантират, че водата, 
предназначени за консумация от човека, 
е в съответствие с параметърните 
стойностите, определени в съответствие 
с настоящата директива.

Държавите членки вземат всички 
необходими мерки, за да създадат 
подходяща програма за мониторинг с 
цел да гарантират, че водата, 
предназначени за консумация от човека, 
е в съответствие с параметърните 
стойностите, определени в съответствие 
с настоящата директива.

Or. fr
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Обосновка

В съответствие с позицията на Парламента от 15.2.2011 г. относно предложението 
за регламент на Съвета (Евратом) относно установяване на максимално 
допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена 
авария или друг случай на радиологично замърсяване (P7_TA(2011)0055), следва да се 
осигури високо равнище на закрила на човешкото здраве при разработването и 
изпълнението на всички политики и дейности на Съюза.

Изменение 28
Fiona Hall

Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите, 
формулирани в член 6, параграф 3, 
буква а) от Директива 96/29/Евратом, 
държавите членки вземат всички 
необходими мерки, за да създадат
подходяща програма за мониторинг с 
цел да гарантират, че водата, 
предназначени за консумация от човека, 
е в съответствие с параметърните 
стойностите, определени в съответствие 
с настоящата директива.

Без да се засягат разпоредбите, 
формулирани в член 6, параграф 3, 
буква а) от Директива 96/29/Евратом, 
държавите членки вземат всички 
необходими мерки, за да създадат
строга и ефективна програма за 
мониторинг с цел да гарантират, че 
водата, предназначени за консумация от 
човека, е в съответствие с 
параметърните стойностите, определени 
в съответствие с настоящата директива.

Or. en

Изменение 29
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват редовен 
мониторинг на водата, предназначена за 
консумация от човека, в съответствие с 
приложение II, с цел проверка че 

Държавите членки осигуряват редовен 
мониторинг на водата, предназначена за 
консумация от човека, в съответствие с 
приложение II, с цел проверка че 
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концентрациите на радиоактивни 
вещества не превишават параметърните 
стойности, определени в съответствие с 
член 5.

концентрациите на радиоактивни 
вещества не превишават параметърните 
стойности, определени в съответствие с 
член 5. Мониторингът се извършва в 
рамките на контрола, изискван 
съгласно член 7 от Директива 
98/83/ЕО относно качеството на 
водата, предназначена за консумация 
от човека. В него се включва 
референтен анализ, чиято цел е да 
характеризира радиологичното 
съдържание на водата и да 
оптимизира аналитичната 
стратегия и извършваните 
периодични анализи съгласно 
методите, дефинирани в приложение 
ІІІ.

Or. fr

Обосновка

За да се даде възможност на органите да имат общ поглед (напр. за да могат да 
вземат предвид кумулативния ефект), е важно да не се въвеждат две различни 
системи за контрол на водата, предназначена за консумация от човека.

Изменение 30
Fiona Hall

Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват редовен 
мониторинг на водата, предназначена за 
консумация от човека, в съответствие с 
приложение II, с цел проверка че 
концентрациите на радиоактивни 
вещества не превишават параметърните 
стойности, определени в съответствие с 
член 5.

Държавите членки осигуряват редовен 
мониторинг на водата, предназначена за 
консумация от човека, в съответствие с 
приложение II, с цел проверка че 
концентрациите на радиоактивни 
вещества не превишават параметърните 
стойности, определени в съответствие с 
член 5. Този мониторинг отчита 
дългосрочното кумулативно 
облъчване на населението.

Or. en
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Изменение 31
Владко Тодоров Панайотов

Член 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в случая на вода в предназначени за 
продажба бутилки или контейнери, в 
точката, в която водата се налива в 
бутилките или контейнерите;

в) за водите, бутилирани или затворени 
в контейнери с цел продажба, на пункта, 
където водите се бутилират или затварят 
в контейнери; (не се отнася за текста 
на български език)

Or. en

Обосновка

Техническо изменение

Изменение 32
Silvia-Adriana Ţicău

Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
всички лаборатории, извършващи 
анализ на пробите на водата, 
предназначена за консумация от човека, 
имат система за аналитичен контрол на 
качеството. Те гарантират, че тази 
система е обект на случайни проверки 
от независим контролен орган, одобрен 
за тази цел от компетентния орган.

2. Държавите членки гарантират, че 
всички лаборатории, извършващи 
анализ на пробите на водата, 
предназначена за консумация от човека, 
имат система за аналитичен контрол на 
качеството. Те гарантират, че тази 
система е обект на периодични
проверки от независим контролен орган, 
одобрен за тази цел от компетентния 
орган.

Or. ro
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Изменение 33
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Финансирането на подобен 
контрол се извършва в съответствие 
с глава VІ от Регламент (EО) № 
882/2004 на Европейския парламент и
на Съвета от 29 април 2004 г. 
относно официалния контрол, 
провеждан с цел осигуряване на 
проверка на съответствието със 
законодателството в областта на 
фуражите и храните и правилата за 
опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към 
животните1. В случай на 
замърсяване, чийто източник е 
човешка дейност, разноските са за 
сметка на замърсителя.

___________
1 ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с принципа „замърсителят плаща“.

Изменение 34
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При неспазване на параметърните 2. При неспазване на параметърните 
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стойности, определени в съответствие 
с член 5, държавите членки
преценяват дали това неспазване 
представлява риск за човешкото здраве.
В случай, че такъв риск съществува, 
държавата членка трябва да вземе мерки 
за възстановяване на качеството на 
водата.

стойности, определени за радона и за 
ОИД с произход от естествени 
източници, съответната държава 
членка преценява дали това неспазване 
представлява риск за човешкото здраве.
В случай, че такъв риск съществува, 
държавата членка трябва да вземе мерки 
за възстановяване на качеството на 
водата. При неспазване на 
параметърните стойности, 
определени за тритий и за ОИД с 
произход от човешка дейност, 
държавата членка осигурява 
незабавно провеждане на разследване, 
за да се идентифицира произходът на 
замърсяването и да се характеризира 
неговото естество, мащаб и 
дозиметрично въздействие. 
Разследването трябва да вземе 
предвид всички елементи от средата, 
които могат да бъдат засегнати, и 
всички начини на излагане на 
въздействие.  Съответната държава 
членка следи за осъществяването на 
коригиращите действия, необходими 
за възстановяването на вода, която 
съответства на параметърните 
стойности. Решенията трябва да 
отдават предпочитание на 
третирането при източника на 
замърсяването.

Or. fr

Обосновка

За разлика от естествената радиоактивност, тази с произход от човешка дейност е 
проблем, по който лесно може да се вземат мерки. Ако анализите показват 
надвишаване на параметърните стойности, очевидно е, че някъде има нещо 
неправилно, по което трябва да се вземат мерки, за да се избегнат по-сериозни 
проблеми в бъдеще. Трябва да се вземат предвид всички начини на излагане: например 
заразяване на питейната вода може да доведе до замърсяване на селскостопански 
продукти и т.н.

Изменение 35
Владко Тодоров Панайотов
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Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При неспазване на параметърните 
стойности, определени в съответствие с 
член 5, държавите членки преценяват 
дали това неспазване представлява риск 
за човешкото здраве. В случай, че такъв 
риск съществува, държавата членка
трябва да вземе мерки за 
възстановяване на качеството на водата.

2. При неспазване на параметърните 
стойности, определени в съответствие с 
член 5, държавите членки преценяват 
дали това неспазване представлява риск 
за човешкото здраве. В случай, че такъв 
риск съществува, държавата членка
взема коригиращи мерки за 
възстановяване на качеството на водата, 
като отчита местните условия.
Когато коригиращото действие е 
свързано с несъответствие с 
параметърната стойност на радон, 
препоръчва се рамка за коригиращите 
действия между 100 и 500 Bq/l. 

Or. en

Обосновка

В Европа съществува голямо разнообразие от геологически обусловена естествена 
радиоактивност. Според СЗО е по-подходящо да се измерва концентрацията на радон 
във въздуха, отколкото в питейната вода, тъй като дозата радон в питейната вода 
обикновено се приема чрез вдишване, а не чрез поглъщане. Процентът радон в 
питейната вода, който се изпуска във въздуха, зависи от местните условия и е 
вероятно да бъде силно променлив.

Изменение 36
Silvia-Adriana Ţicău

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При неспазване на параметърните 
стойности, определени в съответствие с 
член 5, държавите членки преценяват 
дали това неспазване представлява риск 
за човешкото здраве. В случай, че такъв 
риск съществува, държавата членка 

2. При неспазване на параметърните 
стойности, определени в съответствие с 
член 5, държавите членки преценяват 
дали това неспазване представлява риск 
за човешкото здраве. В случай, че такъв 
риск съществува, държавата членка 
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трябва да вземе мерки за възстановяване 
на качеството на водата.

трябва да вземе мерки за възстановяване 
на качеството на водата. Освен това 
държавата членка въвежда мерки от 
типа „замърсителят плаща“.

Or. ro

Изменение 37
Fiona Hall

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При неспазване на параметърните 
стойности, определени в съответствие с 
член 5, държавите членки преценяват 
дали това неспазване представлява риск 
за човешкото здраве. В случай, че такъв 
риск съществува, държавата членка
трябва да вземе мерки за 
възстановяване на качеството на водата.

2. При неспазване на параметърните 
стойности, определени в съответствие с 
член 5, държавите членки преценяват
незабавно дали това неспазване 
представлява риск за човешкото здраве.
В случай, че такъв риск съществува, 
държавата членка взема коригиращи
мерки за възстановяване на качеството 
на водата.

Or. en

Изменение 38
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато рискът за човешкото здраве не 
може да бъде разглеждан като 
незначителен, държавата членка 
гарантира, че потребителите биват 
уведомени.

3. Държавата членка следи 
резултатите от анализите да се 
публикуват и да се предоставят на 
разположение в интернет. Когато 
рискът за човешкото здраве не може да 
бъде разглеждан като незначителен, 
държавата членка гарантира, че 
потребителите биват незабавно 
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предупредени.

Or. fr

Обосновка

Потребителите имат право да бъдат информирани чрез леснодостъпни средства и 
трябва да бъдат предупредени веднага щом има риск за здравето.

Изменение 39
Silvia-Adriana Ţicău

Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато рискът за човешкото здраве не 
може да бъде разглеждан като 
незначителен, държавата-членка 
гарантира, че потребителите биват 
уведомени.

3. Когато рискът за човешкото здраве не 
може да бъде разглеждан като 
незначителен, държавата-членка 
гарантира, че потребителите биват 
уведомени. Държавата членка взема 
мерки с оглед на снабдяването на 
населението с незамърсена вода.

Or. ro

Изменение 40
Fiona Hall

Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато рискът за човешкото здраве не 
може да бъде разглеждан като 
незначителен, държавата членка 
гарантира, че потребителите биват 
уведомени.

3. Когато рискът за човешкото здраве не 
може да бъде разглеждан като 
незначителен, държавата членка 
гарантира, че потребителите биват 
уведомени възможно най-бързо и че 
незабавно се осигурява алтернативно 
снабдяване с вода.

Or. en



PE496.336v01-00 18/22 AM\912703BG.doc

BG

Изменение 41
Jean-Pierre Audy

Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от 
[една година след датата по член 11 -
конкретната дата да се впише от 
Службата за публикации ] . Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби.

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от 
[една година след датата по член 11 -
конкретната дата да се впише от 
Службата за публикации ] . Те 
незабавно съобщават на Комисията и на 
Европейския парламент текста на тези 
разпоредби.

Or. fr

Изменение 42
Jean-Pierre Audy

Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки съобщават на 
Комисията текстовете на основните 
разпоредби от националното право, 
приети в областта, регулирана с 
настоящата директива.

2. Държавите членки съобщават на 
Комисията и на Европейския 
парламент текстовете на основните 
разпоредби от националното право, 
приети в областта, регулирана с 
настоящата директива.

Or. fr

Изменение 43
Silvia-Adriana Ţicău
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Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Оценка

Комисията оценява настоящата 
директива най-късно до 1 януари 
2017 г. в светлината на натрупания 
опит и постигнатия напредък при 
изпълнението ѝ, като при 
необходимост направи съответни 
предложения.

Or. ro

Изменение 44
Jean-Pierre Audy

Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адресати на настоящата директива са 
държавите членки.

Адресати на настоящата директива са 
държавите членки, Европейската 
комисия и Европейският парламент.

Or. fr

Изменение 45
Jean-Pierre Audy

Приложение II – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дадена държава членка не е необходимо 
да извършва мониторинг на питейната 
вода по отношение на тритий или 
радиоактивност, за да установи общата 

Дадена държава членка не е необходимо 
да извършва мониторинг на питейната 
вода по отношение на тритий или 
радиоактивност, за да установи общата 
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индикативна доза, ако въз основа на 
други проверки тя е уверена, че нивата 
на трития и на изчислената обща 
индикативна доза са твърдо под 
параметърната стойност. Мониторингът 
на питейната вода по отношение на 
радона не се изисква, ако държавата 
членка е удовлетворена въз основа на 
друг мониторинг, че нивата на радона са 
твърдо под параметърната стойност. В 
тези случаи тя съобщава мотивите за 
своето решение на Комисията, 
включително резултатите от другите 
проверки.

индикативна доза, ако въз основа на 
други проверки тя е уверена, че нивата 
на трития и на изчислената обща 
индикативна доза са твърдо под 
параметърната стойност. Мониторингът 
на питейната вода по отношение на 
радона не се изисква, ако държавата 
членка е удовлетворена въз основа на 
друг мониторинг, че нивата на радона са 
твърдо под параметърната стойност. В 
тези случаи тя съобщава мотивите за 
своето решение на Комисията и на 
Европейския парламент, включително 
резултатите от другите проверки.

Or. fr

Изменение 46
Jean-Pierre Audy

Приложение ІI – точка 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато за да се осигури съответствие с 
настоящата директива, се използват 
резултати от програми за наблюдение 
или изследвания, различни от 
изискваните по първия параграф от 
настоящата точка, държавата членка 
съобщава мотивите за своето решение 
на Комисията, включително 
съответните резултати от тези програми 
за мониторинг или изследвания.

Когато за да се осигури съответствие с 
настоящата директива, се използват 
резултати от програми за наблюдение 
или изследвания, различни от 
изискваните по първия параграф от 
настоящата точка, държавата членка 
съобщава мотивите за своето решение 
на Комисията и на Европейския 
парламент, включително съответните 
резултати от тези програми за 
мониторинг или изследвания.

Or. fr

Изменение 47
Владко Тодоров Панайотов

Приложение III – точка 1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако сумарната алфа-активност 
надвишава 0,1 Bq/l или сумарната бета-
активност надвишава 1,0 Bq/l, се 
изисква анализ за конкретни 
радионуклиди. Радионуклидите, които 
ще се измерват, се определят от 
държавите членки, като се взема 
предвид цялата съответна информация 
за вероятните източници на 
радиоактивност. Тъй като повишени 
нива на тритий могат да покажат 
наличие на други изкуствени 
радионуклиди, тритий и сумарна алфа-
активност и сумарна бета-активност 
трябва да бъдат измервани върху една и 
съща проба.

Ако сумарната алфа-активност и бета-
активност са съответно под 0,5 Bq/l 
и 1,0 Bq/l и аналитично определената 
ОИД е по-малка от индикативната 
стойност за параметъра 0,1 mSv/год., 
не са необходими по-нататъшни 
действия. Ако сумарната алфа-
активност надвишава 0,5 Bq/l или 
сумарната бета-активност надвишава 1,0 
Bq/l, или аналитично определената 
ОИД надвишава индикативната 
стойност за параметъра 0,1 mSv/год.,
се изисква анализ за конкретни 
радионуклиди. Радионуклидите, които 
ще се измерват, се определят от 
държавите членки, като се взема 
предвид цялата съответна информация 
за вероятните източници на 
радиоактивност. Тъй като повишени 
нива на тритий могат да покажат 
наличие на други изкуствени 
радионуклиди, тритий и сумарна алфа-
активност и сумарна бета-активност 
трябва да бъдат измервани върху една и 
съща проба. Ако радиоактивността 
остане в общи линии стабилна, не 
следва да се необходими 
допълнителни проучвания.

Or. en

Обосновка

Според препоръките на СЗО не са необходими допълнителни действия, ако 
измерените концентрации на активността са под 0,5 Bq/l за сумарната алфа-
активност и 1 Bq/l за сумарната бета-активност (Насоки за качеството на 
питейната вода - 4 изд., Световна здравна организация, 2011 г.). Използването на по-
ниски прагови стойности като 0,1 Bq/l за сумарната алфа-активност ще увеличи 
случаите на скъпоструващо определяне на концентрациите на отделните 
радионуклиди.

Изменение 48
Владко Тодоров Панайотов
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Приложение III – точка 2 – таблица – ред 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Pb-210 0,2 Bq/l Pb-210 0,1 Bq/l

Or. en

Обосновка

В „Насоки за качеството на питейната вода“, 4 изд., Световна здравна организация, 
2011 г. се посочва индикативно ниво 0,1 Bq/l за полоний-210 и за олово-210.

Изменение 49
Владко Тодоров Панайотов

Приложение ІII– точка 2 – бележка под линия 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 Един милиграм (mg) природен уран
съответства на 12,3 Bq от U-238 и 
12,3 Bq от U-234. Тази таблица дава 
информация само за радиологичните 
характеристики на урана, не за неговата 
химична токсичност.

2 Един милиграм (mg) природен уран е 
източник на 12,3 Bq от U-238 и 12,3 Bq 
от U-234. Тази таблица дава 
информация само за радиологичните 
характеристики на урана, не за неговата 
химична токсичност.

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота.


