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Pozměňovací návrh 14
Fiona Hall

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Polknutí vody představuje jednu z cest 
pro vniknutí radioaktivních látek do 
lidského těla. V souladu se směrnicí Rady 
96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, 
kterou se stanoví základní bezpečnostní 
standardy na ochranu zdraví pracovníků 
a obyvatelstva před riziky vyplývajícími 
z ionizujícího záření, je zapotřebí udržet 
příspěvek činností k ozáření veškerého 
obyvatelstva tak nízký, jak lze rozumně 
dosáhnout.

(1) Polknutí vody představuje jednu z cest 
pro vniknutí radioaktivních látek do 
lidského těla. V souladu se směrnicí Rady 
96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, 
kterou se stanoví základní bezpečnostní 
standardy na ochranu zdraví pracovníků 
a obyvatelstva před riziky vyplývajícími 
z ionizujícího záření, je zapotřebí udržet 
příspěvek činností k ozáření veškerého 
obyvatelstva, s ohledem na dlouhodobá 
kumulovaná ozáření, tak nízký, jak je jen 
možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) S ohledem na význam jakosti vody 
určené k lidské spotřebě pro zdraví lidí je 
nezbytné stanovit na úrovni Společenství
normy jakosti, které plní funkci ukazatelů 
a zajišťují monitorování shody 
s uvedenými normami.

(2) S cílem zajistit vysokou úroveň 
ochrany zdraví obyvatelstva, je nezbytné 
stanovit společné normy jakosti vody 
určené k lidské spotřebě, které plní funkci 
ukazatelů, a také zajistit monitorování 
shody s uvedenými normami.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Indikační ukazatele byly již stanoveny 
v příloze I části C, která se týká 
radioaktivních látek, i v souvisejících 
ustanoveních o monitorování v příloze II 
směrnice Rady 98/83/ES ze dne 
3. listopadu 1998 o jakosti vody určené 
k lidské spotřebě. Tyto ukazatele však 
spadají do oblasti působnosti základních 
standardů vymezených v článku 30 
Smlouvy o Euratomu.

(3) Indikační ukazatele byly již stanoveny 
v příloze I části C, která se týká 
radioaktivních látek, i v souvisejících 
ustanoveních o monitorování v příloze II 
směrnice Rady 98/83/ES ze dne 
3. listopadu 1998 o jakosti vody určené 
k lidské spotřebě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Ustanovení této směrnice přijaté podle 
Smlouvy o Euratomu by měla nahradit 
ustanovení směrnice 98/83/ES, pokud jde 
o kontaminaci pitné vody radioaktivními 
látkami.

(5) Tato směrnice aktualizuje indikační 
ukazatele stanovené v příloze I části C
směrnice 98/83/ES a zavádí pravidla pro 
kontrolu přítomnosti radioaktivních látek 
v pitné vodě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V případě nedodržení některého 
ukazatele s indikační funkcí by dotčený 

(6) V případě nedodržení některého 
ukazatele s indikační funkcí dotčený 
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členský stát měl posoudit, zda uvedené 
nedodržení představuje riziko pro lidské 
zdraví, a kde je to nezbytné, podniknout 
nápravné kroky k obnovení jakosti vody.

členský stát zodpovídá za určení příčiny 
a podniknutí kroků k zajištění distribuce 
vody, která odpovídá kritériím jakosti, jak 
je definuje tato směrnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Fiona Hall

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V případě nedodržení některého 
ukazatele s indikační funkcí by dotčený 
členský stát měl posoudit, zda uvedené 
nedodržení představuje riziko pro lidské 
zdraví, a kde je to nezbytné, podniknout 
nápravné kroky k obnovení jakosti vody.

(6) V případě nedodržení některého 
ukazatele s indikační funkcí by dotčený 
členský stát měl posoudit, zda uvedené 
nedodržení představuje riziko pro lidské 
zdraví, včetně dlouhodobých rizik, a co 
nejrychleji podniknout nápravné kroky 
k obnovení jakosti vody.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Vladko Todorov Panayotov

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V případě nedodržení některého 
ukazatele s indikační funkcí by dotčený 
členský stát měl posoudit, zda uvedené 
nedodržení představuje riziko pro lidské 
zdraví, a kde je to nezbytné, podniknout 
nápravné kroky k obnovení jakosti vody.

(6) V případě nedodržení některého 
ukazatele s indikační funkcí by dotčený 
členský stát měl posoudit, zda uvedené 
nedodržení představuje riziko pro lidské 
zdraví, a kde je to nezbytné, podniknout 
nápravné kroky k obnovení jakosti vody, 
s ohledem na místní podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Úroveň radioaktivity se v Evropě v závislosti na geologických podmínkách velmi výrazně liší.
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Pozměňovací návrh 21
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Spotřebitelé by měli být o jakosti vody 
určené k lidské spotřebě dostatečně 
a náležitě informováni.

(7) Spotřebitelé by měli být o jakosti vody 
určené k lidské spotřebě dostatečně 
a náležitě informováni a je třeba je 
informovat , jakmile je to možné, 
o opatřeních, která přijaly příslušné 
orgány s cílem napravit případné snížení 
jakosti této vody.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Fiona Hall

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Spotřebitelé by měli být o jakosti vody 
určené k lidské spotřebě dostatečně 
a náležitě informováni.

(7) Spotřebitelé by měli být o jakosti vody 
určené k lidské spotřebě plně, dostatečně, 
transparentně, nestranně a náležitě 
informováni.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Fiona Hall

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Každý členský stát by měl vytvořit 
programy monitorování, aby kontroloval, 
zda voda určená k lidské spotřebě splňuje 

(9) Každý členský stát by měl vytvořit 
programy důkladného monitorování, aby 
kontroloval, zda voda určená k lidské 
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požadavky této směrnice. spotřebě splňuje požadavky této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Přírodní radioaktivitu 
a antropogenní kontaminaci je nezbytné 
řídit rozdílným způsobem a podle 
odlišných dosimetrických kritérií. Členské 
státy musí dbát, aby jaderné činnosti 
nevedly ke znečištění zdrojů pitné vody.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví požadavky na 
ochranu zdraví obyvatelstva s ohledem na 
radioaktivní látky ve vodě určené k lidské 
spotřebě. Stanoví hodnoty ukazatelů, 
četnost a metody pro monitorování 
radioaktivních látek.

Tato směrnice se týká harmonizovaných 
požadavků na jakost vody určené k lidské 
spotřebě, s cílem ochránit zdraví 
obyvatelstva před škodlivými následky 
znečištění těchto vod radioaktivními 
látkami. Stanoví hodnoty ukazatelů, 
četnost a metody pro monitorování 
radioaktivních látek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Fiona Hall
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Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije na vodu určenou 
k lidské spotřebě s výjimkou případů 
stanovených v čl. 3 odst. 1 směrnice 
98/83/ES a případů stanovených v souladu 
s čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice.

Tato směrnice se použije na vodu určenou 
k lidské spotřebě, včetně vody užívané 
v potravinářském průmyslu, s výjimkou 
případů stanovených v čl. 3 odst. 1 
směrnice 98/83/ES a případů stanovených 
v souladu s čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že radioaktivitu, narozdíl od bakterií, nelze potlačit či odstranit 
prostřednictvím léčby, měla by být voda užívaná v potravinářském průmyslu zahrnuta do 
oblasti působnosti této směrnice. 

Pozměňovací návrh 27
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 6 odst. 3 
písm. a) směrnice 96/29/Euratom, členské 
státy učiní veškerá opatření nezbytná 
k vytvoření příslušného programu 
monitorování, aby se zajistilo, že voda 
určená k lidské spotřebě vyhovuje 
hodnotám ukazatelů stanoveným v souladu 
s touto směrnicí.

Členské státy učiní veškerá opatření 
nezbytná k vytvoření příslušného programu 
monitorování, aby se zajistilo, že voda 
určená k lidské spotřebě vyhovuje 
hodnotám ukazatelů stanoveným v souladu 
s touto směrnicí.

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s legislativním usnesením Evropského parlamentu ze dne 15. února 2011 o návrhu 
nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin 
a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace 
P7_TA(2011)0055, je při vymezování a provádění všech politik a činností Unie třeba zajistit 
vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.
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Pozměňovací návrh 28
Fiona Hall

Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 6 odst. 3 
písm. a) směrnice 96/29/Euratom, členské 
státy učiní veškerá opatření nezbytná 
k vytvoření příslušného programu 
monitorování, aby se zajistilo, že voda 
určená k lidské spotřebě vyhovuje 
hodnotám ukazatelů stanoveným v souladu 
s touto směrnicí.

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 6 odst. 3 
písm. a) směrnice 96/29/Euratom, členské 
státy učiní veškerá opatření nezbytná 
k vytvoření programu důkladného 
a účinného monitorování, aby se zajistilo, 
že voda určená k lidské spotřebě vyhovuje 
hodnotám ukazatelů stanoveným v souladu 
s touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí pravidelné 
monitorování vody určené k lidské 
spotřebě v souladu s přílohou II za účelem 
kontroly toho, zda koncentrace 
radioaktivních látek nepřesahují hodnoty 
ukazatelů stanovené v souladu s článkem 5.

Členské státy zajistí pravidelné 
monitorování vody určené k lidské 
spotřebě v souladu s přílohou II za účelem 
kontroly toho, zda koncentrace 
radioaktivních látek nepřesahují hodnoty 
ukazatelů stanovené v souladu s článkem 5. 
Monitorování se provádí v rámci kontrol 
stanovených v článku 7 směrnice 
98/83/ES o jakosti vody určené k lidské 
spotřebě. Zahrnuje provádění 
referenčních analýz, které slouží ke 
stanovení obsahu radioaktivity ve vodě a 
k optimalizování analytické strategie 
a pravidelných rozborů, jež se provádí 
podle postupů určených v příloze III.

Or. fr
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Odůvodnění

Aby měly příslušné orgány všeobecný přehled (např. aby mohly zohlednit kumulativní účinky), 
je důležité nezavádět dva různé systémy kontroly vody určené k lidské spotřebě.

Pozměňovací návrh 30
Fiona Hall

Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí pravidelné 
monitorování vody určené k lidské 
spotřebě v souladu s přílohou II za účelem 
kontroly toho, zda koncentrace 
radioaktivních látek nepřesahují hodnoty 
ukazatelů stanovené v souladu s článkem 5.

Členské státy zajistí pravidelné 
monitorování vody určené k lidské 
spotřebě v souladu s přílohou II za účelem 
kontroly toho, zda koncentrace 
radioaktivních látek nepřesahují hodnoty 
ukazatelů stanovené v souladu s článkem 5. 
Tato kontrola vezme v úvahu dlouhodobá 
kumulovaná ozáření obyvatelstva.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Vladko Todorov Panayotov

Článek 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě vody stáčené do lahví nebo 
kontejnerů určených k prodeji v místě 
plnění vody do lahví nebo kontejnerů;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 32
Silvia-Adriana Ţicău
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Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby všechny 
laboratoře, ve kterých se provádějí rozbory 
vzorků vody určené k lidské spotřebě, měly 
systém řízení kvality rozborů. Zajistí, aby 
uvedený systém byl čas od času
kontrolován osobou, která je na laboratoři 
nezávislá, přičemž tuto osobu schválí pro 
tento účel příslušný orgán.

2. Členské státy zajistí, aby všechny 
laboratoře, ve kterých se provádějí rozbory 
vzorků vody určené k lidské spotřebě, měly 
systém řízení kvality rozborů. Zajistí, aby 
uvedený systém byl pravidelně
kontrolován osobou, která je na laboratoři 
nezávislá, přičemž tuto osobu schválí pro 
tento účel příslušný orgán.

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Kontroly jsou financovány v souladu 
s kapitolou VI nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze 
dne 29. dubna 2004 o úředních 
kontrolách za účelem ověření dodržování 
právních předpisů týkajících se krmiv 
a potravin a pravidel o zdraví zvířat 
a dobrých životních podmínkách zvířat1. 
V případě, že ke znečištění dojde 
v důsledku lidské činnosti, uhradí náklady 
znečišťovatel.

___________
1 Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

Or. fr

Odůvodnění

V souladu se zásadou „znečišťovatel platí“.
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Pozměňovací návrh 34
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud dojde k nedodržení hodnot 
ukazatelů stanovených v souladu 
s článkem 5, členské státy posoudí, zda 
tento nedostatek představuje riziko pro 
lidské zdraví. V případě, že vznikne riziko, 
členský stát přijme nápravná opatření 
k obnovení jakosti vody.

2. Pokud dojde k nedodržení hodnot 
ukazatelů stanovených pro radon 
a celkovou indikativní látku pocházející 
z přírodních zdrojů, příslušný členský stát
posoudí, zda tento nedostatek představuje 
riziko pro lidské zdraví. V případě, že 
vznikne riziko, členský stát přijme 
nápravná opatření k obnovení jakosti vody. 
V případě nedodržení hodnot ukazatelů 
definovaných pro tritium a indikativní 
látku pocházející z lidských činností, 
dohlédne členský stát na to, aby bylo 
neprodleně zahájeno vyšetřování s cílem 
určit zdroj znečištění a upřesnit jeho 
povahu, rozsah a dosimetrický dopad. 
Vyšetřování musí vzít v potaz všechna 
prostředí, která mohla být zasažena, 
a všechny možné způsoby expozice. 
Příslušný členský stát dohlíží na to, aby 
byla podniknuta nezbytná nápravná 
opatření, která povedou k obnovení 
jakosti vody podle definovaných hodnot 
ukazatelů. Způsoby řešení musí 
upřednostnit léčbu před zdrojem 
znečištění.

Or. fr

Odůvodnění

Radioaktivita, jejímž zdrojem je lidská činnost, je narozdíl od přírodní radioaktivity 
problémem, který lze vyřešit snadno. Pokud rozbory prokáží překročení hodnot ukazatelů, je 
zřejmé, že došlo k určitému selhání, které musí být napraveno, aby se zabránilo větším 
problémům v budoucnosti. Je třeba vzít v potaz všechny způsoby expozice: znečištění pitné 
vody může například způsobit kontaminaci zemědělských výrobků atd.
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Pozměňovací návrh 35
Vladko Todorov Panayotov

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud dojde k nedodržení hodnot 
ukazatelů stanovených v souladu s článkem 
5, členské státy posoudí, zda tento 
nedostatek představuje riziko pro lidské 
zdraví. V případě, že vznikne riziko, 
členský stát přijme nápravná opatření 
k obnovení jakosti vody.

2. Pokud dojde k nedodržení hodnot 
ukazatelů stanovených v souladu s článkem 
5, příslušný členský stát posoudí, zda tento 
nedostatek představuje riziko pro lidské 
zdraví. V případě, že vznikne riziko, 
členský stát přijme nápravná opatření 
k obnovení jakosti vody, s ohledem na 
místní podmínky. Pokud se nápravné 
opatření týká nedodržení hodnot 
ukazatele pro radon, doporučuje se pro 
nápravná opatření rozsah 100–500 Bq/l.

Or. en

Odůvodnění

Úroveň radioaktivity se v Evropě v závislosti na geologických podmínkách velmi výrazně liší. 
Podle WHO je vhodnější měřit koncentraci radonu ve vzduchu než ve vodě, protože radonu, 
který je přítomen v pitné vodě, je člověk vystaven spíše prostřednictvím vdechování než 
požitím.  Procento radonu obsaženého v pitné vodě, která byla rozptýlena do vnějšího 
ovzduší, závisí na místních podmínkách a může se výrazně lišit.

Pozměňovací návrh 36
Silvia-Adriana Ţicău

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud dojde k nedodržení hodnot 
ukazatelů stanovených v souladu s článkem 
5, členské státy posoudí, zda tento 
nedostatek představuje riziko pro lidské 
zdraví. V případě, že vznikne riziko, 
členský stát přijme nápravná opatření 
k obnovení jakosti vody.

2. Pokud dojde k nedodržení hodnot 
ukazatelů stanovených v souladu s článkem 
5, příslušný členský stát posoudí, zda tento 
nedostatek představuje riziko pro lidské 
zdraví. V případě, že vznikne riziko, 
členský stát přijme nápravná opatření 
k obnovení jakosti vody. Členský stát jinak 
použije opatření v duchu zásady 
„znečišťovatel platí“.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 37
Fiona Hall

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud dojde k nedodržení hodnot 
ukazatelů stanovených v souladu s článkem 
5, členské státy posoudí, zda tento 
nedostatek představuje riziko pro lidské 
zdraví. V případě, že vznikne riziko, 
členský stát přijme nápravná opatření 
k obnovení jakosti vody.

2. Pokud dojde k nedodržení hodnot 
ukazatelů stanovených v souladu s článkem 
5, příslušný členský stát bezodkladně
posoudí, zda tento nedostatek představuje 
riziko pro lidské zdraví. V případě, že 
vznikne riziko, členský stát přijme 
nápravná opatření k obnovení jakosti vody.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud riziko pro lidské zdraví nelze 
považovat za bezvýznamné, členský stát 
zajistí informování spotřebitelů.

3. Členský stát dohlíží, aby byly výsledky 
rozborů zveřejněny a zpřístupněny na 
internetu. Pokud riziko pro lidské zdraví 
nelze považovat za bezvýznamné, členský 
stát zajistí okamžité varování spotřebitelů.

Or. fr

Odůvodnění

Spotřebitelé mají právo získat informace snadno dostupným způsobem a musí být upozorněni, 
jakmile se vyskytne zdravotní riziko.

Pozměňovací návrh 39
Silvia-Adriana Ţicău
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Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud riziko pro lidské zdraví nelze 
považovat za bezvýznamné, členský stát 
zajistí informování spotřebitelů.

3. Pokud riziko pro lidské zdraví nelze 
považovat za bezvýznamné, členský stát 
zajistí informování spotřebitelů. Členský 
stát podnikne opatření s cílem zásobovat 
obyvatelstvo neznečištěnou vodou.

Or. ro

Pozměňovací návrh 40
Fiona Hall

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud riziko pro lidské zdraví nelze 
považovat za bezvýznamné, členský stát 
zajistí informování spotřebitelů.

3. Pokud riziko pro lidské zdraví nelze 
považovat za bezvýznamné, členský stát 
zajistí co nejrychleji informování 
spotřebitelů  a bezodkladně přijme 
opatření pro náhradní řešení zásobování
vodou.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Jean-Pierre Audy

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[jednoho roku od data uvedeného v článku 
11 – konkrétní datum vloží Úřad pro 
publikace]. Znění těchto předpisů
neprodleně sdělí Komisi.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[jednoho roku od data uvedeného v článku 
11 – konkrétní datum vloží Úřad pro 
publikace]. Znění těchto předpisů 
neprodleně sdělí Komisi a Evropskému 
parlamentu.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Jean-Pierre Audy

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

2. Členské státy sdělí Komisi 
a Evropskému parlamentu znění hlavních 
ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Silvia-Adriana Ţicău

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 a
Hodnocení

Komise posoudí tuto směrnici nejpozději 
do 1. ledna 2017, a to na základě 
získaných zkušeností a podle pokroku 
zaznamenaného v průběhu jejího 
provádění a v případě potřeby předloží 
návrhy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 44
Jean-Pierre Audy

Článek 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice je určena členským státům. Tato směrnice je určena členským státům, 
Evropské komisi a Evropskému 
parlamentu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Jean-Pierre Audy

Příloha II – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nepožaduje se, aby členský stát 
monitoroval přítomnost tritia nebo 
radioaktivity v pitné vodě za účelem 
stanovení celkové indikativní dávky, pokud 
je na základě jiného monitorování známo, 
že úrovně tritia i vypočítané celkové 
indikativní dávky leží dostatečně pod 
hodnotou ukazatele. Monitorování 
přítomnosti radonu v pitné vodě se 
nepožaduje, pokud je členskému státu na 
základě jiného monitorování známo, že 
úrovně radonu leží dostatečně pod 
hodnotou ukazatele. V těchto případech 
sdělí dotyčný stát zdůvodnění svého 
rozhodnutí Komisi, a to včetně uvedení 
výsledků jiného provedeného 
monitorování.

Nepožaduje se, aby členský stát 
monitoroval přítomnost tritia nebo 
radioaktivity v pitné vodě za účelem 
stanovení celkové indikativní dávky, pokud 
je na základě jiného monitorování známo, 
že úrovně tritia i vypočítané celkové 
indikativní dávky leží dostatečně pod 
hodnotou ukazatele. Monitorování 
přítomnosti radonu v pitné vodě se 
nepožaduje, pokud je členskému státu na 
základě jiného monitorování známo, že 
úrovně radonu leží dostatečně pod 
hodnotou ukazatele. V těchto případech 
sdělí dotyčný stát zdůvodnění svého 
rozhodnutí Komisi a Evropskému 
parlamentu, a to včetně uvedení výsledků 
jiného provedeného monitorování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Jean-Pierre Audy

Příloha II – bod 3 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se k zajištění shody s touto směrnicí Pokud se k zajištění shody s touto směrnicí 
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použijí výsledky jiných programů 
situačního monitorování nebo šetření, než 
jsou programy nebo šetření stanovené 
v prvním odstavci tohoto bodu, členské 
státy sdělí zdůvodnění svého rozhodnutí 
Komisi, včetně příslušných výsledků těchto 
monitorovacích programů nebo šetření.

použijí výsledky jiných programů 
situačního monitorování nebo šetření, než 
jsou programy nebo šetření stanovené 
v prvním odstavci tohoto bodu, členské 
státy sdělí zdůvodnění svého rozhodnutí 
Komisi a Evropskému parlamentu, včetně 
příslušných výsledků těchto 
monitorovacích programů nebo šetření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Vladko Todorov Panayotov

Příloha III – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud celková aktivita alfa přesáhne 0,1
Bq/l nebo celková aktivita beta přesáhne 
1,0 Bq/l, vyžaduje se provedení rozboru 
u zvláštních radionuklidů. Členské státy 
vymezují, které radionuklidy se mají měřit, 
a berou v úvahu všechny příslušné 
informace o pravděpodobných zdrojích 
radioaktivity. Vzhledem k tomu, že 
zvýšené úrovně tritia mohou svědčit 
o přítomnosti jiných umělých radionuklidů, 
tritium, celková aktivita alfa a celková 
aktivita beta by se měly měřit ve stejném 
vzorku.

Pokud je celková aktivita alfa nižší než 0,5 
Bq/l a celková aktivita beta nižší než 1,0 
Bq/l, a pokud je celková indikativní látka 
stanovená analytickým způsobem nižší 
než indikativní hodnota ukazatele 0,1 mSv 
ročně, nepřijímají se žádná dodatečná 
opatření. Pokud celková aktivita alfa 
přesáhne 0,5 Bq/l nebo celková aktivita 
beta přesáhne 1,0 Bq/l, nebo pokud je 
celková indikativní látka stanovená 
analytickým způsobem vyšší než 0,1 mSv 
ročně, vyžaduje se provedení rozboru 
u zvláštních radionuklidů. Členské státy 
vymezují, které radionuklidy se mají měřit, 
a berou v úvahu všechny příslušné 
informace o pravděpodobných zdrojích 
radioaktivity. Vzhledem k tomu, že 
zvýšené úrovně tritia mohou svědčit 
o přítomnosti jiných umělých radionuklidů, 
tritium, celková aktivita alfa a celková 
aktivita beta by se měly měřit ve stejném 
vzorku. Pokud aktivita zůstává naprosto 
stabilní, není nezbytné přistoupit 
k důkladnějšímu vyšetřování.

Or. en
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Odůvodnění

Podle WHO (Pokyny WHO týkající se jakosti pitné vody, čtvrté vydání 2011) se nepřijímají 
žádná dodatečná opatření, pokud jsou koncentrace naměřených aktivit nižší než úrovně 
screeningu vzorků 0,5 Bq/l pro celkovou aktivitu alfa a 1,0 Bq/l pro celkovou aktivitu beta. 
Užití nižších prahových hodnot než 0,1 Bq/l pro celkovou aktivitu alfa zvýší dopad, pokud jde 
o  nákladné určování koncentrace radionuklidů.

Pozměňovací návrh 48
Vladko Todorov Panayotov

Příloha III – bod 2 – tabulka – řádek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Směrnice týkající se jakosti pitné vody WHO (čtvrté vydání 2011) doporučují úroveň 0,1 Bq/l 
pro polonium-210 a pro olovo-210.

Pozměňovací návrh 49
Vladko Todorov Panayotov

Příloha II – bod 2 – poznámka pod čarou 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 Jeden miligram (mg) přírodního uranu 
obsahuje 12,3 Bq U-238 a 12,3 Bq U-234. 
Tato tabulka počítá pouze s radiologickými 
vlastnostmi uranu, ne s jeho chemickou 
toxicitou.

2 Jeden miligram (mg) přírodního uranu je 
zdrojem 12,3 Bq U-238 a 12,3 Bq U-234. 
Tato tabulka počítá pouze s radiologickými 
vlastnostmi uranu, ne s jeho chemickou 
toxicitou.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se předkládá pro účely vyjasnění.
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