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Τροπολογία 14
Fiona Hall

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η κατάποση νερού συγκαταλέγεται 
στις οδούς εισαγωγής ραδιενεργών ουσιών 
στο ανθρώπινο σώμα. Σύμφωνα με την 
οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, 
της 31ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό 
των βασικών κανόνων ασφάλειας για την 
προστασία της υγείας των εργαζομένων 
και του πληθυσμού από τους κινδύνους 
που προκύπτουν από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες, η συμβολή των πρακτικών 
που συνεπάγονται κίνδυνο από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες στην έκθεση του πληθυσμού 
στο σύνολό του πρέπει να διατηρείται στο 
χαμηλότερο επίπεδο που είναι εύλογα 
εφικτό.

(1) Η κατάποση νερού συγκαταλέγεται 
στις οδούς εισαγωγής ραδιενεργών ουσιών 
στο ανθρώπινο σώμα. Σύμφωνα με την 
οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, 
της 31ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό 
των βασικών κανόνων ασφάλειας για την 
προστασία της υγείας των εργαζομένων 
και του πληθυσμού από τους κινδύνους 
που προκύπτουν από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες, η συμβολή των πρακτικών 
που συνεπάγονται κίνδυνο από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες στην έκθεση του πληθυσμού 
στο σύνολό του, λαμβανομένης υπόψη της 
επί μακρόν σωρευτικής έκθεσης, πρέπει 
να διατηρείται στο χαμηλότερο δυνατό
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 15
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Λόγω της σημασίας την οποία έχει για 
την ανθρώπινη υγεία η ποιότητα του 
νερού που προορίζεται για ανθρώπινη 

(2) Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
πληθυσμού, επιβάλλεται να θεσπιστούν 
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κατανάλωση, επιβάλλεται να θεσπιστούν 
σε κοινοτικό επίπεδο ποιοτικά πρότυπα
που να λειτουργούν ως δείκτες και να 
προβλεφθεί η παρακολούθηση της 
τήρησης των προτύπων αυτών.

κοινά πρότυπα για την ποιότητα του 
νερού που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, τα οποία θα λειτουργούν ως 
δείκτες, και να προβλεφθεί η 
παρακολούθηση της τήρησης των 
προτύπων αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 16
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, περιλαμβάνει ήδη 
ενδεικτικές παραμέτρους για τις 
ραδιενεργές ουσίες στο παράρτημα Ι μέρος 
Γ, καθώς και τις σχετικές διατάξεις για την 
παρακολούθηση στο παράρτημα ΙΙ. 
Ωστόσο, οι παράμετροι αυτές εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των βασικών 
κανόνων που ορίζονται στο άρθρο 30 της 
συνθήκης Ευρατόμ.

(3) Η οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, περιλαμβάνει ήδη 
ενδεικτικές παραμέτρους για τις 
ραδιενεργές ουσίες στο παράρτημα Ι μέρος 
Γ, καθώς και τις σχετικές διατάξεις για την 
παρακολούθηση στο παράρτημα ΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 17
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, η 
οποία εκδίδεται βάσει της συνθήκης 

(5) Με την παρούσα οδηγία 
επικαιροποιούνται οι ενδεικτικές 
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Ευρατόμ, θα πρέπει να αντικαταστήσουν 
τις διατάξεις της οδηγίας 98/83/EΚ που 
αφορούν τη μόλυνση του πόσιμου νερού 
από ραδιενέργεια.

παράμετροι που προβλέπονται στο 
παράρτημα Ι, μέρος Γ, της οδηγίας 
98/83/ΕΚ και θεσπίζονται κανόνες 
σχετικά με τον έλεγχο της παρουσίας 
ραδιενεργών ουσιών στο πόσιμο νερό.

Or. fr

Τροπολογία 18
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Σε περίπτωση μη τήρησης παραμέτρου 
που λειτουργεί ως δείκτης, το οικείο 
κράτος μέλος θα πρέπει να εκτιμά αν η εν 
λόγω μη τήρηση εκθέτει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία και, εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο, να λαμβάνει διορθωτικά 
μέτρα για την αποκατάσταση της 
ποιότητας του νερού.

(6) Σε περίπτωση μη τήρησης παραμέτρου 
που λειτουργεί ως δείκτης, το οικείο 
κράτος μέλος οφείλει να εντοπίσει τα 
αίτιά της και να αναλάβει δράση 
προκειμένου να διασφαλίσει τη διανομή 
ύδατος σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 19
Fiona Hall

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Σε περίπτωση μη τήρησης παραμέτρου 
που λειτουργεί ως δείκτης, το οικείο 
κράτος μέλος θα πρέπει να εκτιμά αν η εν 
λόγω μη τήρηση εκθέτει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία και, εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο, να λαμβάνει διορθωτικά 
μέτρα για την αποκατάσταση της 
ποιότητας του νερού.

(6) Σε περίπτωση μη τήρησης παραμέτρου 
που λειτουργεί ως δείκτης, το οικείο 
κράτος μέλος θα πρέπει να εκτιμά αν η εν 
λόγω μη τήρηση εκθέτει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία, μεταξύ άλλων σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, και να 
λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για την 
αποκατάσταση της ποιότητας του νερού το 
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ταχύτερο δυνατό.

Or. en

Τροπολογία 20
Vladko Todorov Panayotov

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Σε περίπτωση μη τήρησης παραμέτρου 
που λειτουργεί ως δείκτης, το οικείο 
κράτος μέλος θα πρέπει να εκτιμά αν η εν 
λόγω μη τήρηση εκθέτει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία και, εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο, να λαμβάνει διορθωτικά 
μέτρα για την αποκατάσταση της 
ποιότητας του νερού.

(6) Σε περίπτωση μη τήρησης παραμέτρου 
που λειτουργεί ως δείκτης, το οικείο 
κράτος μέλος θα πρέπει να εκτιμά αν η εν 
λόγω μη τήρηση εκθέτει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία και, εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο, να λαμβάνει διορθωτικά 
μέτρα για την αποκατάσταση της 
ποιότητας του νερού λαμβάνοντας υπόψη 
τις τοπικές συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μια ευρεία, γεωλογικά προκαθορισμένη μεταβλητότητα όσον αφορά τα φυσικά επίπεδα 
ραδιενέργειας στην Ευρώπη.

Τροπολογία 21
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
ενημερώνονται, επαρκώς και με τον 
κατάλληλο τρόπο, σχετικά με την ποιότητα 
του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση.

(7) Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
ενημερώνονται, επαρκώς και με τον 
κατάλληλο τρόπο, σχετικά με την ποιότητα 
του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση και να ειδοποιούνται το 
συντομότερο δυνατόν για τα μέτρα που 
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έχουν λάβει οι αρμόδιες αρχές με σκοπό 
να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη 
υποβάθμιση της ποιότητας του νερού.

Or. fr

Τροπολογία 22
Fiona Hall

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
ενημερώνονται, επαρκώς και με τον 
κατάλληλο τρόπο, σχετικά με την ποιότητα 
του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση.

(7) Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
ενημερώνονται με διαφάνεια, 
αμεροληψία, πλήρως και με τον 
κατάλληλο τρόπο, σχετικά με την ποιότητα 
του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση.

Or. en

Τροπολογία 23
Fiona Hall

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν προγράμματα παρακολούθησης 
για να ελέγχουν αν το νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

(9) Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν αυστηρά προγράμματα 
παρακολούθησης για να ελέγχουν αν το 
νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 24
Michèle Rivasi
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Απαιτείται διαφορετική διαχείριση 
της φυσικής ραδιενέργειας και των 
ανθρωπογενών μολύνσεων, επί τη βάσει 
ξεχωριστών δοσιμετρικών κριτηρίων. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε οι 
πυρηνικές δραστηριότητες να μην 
προκαλούν τη μόλυνση των πηγών 
πόσιμου νερού.

Or. fr

Τροπολογία 25
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία επιβάλλει απαιτήσεις 
προστασίας της υγείας του πληθυσμού 
από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται 
στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και 
προβλέπει παραμετρικές τιμές, συχνότητες 
και μεθόδους για την παρακολούθηση των 
ραδιενεργών ουσιών.

Η παρούσα οδηγία αφορά απαιτήσεις για 
την ποιότητα του νερού που προορίζεται 
για ανθρώπινη κατανάλωση, με σκοπό 
την προστασία της υγείας του πληθυσμού 
από τις δυσμενείς επιπτώσεις της 
μόλυνσης του νερού από ραδιενεργές 
ουσίες και προβλέπει παραμετρικές τιμές, 
συχνότητες και μεθόδους για την 
παρακολούθηση των ραδιενεργών ουσιών.

Or. fr

Τροπολογία 26
Fiona Hall

Άρθρο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο νερό 
που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, με τις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 3 της οδηγίας 98/83/ΕΟΚ και 
εκείνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο νερό 
που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένου του 
νερού που χρησιμοποιείται στη 
βιομηχανία ειδών διατροφής, με τις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 3 της οδηγίας 
98/83/ΕΟΚ και εκείνες που θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου 
άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η ραδιενέργεια δεν μπορεί να μειωθεί ή να απομακρυνθεί μέσω επεξεργασίας 
όπως τα βακτήρια, το νερό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ειδών διατροφής πρέπει να 
συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 27
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) της 
οδηγίας 96/29/Ευρατόμ, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
κατάρτιση κατάλληλου προγράμματος 
παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλίσουν 
ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
συμμορφώνεται με τις παραμετρικές τιμές 
που καθορίζονται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την κατάρτιση 
κατάλληλου προγράμματος 
παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλίσουν 
ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
συμμορφώνεται με τις παραμετρικές τιμές 
που καθορίζονται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου της 15.2.2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα 
και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από 
ακτινοβολίες (P7_TA(2011)0055), πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας κατά τη θέσπιση και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και των δράσεων 
της Ένωσης.

Τροπολογία 28
Fiona Hall

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) της 
οδηγίας 96/29/Ευρατόμ, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
κατάρτιση κατάλληλου προγράμματος 
παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλίσουν 
ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
συμμορφώνεται με τις παραμετρικές τιμές 
που καθορίζονται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) της 
οδηγίας 96/29/Ευρατόμ, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
κατάρτιση αυστηρού και 
αποτελεσματικού προγράμματος 
παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλίσουν 
ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
συμμορφώνεται με τις παραμετρικές τιμές 
που καθορίζονται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 29
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τακτική 
παρακολούθηση της ποιότητας του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ, ώστε να εξακριβώνουν ότι 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τακτική 
παρακολούθηση της ποιότητας του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ, ώστε να εξακριβώνουν ότι 
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οι συγκεντρώσεις ραδιενεργών ουσιών δεν 
υπερβαίνουν τις παραμετρικές τιμές που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5.

οι συγκεντρώσεις ραδιενεργών ουσιών δεν 
υπερβαίνουν τις παραμετρικές τιμές που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5. Ο 
έλεγχος πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
των ελέγχων που καθορίζονται στο 
άρθρο 7 της οδηγίας 98/83/ΕΚ σχετικά με 
την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης. Περιλαμβάνει αναλύσεις 
που λειτουργούν ως αναφορά με σκοπό 
τον χαρακτηρισμό του ραδιολογικού 
περιεχομένου του νερού και τη 
βελτιστοποίηση της αναλυτικής 
στρατηγικής και των περιοδικών 
αναλύσεων που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις μεθόδους του 
παραρτήματος ΙΙΙ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να μπορούν οι αρχές να έχουν μια γενική εικόνα (για να μπορούν, παραδείγματος χάριν, να 
λαμβάνουν υπόψη τα σωρευτικά αποτελέσματα), είναι σημαντικό να μην εφαρμόζονται δύο 
διαφορετικά συστήματα για τον έλεγχο του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τροπολογία 30
Fiona Hall

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τακτική 
παρακολούθηση της ποιότητας του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ, ώστε να εξακριβώνουν ότι 
οι συγκεντρώσεις ραδιενεργών ουσιών δεν 
υπερβαίνουν τις παραμετρικές τιμές που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τακτική 
παρακολούθηση της ποιότητας του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ, ώστε να εξακριβώνουν ότι 
οι συγκεντρώσεις ραδιενεργών ουσιών δεν 
υπερβαίνουν τις παραμετρικές τιμές που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5. Στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης θα 
λαμβάνεται υπόψη η επί μακρόν 
σωρευτική έκθεση του πληθυσμού.

Or. en
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Τροπολογία 31
Vladko Todorov Panayotov

Άρθρο 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή 
δοχεία προς πώληση, στο σημείο 
τοποθέτησης του νερού στις φιάλες ή τα 
δοχεία.

γ) για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή 
δοχεία προς πώληση, στο σημείο 
τοποθέτησης του νερού στις φιάλες ή 
δοχεία·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορθογραφική διόρθωση

Τροπολογία 32
Silvia-Adriana Ţicău

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαστήριο στο οποίο υποβάλλονται σε 
ανάλυση δείγματα νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης διαθέτει σύστημα 
αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου και ότι το 
σύστημα αυτό ελέγχεται κατά διαστήματα
από ανεξάρτητο ελεγκτή, τον οποίο έχει 
εγκρίνει η αρμόδια αρχή προς τον σκοπό 
αυτό.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαστήριο στο οποίο υποβάλλονται σε 
ανάλυση δείγματα νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης διαθέτει σύστημα 
αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου και ότι το 
σύστημα αυτό ελέγχεται περιοδικά από 
ανεξάρτητο ελεγκτή, τον οποίο έχει 
εγκρίνει η αρμόδια αρχή προς τον σκοπό 
αυτό.

Or. ro

Τροπολογία 33
Michèle Rivasi
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η χρηματοδότηση των ελέγχων 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
κεφάλαιο VI του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια 
επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης 
προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και 
τροφίμων και προς τους κανόνες για την 
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων1. 
Σε περίπτωση ρύπανσης από ανθρώπινες 
δραστηριότητες, τα έξοδα βαραίνουν τον 
ρυπαίνοντα.

___________
1 ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τροπολογία 34
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση παράλειψης τήρησης των 
παραμετρικών τιμών που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5, το οικείο κράτος 
μέλος εκτιμά αν η παράλειψη αυτή εκθέτει 
σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Εάν 
υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, το κράτος μέλος 

2. Σε περίπτωση παράλειψης τήρησης των 
παραμετρικών τιμών που καθορίζονται για 
το ραδόνιο και την ΟΕΔ που προέρχεται 
από φυσικές πηγές, το οικείο κράτος 
μέλος εκτιμά αν η παράλειψη αυτή εκθέτει 
σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Εάν 
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λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για την 
αποκατάσταση της ποιότητας του νερού.

υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, το κράτος μέλος 
λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για την 
αποκατάσταση της ποιότητας του νερού. 
Σε περίπτωση παράλειψης τήρησης των 
παραμετρικών τιμών που καθορίζονται 
για το τρίτιο και την ΟΕΔ που προέρχεται 
από ανθρώπινες δραστηριότητες, το 
κράτος μέλος οφείλει να προβαίνει στην 
άμεση διεξαγωγή έρευνας ούτως ώστε να 
εντοπίζεται η πηγή της ρύπανσης και να 
χαρακτηρίζεται το είδος, το μέγεθος και 
οι δοσιμετρικές επιπτώσεις της εν λόγω 
ρύπανσης. Κατά την έρευνα πρέπει να 
εξετάζονται όλες οι περιοχές που 
ενδέχεται να επηρεαστούν καθώς και το 
σύνολο των οδών έκθεσης. Το οικείο 
κράτος μέλος μεριμνά για την εφαρμογή 
των διορθωτικών δράσεων που 
απαιτούνται με σκοπό την αποκατάσταση 
του νερού σύμφωνα με τις παραμετρικές 
τιμές. Οι λύσεις πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται κατά 
προτεραιότητα στην πηγή της ρύπανσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με τη φυσική ραδιενέργεια, η ραδιενέργεια που προέρχεται από ανθρώπινες 
δραστηριότητες μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο εύκολα. Εάν σύμφωνα με τις αναλύσεις 
διαπιστωθεί υπέρβαση των παραμετρικών τιμών, είναι προφανές ότι υπάρχει κάποια 
δυσλειτουργία, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε να αποφευχθούν πιο σοβαρά 
προβλήματα στο μέλλον. Πρέπει να εξετάζονται όλες οι οδοί έκθεσης: παραδείγματος χάριν, η 
μόλυνση του πόσιμου νερού θα μπορούσε να επιφέρει τη μόλυνση των γεωργικών προϊόντων 
κ.λπ.

Τροπολογία 35
Vladko Todorov Panayotov

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση παράλειψης τήρησης των 
παραμετρικών τιμών που καθορίζονται 

2. Σε περίπτωση παράλειψης τήρησης των 
παραμετρικών τιμών που καθορίζονται 
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σύμφωνα με το άρθρο 5, το οικείο κράτος 
μέλος εκτιμά αν η παράλειψη αυτή εκθέτει 
σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Εάν 
υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, το κράτος μέλος 
λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για την 
αποκατάσταση της ποιότητας του νερού.

σύμφωνα με το άρθρο 5, το οικείο κράτος
μέλος εκτιμά αν η παράλειψη αυτή εκθέτει 
σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Εάν 
υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, το κράτος μέλος 
λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για την 
αποκατάσταση της ποιότητας του νερού 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές 
συνθήκες. Όταν τα διορθωτικά μέτρα 
αφορούν τη μη συμμόρφωση με την 
παραμετρική τιμή που ισχύει για το 
ραδόνιο, συνιστάται η θέσπιση ενός 
πλαισίου για διορθωτικά μέτρα με τις 
τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 100 και 
500 Bq/l (μπεκερέλ ανά λίτρο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μια ευρεία, γεωλογικά προκαθορισμένη μεταβλητότητα όσον αφορά τα φυσικά επίπεδα 
ραδιενέργειας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, κρίνεται πιο σκόπιμη η μέτρηση της 
συγκέντρωσης του ραδονίου στον αέρα παρά στο πόσιμο νερό, δεδομένου ότι η ποσότητα 
ραδονίου που περιέχεται στο πόσιμο νερό λαμβάνεται συνήθως μέσω της εισπνοής και όχι μέσω 
της κατάποσης. Το ποσοστό ραδονίου που περιέχεται στο πόσιμο νερό και απελευθερώνεται 
στον αέρα εσωτερικών χώρων εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες και μπορεί να λάβει 
διάφορες τιμές.

Τροπολογία 36
Silvia-Adriana Ţicău

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση παράλειψης τήρησης των 
παραμετρικών τιμών που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5, το οικείο κράτος 
μέλος εκτιμά αν η παράλειψη αυτή εκθέτει 
σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Εάν 
υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, το κράτος μέλος 
λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για την 
αποκατάσταση της ποιότητας του νερού.

2. Σε περίπτωση παράλειψης τήρησης των 
παραμετρικών τιμών που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5, το οικείο κράτος 
μέλος εκτιμά αν η παράλειψη αυτή εκθέτει 
σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Εάν 
υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, το κράτος μέλος 
λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για την 
αποκατάσταση της ποιότητας του νερού. 
Επιπλέον, το κράτος μέλος θεσπίζει 
μέτρα με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει».
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Or. ro

Τροπολογία 37
Fiona Hall

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση παράλειψης τήρησης των 
παραμετρικών τιμών που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5, το οικείο κράτος 
μέλος εκτιμά αν η παράλειψη αυτή εκθέτει 
σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Εάν 
υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, το κράτος μέλος 
λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για την 
αποκατάσταση της ποιότητας του νερού.

2. Σε περίπτωση παράλειψης τήρησης των 
παραμετρικών τιμών που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5, το οικείο κράτος 
μέλος εκτιμά αμέσως αν η παράλειψη 
αυτή εκθέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη 
υγεία. Εάν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, το 
κράτος μέλος λαμβάνει διορθωτικά μέτρα 
για την αποκατάσταση της ποιότητας του 
νερού.

Or. en

Τροπολογία 38
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον ο κίνδυνος για την ανθρώπινη 
υγεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ασήμαντος, 
το κράτος μέλος εξασφαλίζει την 
ειδοποίηση των καταναλωτών.

3. Το οικείο κράτος μέλος μεριμνά για τη 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων των 
αναλύσεων και για τη διαθεσιμότητά τους 
στο διαδίκτυο. Εφόσον ο κίνδυνος για την 
ανθρώπινη υγεία δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ασήμαντος, το κράτος μέλος εξασφαλίζει 
την άμεση ειδοποίηση των καταναλωτών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται από ευκόλως προσβάσιμα μέσα και, σε 
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περίπτωση που υφίσταται κίνδυνος για την υγεία, πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως.

Τροπολογία 39
Silvia-Adriana Ţicău

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον ο κίνδυνος για την ανθρώπινη 
υγεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ασήμαντος, 
το κράτος μέλος εξασφαλίζει την 
ειδοποίηση των καταναλωτών.

3. Εφόσον ο κίνδυνος για την ανθρώπινη 
υγεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ασήμαντος, 
το κράτος μέλος εξασφαλίζει την 
ειδοποίηση των καταναλωτών. Το κράτος 
μέλος λαμβάνει μέτρα με σκοπό τον 
ανεφοδιασμό του πληθυσμού σε μη 
μολυσμένο νερό.

Or. ro

Τροπολογία 40
Fiona Hall

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον ο κίνδυνος για την ανθρώπινη 
υγεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ασήμαντος, 
το κράτος μέλος εξασφαλίζει την 
ειδοποίηση των καταναλωτών.

3. Εφόσον ο κίνδυνος για την ανθρώπινη 
υγεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ασήμαντος, 
το κράτος μέλος εξασφαλίζει την 
ειδοποίηση των καταναλωτών το 
συντομότερο δυνατό και παρέχει δίχως 
καθυστέρηση εναλλακτικούς τρόπους 
ύδρευσης.

Or. en

Τροπολογία 41
Jean-Pierre Audy
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Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ της 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο [ένα έτος μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 11-
η ακριβής ημερομηνία θα προστεθεί από 
την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ της 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο [ένα έτος μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 11-
η ακριβής ημερομηνία θα προστεθεί από 
την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή και 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το κείμενο 
των εν λόγω διατάξεων.

Or. fr

Τροπολογία 42
Jean-Pierre Audy

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή τα κείμενα των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 43
Silvia-Adriana Ţicău

Άρθρο 10 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Αξιολόγηση

Η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση της 
παρούσας οδηγίας, το αργότερο έως την 
1η Ιανουαρίου 2017, με βάση την 
κτηθείσα πείρα και την πρόοδο που 
σημειώθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής 
της και, ανάλογα με την περίπτωση, θα 
εκδώσει προτάσεις.

Or. ro

Τροπολογία 44
Jean-Pierre Audy

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 
μέλη.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 
μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 45
Jean-Pierre Audy

Παράρτημα II – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 
παρακολουθούν το πόσιμο νερό ως προς το 
τρίτιο ή τη ραδιενέργεια για τον 
προσδιορισμό της ολικής ενδεικτικής 
δόσης, εάν έχουν πειστεί, βάσει των 
αποτελεσμάτων άλλης παρακολούθησης, 

Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 
παρακολουθούν το πόσιμο νερό ως προς το 
τρίτιο ή τη ραδιενέργεια για τον 
προσδιορισμό της ολικής ενδεικτικής 
δόσης, εάν έχουν πειστεί, βάσει των 
αποτελεσμάτων άλλης παρακολούθησης, 
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ότι τα επίπεδα τόσο του τριτίου, όσο και 
της υπολογιζόμενης ολικής ενδεικτικής 
δόσης είναι πολύ χαμηλότερα από την 
παραμετρική τιμή. Το πόσιμο νερό δεν 
είναι υποχρεωτικό να παρακολουθείται ως 
προς το ραδόνιο, εάν τα κράτη μέλη έχουν 
πειστεί, βάσει των αποτελεσμάτων άλλης 
παρακολούθησης, ότι τα επίπεδα του 
ραδονίου είναι πολύ χαμηλότερα από την 
παραμετρική τιμή. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, ανακοινώνουν στην Επιτροπή 
τους λόγους για τους οποίους έλαβαν τη 
σχετική απόφασή τους, καθώς και τα 
αποτελέσματα της άλλης 
παρακολούθησης.

ότι τα επίπεδα τόσο του τριτίου, όσο και 
της υπολογιζόμενης ολικής ενδεικτικής 
δόσης είναι πολύ χαμηλότερα από την 
παραμετρική τιμή. Το πόσιμο νερό δεν 
είναι υποχρεωτικό να παρακολουθείται ως 
προς το ραδόνιο, εάν τα κράτη μέλη έχουν 
πειστεί, βάσει των αποτελεσμάτων άλλης 
παρακολούθησης, ότι τα επίπεδα του 
ραδονίου είναι πολύ χαμηλότερα από την 
παραμετρική τιμή. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, ανακοινώνουν στην Επιτροπή 
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους 
λόγους για τους οποίους έλαβαν τη σχετική 
απόφασή τους, καθώς και τα 
αποτελέσματα της άλλης 
παρακολούθησης.

Or. fr

Τροπολογία 46
Jean-Pierre Audy

Παράρτημα II – σημείο 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που, αντί των 
απαιτούμενων, χρησιμοποιούνται τα 
αποτελέσματα άλλων προγραμμάτων 
επιτήρησης ή ερευνών για να διασφαλιστεί 
η συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, 
όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του 
παρόντος σημείου, τα κράτη μέλη 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή τους λόγους 
για τους οποίους έλαβαν τη σχετική 
απόφασή τους, καθώς και τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα των εν λόγω προγραμμάτων 
παρακολούθησης ή ερευνών.

Στις περιπτώσεις που, αντί των 
απαιτούμενων, χρησιμοποιούνται τα 
αποτελέσματα άλλων προγραμμάτων 
επιτήρησης ή ερευνών για να διασφαλιστεί 
η συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, 
όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του 
παρόντος σημείου, τα κράτη μέλη 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους λόγους για 
τους οποίους έλαβαν τη σχετική απόφασή 
τους, καθώς και τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα των εν λόγω προγραμμάτων 
παρακολούθησης ή ερευνών.

Or. fr
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Τροπολογία 47
Vladko Todorov Panayotov

Παράρτημα III – σημείο 1 –παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η ολική ακτινοβολία α υπερβαίνει το 
0,1 Bq/l ή η ολική ακτινοβολία β 
υπερβαίνει το 1,0 Bq/l, επιβάλλεται 
ανάλυση για συγκεκριμένα 
ραδιονουκλίδια. Τα προς μέτρηση 
ραδιονουκλίδια καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη, λαμβανομένων υπόψη όλων των 
κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τις 
πιθανές πηγές ραδιενέργειας. Δεδομένου 
ότι υψηλά επίπεδα τριτίου ενδέχεται να 
αποτελούν ένδειξη της παρουσίας άλλων 
τεχνητών ραδιονουκλιδίων, το τρίτιο, η 
ολική ακτινοβολία α και η ολική 
ακτινοβολία β θα πρέπει να μετρώνται στο 
ίδιο δείγμα.

Εάν η ολική ακτινοβολία α και η ολική 
ακτινοβολία β είναι μικρότερες του
0,5 Bq/l και του 1,0 Bq/l αντίστοιχα και η 
ΟΕΔ που έχει προσδιοριστεί με την 
αναλυτική μέθοδο είναι χαμηλότερη από 
την ενδεικτική παραμετρική τιμή του 
0,1 mSv/έτος, δεν απαιτείται η ανάληψη 
περαιτέρω δράσης. Εάν η ολική 
ακτινοβολία α υπερβαίνει το 0,5 Bq/l ή η 
ολική ακτινοβολία β υπερβαίνει το 
1,0 Bq/l, ή η ΟΕΔ που έχει προσδιοριστεί 
με την αναλυτική μέθοδο υπερβαίνει το 
0,1 mSv/έτος, επιβάλλεται ανάλυση για 
συγκεκριμένα ραδιονουκλίδια. Τα προς 
μέτρηση ραδιονουκλίδια καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη 
όλων των κατάλληλων πληροφοριών 
σχετικά με τις πιθανές πηγές 
ραδιενέργειας. Δεδομένου ότι υψηλά 
επίπεδα τριτίου ενδέχεται να αποτελούν
ένδειξη της παρουσίας άλλων τεχνητών 
ραδιονουκλιδίων, το τρίτιο, η ολική 
ακτινοβολία α και η ολική ακτινοβολία β 
θα πρέπει να μετρώνται στο ίδιο δείγμα. Αν 
η ραδιενέργεια παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό σταθερή, δεν απαιτούνται 
περαιτέρω έρευνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (Κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του πόσιμου νερού - 4η 
έκδοση, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2011), δεν απαιτείται περαιτέρω δράση αν οι 
μετρούμενες συγκεντρώσεις ραδιενέργειας είναι χαμηλότερες από το επίπεδο του 0.5 Bq/l για 
την ολική ακτινοβολία α και χαμηλότερες του 1 Bq/l για την ολική ακτινοβολία β. Η χρήση 
χαμηλότερων κατώτατων τιμών, για παράδειγμα η υιοθέτηση της τιμής του 0,1 Bq/l για την 
ολική ακτινοβολία α, θα αυξήσει τη συχνότητα εφαρμογής της ιδιαίτερα δαπανηρής διαδικασίας 
προσδιορισμού των συγκεντρώσεων μεμονωμένων ραδιονουκλιδίων.
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Τροπολογία 48
Vladko Todorov Panayotov

Παράρτημα ΙΙΙβ – σημείο 2 – πίνακας – γραμμή 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Pb-210 0.2 Bq/l Pb-210 0,1 Bq/l

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για την ποιότητα του πόσιμου νερού (4η έκδοση, 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2011) για το πολώνιο-210 και τον μόλυβδο-210 συνιστάται η 
τιμή 0,1 Bq/l (μπεκερέλ ανά λίτρο).

Τροπολογία 49
Vladko Todorov Panayotov

Παράρτημα III – σημείο 2 – υποσημείωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα χιλιοστόγραμμο (mg) φυσικού 
ουρανίου περιέχει 12,3 Bq U-238 και 12,3 
Bq U-234. Ο παρών πίνακας αναφέρεται 
αποκλειστικά στις ραδιολογικές ιδιότητες 
του ουρανίου και όχι στη χημική του 
τοξικότητα.

Ένα χιλιοστόγραμμο (mg) φυσικού 
ουρανίου μπορεί να απελευθερώσει 
12,3 Bq U-238 και 12,3 Bq U-234. Ο 
παρών πίνακας αναφέρεται αποκλειστικά 
στις ραδιολογικές ιδιότητες του ουρανίου 
και όχι στη χημική του τοξικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας


