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Tarkistus 14
Fiona Hall

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ihmiskehoon pääsee radioaktiivisia 
aineita muun muassa juomaveden mukana. 
Perusnormien vahvistamisesta 
työntekijöiden ja väestön terveyden 
suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä 
aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä 
toukokuuta 1996 annetussa neuvoston 
direktiivissä N:o 96/29/Euratom säädetään, 
että eri toimintojen osuudet koko väestön 
säteilyaltistuksessa on pidettävä niin 
vähäisinä kuin käytännössä on 
mahdollista.

(1) Ihmiskehoon pääsee radioaktiivisia 
aineita muun muassa juomaveden mukana. 
Perusnormien vahvistamisesta 
työntekijöiden ja väestön terveyden 
suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä 
aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä 
toukokuuta 1996 annetussa neuvoston 
direktiivissä N:o 96/29/Euratom säädetään, 
että eri toimintojen osuudet koko väestön 
säteilyaltistuksessa ottaen huomioon 
pitkän aikavälin kumulatiivinen altistus
on pidettävä niin vähäisinä kuin on 
mahdollista.

Or. en

Tarkistus 15
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska juomaveden laatu on tärkeä 
ihmisten terveydelle, on tarpeen vahvistaa 
yhteisön tasolla indikaattorina käytettävät 
laatuvaatimukset ja säätää niiden 
noudattamisen seurannasta.

(2) Väestön terveyden korkeatasoisen 
suojelun varmistamiseksi on tarpeen 
vahvistaa juomavedeksi tarkoitetun veden 
laatua koskevat yhteiset indikaattorina 
käytettävät vaatimukset sekä säätää niiden 
noudattamisen seurannasta.

Or. fr
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Tarkistus 16
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Radioaktiivisia aineita koskevat 
osoitinmuuttujat on jo vahvistettu ihmisten 
käyttöön tarkoitetun veden laadusta 
3 päivänä marraskuuta 1998 annetun 
neuvoston direktiivin 98/83/EY liitteessä I 
olevassa C osassa ja niihin liittyvät 
valvontasäännökset mainitun direktiivin 
liitteessä II. Nämä muuttujat kuuluvat 
kuitenkin Euratomin 
perustamissopimuksen 30 artiklassa 
määriteltyjen perusnormien 
soveltamisalaan.

(3) Radioaktiivisia aineita koskevat 
osoitinmuuttujat on jo vahvistettu ihmisten 
käyttöön tarkoitetun veden laadusta 
3 päivänä marraskuuta 1998 annetun 
neuvoston direktiivin 98/83/EY liitteessä I 
olevassa C osassa ja niihin liittyvät 
valvontasäännökset mainitun direktiivin 
liitteessä II.

Or. fr

Tarkistus 17
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla annettavan 
direktiivin säännösten olisi syrjäytettävä 
ne direktiivin 98/83/EY säännökset, jotka 
koskevat radioaktiivisten aineiden 
aiheuttamaa juomaveden saastumista.

(5) Tässä direktiivissä saatetaan ajan 
tasalle direktiivin 98/83/EY liitteessä I 
olevassa C osassa esitetyt osoitinmuuttujat 
ja asetetaan säännöt juomavedessä 
olevien radioaktiivisten aineiden
seuraamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 18
Michèle Rivasi
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jos vedenlaatu ei noudata 
osoitinmuuttujalle vahvistettua arvoa, 
asianomaisen jäsenvaltion olisi tutkittava, 
aiheutuuko tästä riskiä ihmisten 
terveydelle, ja tarvittaessa ryhdyttävä 
korjaaviin toimenpiteisiin vedenlaadun 
palauttamiseksi.

(6) Jos vedenlaatu ei noudata 
osoitinmuuttujalle vahvistettua arvoa, 
asianomaisen jäsenvaltion on määritettävä 
syy ja käynnistettävä toimet sellaisen 
juomaveden jakelemiseksi, joka vastaa 
tässä direktiivissä määriteltyjä 
laatuperusteita.

Or. fr

Tarkistus 19
Fiona Hall

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jos vedenlaatu ei noudata 
osoitinmuuttujalle vahvistettua arvoa, 
asianomaisen jäsenvaltion olisi tutkittava, 
aiheutuuko tästä riskiä ihmisten 
terveydelle, ja tarvittaessa ryhdyttävä 
korjaaviin toimenpiteisiin vedenlaadun 
palauttamiseksi.

(6) Jos vedenlaatu ei noudata 
osoitinmuuttujalle vahvistettua arvoa, 
asianomaisen jäsenvaltion olisi tutkittava, 
aiheutuuko tästä riskiä ihmisten terveydelle 
myös pitkällä aikavälillä, ja ryhdyttävä 
korjaaviin toimenpiteisiin vedenlaadun 
palauttamiseksi mahdollisimman pian.

Or. en

Tarkistus 20
Vladko Todorov Panayotov

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jos vedenlaatu ei noudata (6) Jos vedenlaatu ei noudata 
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osoitinmuuttujalle vahvistettua arvoa, 
asianomaisen jäsenvaltion olisi tutkittava, 
aiheutuuko tästä riskiä ihmisten 
terveydelle, ja tarvittaessa ryhdyttävä 
korjaaviin toimenpiteisiin vedenlaadun 
palauttamiseksi.

osoitinmuuttujalle vahvistettua arvoa, 
asianomaisen jäsenvaltion olisi tutkittava, 
aiheutuuko tästä riskiä ihmisten 
terveydelle, ja tarvittaessa ryhdyttävä 
korjaaviin toimenpiteisiin vedenlaadun 
palauttamiseksi ottaen huomioon 
paikalliset olosuhteet.

Or. en

Perustelu

Luonnollisen radioaktiivisuuden taso vaihtelee suuresti Euroopassa geologisten 
ominaispiirteiden mukaan.

Tarkistus 21
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kuluttajien olisi saatava riittävästi 
asianmukaista tietoa juomaveden laadusta.

(7) Kuluttajien olisi saatava riittävästi 
asianmukaista tietoa juomaveden laadusta,
ja heille on ilmoitettava mahdollisimman 
pian asiasta vastaavien viranomaisten 
toimista, joilla pyritään korjaamaan 
kyseisen veden mahdollista laadun 
heikkenemistä koskeva ongelma.

Or. fr

Tarkistus 22
Fiona Hall

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kuluttajien olisi saatava riittävästi 
asianmukaista tietoa juomaveden laadusta.

(7) Kuluttajien olisi saatava riittävästi 
kattavaa, avointa, puolueetonta ja 
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asianmukaista tietoa juomaveden laadusta.

Or. en

Tarkistus 23
Fiona Hall

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kunkin jäsenvaltion olisi otettava 
käyttöön seurantajärjestelmiä sen 
tarkistamiseksi, täyttääkö juomavesi tässä 
direktiivissä vahvistetut vaatimukset.

(9) Kunkin jäsenvaltion olisi otettava 
käyttöön aukottomia seurantaohjelmia sen 
tarkistamiseksi, täyttääkö ihmisten 
käyttöön tarkoitettu vesi tässä direktiivissä 
asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 24
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On tarpeen hallinnoida eri tavalla 
ja erilaisten dosimetristen kriteerien 
mukaisesti luonnollista radioaktiivisuutta 
ja ihmisistä johtuvaa radioaktiivisuutta. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, etteivät 
ydinalan toimet johda juomaveden 
saastumiseen.

Or. fr

Tarkistus 25
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
vaatimukset väestön terveyden 
suojelemiseksi juomavedessä olevilta 
radioaktiivisilta aineilta. Siinä 
määritellään radioaktiivisten aineiden 
seurannassa noudatettavat enimmäisarvot, 
seurantatiheys ja seurantamenetelmät.

Tämä direktiivi koskee juomaveden laatua 
koskevia yhdenmukaisia vaatimuksia, ja
sillä pyritään suojelemaan väestön
terveyttä radioaktiivisten aineiden 
saastuttaman veden haitallisilta 
vaikutuksilta. Siinä määritellään 
radioaktiivisten aineiden seurannassa 
noudatettavat enimmäisarvot, 
seurantatiheys ja seurantamenetelmät.

Or. fr

Tarkistus 26
Fiona Hall

3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan juomaveteen, 
lukuun ottamatta direktiivin 98/83/EY 
3 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja ja 
mainitun direktiivin 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti säädettyjä vapautuksia.

Tätä direktiiviä sovelletaan juomaveteen, 
myös elintarviketeollisuuden käyttämään 
veteen, lukuun ottamatta direktiivin 
98/83/EY 3 artiklan 1 kohdassa mainitun 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettuja vapautuksia.

Or. en

Perustelu

Koska radioaktiivisuutta ei, toisin kuin bakteereja, voida vähentää tai poistaa käsittelyn 
avulla, olisi myös elintarviketeollisuudessa käyttävän veden sisällyttävä tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistus 27
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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4 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet asianmukaisen 
seurantaohjelman laatimiseksi, jotta 
juomavesi on tämän direktiivin mukaisesti 
vahvistettujen enimmäisarvojen mukainen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 96/29/Euratom 6 artiklan 
3 kohdan a alakohdan soveltamista.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet asianmukaisen 
seurantaohjelman laatimiseksi, jotta 
juomavesi on tämän direktiivin mukaisesti 
vahvistettujen enimmäisarvojen mukainen.

Or. fr

Perustelu

Euroopan parlamentin ehdotuksesta neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ja rehujen 
radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun 
säteilytilan jälkeen 15. helmikuuta 2011 esittämän kannan (P7_TA(2011)0055) mukaisesti 
kaikkien unionin politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa olisi 
varmistettava ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

Tarkistus 28
Fiona Hall

4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet asianmukaisen
seurantaohjelman laatimiseksi, jotta 
juomavesi on tämän direktiivin mukaisesti 
vahvistettujen enimmäisarvojen mukainen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
96/29/Euratom 6 artiklan 3 kohdan 
a alakohdan soveltamista.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet aukottoman ja 
tehokkaan seurantaohjelman laatimiseksi, 
jotta juomavesi on tämän direktiivin 
mukaisesti vahvistettujen enimmäisarvojen 
mukainen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 96/29/Euratom 
6 artiklan 3 kohdan a alakohdan 
soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 29
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
juomaveden laatua seurataan säännöllisesti 
liitteen II mukaisesti sen tarkistamiseksi, 
etteivät radioaktiivisten aineiden 
pitoisuudet ylitä 5 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja enimmäisarvoja.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
juomaveden laatua seurataan säännöllisesti 
liitteen II mukaisesti sen tarkistamiseksi, 
etteivät radioaktiivisten aineiden 
pitoisuudet ylitä 5 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja enimmäisarvoja. Seuranta 
toteutetaan  ihmisten käyttöön tarkoitetun 
veden laadusta annetun direktiivin 
98/83/EY 7 artiklassa tarkoitetun 
seurannan yhteydessä. Siihen sisältyy 
analyyseja, joilla pyritään tunnistamaan 
veden radiologinen sisältö ja 
optimoimaan analyyttinen strategia ja 
liitteessä III määriteltyjen menetelmien 
mukaisesti toteutettavat jaksoittaiset 
analyysit.

Or. fr

Perustelu

Jotta viranomaiset saavat yleiskuvan (esim. voidakseen ottaa huomioon kumulatiiviset 
vaikutukset), on tärkeätä, ettei luoda kahta erilaista järjestelmää ihmisten käyttöön 
tarkoitetun veden seuraamiseksi.

Tarkistus 30
Fiona Hall

6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
juomaveden laatua seurataan säännöllisesti 
liitteen II mukaisesti sen tarkistamiseksi, 
etteivät radioaktiivisten aineiden 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
juomaveden laatua seurataan säännöllisesti 
liitteen II mukaisesti sen tarkistamiseksi, 
etteivät radioaktiivisten aineiden 
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pitoisuudet ylitä 5 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja enimmäisarvoja.

pitoisuudet ylitä 5 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja enimmäisarvoja. Tässä 
seurannassa otetaan huomioon pitkällä 
aikavälillä väestöön kohdistuva 
kumulatiivinen altistus.

Or. en

Tarkistus 31
Vladko Todorov Panayotov

7 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) myyntiin tarkoitetun pullotetun tai 
säiliöissä toimitettavan veden osalta 
kohdassa, jossa vesi pullotetaan tai 
pannaan säiliöihin;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 32
Silvia-Adriana Ţicău

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikissa laboratorioissa, joissa 
juomavesinäytteitä määritetään, on 
käytössä laadunvalvontajärjestelmä 
määrityksiä varten. Niiden on 
varmistettava myös, että järjestelmän 
tarkastaa ajoittain laboratorion 
ulkopuolinen toimivaltaisen viranomaisen 
tähän tarkoitukseen hyväksymä henkilö.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikissa laboratorioissa, joissa 
juomavesinäytteitä määritetään, on 
käytössä laadunvalvontajärjestelmä 
määrityksiä varten. Niiden on 
varmistettava myös, että järjestelmän 
tarkastaa määräajoin laboratorion 
ulkopuolinen toimivaltaisen viranomaisen 
tähän tarkoitukseen hyväksymä henkilö.

Or. ro
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Tarkistus 33
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tarkastusten rahoitus kuuluu rehu-
ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 
suoritetusta virallisesta valvonnasta 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 882/20041 VI luvun 
soveltamisalaan. Jos saastuminen johtuu 
ihmisen toiminnasta, kustannuksista 
vastaa saastuttaja.
___________
1 EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

Or. fr

Perustelu

Saastuttaja maksaa -periaatteen mukainen.

Tarkistus 34
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun havaitaan, etteivät juomaveden 
enimmäisarvot noudata 5 artiklassa 
säädettyjä arvoja, jäsenvaltion on 
arvioitava, aiheutuuko tästä riski ihmisten 
terveydelle. Jos aiheutuu, jäsenvaltion on 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä 
vedenlaadun palauttamiseksi.

2. Kun havaitaan, etteivät juomaveden 
enimmäisarvot noudata radonille ja 
viitteellisille luonnosta peräisin oleville 
kokonaisannoksille määriteltyjä arvoja, 
jäsenvaltion on arvioitava, aiheutuuko tästä 
riski ihmisten terveydelle. Jos aiheutuu, 
jäsenvaltion on toteutettava korjaavia 
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toimenpiteitä vedenlaadun palauttamiseksi. 
Ellei tritiumille ja viitteelliselle ihmisen 
toiminnasta peräisin olevalle  
kokonaisannokselle määriteltyjä 
enimmäisarvoja noudateta, jäsenvaltio 
huolehtii siitä, että käynnistetään 
välittömästi tutkimus, jotta voidaan 
yksilöidä saastumisen alkuperä ja 
määritellä sen luonne, laajuus ja 
dosimetrinen vaikutus. Tutkimuksessa on 
otettava huomioon kaikki ympäristöt, 
joihin vaikutus voi kohdistua, ja kaikki 
altistumisreitit. Kyseisen jäsenvaltion on 
huolehdittava korjaavista toimenpiteistä, 
joita tarvitaan veden palauttamiseksi 
enimmäisarvojen mukaiseksi. 
Ratkaisuissa on suosittava ongelman  
käsittelyä saastumisen lähteellä.

Or. fr

Perustelu

Toisin kuin luonnolliseen radioaktiivisuuteen ihmisen toiminnasta johtuvaan 
radioaktiivisuuteen voidaan puuttua helposti. Jos analyyseista käy ilmi enimmäisarvojen 
ylittyminen, on selvää, että jossakin on vika, johon on puututtava vakavampien ongelmien 
välttämiseksi tulevaisuudessa. On otettava huomioon kaikki altistumisreitit: esimerkiksi 
juomaveden saastuminen voi aiheuttaa maataloustuotteiden saastumisen.

Tarkistus 35
Vladko Todorov Panayotov

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun havaitaan, etteivät juomaveden 
enimmäisarvot noudata 5 artiklassa 
säädettyjä arvoja, jäsenvaltion on 
arvioitava, aiheutuuko tästä riski ihmisten 
terveydelle. Jos aiheutuu, jäsenvaltion on 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä 
vedenlaadun palauttamiseksi.

2. Kun havaitaan, etteivät juomaveden 
enimmäisarvot noudata 5 artiklassa 
säädettyjä arvoja, jäsenvaltion on 
arvioitava, aiheutuuko tästä riski ihmisten 
terveydelle. Jos aiheutuu, jäsenvaltion on 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä 
vedenlaadun palauttamiseksi ottaen 
huomioon paikalliset olosuhteet. Jos 
korjaava toimenpide liittyy radonia 
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koskevien enimmäisarvojen 
noudattamatta jättämiseen, suositellaan, 
että korjaavien toimenpiteiden 
kynnysarvoksi asetetaan 100–500 Bq/l.

Or. en

Perustelu

Luonnollisen radioaktiivisuuden taso vaihtelee suuresti Euroopassa geologisten 
ominaispiirteiden mukaan. Maailman terveysjärjestön mukaan on tarkoituksenmukaisempaa 
mitata radonpitoisuuksia ilmasta kuin vedestä, sillä juomavedessä esiintyvälle radonille 
altistutaan tavallisesti hengittämisen, ei ravinnonoton, kautta. Ympäröivään ilmaan 
palautuvan juomavedessä esiintyvän radonin prosentuaalinen osuus riippuu paikallisista 
olosuhteista ja voi vaihdella huomattavasti.

Tarkistus 36
Silvia-Adriana Ţicău

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun havaitaan, etteivät juomaveden 
enimmäisarvot noudata 5 artiklassa 
säädettyjä arvoja, jäsenvaltion on 
arvioitava, aiheutuuko tästä riski ihmisten 
terveydelle. Jos aiheutuu, jäsenvaltion on 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä 
vedenlaadun palauttamiseksi.

2. Kun havaitaan, etteivät juomaveden 
enimmäisarvot noudata 5 artiklassa 
säädettyjä arvoja, jäsenvaltion on 
arvioitava, aiheutuuko tästä riski ihmisten 
terveydelle. Jos aiheutuu, jäsenvaltion on 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä 
vedenlaadun palauttamiseksi. Jäsenvaltion 
on lisäksi toteutettava "saastuttaja 
maksaa" -periaatteen mukaisia 
toimenpiteitä.

Or. ro

Tarkistus 37
Fiona Hall

9 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kun havaitaan, etteivät juomaveden 
enimmäisarvot noudata 5 artiklassa 
säädettyjä arvoja, jäsenvaltion on 
arvioitava, aiheutuuko tästä riski ihmisten 
terveydelle. Jos aiheutuu, jäsenvaltion on 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä 
vedenlaadun palauttamiseksi.

2. Kun havaitaan, etteivät juomaveden 
enimmäisarvot noudata 5 artiklassa 
säädettyjä arvoja, jäsenvaltion on 
viipymättä arvioitava, aiheutuuko tästä 
riski ihmisten terveydelle. Jos aiheutuu, 
jäsenvaltion on toteutettava korjaavia 
toimenpiteitä vedenlaadun palauttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 38
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ihmisten terveydelle aiheutuvaa 
riskiä ei voida pitää merkityksettömänä, 
jäsenvaltion on varmistettava, että asiasta 
tiedotetaan kuluttajille.

3. Jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että 
analyysien tulokset julkaistaan ja ne ovat 
saatavilla internetissä. Jos ihmisten 
terveydelle aiheutuvaa riskiä ei voida pitää 
merkityksettömänä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että asiasta ilmoitetaan 
välittömästi kuluttajille.

Or. fr

Perustelu

Kuluttajilla on oikeus saada tietoa helposti käytettävissä olevin keinoin, ja heille on 
ilmoitettava terveysriskistä mahdollisimman pian.

Tarkistus 39
Silvia-Adriana Ţicău

9 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos ihmisten terveydelle aiheutuvaa 
riskiä ei voida pitää merkityksettömänä, 
jäsenvaltion on varmistettava, että asiasta 
tiedotetaan kuluttajille.

3. Jos ihmisten terveydelle aiheutuvaa 
riskiä ei voida pitää merkityksettömänä, 
jäsenvaltion on varmistettava, että asiasta 
tiedotetaan kuluttajille. Jäsenvaltion on 
ryhdyttävä toimiin saastumattoman veden 
toimittamiseksi väestölle.

Or. ro

Tarkistus 40
Fiona Hall

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ihmisten terveydelle aiheutuvaa 
riskiä ei voida pitää merkityksettömänä, 
jäsenvaltion on varmistettava, että asiasta 
tiedotetaan kuluttajille.

3. Jos ihmisten terveydelle aiheutuvaa 
riskiä ei voida pitää merkityksettömänä, 
jäsenvaltion on varmistettava, että asiasta 
tiedotetaan kuluttajille mahdollisimman 
pian ja korvaavat vedenhankintaratkaisut 
otetaan viipymättä käyttöön.

Or. en

Tarkistus 41
Jean-Pierre Audy

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [yhden vuoden 
kuluttua 11 artiklassa tarkoitetusta 
päivämäärästä – julkaisutoimisto lisää 
tarkan päivämäärän]. Niiden on viipymättä 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [yhden vuoden 
kuluttua 11 artiklassa tarkoitetusta 
päivämäärästä – julkaisutoimisto lisää 
tarkan päivämäärän]. Niiden on viipymättä 
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toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset.

toimitettava komissiolle ja Euroopan 
parlamentille kirjallisina nämä säännökset.

Or. fr

Tarkistus 42
Jean-Pierre Audy

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä säännellyistä kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle ja Euroopan 
parlamentille.

Or. fr

Tarkistus 43
Silvia-Adriana Ţicău

10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Arviointi

Komissio arvioi direktiiviä saatujen 
kokemusten ja täytäntöönpanon 
edistymisen perusteella 1 päivään 
tammikuuta 2017 mennessä ja tekee 
tarvittaessa ehdotuksia.

Or. ro

Tarkistus 44
Jean-Pierre Audy
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12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille. Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille, 
Euroopan komissiolle ja Euroopan 
parlamentille.

Or. fr

Tarkistus 45
Jean-Pierre Audy

Liite II – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion ei tarvitse seurata juomaveden 
tritium- tai radioaktiivisuuspitoisuutta 
viitteellisen kokonaisannoksen 
vahvistamiseksi silloin, kun muun 
seurannan perusteella voidaan osoittaa, että 
sekä tritiumpitoisuus että viitteellinen 
kokonaisannos ovat huomattavasti 
pienemmät kuin enimmäisarvo. Radonia ei 
tarvitse seurata juomavedessä, jos 
jäsenvaltio on muun seurannan perusteella 
vakuuttunut siitä, että radonpitoisuudet 
ovat selvästi enimmäisarvoa pienemmät. 
Näissä tapauksissa jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle päätöksensä 
perustelut sekä muun seurannan tulokset.

Jäsenvaltion ei tarvitse seurata juomaveden 
tritium- tai radioaktiivisuuspitoisuutta 
viitteellisen kokonaisannoksen 
vahvistamiseksi silloin, kun muun 
seurannan perusteella voidaan osoittaa, että 
sekä tritiumpitoisuus että viitteellinen 
kokonaisannos ovat huomattavasti 
pienemmät kuin enimmäisarvo. Radonia ei 
tarvitse seurata juomavedessä, jos 
jäsenvaltio on muun seurannan perusteella 
vakuuttunut siitä, että radonpitoisuudet 
ovat selvästi enimmäisarvoa pienemmät. 
Näissä tapauksissa jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle ja Euroopan 
parlamentille päätöksensä perustelut sekä 
muun seurannan tulokset.

Or. fr

Tarkistus 46
Jean-Pierre Audy

Liite II – 3 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos tämän direktiivin noudattaminen 
varmistetaan käyttämällä muiden kuin 
tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa 
edellytettyjen tarkkailuohjelmien tai 
tutkimusten tuloksia, jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle päätöksensä 
perusteet sekä kyseisten tarkkailuohjelmien 
tai tutkimusten olennaiset tulokset.

Jos tämän direktiivin noudattaminen 
varmistetaan käyttämällä muiden kuin 
tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa 
edellytettyjen tarkkailuohjelmien tai 
tutkimusten tuloksia, jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle ja Euroopan 
parlamentille päätöksensä perusteet sekä 
kyseisten tarkkailuohjelmien tai 
tutkimusten olennaiset tulokset.

Or. fr

Tarkistus 47
Vladko Todorov Panayotov

Liite III – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos alfa-aktiivisuuden kokonaismäärä on 
suurempi kuin 0,1 Bq/l tai beeta-
aktiivisuuden kokonaismäärä suurempi 
kuin 1,0 Bq/l, on määritettävä tiettyjä 
radionuklideja. Jäsenvaltioiden on 
yksilöitävä mitattavat radionuklidit ja 
otettava tällöin huomioon kaikki 
olennaiset tiedot radioaktiivisuuden 
mahdollisista lähteistä. Koska 
suurentuneet tritiummäärät voivat olla 
merkki siitä, että vedessä on myös muita 
keinotekoisia radionuklideja, tritium-
sekä alfa- ja beeta-aktiivisuuden 
kokonaismäärät olisi mitattava samasta 
näytteestä.

Jos alfa-aktiivisuuden kokonaismäärä on 
pienempi kuin 0,5 Bq/l  ja beeta-
aktiivisuuden kokonaismäärä pienempi 
kuin 1,0 Bq/l ja jos analyyttisesti 
määritetty viitteellinen kokonaisannos on 
pienempi kuin viitteellinen enimmäisarvo 
0,1 mSv/vuosi, lisätoimenpiteitä ei tarvita.   
Jos alfa-aktiivisuuden kokonaismäärä on 
suurempi kuin 0,5 Bq/l tai beeta-
aktiivisuuden kokonaismäärä suurempi 
kuin 1,0 Bq/l tai jos analyyttisesti 
määritetty viitteellinen kokonaisannos on 
suurempi kuin 0,1 mSv/vuosi,  on 
määritettävä tiettyjä radionuklideja. 
Jäsenvaltioiden on yksilöitävä mitattavat 
radionuklidit ja otettava tällöin huomioon 
kaikki olennaiset tiedot 
radioaktiivisuuden mahdollisista lähteistä. 
Koska suurentuneet tritiummäärät voivat 
olla merkki siitä, että vedessä on myös 
muita keinotekoisia radionuklideja, 
tritium- sekä alfa- ja beeta-aktiivisuuden 
kokonaismäärät olisi mitattava samasta 
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näytteestä. Jos toiminta on periaatteessa 
vakaata, ei perusteellisempaan 
tutkimukseen ole tarvetta.

Or. en

Perustelu

Maailman terveysjärjestön mukaan (WHO:n juomaveden laatua koskevat suuntaviivat, neljäs 
laitos 2011) lisätoimia ei edellytetä, jos mitatun toiminnan pitoisuudet ovat pienempiä kuin 
0,5 Bq/l alfa-aktiivisuuden kokonaismäärän osalta ja 1,0 Bq/l beeta-aktiivisuuden 
kokonaismäärän osalta. Alhaisempien kynnysarvojen käyttö, kuten 0,1 Bq/l alfa-aktiivisuuden 
kokonaismäärän osalta, lisää radionuklidipitoisuuksien esiintymisten kalliita määrittelyjä. 

Tarkistus 48
Vladko Todorov Panayotov

Liite III – 2 kohta – taulukko – 6 rivi

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Maailman terveysjärjestön juomaveden laatua koskevissa suuntaviivoissa (neljäs laitos, 2011) 
suositellaan 0,1 Bq/l:n  polonium 210 -tasoa ja lyijy 210 -tasoa.

Tarkistus 49
Vladko Todorov Panayotov

Liite III – 2 kohta – 2 alaviite

Komission teksti Tarkistus

Yksi milligramma (mg) luonnon uraania 
sisältää 12,3 Bq nuklidia U-238 ja 13 Bq 
nuklidia U-234. Taulukossa otetaan 
huomioon ainoastaan uraanin radiologiset 
ominaisuudet, ei sen kemiallista 
myrkyllisyyttä.

Yhdestä milligrammasta (mg) luonnon 
uraania syntyy 12,3 Bq nuklidia U-238 ja 
13 Bq nuklidia U-234. Taulukossa otetaan 
huomioon ainoastaan uraanin radiologiset 
ominaisuudet, ei sen kemiallista 
myrkyllisyyttä.
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Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi.


