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Módosítás 14
Fiona Hall

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vízfogyasztás az egyik módja annak, 
hogy az emberi testbe radioaktív anyagok 
kerüljenek. A munkavállalók és a lakosság 
egészségének az ionizáló sugárzásból 
származó veszélyekkel szembeni védelmét 
szolgáló alapvető biztonsági előírások 
megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 
96/29/Euratom tanácsi irányelv szerint az 
ionizáló sugárzás kockázatával járó 
tevékenységek következtében a lakosság 
egészét érő sugárterheléshez való 
hozzájárulást az ésszerűen elérhető
legalacsonyabb szinten kell tartani.

(1) A vízfogyasztás az egyik módja annak, 
hogy az emberi testbe radioaktív anyagok 
kerüljenek. A munkavállalók és a lakosság 
egészségének az ionizáló sugárzásból 
származó veszélyekkel szembeni védelmét 
szolgáló alapvető biztonsági előírások 
megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 
96/29/Euratom tanácsi irányelv szerint az 
ionizáló sugárzás kockázatával járó 
tevékenységek következtében a lakosság 
egészét érő sugárterheléshez való 
hozzájárulást, figyelembe véve a hosszú 
távú halmozott kitettséget, a lehető
legalacsonyabb szinten kell tartani.

Or. en

Módosítás 15
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az emberi fogyasztásra szánt víz
minőségének az emberi egészséggel 
kapcsolatos jelentősége miatt indokolt 
közösségi szinten indikátor jellegű 
minőségi előírásokat meghatározni, és 
rendelkezni ezen előírások teljesülésének
ellenőrzéséről.

(2) A lakosság egészségének magas szintű 
védelme biztosításának érdekében indokolt 
az emberi fogyasztásra szánt víz közös,
indikátor jellegű minőségi előírásait
meghatározni, és rendelkezni ezen 
előírások teljesülésének ellenőrzéséről.

Or. fr
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Módosítás 16
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az emberi fogyasztásra szánt víz 
minőségéről szóló, 1998. november 3-i 
98/83/EK tanácsi irányelv I. mellékletének 
C. részében már meghatározásra kerültek a 
radioaktív anyagokkal kapcsolatos
indikátor paraméterek, valamint a II. 
mellékletben a kapcsolódó ellenőrzési 
rendelkezések is. Az említett paraméterek 
azonban az Euratom-Szerződés 30. 
cikkében meghatározott alapvető 
előírások hatálya alá tartoznak.

(3) Az emberi fogyasztásra szánt víz 
minőségéről szóló, 1998. november 3-i 
98/83/EK tanácsi irányelv I. mellékletének 
C. részében már meghatározásra kerültek a 
radioaktív anyagokkal kapcsolatos 
indikátor paraméterek, valamint a II. 
mellékletben a kapcsolódó ellenőrzési 
rendelkezések is.

Or. fr

Módosítás 17
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen, az Euratom-Szerződés szerint 
elfogadott irányelv rendelkezései a 
98/83/EK irányelvnek az ivóvíznek a 
radioaktív anyagokkal való szennyezésére
vonatkozó rendelkezései helyébe lépnek.

(5) Ezen irányelv naprakésszé teszi a 
98/83/EK irányelv I. mellékletének C. 
részében szereplő indikátor 
paramétereket, és felállítja a radioaktív
anyagok ivóvízben való előfordulásának 
ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

Or. fr

Módosítás 18
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Abban az esetben, ha a meg nem felelés 
valamelyik indikátor paraméterrel 
kapcsolatos, az érintett tagállamnak meg 
kell vizsgálnia, hogy ez a meg nem felelés 
jelent-e kockázatot az emberi egészségre 
nézve, és amennyiben szükséges, 
korrekciós intézkedéseket kell hoznia a víz
minőségének helyreállítására.

(6) Abban az esetben, ha a meg nem felelés 
valamelyik indikátor paraméterrel 
kapcsolatos, az érintett tagállamnak
kötelessége ennek okát meghatározni, és
olyan intézkedést tenni, amely lehetővé 
teszi a jelen irányelvben meghatározott 
minőségi előírásoknak megfelelő víz
elosztásának biztosítását.

Or. fr

Módosítás 19
Fiona Hall

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Abban az esetben, ha a meg nem felelés 
valamelyik indikátor paraméterrel 
kapcsolatos, az érintett tagállamnak meg 
kell vizsgálnia, hogy ez a meg nem felelés 
jelent-e kockázatot az emberi egészségre 
nézve, és amennyiben szükséges,
korrekciós intézkedéseket kell hoznia a víz 
minőségének helyreállítására.

(6) Abban az esetben, ha a meg nem felelés 
valamelyik indikátor paraméterrel 
kapcsolatos, az érintett tagállamnak meg 
kell vizsgálnia, hogy ez a meg nem felelés 
jelent-e kockázatot az emberi egészségre 
nézve, beleértve a hosszú távra szóló 
kockázatokat, és korrekciós intézkedéseket 
kell hoznia a víz minőségének mielőbbi
helyreállítására.

Or. en

Módosítás 20
Vladko Todorov Panayotov

6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Abban az esetben, ha a meg nem felelés 
valamelyik indikátor paraméterrel 
kapcsolatos, az érintett tagállamnak meg 
kell vizsgálnia, hogy ez a meg nem felelés 
jelent-e kockázatot az emberi egészségre 
nézve, és amennyiben szükséges, 
korrekciós intézkedéseket kell hoznia a víz 
minőségének helyreállítására.

(6) Abban az esetben, ha a meg nem felelés 
valamelyik indikátor paraméterrel 
kapcsolatos, az érintett tagállamnak meg 
kell vizsgálnia, hogy ez a meg nem felelés 
jelent-e kockázatot az emberi egészségre 
nézve, és amennyiben szükséges, 
korrekciós intézkedéseket kell hoznia a víz 
minőségének helyreállítására, figyelembe 
véve a helyi körülményeket.

Or. en

Indokolás

A radioaktivitás természetes szintje a földrajzi sajátosságok függvényében nagymértékben 
változik Európában.

Módosítás 21
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fogyasztókat megfelelő és alkalmas 
módon tájékoztatni kell az emberi 
fogyasztásra szánt víz minőségéről.

(7) A fogyasztókat megfelelő és alkalmas 
módon tájékoztatni kell az emberi 
fogyasztásra szánt víz minőségéről, 
valamint a lehető leghamarabb értesíteni 
kell őket a vízminőség esetleges 
romlásának orvoslására tett, illetékes 
hatóságok általi intézkedésekről.

Or. fr

Módosítás 22
Fiona Hall

7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fogyasztókat megfelelő és alkalmas
módon tájékoztatni kell az emberi 
fogyasztásra szánt víz minőségéről.

(7) A fogyasztóknak megfelelő, átlátható
és pártatlan módon teljes körű 
tájékoztatást kell adni az emberi 
fogyasztásra szánt víz minőségéről.

Or. en

Módosítás 23
Fiona Hall

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Minden egyes tagállamnak 
programokat kell létrehoznia annak 
ellenőrzésére, hogy az emberi fogyasztásra 
szánt víz megfelel-e ezen irányelv 
előírásainak.

(9) Minden egyes tagállamnak
megalapozott programokat kell létrehoznia 
annak ellenőrzésére, hogy az emberi 
fogyasztásra szánt víz megfelel-e ezen 
irányelv előírásainak.

Or. en

Módosítás 24
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A természetes radioaktivitást és az 
emberi eredetű szennyezéseket különböző 
módon és eltérő dozimetriai kritériumok 
alapján kell kezelni. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a nukleáris 
tevékenységek nem vezetnek az 
ivóvízforrások szennyezéséhez.

Or. fr
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Módosítás 25
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv meghatározza a lakosság 
egészségének az emberi fogyasztásra szánt
vízben található radioaktív anyagokkal
szembeni védelmére vonatkozó 
követelményeket. Ez az irányelv 
megállapítja továbbá a radioaktív anyagok 
ellenőrzésének határértékeit, gyakoriságát 
és módszereit.

Ezen irányelv az emberi fogyasztásra szánt
víz minőségére vonatkozó harmonizált 
követelményeket állapítja meg azzal a 
céllal, hogy megvédje a lakosság 
egészségét a radioaktív anyagokkal
szennyezett víz káros hatásaitól. Ez az 
irányelv megállapítja továbbá a radioaktív 
anyagok ellenőrzésének határértékeit, 
gyakoriságát és módszereit.

Or. fr

Módosítás 26
Fiona Hall

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv az emberi fogyasztásra szánt 
vízre alkalmazandó, a 98/83/EK irányelv 3. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
és az említett irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban megállapított 
kivételekkel.

Ez az irányelv az emberi fogyasztásra szánt 
vízre − beleértve az élelmiszeriparban 
használt vizet is − alkalmazandó, a 
98/83/EK irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott és az említett 
irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban megállapított kivételekkel.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a radioaktivitást, szemben a baktériumokkal, nem lehet kezeléssel 
csökkenteni vagy megszüntetni, az élelmiszeriparban használt víz is ezen irányelv hatálya alá 
kell tartozzon.
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Módosítás 27
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

4 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96/29/Euratom irányelv 6. cikke (3) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok 
meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy az emberi 
fogyasztásra szánt víz megfeleljen az ezen 
irányelvvel összhangban meghatározott 
határértékeknek.

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket egy megfelelő ellenőrzési 
program létrehozására annak érdekében, 
hogy az emberi fogyasztásra szánt víz 
megfeleljen az ezen irányelvvel 
összhangban meghatározott 
határértékeknek.

Or. fr

Indokolás

Tekintettel az Európai Parlament P7_TA(2011)0055. számú, a nukleáris balesetet vagy 
bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok 
radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett határértékeinek megállapításáról szóló 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló 2011. február 15- i állásfoglalására, valamennyi 
uniós politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi 
egészség védelmének magas szintjét.

Módosítás 28
Fiona Hall

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96/29/Euratom irányelv 6. cikke (3) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok 
meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy az emberi 
fogyasztásra szánt víz megfeleljen az ezen 
irányelvvel összhangban meghatározott 

A 96/29/Euratom irányelv 6. cikke (3) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok 
meghozzák a szükséges intézkedéseket egy
megalapozott és hatékony ellenőrzési 
program létrehozására annak érdekében, 
hogy az emberi fogyasztásra szánt víz 



PE496.336v01-00 10/21 AM\912703HU.doc

HU

határértékeknek. megfeleljen az ezen irányelvvel 
összhangban meghatározott 
határértékeknek.

Or. en

Módosítás 29
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják az emberi 
fogyasztásra szánt víz rendszeres 
ellenőrzését a II. melléklettel összhangban 
annak ellenőrzése érdekében, hogy a 
radioaktív anyagok koncentrációja nem 
haladja meg az 5. cikkel összhangban 
meghatározott határértékeket.

A tagállamok biztosítják az emberi 
fogyasztásra szánt víz rendszeres 
ellenőrzését a II. melléklettel összhangban 
annak ellenőrzése érdekében, hogy a 
radioaktív anyagok koncentrációja nem 
haladja meg az 5. cikkel összhangban 
meghatározott határértékeket. Az 
ellenőrzést az emberi fogyasztásra szánt 
víz minőségére vonatkozó 98/83/EK 
irányelv 7. cikkében meghatározott 
ellenőrzések keretén belül hajtják végre. 
Ez magában foglalja a víz radioaktív 
tartalmának jellemzésére, valamint a III. 
mellékletben meghatározott módszereknek 
megfelelően végrehajtott vizsgálati 
stratégia és időszakos vizsgálatok 
optimalizálására irányuló 
referenciavizsgálatokat.

Or. fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy a hatóságok általános képet kapjanak (és így például lehetőségük 
legyen figyelembe venni a halmozott hatásokat), fontos, hogy az emberi fogyasztásra szánt víz 
ellenőrzésére ne két különböző rendszert állítsanak fel.

Módosítás 30
Fiona Hall
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6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják az emberi 
fogyasztásra szánt víz rendszeres 
ellenőrzését a II. melléklettel összhangban 
annak ellenőrzése érdekében, hogy a 
radioaktív anyagok koncentrációja nem 
haladja meg az 5. cikkel összhangban 
meghatározott határértékeket.

A tagállamok biztosítják az emberi 
fogyasztásra szánt víz rendszeres 
ellenőrzését a II. melléklettel összhangban 
annak ellenőrzése érdekében, hogy a 
radioaktív anyagok koncentrációja nem 
haladja meg az 5. cikkel összhangban 
meghatározott határértékeket. Ez az 
ellenőrzés figyelembe veszi a lakosság 
hosszú távú halmozott kitettségét.

Or. en

Módosítás 31
Vladko Todorov Panayotov

7 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) palackokba vagy tartályokba töltött, 
értékesítésre szánt víz esetében azon a 
ponton, ahol a vizet a palackokba vagy 
tartályokba töltik;

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. en

Indokolás

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Módosítás 32
Silvia-Adriana Ţicău

8 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy valamennyi, az emberi fogyasztásra 
szánt víz mintáit elemző laboratórium 
rendelkezzen analitikai minőség-
ellenőrzési rendszerrel. A tagállamok 
biztosítják, hogy e rendszert alkalmanként 
független, erre a célra az illetékes hatóság 
által jóváhagyott ellenőr ellenőrzés alá 
vesse.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy valamennyi, az emberi fogyasztásra 
szánt víz mintáit elemző laboratórium 
rendelkezzen analitikai minőségellenőrzési 
rendszerrel. A tagállamok biztosítják, hogy 
e rendszert időszakosan, erre a célra az 
illetékes hatóság által jóváhagyott
független ellenőr ellenőrzés alá vesse.

Or. ro

Módosítás 33
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ellenőrzések finanszírozása a 
takarmány- és élelmiszerjog, valamint az 
állat-egészségügyi és az állatok kíméletére 
vonatkozó szabályok követelményeinek 
történő megfelelés ellenőrzésének 
biztosítása céljából végrehajtott hatósági 
ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 
882/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 VI. fejezetének 
megfelelően történik. Emberi 
tevékenységekből származó szennyezés 
esetén a költségek a szennyezőt terhelik.

___________
1HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

Or. fr

Indokolás

A „szennyező fizet” elvnek megfelelően.
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Módosítás 34
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az 5. cikk szerinti
határértékek nem teljesülnek, a tagállamok 
megvizsgálják, hogy ez a meg nem felelés 
kockázatot jelent-e az emberi egészségre 
nézve. Abban az esetben, ha ilyen kockázat 
fennáll, a tagállam korrekciós intézkedést 
hoz a vízminőség helyreállítása érdekében.

(2) Amennyiben a radonra és a 
természetes forrásokból származó teljes 
indikatív dózisra meghatározott
határértékek nem teljesülnek, a tagállamok 
megvizsgálják, hogy ez a meg nem felelés 
kockázatot jelent-e az emberi egészségre 
nézve. Abban az esetben, ha ilyen kockázat 
fennáll, a tagállam korrekciós intézkedést 
hoz a vízminőség helyreállítása érdekében.
Amennyiben a tríciumra és az emberi 
tevékenységekből származó teljes indikatív 
dózisra meghatározott határértékek nem 
teljesülnek, a tagállam gondoskodik egy 
azonnali vizsgálat elindításáról a 
szennyezés eredetének azonosítása, 
valamint természetének, mértékének és 
dozimetriai hatásának jellemzése céljából. 
A vizsgálatnak figyelembe kell vennie az 
összes olyan környezetet, amelyet a 
szennyezés érinthet, valamint a kitettségi 
módok együttesét. Az érintett tagállam 
biztosítja a határértékeknek megfelelő víz 
helyreállításához szükséges korrekciós 
intézkedések végrehajtását. A 
megoldásoknak előtérbe kell helyezniüka 
szennyezés forrásának kezelését.

Or. fr

Indokolás

Az emberi tevékenységekből származó radiokativitás, szemben a természetes radioaktivitással, 
könnyen kezelhető problémának számít. Ha a vizsgálatok a határértékek túllépését mutatják, 
egyértelmű, hogy valahol zavar lépett fel, amelyet a jövőbeli súlyosabb problémák elkerülése 
érdekében orvosolni kell. Figyelembe kell venni az összes kitettségi módot: a szennyezett 
ivóvíz például a mezőgazdasági termékek szennyezettségéhez vezethet, stb.
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Módosítás 35
Vladko Todorov Panayotov

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az 5. cikk szerinti 
határértékek nem teljesülnek, a tagállamok 
megvizsgálják, hogy ez a meg nem felelés 
kockázatot jelent-e az emberi egészségre 
nézve. Abban az esetben, ha ilyen kockázat 
fennáll, a tagállam korrekciós intézkedést 
hoz a vízminőség helyreállítása érdekében.

(2) Amennyiben az 5. cikk szerinti 
határértékek nem teljesülnek, a tagállamok 
megvizsgálják, hogy ez a meg nem felelés 
kockázatot jelent-e az emberi egészségre 
nézve. Abban az esetben, ha ilyen kockázat 
fennáll, a tagállam korrekciós intézkedést 
hoz a vízminőség helyreállítása érdekében, 
figyelembe véve a helyi körülményeket.
Amikor egy korrekciós intézkedés a 
radonra vonatkozó határértéknek való 
meg nem feleléshez köthető, egy 100 és 
500 Bq/l közötti, korrekciós 
intézkedésekre vonatkozó keret javasolt.

Or. en

Indokolás

A radioaktivitás természetes szintje a földrajzi sajátosságok függvényében nagymértékben 
változik Európában. Az Egészségügyi Világszervezet szerint célszerűbb a levegőben és nem a 
vízben található radon koncentrációját megmérni, mivel az ivóvízben található 
radonsugárzásnak rendszerint a belélegzésen, nem pedig a lenyelésen keresztül van kitéve a 
lakosság. Az ivóvízben található, környezeti levegőbe kibocsátott radon százalékos aránya 
függ a helyi körülményektől, és jelentős mértékben változhat.

Módosítás 36
Silvia-Adriana Ţicău

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az 5. cikk szerinti 
határértékek nem teljesülnek, a tagállamok 
megvizsgálják, hogy ez a meg nem felelés 

(2) Amennyiben az 5. cikk szerinti 
határértékek nem teljesülnek, a tagállamok 
megvizsgálják, hogy ez a meg nem felelés 
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kockázatot jelent-e az emberi egészségre 
nézve. Abban az esetben, ha ilyen kockázat 
fennáll, a tagállam korrekciós intézkedést 
hoz a vízminőség helyreállítása érdekében.

kockázatot jelent-e az emberi egészségre 
nézve. Abban az esetben, ha ilyen kockázat 
fennáll, a tagállam korrekciós intézkedést 
hoz a vízminőség helyreállítása érdekében. 
A tagállam ezen kívül „a szennyező fizet” 
típusú intézkedéseket hoz.

Or. ro

Módosítás 37
Fiona Hall

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az 5. cikk szerinti 
határértékek nem teljesülnek, a tagállamok 
megvizsgálják, hogy ez a meg nem felelés 
kockázatot jelent-e az emberi egészségre 
nézve. Abban az esetben, ha ilyen kockázat 
fennáll, a tagállam korrekciós intézkedést 
hoz a vízminőség helyreállítása érdekében.

(2) Amennyiben az 5. cikk szerinti 
határértékek nem teljesülnek, a tagállamok
haladéktalanul megvizsgálják, hogy ez a 
meg nem felelés kockázatot jelent-e az 
emberi egészségre nézve. Abban az 
esetben, ha ilyen kockázat fennáll, a 
tagállam korrekciós intézkedést hoz a 
vízminőség helyreállítása érdekében.

Or. en

Módosítás 38
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az emberi egészségre 
nézve fennálló kockázat nem tekinthető 
elhanyagolhatónak, a tagállam 
gondoskodik a fogyasztók értesítéséről.

(3) A tagállam gondoskodik arról, hogy a 
vizsgálatok eredményét közzétegyék, és 
elérhetővé tegyék az interneten. 
Amennyiben az emberi egészségre nézve 
fennálló kockázat nem tekinthető 
elhanyagolhatónak, a tagállam 
gondoskodik a fogyasztók azonnali
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értesítéséről

Or. fr

Indokolás

A fogyasztóknak joguk van a könnyen hozzáférhető eszközökön keresztül történő 
tájékoztatáshoz továbbá az egészségre nézve fennálló kockázat esetén mihamarabb értesíteni 
kell őket.

Módosítás 39
Silvia-Adriana Ţicău

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az emberi egészségre 
nézve fennálló kockázat nem tekinthető 
elhanyagolhatónak, a tagállam 
gondoskodik a fogyasztók értesítéséről.

(3) Amennyiben az emberi egészségre 
nézve fennálló kockázat nem tekinthető 
elhanyagolhatónak, a tagállam 
gondoskodik a fogyasztók értesítéséről. A 
tagállam intézkedéseket hoz a lakosság 
tiszta vízzel való ellátása érdekében.

Or. ro

Módosítás 40
Fiona Hall

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az emberi egészségre 
nézve fennálló kockázat nem tekinthető 
elhanyagolhatónak, a tagállam 
gondoskodik a fogyasztók értesítéséről.

(3) Amennyiben az emberi egészségre 
nézve fennálló kockázat nem tekinthető 
elhanyagolhatónak, a tagállam 
gondoskodik a fogyasztók mielőbbi
értesítéséről, továbbá haladéktalanul 
helyettesítő megoldásokról gondoskodik a 
vízellátás biztosítására.

Or. en
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Módosítás 41
Jean-Pierre Audy

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [egy évvel a 11. cikkben 
meghatározott időpontot követően – a 
pontos dátumot a Kiadóhivatal illeszti be] 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [egy évvel a 11. cikkben 
meghatározott időpontot követően – a 
pontos dátumot a Kiadóhivatal illeszti be] 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal és az 
Európai Parlamenttel.

Or. fr

Módosítás 42
Jean-Pierre Audy

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 
nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az ezen irányelv által 
szabályozott területen elfogadnak.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal és 
az Európai Parlamenttel nemzeti joguk 
azon főbb rendelkezéseinek szövegét, 
amelyeket az ezen irányelv által 
szabályozott területen elfogadnak.

Or. fr

Módosítás 43
Silvia-Adriana Ţicău

10 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Értékelés

ABizottság az összesített tapasztalatok és 
az irányelv hatálybalépését követő 
előrelépések fényében legkésőbb 2017. 
január 1-jéig értékeli a jelen irányelvet, és 
adott esetben javaslatokat tesz.

Or. ro

Módosítás 44
Jean-Pierre Audy

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek az irányelvnek a tagállamok a 
címzettjei.

Ennek az irányelvnek a tagállamok, az 
Európai Bizottság és az Európai 
Parlament a címzettjei.

Or. fr

Módosítás 45
Jean-Pierre Audy

II melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam nem köteles az ivóvizet a 
trícium és a radioaktivitás szempontjából a 
teljes indikatív dózis meghatározása 
érdekében ellenőrizni, ha más ellenőrzés 
alapján megbizonyosodott arról, hogy mind 
a trícium, mind a számított teljes indikatív 
dózis szintje lényegesen a határérték alatt 
van. Az ivóvizet a radon szempontjából 

A tagállam nem köteles az ivóvizet a 
trícium és a radioaktivitás szempontjából a 
teljes indikatív dózis meghatározása 
érdekében ellenőrizni, ha más ellenőrzés 
alapján megbizonyosodott arról, hogy mind 
a trícium, mind a számított teljes indikatív 
dózis szintje lényegesen a határérték alatt 
van. Az ivóvizet a radon szempontjából 
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nem szükséges ellenőrizni, ha a tagállam az 
egyéb ellenőrzések alapján meggyőződött 
arról, hogy a radon szintje lényegesen a 
határérték alatt van. Ez esetekben a 
tagállam döntésének indokait – beleértve a 
másik elvégzett ellenőrzés eredményeit is –
közli a Bizottsággal.

nem szükséges ellenőrizni, ha a tagállam az 
egyéb ellenőrzések alapján meggyőződött 
arról, hogy a radon szintje lényegesen a 
határérték alatt van. Ez esetekben a 
tagállam döntésének indokait – beleértve a 
másik elvégzett ellenőrzés eredményeit is –
közli a Bizottsággal és az Európai 
Parlamenttel.

Or. fr

Módosítás 46
Jean-Pierre Audy

II melléklet – 3 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállam az e pont első 
bekezdésében előírttól eltérő felügyeleti 
programok vagy vizsgálatok eredményeit 
használja fel az ezen irányelvnek való 
megfelelés érdekében, akkor döntésének 
indokait – beleértve az említett felügyeleti 
programok vagy vizsgálatok vonatkozó 
eredményeit is – közli a Bizottsággal.

Amennyiben a tagállam az e pont első 
bekezdésében előírttól eltérő felügyeleti 
programok vagy vizsgálatok eredményeit 
használja fel az ezen irányelvnek való 
megfelelés érdekében, akkor döntésének 
indokait – beleértve az említett felügyeleti 
programok vagy vizsgálatok vonatkozó 
eredményeit is – közli a Bizottsággal és az 
Európai Parlamenttel.

Or. fr

Módosítás 47
Vladko Todorov Panayotov

III melléklet –  1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az összes alfa-aktivitás meghaladja a
0,1 Bq/l-t, vagy az összes béta-aktivitás 
meghaladja az 1,0 Bq/l-t, akkor
meghatározott radionuklidok analízisére 
van szükség. A mérendő radionuklidokat a 

Ha az összes alfa-aktivitás és az összes 
béta-aktivitás alacsonyabb, mint 0,5 Bq/l, 
illetve 1,0 Bq/l, továbbá ha a vizsgálati 
úton meghatározott teljes indikatív dózis 
alacsonyabb, mint a 0,1 mSv/éves 
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radioaktivitás valószínű forrásaira 
vonatkozó valamennyi releváns információ 
figyelembevételével a tagállamok 
határozzák meg. Mivel a magas 
tríciumszint más mesterséges 
radionuklidok jelenlétére utalhat, a 
tríciumot, az összes alfa-aktivitást és az 
összes béta-aktivitást ugyanazon a mintán 
kell mérni.

indikatív határérték, semmilyen kiegészítő 
intézkedés nem szükséges. Ha az összes 
alfa-aktivitás meghaladja a 0,5 Bq/l-t, vagy 
az összes béta-aktivitás meghaladja az 1,0 
Bq/l-t, vagy ha a vizsgálati úton
meghatározott teljes indikatív dózis 
meghaladja a 0,1 mSv/évet, akkor 
meghatározott radionuklidok analízisére 
van szükség. A mérendő radionuklidokat a 
radioaktivitás valószínű forrásaira 
vonatkozó valamennyi releváns információ 
figyelembevételével a tagállamok 
határozzák meg. Mivel a magas 
tríciumszint más mesterséges 
radionuklidok jelenlétére utalhat, a 
tríciumot, az összes alfa-aktivitást és az 
összes béta-aktivitást ugyanazon a mintán 
kell mérni. Ha az aktivitás alapvetően 
állandó marad, nincs szükség 
mélyrehatóbb vizsgálat indítására.

Or. en

Indokolás

Az Egészségügyi Világszervezet szerint (az Egészségügyi Világszervezet ivóvíz minőségéről 
szóló iránymutatásai, negyedik kiadás, 2011) semmilyen kiegészítő intézkedésre nincs 
szükség, ha az aktivitás mért koncentrációi alacsonyabbak, mint 0,5 Bq/l az összes alfa-
aktivitás esetében, valamint mint 1,0 Bq/l az összes béta-aktivitás esetében. Az alacsonyabb 
küszöbértékek alkalmazása, mint például 0,1 Bq/l az összes alfa-aktivitás esetében, megnöveli 
a radionuklid- koncentráció költséges meghatározásának gyakoriságát.

Módosítás 48
Vladko Todorov Panayotov

III melléklet – 2 pont – táblázat – 6 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Indokolás

Az Egészségügyi Világszervezet ivóvíz minőségéről szóló iránymutatásai (negyedik kiadás, 
2011) a polónium-210 és az ólom-210 esetében 0,1 Bq/l szintet javasol. 

Módosítás 49
Vladko Todorov Panayotov

III. melléklet – 2. pont – 2. lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Egy milligramm (mg) természetes urán 
12,3 Bq U-238-at és 12,3 Bq U-234-et 
tartalmaz. Ez a táblázat kizárólag az urán 
radiológiai tulajdonságait veszi 
figyelembe, kémiai toxicitását nem.

2. Egy milligramm (mg) természetes urán 
12,3 Bq U-238 és 12,3 Bq U-234 forrása.
Ez a táblázat kizárólag az urán radiológiai 
tulajdonságait veszi figyelembe, kémiai 
toxicitását nem.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében.


