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Pakeitimas 14
Fiona Hall

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vandens nurijimas yra vienas iš 
radioaktyviųjų medžiagų patekimo į 
žmogaus organizmą būdų. 1996 m. 
gegužės 13 d. Tarybos direktyvoje 
96/29/Euratomas, nustatančioje 
pagrindinius darbuotojų ir gyventojų 
sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės saugos standartus, nustatyta, 
kad vykdant veiklą, keliančią 
jonizuojančiosios spinduliuotės riziką, 
įnašas į gyventojų apšvitą turi būti toks 
mažas, kokį įmanoma pasiekti 
protingomis priemonėmis;

(1) vandens nurijimas yra vienas iš 
radioaktyviųjų medžiagų patekimo į 
žmogaus organizmą būdų. 1996 m. 
gegužės 13 d. Tarybos direktyvoje 
96/29/Euratomas, nustatančioje 
pagrindinius darbuotojų ir gyventojų 
sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės saugos standartus, nustatyta, 
kad vykdant veiklą, keliančią 
jonizuojančiosios spinduliuotės riziką, 
atsižvelgiant į kaupiamąjį ilgalaikį 
poveikį, įnašas į gyventojų apšvitą turi būti 
toks mažas, kiek tai įmanoma;

Or. en

Pakeitimas 15
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) atsižvelgiant į žmonėms vartoti skirto 
vandens kokybės svarbą žmonių sveikatai, 
būtina Bendrijos lygmeniu nustatyti
kokybės standartus, kurie turėtų 
indikatorinę funkciją, ir numatyti, kad būtų 
stebima, kaip tų standartų laikomasi;

(2) siekiant užtikrinti aukštesnį 
visuomenės sveikatos apsaugos lygį būtina 
nustatyti bendrus žmonėms vartoti skirto 
vandens kokybės standartus, kurie turėtų 
indikatorinę funkciją, taip pat numatyti, 
kad būtų stebima, kaip tų standartų 
laikomasi

Or. fr
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Pakeitimas 16
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) indikatoriniai parametrai jau nustatyti 
1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyvos 
98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto 
vandens kokybės I priedo C dalyje, 
susijusioje su radioaktyviosiomis 
medžiagomis, o susijusios monitoringo 
nuostatos – minėtos direktyvos II priede. 
Tačiau tiems parametrams taikomi 
pagrindiniai standartai, apibrėžti 
Euratomo sutarties 30 straipsnyje;

(3) indikatoriniai parametrai jau nustatyti 
1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyvos 
98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto 
vandens kokybės I priedo C dalyje, 
susijusioje su radioaktyviosiomis 
medžiagomis, o susijusios monitoringo 
nuostatos – minėtos direktyvos II priede.

Or. fr

Pakeitimas 17
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šios pagal Euratomo sutartį priimtos 
direktyvos nuostatos, susijusios su 
geriamojo vandens tarša 
radioaktyviosiomis medžiagomis, turėtų 
būti viršesnės už atitinkamas Direktyvos 
98/83/EB nuostatas;

(5) šia direktyva įgyvendinami Direktyvos 
93/83/EB I priedo C dalyje nustatyti 
indikatoriniai parametrai, ir nustatomos 
taisyklės radioaktyviosiomis medžiagomis
žmonėms vartoti skirtame vandenyje 
kontroliuoti.

Or. fr

Pakeitimas 18
Michèle Rivasi
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Verts/ALE frakcijos vardu

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tuo atveju, kai nustatoma neatitiktis 
indikatorinę funkciją turinčiam parametrui, 
atitinkama valstybė narė turėtų įvertinti, ar 
ta neatitiktis kelia pavojų žmonių 
sveikatai ir, jei reikia, imtis taisomųjų 
priemonių, kad vėl būtų užtikrinta 
vandens kokybė;

(6) tuo atveju, kai nustatoma neatitiktis 
indikatorinę funkciją turinčiam parametrui, 
atitinkama valstybė narė turi nustatyti jos 
priežastį ir užtikrinti šia direktyva 
nustatytus kokybės kriterijus atitinkančio 
vandens tiekimą;

Or. fr

Pakeitimas 19
Fiona Hall

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tuo atveju, kai nustatoma neatitiktis 
indikatorinę funkciją turinčiam parametrui, 
atitinkama valstybė narė turėtų įvertinti, ar 
ta neatitiktis kelia pavojų žmonių sveikatai 
ir, jei reikia, imtis taisomųjų priemonių, 
kad vėl būtų užtikrinta vandens kokybė;

(6) tuo atveju, kai nustatoma neatitiktis 
indikatorinę funkciją turinčiam parametrui, 
atitinkama valstybė narė turėtų įvertinti, ar 
ta neatitiktis kelia pavojų žmonių sveikatai, 
taip pat ilgalaikiu laikotarpiu, ir 
nedelsiant imtis taisomųjų priemonių, kad 
vėl būtų užtikrinta vandens kokybė;

Or. en

Pakeitimas 20
Vladko Todorov Panayotov

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tuo atveju, kai nustatoma neatitiktis (6) tuo atveju, kai nustatoma neatitiktis 
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indikatorinę funkciją turinčiam parametrui, 
atitinkama valstybė narė turėtų įvertinti, ar 
ta neatitiktis kelia pavojų žmonių sveikatai 
ir, jei reikia, imtis taisomųjų priemonių, 
kad vėl būtų užtikrinta vandens kokybė;

indikatorinę funkciją turinčiam parametrui, 
atitinkama valstybė narė turėtų įvertinti, ar 
ta neatitiktis kelia pavojų žmonių sveikatai 
ir, jei reikia, imtis taisomųjų priemonių, 
kad vėl būtų užtikrinta vandens kokybė, 
atsižvelgiant į vietos sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

Gamtinio radioaktyvumo lygis Europoje labai skiriasi dėl geologinių savybių.

Pakeitimas 21
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) vartotojai turėtų būti tinkamai ir 
deramai informuoti apie žmonėms vartoti 
skirto vandens kokybę;

(7) vartotojai turėtų būti tinkamai ir 
deramai informuoti apie žmonėms vartoti 
skirto vandens kokybę ir turėtų būti kuo 
anksčiau įspėjami apie kompetentingų 
institucijų priemones, skirtas 
pablogėjusiai vandens kokybei pagerinti;

Or. fr

Pakeitimas 22
Fiona Hall

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) vartotojai turėtų būti tinkamai ir 
deramai informuoti apie žmonėms vartoti 
skirto vandens kokybę;

(7) vartotojai turėtų būti visapusiškai,
tinkamai, skaidriai ir nešališkai informuoti 
apie žmonėms vartoti skirto vandens 
kokybę;
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Or. en

Pakeitimas 23
Fiona Hall

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kiekviena valstybė narė turėtų parengti 
stebėsenos programas, skirtas tikrinti, ar 
žmonėms vartoti skirtas vanduo atitinka 
šios direktyvos reikalavimus;

(9) kiekviena valstybė narė turėtų parengti 
stabilias stebėsenos programas, skirtas 
tikrinti, ar žmonėms vartoti skirtas vanduo 
atitinka šios direktyvos reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 24
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) reikia skirtingais būdais valdyti 
gamtinį radioaktyvumą ir antropogeninę 
taršą remiantis aiškiais dozės kriterijais. 
Valstybės narės turi užtikrinti, kad dėl 
branduolinės veiklos nebūtų užteršti 
geriamo vandens ištekliai;

Or. fr

Pakeitimas 25
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

1 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomi plačiosios 
visuomenės sveikatos apsaugos
reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti 
skirtame vandenyje esančiomis 
radioaktyviosiomis medžiagomis. Joje 
pateikiamos radioaktyviųjų medžiagų 
stebėjimo parametrų vertės, stebėjimo 
dažnumas ir metodai.

Šioje direktyvoje išdėstomi suderinti 
žmonėms vartoti skirto vandens kokybės 
reikalavimai siekiant apsaugoti plačiosios 
visuomenės sveikatą nuo neigiamų 
vandens užteršimo radioaktyviosiomis 
medžiagomis padarinių. Joje pateikiamos 
radioaktyviųjų medžiagų stebėjimo 
parametrų vertės, stebėjimo dažnumas ir 
metodai.

Or. fr

Pakeitimas 26
Fiona Hall

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma žmonėms vartoti 
skirtam vandeniui, išskyrus Direktyvos 
98/83/EB 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas 
išimtis ir išimtis, nustatytas pagal tos 
direktyvos 3 straipsnio 2 dalį.

Taikymo sritis Ši direktyva taikoma 
žmonėms vartoti skirtam vandeniui ir 
maisto pramonėje naudojamam 
vandeniui, išskyrus Direktyvos 98/83/EB 3 
straipsnio 1 dalyje ir pagal tos direktyvos 3 
straipsnio 2 dalį nustatytas išimtis.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi radioaktyvumo neįmanoma sumažinti panaikinti apdorojimo būdu taip, kaip 
bakterijas, maisto pramonėje naudojamą vandenį taip pat reikėtų įtraukti į šios direktyvos 
taikymo sritį.

Pakeitimas 27
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

4 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos Direktyvos 
96/29/Euratomas 6 straipsnio 3 dalies a 
punkto nuostatų, valstybės narės imasi 
visų būtinų priemonių, kad būtų parengta 
tinkama stebėjimo programa, skirta 
užtikrinti, kad žmonėms vartoti skirtas 
vanduo atitiktų pagal šią direktyvą 
nustatytas parametrų vertes.

Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kad būtų parengta tinkama 
stebėjimo programa, skirta užtikrinti, kad 
žmonėms vartoti skirtas vanduo atitiktų 
pagal šią direktyvą nustatytas parametrų 
vertes.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal 2011 m. vasario 15 d. Parlamento poziciją dėl pasiūlymo dėl tarybos reglamento, 
nustatančio didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po 
branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo P7_TA(2011)0055, 
rengiant ir įgyvendinat visas Sąjungos politines priemones ir veiksmus turėtų būti užtikrinta 
aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga.

Pakeitimas 28
Fiona Hall

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos Direktyvos 
96/29/Euratomas 6 straipsnio 3 dalies a 
punkto nuostatų, valstybės narės imasi visų 
būtinų priemonių, kad būtų parengta 
tinkama stebėjimo programa, skirta 
užtikrinti, kad žmonėms vartoti skirtas 
vanduo atitiktų pagal šią direktyvą 
nustatytas parametrų vertes.

Nepažeisdamos Direktyvos 
96/29/Euratomas 6 straipsnio 3 dalies a 
punkto nuostatų, valstybės narės imasi visų 
būtinų priemonių, kad būtų parengta stabili 
ir veiksminga stebėjimo programa, skirta 
užtikrinti, kad žmonėms vartoti skirtas 
vanduo atitiktų pagal šią direktyvą 
nustatytas parametrų vertes.

Or. en

Pakeitimas 29
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal II priedą užtikrina 
reguliarų žmonėms vartoti skirto vandens 
stebėjimą, siekdamos patikrinti, ar 
radioaktyviųjų medžiagų koncentracija 
neviršija pagal 5 straipsnį nustatytų 
parametrų verčių.

Valstybės narės pagal II priedą užtikrina 
reguliarų žmonėms vartoti skirto vandens 
stebėjimą, siekdamos patikrinti, ar 
radioaktyviųjų medžiagų koncentracija
neviršija pagal 5 straipsnį nustatytų 
parametrų verčių. Stebėjimas turi būti 
vykdomas kaip Direktyvoje 98/83/EB dėl 
žmonėms vartoti skirto vandens kokybės 
nustatytos kontrolės dalis. Jis apima 
tyrimus, skirtus radioaktyvumo 
referencinei vertei vandenyje nustatyti ir 
analitinei strategijai patobulinti, taip pat 
periodiškus tyrimus, vykdomus pagal III 
priede išdėstytą metodiką.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant, kad kompetentingos institucijos turėtų bendrą vaizdą (pvz., kad jos galėtų atsižvelgti 
į kaupiamąjį poveikį), svarbu nesukurti dvejų skirtingų žmonėms vartoti skirto vandens 
stebėjimo sistemų.

Pakeitimas 30
Fiona Hall

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal II priedą užtikrina 
reguliarų žmonėms vartoti skirto vandens 
stebėjimą, siekdamos patikrinti, ar 
radioaktyviųjų medžiagų koncentracija 
neviršija pagal 5 straipsnį nustatytų 
parametrų verčių.

Valstybės narės pagal II priedą užtikrina 
reguliarų žmonėms vartoti skirto vandens 
stebėjimą, siekdamos patikrinti, ar 
radioaktyviųjų medžiagų koncentracija 
neviršija pagal 5 straipsnį nustatytų 
parametrų verčių. Toks stebėjimas 
vykdomas atsižvelgiant į kaupiamąjį 
ilgalaikį poveikį gyventojams.
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Or. en

Pakeitimas 31
Vladko Todorov Panayotov

7 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kai vanduo, kurį ketinama pateikti 
prekybai, išpilstomas į butelius arba kitą 
tarą – toje vietoje, kur jis išpilstomas į 
butelius ar kitą tarą;

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 32
Silvia-Adriana Ţicău

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
žmonėms vartoti skirto vandens mėginius 
tiriančios laboratorijos būtų įdiegusios 
analitinės kokybės kontrolės sistemą. Jos 
užtikrina, kad tą sistemą kartais tikrintų 
kompetentingos institucijos tuo tikslu 
patvirtintas nepriklausomas kontrolierius.

2. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
žmonėms vartoti skirto vandens mėginius 
tiriančios laboratorijos būtų įdiegusios 
analitinės kokybės kontrolės sistemą. Jos 
užtikrina, kad tą sistemą periodiškai 
tikrintų kompetentingos institucijos tuo 
tikslu patvirtintas nepriklausomas 
kontrolierius.

Or. ro

Pakeitimas 33
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šių kontrolės priemonių finansavimas 
reglamentuojamas 2004 m. balandžio 29 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 dėl 
oficialios kontrolės, kuri atliekama 
siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar 
laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių, VI 
straipsnio nuostatomis. Jei taršą sukėlė 
žmonių veikla, kontrolės priemonių 
finansavimą turi padengti teršėjas.

___________
1 OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

Or. fr

Pagrindimas

Atitinka principą „teršėjas moka“.

Pakeitimas 34
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustačiusi, kad nesilaikoma pagal 5 
straipsnį nustatytų parametrų verčių, 
valstybė narė įvertina, ar ši neatitiktis kelia 
pavojų žmonių sveikatai. Esant tokiam 
pavojui, valstybė narė imasi taisomųjų 
veiksmų, kad vėl būtų užtikrinta vandens 
kokybė.

2. Nustačiusi, kad nesilaikoma radonui ir
bendrajai indikacinei dozei iš gamtinių 
šaltinių nustatytų parametrų verčių, 
valstybė narė įvertina, ar ši neatitiktis kelia 
pavojų žmonių sveikatai. Esant tokiam 
pavojui, valstybė narė imasi taisomųjų 
veiksmų, kad vėl būtų užtikrinta vandens 
kokybė. Jei nesilaikoma tričio ir bendrajai 
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indikacinei dozei nustatytų parametrų 
verčių dėl žmonių veiklos, valstybė narė 
užtikrina, kad skubiai būtų atliktas 
tyrimas siekiant nustatyti užteršimo 
šaltinį, jo pobūdį, mastą ir poveikį dozei. 
Atliekant tyrimą turi būti atsižvelgta į 
aplinką, kuri gali būti tričio paveikta, ir į 
visus būdus gauti ši poveikį. Atitinkama 
valstybė narė užtikrina, kad būtų imtasi 
reikalingų taisomųjų veiksmų siekiant, 
kad vanduo vėl atitiktų parametro vertes. 
Reikia teikti pirmenybę veiksmams, 
kuriais šalinamas užteršimo šaltinis.

Or. fr

Pagrindimas

Kitaip nei gamtinis radioaktyvumas, radioaktyvumas dėl žmonių veiklos – tai sunkiai 
sprendžiama problema. Jei nesilaikoma parametrų verčių, akivaizdu, kad yra tam tikra 
neatitiktis, kurią reikia pašalinti, siekiant išvengti rimtų problemų ateityje. Reikia atsižvelgti į 
visus poveikio tipus: užterštas geriamas vanduo gali, pvz., užteršti žemės ūkio produktus.

Pakeitimas 35
Vladko Todorov Panayotov

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustačiusi, kad nesilaikoma pagal 5 
straipsnį nustatytų parametrų verčių, 
valstybė narė įvertina, ar ši neatitiktis kelia 
pavojų žmonių sveikatai. Esant tokiam 
pavojui, valstybė narė imasi taisomųjų 
veiksmų, kad vėl būtų užtikrinta vandens 
kokybė.

2. Nustačiusi, kad nesilaikoma pagal 5 
straipsnį nustatytų parametrų verčių, 
valstybė narė įvertina, ar ši neatitiktis kelia 
pavojų žmonių sveikatai. Esant tokiam 
pavojui, valstybė narė, atsižvelgdama į 
vietos sąlygas, imasi taisomųjų veiksmų, 
kad vėl būtų užtikrinta vandens kokybė. Jei 
taisomieji veiksmai susiję su radonui 
nustatytų parametrų verčių nesilaikymu, 
rekomenduojamas taisomųjų veiksmų 
spektras tarp 100 ir 500 Bq/l.

Or. en
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Pagrindimas

Gamtinio radioaktyvumo lygis Europoje labai skiriasi dėl geologinių savybių. Anot PSO būtų 
labiau prasminga matuoti radono koncentraciją ore, o ne vandenyje, kadangi geriamame 
vandenyje esantis radonas paprastai įkvėpiamas, o ne išgeriamas. Radono koncentracijos 
lygis geriamame vandenyje priklauso nuo vietos sąlygų ir gali labai skirtis.

Pakeitimas 36
Silvia-Adriana Ţicău

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustačiusi, kad nesilaikoma pagal 5 
straipsnį nustatytų parametrų verčių, 
valstybė narė įvertina, ar ši neatitiktis kelia 
pavojų žmonių sveikatai. Esant tokiam
pavojui, valstybė narė imasi taisomųjų 
veiksmų, kad vėl būtų užtikrinta vandens 
kokybė.

2. Nustačiusi, kad nesilaikoma pagal 5 
straipsnį nustatytų parametrų verčių, 
valstybė narė įvertina, ar ši neatitiktis kelia 
pavojų žmonių sveikatai. Esant tokiam 
pavojui, valstybė narė imasi taisomųjų 
veiksmų, kad vėl būtų užtikrinta vandens 
kokybė. Valstybė narė turi taip pat 
įgyvendinti priemones pagal principą 
„teršėjas moka“.

Or. ro

Pakeitimas 37
Fiona Hall

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustačiusi, kad nesilaikoma pagal 5 
straipsnį nustatytų parametrų verčių, 
valstybė narė įvertina, ar ši neatitiktis kelia 
pavojų žmonių sveikatai. Esant tokiam 
pavojui, valstybė narė imasi taisomųjų 
veiksmų, kad vėl būtų užtikrinta vandens 
kokybė.

2. Nustačiusi, kad nesilaikoma pagal 5 
straipsnį nustatytų parametrų verčių, 
valstybė narė nedelsiant įvertina, ar ši 
neatitiktis kelia pavojų žmonių sveikatai. 
Esant tokiam pavojui, valstybė narė imasi 
taisomųjų veiksmų, kad vėl būtų užtikrinta 
vandens kokybė.

Or. en
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Pakeitimas 38
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei žmonių sveikatai kylantis pavojus 
negali būti laikomas nereikšmingu, 
valstybė narė užtikrina, kad apie tai būtų 
informuoti vartotojai.

3. Valstybė narė užtikrina, kad tyrimų 
rezultatai būtų paskelbti ir prieinami 
internetu. Jei žmonių sveikatai kylantis 
pavojus negali būti laikomas nereikšmingu, 
valstybė narė užtikrina, kad apie tai 
nedelsiant būtų įspėjami vartotojai.

Or. fr

Pagrindimas

Vartotojai turi teisę į informaciją lengvai prieinama forma ir turi būti įspėjami kuo skubiau 
esant sveikatos rizikai.

Pakeitimas 39
Silvia-Adriana Ţicău

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei žmonių sveikatai kylantis pavojus 
negali būti laikomas nereikšmingu, 
valstybė narė užtikrina, kad apie tai būtų 
informuoti vartotojai.

3. Jei žmonių sveikatai kylantis pavojus 
negali būti laikomas nereikšmingu, 
valstybė narė užtikrina, kad apie tai būtų 
informuoti vartotojai. Valstybė narė 
užtikrina, kad gyventojams būtų tiekiamas 
neužterštas vanduo.

Or. ro

Pakeitimas 40
Fiona Hall
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9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei žmonių sveikatai kylantis pavojus 
negali būti laikomas nereikšmingu, 
valstybė narė užtikrina, kad apie tai būtų 
informuoti vartotojai.

3. Jei žmonių sveikatai kylantis pavojus 
negali būti laikomas nereikšmingu, 
valstybė narė užtikrina, kad apie tai kuo 
skubiau būtų informuoti vartotojai ir 
nedelsiant būtų organizuotas alternatyvus 
vandens tiekimas.

Or. en

Pakeitimas 41
Jean-Pierre Audy

10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 
nuo [per vienerius metus nuo 11 
straipsnyje nurodytos dienos; konkrečią 
datą įrašo Leidinių biuras]. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 
nuo [per vienerius metus nuo 11 
straipsnyje nurodytos dienos; konkrečią 
datą įrašo Leidinių biuras]. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai ir Europos 
Parlamentui tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Or. fr

Pakeitimas 42
Jean-Pierre Audy

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 

2. Valstybės narės pateikia Komisijai ir 
Europos Parlamentui šios direktyvos 
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nacionalinės teisės aktų pagrindinių 
nuostatų tekstus.

taikymo srityje priimtų pagrindinių 
nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

Or. fr

Pakeitimas 43
Silvia-Adriana Ţicău

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis
Vertinimas

Komisija ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 
1 d. įvertina šią direktyvą, atsižvelgdama į 
įgytą patirtį ir padarytą pažangą ją 
įgyvendinant, ir pateikia reikalingus 
pasiūlymus.

Or. ro

Pakeitimas 44
Jean-Pierre Audy

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva skirta valstybėms narėms. Ši direktyva skirta valstybėms narėms, 
Europos Komisijai ir Europos 
Parlamentui.

Or. fr

Pakeitimas 45
Jean-Pierre Audy
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II priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė neprivalo stebėti tričio ar 
radioaktyvumo lygio geriamajame 
vandenyje, kad nustatytų bendrąją 
indikacinę dozę, jei remdamasi kito 
stebėjimo rezultatais ji žino, jog ir tričio 
kiekis, ir apskaičiuotoji bendroji indikacinė 
dozė yra gerokai mažesni už parametro 
vertę. Radono lygio geriamajame 
vandenyje stebėti nebūtina, jei remdamasi 
kito stebėjimo rezultatais valstybė narė 
žino, kad radono lygiai yra gerokai 
mažesni už parametro vertę. Tokiais 
atvejais ji išdėsto Komisijai savo 
sprendimo priežastis ir pateikia kito 
stebėjimo rezultatus.

Valstybė narė neprivalo stebėti tričio ar 
radioaktyvumo lygio geriamajame 
vandenyje, kad nustatytų bendrąją 
indikacinę dozę, jei remdamasi kito 
stebėjimo rezultatais ji žino, jog ir tričio 
kiekis, ir apskaičiuotoji bendroji indikacinė 
dozė yra gerokai mažesni už parametro 
vertę. Radono lygio geriamajame 
vandenyje stebėti nebūtina, jei remdamasi 
kito stebėjimo rezultatais valstybė narė 
žino, kad radono lygiai yra gerokai 
mažesni už parametro vertę. Tokiais 
atvejais ji išdėsto Komisijai ir Europos 
Parlamentui savo sprendimo priežastis ir 
pateikia kito stebėjimo rezultatus.

Or. fr

Pakeitimas 46
Jean-Pierre Audy

II priedo 3 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei, siekiant užtikrinti atitiktį šiai 
direktyvai, remiamasi ne šio punkto 
pirmoje pastraipoje nurodytų reikalaujamų 
priežiūros programų ar tyrimų, o kitų 
priežiūros programų ar tyrimų rezultatais, 
valstybė narė išdėsto Komisijai savo 
sprendimo priežastis ir pateikia atitinkamus 
tų stebėjimo programų ar tyrimų rezultatus.

Jei, siekiant užtikrinti atitiktį šiai 
direktyvai, remiamasi ne šio punkto 
pirmoje pastraipoje nurodytų reikalaujamų 
priežiūros programų ar tyrimų, o kitų 
priežiūros programų ar tyrimų rezultatais, 
valstybė narė išdėsto Komisijai ir Europos 
Parlamentui savo sprendimo priežastis ir 
pateikia atitinkamus tų stebėjimo programų 
ar tyrimų rezultatus.

Or. fr
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Pakeitimas 47
Vladko Todorov Panayotov

III priedo 1 punkto 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei bendras alfa aktyvumas viršija 0,1 Bq/l 
arba bendras beta aktyvumas viršija 
1,0 Bq/l, reikia atlikti konkretiems 
radionuklidams nustatyti skirtą tyrimą.
Atsižvelgdamos į visą turimą informaciją 
apie galimus radioaktyvumo šaltinius, 
valstybės narės nustato, kurių 
radionuklidų lygį reikia matuoti. Kadangi 
didelis tričio kiekis gali reikšti, kad 
vandenyje yra kitų dirbtinių radionuklidų, 
paėmus mėginį kartu turėtų būti 
išmatuotas tričio, bendro alfa ir bendro 
beta aktyvumo lygis.

Jei bendro alfa ir bendro beta aktyvumo 
vertės yra atitinkamai mažesnės už 
0,5 Bq/l ir 1,0 Bq/l, ir jei analitiniu būdu
nustatyta bendroji indikacinė dozė yra 
mažesnė už parametro rodiklio vertę, kuri 
yra lygi 0,1 mSv per metus, nereikia imtis 
jokių papildomų veiksmų. Jei bendras alfa 
aktyvumas viršija 0,5 Bq/l arba bendras 
beta aktyvumas viršija 1,0 Bq/l arba jei 
analitiniu būdu nustatyta bendroji 
indikacinė dozė viršija 0,1 mSv per metus, 
reikia atlikti konkretiems radionuklidams 
nustatyti skirtą tyrimą. Atsižvelgdamos į 
visą turimą informaciją apie galimus 
radioaktyvumo šaltinius, valstybės narės 
nustato, kurių radionuklidų lygį reikia 
matuoti. Kadangi didelis tričio kiekis gali 
reikšti, kad vandenyje yra kitų dirbtinių 
radionuklidų, paėmus mėginį kartu turėtų 
būti išmatuotas tričio, bendro alfa ir 
bendro beta aktyvumo lygis. Jei 
aktyvumas iš esmės nekinta, tolesnių 
tyrimų nereikia.

Or. en

Pagrindimas

Pagal PSO rekomendacijas (Geriamo vandens kokybės gairės, PSO, 4 leidimas, 2011 m.) 
nereikia imtis papildomų veiksmų, jei išmatuotos aktyvumo koncentracijos yra mažesnės už 
atrankinės patikros vertes – 0,5 Bq/l bendram alfa aktyvumui ir 1,0 Bq/l bendram beta 
aktyvumui. Naudojant mažesnes ribines vertes, pvz., 0,1 Bq/l bendram alfa aktyvumui 
prireiktų brangiai kainuojančių metodų individualiems radionuklidams nustatyti.

Pakeitimas 48
Vladko Todorov Panayotov
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III priedo 2 punkto lentelės šešta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

PSO direktyvose dėl geriamo vandens kokybės (4 leidimas, 2011 m.) rekomenduojamas 
polonio lygis – 0,1 Bq/l, švino (Pb-210) – 0,1 Bq/l.

Pakeitimas 49
Vladko Todorov Panayotov

III priedo 2 punkto 2 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 Viename gamtinio urano miligrame (mg) 
yra 12,3 Bq U-238 ir 12,3 Bq U-234. Iš 
šioje lentelėje pateiktų duomenų matyti tik 
radiologinės urano savybės, bet ne jo 
cheminis nuodingumas.

2 Vienas gamtinio urano miligramas (mg) 
yra 12,3 Bq U-238 ir 12,3 Bq U-234 
šaltinis. Iš šioje lentelėje pateiktų duomenų 
matyti tik radiologinės urano savybės, bet 
ne jo cheminis nuodingumas.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų aiškiau.


