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Poprawka 14
Fiona Hall

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Przyjmowanie wody jest jednym ze 
sposobów, w jaki substancje 
promieniotwórcze mogą dostać się do ciała 
ludzkiego. Zgodnie z dyrektywą Rady 
96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. 
ustanawiającą podstawowe normy 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
zdrowia pracowników i ogółu 
społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego narażenie całej ludności na 
promieniowanie wynikające z działalności 
obejmującej promieniowanie jonizujące 
należy utrzymywać na jak najniższym 
poziomie.

(1) Przyjmowanie wody jest jednym ze 
sposobów, w jaki substancje 
promieniotwórcze mogą dostać się do ciała 
ludzkiego. Zgodnie z dyrektywą Rady 
96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. 
ustanawiającą podstawowe normy 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
zdrowia pracowników i ogółu 
społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego narażenie całej ludności na 
promieniowanie, w tym na długotrwałe 
łączne narażenie, wynikające z 
działalności obejmującej promieniowanie 
jonizujące należy utrzymywać na jak 
najniższym poziomie.

Or. en

Poprawka 15
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Biorąc pod uwagę znaczenie dla
zdrowia ludzi jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, należy określić na 
szczeblu Wspólnoty normy jakości 
pełniące funkcję wskaźnika oraz 
przewidzieć monitorowanie zgodności z 
tymi normami.

(2) Aby zagwarantować wysoki poziom 
ochrony zdrowia ludności, należy określić 
wspólne normy jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
posiadające funkcję wskaźnika oraz 
przewidzieć monitorowanie zgodności z 
tymi normami.
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Or. fr

Poprawka 16
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Parametry wskaźnikowe dotyczące 
substancji promieniotwórczych określono 
już w części C załącznika I do dyrektywy 
Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, zaś w załączniku II 
do tej dyrektywy przewidziano stosowne 
przepisy dotyczące monitorowania.
Jednakże parametry te wchodzą w zakres 
podstawowych norm określonych w art. 
30 traktatu Euratom.

(3) Parametry wskaźnikowe dotyczące 
substancji promieniotwórczych określono 
już w części C załącznika I do dyrektywy 
Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, zaś w załączniku II 
do tej dyrektywy przewidziano stosowne 
przepisy dotyczące monitorowania.

Or. fr

Poprawka 17
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przepisy niniejszej dyrektywy przyjętej 
na mocy traktatu Euratom powinny być 
nadrzędne wobec przepisów dyrektywy 
98/83/WE w odniesieniu do skażenia wody
pitnej substancjami promieniotwórczymi.

(5) Niniejsza dyrektywa aktualizuje 
parametry wskaźnikowe przewidziane w 
załączniku I, część C dyrektywy 98/83/WE
i określa zasady dotyczące monitorowania 
obecności substancji promieniotwórczych
w wodzie pitnej.

Or. fr
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Poprawka 18
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W przypadku niezgodności z 
parametrem, który pełni funkcję 
wskaźnika, zainteresowane państwo 
członkowskie powinno rozważyć, czy ta 
niezgodność stwarza jakiekolwiek 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz, w 
stosownych przypadkach, podjąć działania
zaradcze w celu przywrócenia jakości
wody.

(6) W przypadku niezgodności z 
parametrem, który pełni funkcję 
wskaźnika, zainteresowane państwo 
członkowskie musi określić przyczynę tej 
niezgodności i podjąć działania w celu
zapewnienia dystrybucji wody spełniającej 
kryteria jakości określone w niniejszej 
dyrektywie.

Or. fr

Poprawka 19
Fiona Hall

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W przypadku niezgodności z 
parametrem, który pełni funkcję 
wskaźnika, zainteresowane państwo 
członkowskie powinno rozważyć, czy ta 
niezgodność stwarza jakiekolwiek 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz, w 
stosownych przypadkach, podjąć działania 
zaradcze w celu przywrócenia jakości 
wody.

(6) W przypadku niezgodności z 
parametrem, który pełni funkcję 
wskaźnika, zainteresowane państwo 
członkowskie powinno rozważyć, czy ta 
niezgodność stwarza jakiekolwiek, w tym 
długoterminowe zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego oraz podjąć działania zaradcze w 
celu jak najszybszego przywrócenia 
jakości wody.

Or. en

Poprawka 20
Vladko Todorov Panayotov
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Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W przypadku niezgodności z 
parametrem, który pełni funkcję 
wskaźnika, zainteresowane państwo 
członkowskie powinno rozważyć, czy ta 
niezgodność stwarza jakiekolwiek 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz, w 
stosownych przypadkach, podjąć działania 
zaradcze w celu przywrócenia jakości 
wody.

(6) W przypadku niezgodności z 
parametrem, który pełni funkcję 
wskaźnika, zainteresowane państwo 
członkowskie powinno rozważyć, czy ta 
niezgodność stwarza jakiekolwiek 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz, w 
stosownych przypadkach, podjąć działania 
zaradcze w celu przywrócenia jakości 
wody przy uwzględnieniu warunków 
lokalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje duża uwarunkowana geologicznie różnorodność poziomów naturalnej 
radioaktywności w Europie.

Poprawka 21
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Konsumentów należy informować w 
adekwatny i stosowny sposób o jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi.

(7) Konsumentów należy informować w 
adekwatny i stosowny sposób o jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi oraz ostrzegać ich możliwie 
najwcześniej o środkach wdrażanych 
przez właściwe organy, aby zaradzić 
ewentualnej degradacji tej wody.

Or. fr

Poprawka 22
Fiona Hall
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Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Konsumentów należy informować w 
adekwatny i stosowny sposób o jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi.

(7) Konsumentów należy w pełni 
informować w stosowny, przejrzysty i 
bezstronny sposób o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Or. en

Poprawka 23
Fiona Hall

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Każde państwo członkowskie powinno 
ustanowić programy monitorowania w celu 
sprawdzenia, czy woda przeznaczona do 
spożycia przez ludzi spełnia wymagania 
niniejszej dyrektywy.

(9) Każde państwo członkowskie powinno 
ustanowić rzetelne programy 
monitorowania w celu sprawdzenia, czy 
woda przeznaczona do spożycia przez 
ludzi spełnia wymagania niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 24
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Należy postępować inaczej i według 
innych kryteriów dozymetrycznych w 
przypadku promieniotwórczości 
naturalnej i w przypadku zanieczyszczeń 
antropogenicznych. Państwa 
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członkowskie powinny dbać o to, aby 
działania związane z energią jądrową nie 
prowadziły do zanieczyszczenia zasobów 
wody pitnej.

Or. fr

Poprawka 25
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie określono wymogi 
dotyczące ochrony zdrowia ludności w 
odniesieniu do substancji 
promieniotwórczych w wodzie
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Określono w niej wartości parametryczne, 
częstotliwości i metody monitorowania 
substancji promieniotwórczych.

Niniejsza dyrektywa dotyczy 
ujednoliconych wymogów jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 
celu ochrony zdrowia ludności przed 
szkodliwymi skutkami wód skażonych
substancjami promieniotwórczymi. 
Określono w niej wartości parametryczne, 
częstotliwości i metody monitorowania 
substancji promieniotwórczych.

Or. fr

Poprawka 26
Fiona Hall

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi z zachowaniem wyłączeń 
określonych w art. 3 ust. 1 dyrektywy 
98/83/WE i ustalonych zgodnie z art. 3 ust. 
2 tej dyrektywy.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
wody przeznaczonej do spożycia, w tym 
wody używanej w sektorze spożywczym,
przez ludzi z zachowaniem wyłączeń 
określonych w art. 3 ust. 1 dyrektywy 
98/83/WE i ustalonych zgodnie z art. 3 ust. 
2 tej dyrektywy.
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Uzasadnienie

Ponieważ radioaktywności nie można, tak jak bakterii, zmniejszyć ani zlikwidować, woda 
stosowana w przemyśle spożywczym powinna także zostać włączona w zakres niniejszej 
dyrektywy.

Poprawka 27
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów określonych 
w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 
96/29/Euratom, państwa członkowskie 
podejmują wszystkie środki niezbędne dla 
ustanowienia stosownego programu 
monitorowania w celu zapewnienia 
zgodności wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi z wartościami 
parametrycznymi ustanowionymi zgodnie 
z niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie środki niezbędne dla 
ustanowienia stosownego programu 
monitorowania w celu zapewnienia 
zgodności wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi z wartościami 
parametrycznymi ustanowionymi zgodnie 
z niniejszą dyrektywą.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady (Euratom) ustanawiającego maksymalne dozwolone 
poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub 
w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego (P7_TA(2011)0055), należy zapewnić wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzkiego przy określaniu i realizacji wszystkich strategii 
politycznych i działań Unii.

Poprawka 28
Fiona Hall

Artykuł 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów określonych 
w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 
96/29/Euratom, państwa członkowskie 
podejmują wszystkie środki niezbędne dla 
ustanowienia stosownego programu 
monitorowania w celu zapewnienia 
zgodności wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi z wartościami 
parametrycznymi ustanowionymi zgodnie 
z niniejszą dyrektywą.

Bez uszczerbku dla przepisów określonych 
w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 
96/29/Euratom, państwa członkowskie 
podejmują wszystkie środki niezbędne dla 
ustanowienia rzetelnego i skutecznego
programu monitorowania w celu 
zapewnienia zgodności wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 
wartościami parametrycznymi 
ustanowionymi zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Poprawka 29
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
regularne monitorowanie wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
zgodnie z załącznikiem II, w celu 
sprawdzenia, czy stężenia substancji 
promieniotwórczych nie przekraczają 
wartości parametrycznych określonych 
zgodnie z art. 5.

Państwa członkowskie zapewniają 
regularne monitorowanie wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
zgodnie z załącznikiem II, w celu 
sprawdzenia, czy stężenia substancji 
promieniotwórczych nie przekraczają 
wartości parametrycznych określonych 
zgodnie z art. 5. Monitorowanie odbywa 
się w ramach monitorowania, o którym 
mowa w art. 7 dyrektywy 98/83/WE w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. Obejmuje ono 
analizy referencyjne mające na celu 
określenie zawartości substancji 
promieniotwórczych w wodzie i 
optymalizację strategii analitycznej oraz 
okresowych analiz realizowanych zgodnie 
z metodami określonymi w załączniku III.

Or. fr
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Uzasadnienie

Aby organy miały ogólny zarys sytuacji (np. aby móc uwzględnić kumulacje skutków), ważne 
jest, aby nie wprowadzać dwóch różnych systemów monitorowania wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi.

Poprawka 30
Fiona Hall

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
regularne monitorowanie wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
zgodnie z załącznikiem II, w celu 
sprawdzenia, czy stężenia substancji 
promieniotwórczych nie przekraczają 
wartości parametrycznych określonych 
zgodnie z art. 5.

Państwa członkowskie zapewniają 
regularne monitorowanie wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
zgodnie z załącznikiem II, w celu 
sprawdzenia, czy stężenia substancji 
promieniotwórczych nie przekraczają 
wartości parametrycznych określonych 
zgodnie z art. 5. Takie monitorowanie 
uwzględnia długotrwałe łączne narażenie 
ludności.

Or. en

Poprawka 31
Vladko Todorov Panayotov

Artykuł 7 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w przypadku wody w butelkach lub 
pojemnikach przeznaczonych do sprzedaży 
w punkcie, gdzie woda umieszczana jest w 
butelkach lub pojemnikach;

(nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en
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Uzasadnienie

techniczny

Poprawka 32
Silvia-Adriana Ţicău

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dbają, aby we 
wszystkich laboratoriach dokonujących 
analizy próbek wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi obowiązywał system 
kontroli jakości analiz. Państwa 
członkowskie dbają, aby system ten 
podlegał sporadycznym kontrolom przez 
niezależnego kontrolera zatwierdzonego 
przez właściwy organ do tego celu.

2. Państwa członkowskie dbają, aby we 
wszystkich laboratoriach dokonujących 
analizy próbek wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi obowiązywał system 
kontroli jakości analiz. Państwa 
członkowskie dbają, aby system ten 
podlegał okresowym kontrolom przez 
niezależnego kontrolera zatwierdzonego 
przez właściwy organ do tego celu.

Or. ro

Poprawka 33
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Finansowanie monitorowania odbywa 
się zgodnie rozdziałem VI rozporządzenia 
(WE) nr 882/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie kontroli urzędowych 
przeprowadzanych w celu sprawdzenia 
zgodności z prawem paszowym i 
żywnościowym oraz regułami dotyczącymi 
zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt1. 
W przypadku zanieczyszczenia 
spowodowanego działaniem człowieka, 
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koszty pokrywa zanieczyszczający.

___________
1 Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zachowanie spójności z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Poprawka 34
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku niezgodności z 
wartościami parametrycznymi określonymi 
zgodnie z art. 5 państwo członkowskie 
dokonuje oceny, czy niezgodność ta 
stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. 
Jeżeli występuje takie zagrożenie, państwo 
członkowskie podejmuje działanie 
naprawcze w celu przywrócenia jakości 
wody.

2. W przypadku niezgodności z 
wartościami parametrycznymi określonymi 
dla radonu i dawki orientacyjnej ogółem 
(TID) pochodzącej ze źródeł naturalnych,
państwo członkowskie ocenia, czy 
niezgodność ta stanowi zagrożenie dla 
zdrowia ludzi. Jeżeli występuje takie 
zagrożenie, państwo członkowskie 
podejmuje działanie naprawcze w celu 
przywrócenia jakości wody. W przypadku 
niezgodności z wartościami 
parametrycznymi określonymi dla trytu i 
dawki orientacyjnej ogółem (TID) 
powstałej w wyniku działalności 
człowieka, państwo członkowskie zadba o 
bezzwłoczne przeprowadzenie badania, 
aby wskazać źródło zanieczyszczenia oraz 
określić jego charakter, zasięg i 
dozymetryczne skutki. Badanie powinno 
uwzględniać wszystkie środowiska, które 
mogą odczuć skutki zanieczyszczenia, oraz 
wszystkie drogi narażenia. Dane państwo 
członkowskie dba o wdrożenie działań 
naprawczych niezbędnych dla 
przywrócenia wody do stanu zgodnego z 
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wartościami parametrycznymi. 
Rozwiązaniem preferencyjnym powinno 
być oczyszczanie zanieczyszczeń u ich 
źródła.

Or. fr

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do promieniotwórczości naturalnej promieniotwórczość spowodowana 
działaniem człowieka jest problemem, który można łatwo rozwiązać. Jeżeli analizy wykażą, że 
wartości parametryczne zostały przekroczone, bez wątpienia istnieje gdzieś jakaś usterka, 
którą należy usunąć, aby uniknąć poważniejszych problemów na przyszłość. Należy 
uwzględnić wszystkie drogi narażenia: zanieczyszczenie wody pitnej może na przykład 
doprowadzić do zanieczyszczenia produktów rolnych itp. 

Poprawka 35
Vladko Todorov Panayotov

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku niezgodności z 
wartościami parametrycznymi określonymi 
zgodnie z art. 5 państwo członkowskie
dokonuje oceny, czy niezgodność ta 
stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. 
Jeżeli występuje takie zagrożenie, państwo 
członkowskie podejmuje działanie 
naprawcze w celu przywrócenia jakości 
wody.

2. W przypadku niezgodności z 
wartościami parametrycznymi określonymi 
zgodnie z art. 5 państwo członkowskie 
dokonuje oceny, czy niezgodność ta 
stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. 
Jeżeli występuje takie zagrożenie, państwo 
członkowskie podejmuje działanie 
naprawcze w celu przywrócenia jakości 
wody przy uwzględnieniu warunków 
lokalnych. W przypadku gdy działanie 
zaradcze dotyczy niezgodności z wartością 
parametryczną radonu, zalecane są ramy 
działań zaradczych o wartości 100 i 500 
Bq/l. 

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje duża uwarunkowana geologicznie różnorodność poziomów naturalnej 
radioaktywności w Europie. Według WHO bardziej stosowne jest mierzenie stężenia radonu 
w powietrzu niż w wodzie pitnej, gdyż dawka radonu występująca w wodzie pitnej pochodzi 
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zazwyczaj z wdychania, a nie ze spożycia. Stężenie radonu w wodzie pitnej, które jest 
uwalniane do powietrza wewnątrz pomieszczeń, będzie zależeć od warunków lokalnych i może 
być bardzo różnorodne.

Poprawka 36
Silvia-Adriana Ţicău

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku niezgodności z 
wartościami parametrycznymi określonymi 
zgodnie z art. 5 państwo członkowskie 
dokonuje oceny, czy niezgodność ta 
stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. 
Jeżeli występuje takie zagrożenie, państwo 
członkowskie podejmuje działanie 
naprawcze w celu przywrócenia jakości 
wody.

2. W przypadku niezgodności z 
wartościami parametrycznymi określonymi 
zgodnie z art. 5 państwo członkowskie 
dokonuje oceny, czy niezgodność ta 
stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. 
Jeżeli występuje takie zagrożenie, państwo 
członkowskie podejmuje działanie 
naprawcze w celu przywrócenia jakości 
wody. Państwo członkowskie wdraża także 
środki typu „zanieczyszczający płaci”.

Or. ro

Poprawka 37
Fiona Hall

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku niezgodności z 
wartościami parametrycznymi określonymi 
zgodnie z art. 5 państwo członkowskie 
dokonuje oceny, czy niezgodność ta 
stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. 
Jeżeli występuje takie zagrożenie, państwo 
członkowskie podejmuje działanie 
naprawcze w celu przywrócenia jakości 
wody.

2. W przypadku niezgodności z 
wartościami parametrycznymi określonymi 
zgodnie z art. 5 państwo członkowskie 
ocenia niezwłocznie, czy niezgodność ta 
stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. 
Jeżeli występuje takie zagrożenie, państwo 
członkowskie podejmuje działanie 
naprawcze w celu przywrócenia jakości 
wody.

Or. en
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Poprawka 38
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli zagrożenia dla zdrowia ludzi nie 
można uznać za nieistotne, państwo 
członkowskie zapewnia powiadomienie
konsumentów.

3. Państwo członkowskie dba o to, aby 
wyniki analiz były publikowane i 
udostępniane w internecie. Jeżeli 
zagrożenia dla zdrowia ludzi nie można 
uznać za nieistotne, państwo członkowskie
dba o bezzwłocznie ostrzeganie
konsumentów.

Or. fr

Uzasadnienie

Konsumenci mają prawo być informowani łatwo dostępnymi środkami i jak tylko pojawi się 
zagrożenie dla zdrowia, powinni być natychmiast ostrzegani.

Poprawka 39
Silvia-Adriana Ţicău

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli zagrożenia dla zdrowia ludzi nie 
można uznać za nieistotne, państwo 
członkowskie zapewnia powiadomienie 
konsumentów.

3. Jeżeli zagrożenia dla zdrowia ludzi nie 
można uznać za nieistotne, państwo 
członkowskie zapewnia powiadomienie 
konsumentów. Państwa członkowskie 
podejmują środki w celu zaopatrzenia 
ludności w wodę nieskażoną. 

Or. ro
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Poprawka 40
Fiona Hall

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli zagrożenia dla zdrowia ludzi nie 
można uznać za nieistotne, państwo 
członkowskie zapewnia powiadomienie 
konsumentów.

3. Jeżeli zagrożenia dla zdrowia ludzi nie 
można uznać za nieistotne, państwo 
członkowskie zapewnia jak najszybsze 
powiadomienie konsumentów oraz 
bezzwłoczne zaopatrzenie w wodę 
pochodzącą z innych źródeł.

Or. en

Poprawka 41
Jean-Pierre Audy

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej [rok po 
dacie, o której mowa w art. 11 – datę 
wpisuje Urząd Publikacji]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej [rok po 
dacie, o której mowa w art. 11 – datę 
wpisuje Urząd Publikacji]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji i Parlamentowi Europejskiemu
tekst tych przepisów.

Or. fr

Poprawka 42
Jean-Pierre Audy

Artykuł 10 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst podstawowych przepisów 
prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

2. Państwa członkowskie przekażą Komisji 
i Parlamentowi Europejskiemu teksty 
najważniejszych przepisów prawa 
krajowego, które przyjmują w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

Or. fr

Poprawka 43
Silvia-Adriana Ţicău

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Zmiany

W świetle zdobytego doświadczenia i 
postępów poczynionych w trakcie 
stosowania niniejszej dyrektywy Komisja 
dokona jej oceny do dnia 1 stycznia 
2017 r., a następnie w razie potrzeby 
przedłoży odpowiednie wnioski.

Or. ro

Poprawka 44
Jean-Pierre Audy

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do 
państw członkowskich.

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do 
państw członkowskich, Komisji 
Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Or. fr
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Poprawka 45
Jean-Pierre Audy

Załącznik II – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie nie ma obowiązku 
monitorowania wody pitnej pod kątem 
obecności trytu lub promieniotwórczości w 
celu ustanowienia dawki orientacyjnej 
ogółem, jeżeli jest przekonane na 
podstawie innej metody monitorowania, że 
poziomy trytu i obliczonej dawki 
orientacyjnej ogółem są znacznie niższe od 
wartości parametrycznej. Państwo 
członkowskie nie ma obowiązku 
monitorowania wody pitnej pod kątem 
obecności radonu, jeżeli jest przekonane na 
podstawie monitorowania, że poziomy 
radonu są znacznie niższe od wartości 
parametrycznej. W takim przypadku 
państwo członkowskie przekazuje Komisji 
powody podjęcia takiej decyzji wraz z 
wynikami monitorowania 
przeprowadzonego za pomocą innej 
metody.

Państwo członkowskie nie ma obowiązku 
monitorowania wody pitnej pod kątem 
obecności trytu lub promieniotwórczości w 
celu ustanowienia dawki orientacyjnej 
ogółem, jeżeli jest przekonane na 
podstawie innej metody monitorowania, że 
poziomy trytu i obliczonej dawki 
orientacyjnej ogółem są znacznie niższe od 
wartości parametrycznej. Państwo 
członkowskie nie ma obowiązku 
monitorowania wody pitnej pod kątem 
obecności radonu, jeżeli jest przekonane na 
podstawie monitorowania, że poziomy 
radonu są znacznie niższe od wartości 
parametrycznej. W takim przypadku 
państwo członkowskie przekazuje Komisji 
i Parlamentowi Europejskiemu powody 
podjęcia takiej decyzji wraz z wynikami 
monitorowania przeprowadzonego za 
pomocą innej metody.

Or. fr

Poprawka 46
Jean-Pierre Audy

Załącznik II – punkt 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli dla zapewnienia zgodności z 
niniejszą dyrektywą stosuje się wyniki 
innych programów kontroli lub badań niż 
wymagane zgodnie z akapitem pierwszym 
niniejszego punktu, państwo członkowskie 

Jeżeli dla zapewnienia zgodności z 
niniejszą dyrektywą stosuje się wyniki 
innych programów kontroli lub badań niż 
wymagane zgodnie z akapitem pierwszym 
niniejszego punktu, państwo członkowskie 
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przekazuje Komisji powody podjęcia takiej 
decyzji wraz ze stosownymi wynikami 
programów monitorowania lub badań.

przekazuje Komisji i Parlamentowi 
Europejskiemu powody podjęcia takiej 
decyzji wraz ze stosownymi wynikami 
programów monitorowania lub badań.

Or. fr

Poprawka 47
Vladko Todorov Panayotov

Załącznik III – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli aktywność całkowita alfa przekracza
0,1 Bq/l lub aktywność całkowita beta 
przekracza 1,0 Bq/l, niezbędna jest analiza 
pod kątem konkretnych radionuklidów.
Radionuklidy, które należy zmierzyć, są 
określane przez państwa członkowskie z 
uwzględnieniem wszystkich stosownych
informacji dotyczących prawdopodobnych 
źródeł promieniotwórczości. Jako że 
wyższy poziom trytu może oznaczać 
obecność innych sztucznych 
radionuklidów, pomiaru trytu, aktywności 
całkowitej alfa i beta należy dokonać w tej 
samej próbce.

Jeżeli aktywność całkowita alfa i beta 
wynosi odpowiednio mniej niż 0,5Bq/l 
oraz 1,0 Bq/l, zaś analitycznie określona 
TID wynosi mniej niż wskaźnikowa 
wartość parametryczna 0,1 mSv/rocznie, 
podjęcie dalszych działań nie jest 
wymagane.  Jeżeli aktywność całkowita 
alfa przekracza 0,5 Bq/l lub aktywność 
całkowita beta przekracza 1,0 Bq/l, lub 
analitycznie określona TID przekracza 0,1 
mSv/rocznie, niezbędna jest analiza pod 
kątem konkretnych radionuklidów.
Radionuklidy, które należy zmierzyć, są 
określane przez państwa członkowskie z 
uwzględnieniem wszystkich stosownych 
informacji dotyczących prawdopodobnych 
źródeł promieniotwórczości. Jako że 
wyższy poziom trytu może oznaczać 
obecność innych sztucznych 
radionuklidów, pomiaru trytu, aktywności 
całkowitej alfa i beta należy dokonać w tej 
samej próbce. Jeżeli aktywność ta 
utrzymuje się zasadniczo na tym samym 
poziomie, dalsze badania nie powinny być 
konieczne.

Or. en

Uzasadnienie

WHO zaleca (Wytyczne dotyczące jakości wody pitnej – 4. edycja, Światowa Organizacja 
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Zdrowia, 2011), że podejmowanie dalszych działań nie jest konieczne, jeżeli zmierzone 
stężenie promieniotwórczości kształtuje się poniżej poziomu 0,5 Bq/l aktywności całkowitej 
alfa oraz poniżej 1,0 Bq/l aktywności całkowitej beta. Stosowanie niższych progów 
wartościowych, takich jak 0,1 Bq/l aktywności całkowitej alfa, zwiększy częstotliwość 
kosztownego określania stężenia indywidualnych nuklidów promieniotwórczych.

Poprawka 48
Vladko Todorov Panayotov

Załącznik III – punkt 2 – tabela – wiersz 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne dotyczące jakości wody pitnej (4. edycja, Światowa Organizacja Zdrowia, 2011) 
podają jako poziom odniesienia 0,1 Bq/l dla polonu – 210 i ołowiu – 210.

Poprawka 49
Vladko Todorov Panayotov

Załącznik III – punkt 2 – przypis 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 Jeden miligram (mg) naturalnego uranu
zawiera 12,3 Bq U-238 oraz 12,3 Bq U-
234. Tabela zawiera wyłącznie 
właściwości radiologiczne uranu, bez 
toksyczności chemicznej.

2 Jeden miligram (mg) naturalnego uranu 
jest źródłem 12,3 Bq U-238 oraz 12,3 Bq 
U-234. Tabela zawiera wyłącznie 
właściwości radiologiczne uranu, bez 
toksyczności chemicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia jasności.


