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Amendamentul 14
Fiona Hall

Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ingerarea de apă este una dintre căile de 
introducere a substanţelor radioactive în 
organismul uman. În conformitate cu 
Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 
13 mai 1996 de stabilire a normelor de 
securitate de bază privind protecţia 
sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei 
împotriva pericolelor prezentate de 
radiaţiile ionizante, expunerea populaţiei în 
ansamblu la practici care implică un risc 
datorat radiaţiilor ionizante trebuie să fie 
menţinută la nivelul cel mai scăzut ce 
poate fi atins în mod rezonabil.

(1) Ingerarea de apă este una dintre căile de 
introducere a substanţelor radioactive în 
organismul uman. În conformitate cu 
Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 
13 mai 1996 de stabilire a normelor de 
securitate de bază privind protecţia 
sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei 
împotriva pericolelor prezentate de 
radiaţiile ionizante, expunerea populaţiei în 
ansamblu la practici care implică un risc 
datorat radiaţiilor ionizante, ţinând seama 
de expunerea cumulativă pe termen lung,
trebuie să fie menţinută la nivelul cel mai 
scăzut posibil.

Or. en

Amendamentul 15
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Având în vedere importanţa calităţii 
apei destinate consumului uman pentru 
sănătatea umană, este necesar să se 
stabilească, la nivel comunitar, norme de 
calitate cu funcţie de indicator şi să se 
asigure controlul respectării acestor norme.

(2) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii populaţiei, este 
necesar să se stabilească norme comune 
privind calitatea apei destinate 
consumului uman, care să îndeplinească
funcţia de indicatori, precum şi să se 
asigure controlul respectării acestor norme.

Or. fr



PE496.336v01-00 4/21 AM\912703RO.doc

RO

Amendamentul 16
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Parametrii indicatori au fost deja 
stabiliţi în anexa I partea C privind 
substanţele radioactive, iar dispoziţiile de 
control conexe au fost deja stabilite în 
anexa II la Directiva 98/83/CE a 
Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind 
calitatea apei destinate consumului uman. 
Totuşi, aceşti parametri intră sub 
incidenţa normelor de bază definite la 
articolul 30 din Tratatul Euratom.

(3) Parametrii indicatori au fost deja 
stabiliţi în anexa I partea C privind 
substanţele radioactive, iar dispoziţiile de 
control conexe au fost deja stabilite în 
anexa II la Directiva 98/83/CE a 
Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind 
calitatea apei destinate consumului uman.

Or. fr

Amendamentul 17
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dispoziţiile prezentei directive
adoptate în temeiul Tratatului Euratom 
trebuie să înlocuiască dispoziţiile 
Directivei 98/83/CE în ceea ce priveşte 
contaminarea apei potabile cu substanţe
radioactive.

(5) Prezenta directivă actualizează 
parametrii indicatori prevăzuţi în anexa I 
partea C la Directiva 98/83/CE şi 
stabileşte normele privind controlul 
prezenţei substanţelor radioactive în apa 
potabilă.

Or. fr

Amendamentul 18
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
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Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul nerespectării unui parametru 
care îndeplineşte funcţia de indicator, statul 
membru respectiv trebuie să analizeze 
dacă nerespectarea în cauză prezintă un 
risc pentru sănătatea umană şi, după caz, 
trebuie să ia măsurile corective necesare 
pentru a restabili calitatea apei.

(6) În cazul nerespectării unui parametru 
care îndeplineşte funcţia de indicator, statul 
membru respectiv are obligaţia de a 
identifica cauza şi de a demara o acţiune 
care să permită asigurarea furnizării unei 
ape care respectă criteriile de calitate 
stabilite în prezenta directivă.

Or. fr

Amendamentul 19
Fiona Hall

Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul nerespectării unui parametru 
care îndeplineşte funcţia de indicator, statul 
membru respectiv trebuie să analizeze dacă 
nerespectarea în cauză prezintă un risc 
pentru sănătatea umană şi, după caz, 
trebuie să ia măsurile corective necesare 
pentru a restabili calitatea apei.

(6) În cazul nerespectării unui parametru 
care îndeplineşte funcţia de indicator, statul 
membru respectiv ar trebui să analizeze 
dacă nerespectarea în cauză prezintă un 
risc pentru sănătatea umană, inclusiv pe 
termen lung, şi ar trebui să ia măsurile 
corective necesare pentru a restabili cât 
mai rapid calitatea apei.

Or. en

Amendamentul 20
Vladko Todorov Panayotov

Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul nerespectării unui parametru 
care îndeplineşte funcţia de indicator, statul 

(6) În cazul nerespectării unui parametru 
care îndeplineşte funcţia de indicator, statul 
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membru respectiv trebuie să analizeze dacă 
nerespectarea în cauză prezintă un risc 
pentru sănătatea umană şi, după caz, 
trebuie să ia măsurile corective necesare 
pentru a restabili calitatea apei.

membru respectiv ar trebui să analizeze 
dacă nerespectarea în cauză prezintă un 
risc pentru sănătatea umană şi, după caz, ar 
trebui să ia măsurile corective necesare 
pentru a restabili calitatea apei, ţinând 
seama de condiţiile locale.

Or. en

Justificare

Nivelul natural al radioactivităţii variază foarte mult în Europa în funcţie de caracteristicile 
geologice.

Amendamentul 21
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Consumatorii trebuie să fie informaţi în 
mod adecvat cu privire la calitatea apei 
destinate consumului uman.

(7) Consumatorii trebuie să fie informaţi în 
mod adecvat cu privire la calitatea apei 
destinate consumului uman şi trebuie 
avertizaţi cât mai curând posibil cu privire 
la măsurile adoptate de autorităţile 
competente în vederea remedierii 
eventualei degradări a calităţii acestor 
ape.

Or. fr

Amendamentul 22
Fiona Hall

Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Consumatorii trebuie să fie informaţi în 
mod adecvat cu privire la calitatea apei 

(7) Consumatorii ar trebui să fie informaţi 
pe deplin şi în mod adecvat, transparent şi 
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destinate consumului uman. imparţial cu privire la calitatea apei 
destinate consumului uman.

Or. en

Amendamentul 23
Fiona Hall

Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Fiecare stat membru trebuie să instituie 
programe de control pentru a verifica dacă 
apa destinată consumului uman 
îndeplineşte cerinţele prezentei directive.

(9) Fiecare stat membru ar trebui să 
instituie programe de control solide pentru 
a verifica dacă apa destinată consumului 
uman îndeplineşte cerinţele prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 24
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Radioactivitatea naturală şi 
contaminările antropice trebuie gestionate 
diferit şi conform unor criterii dozimetrice 
distincte. Statele membre trebuie să se 
asigure că activităţile nucleare nu duc la 
contaminarea resurselor de apă potabilă.

Or. fr

Amendamentul 25
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
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Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabileşte cerinţe
armonizate de protecţie a sănătăţii 
populaţiei în ceea ce priveşte substanţele
radioactive din apa destinată consumului 
uman. Aceasta stabileşte parametri 
valorici, frecvenţe şi metode de control al 
substanţelor radioactive.

Prezenta directivă se referă la cerinţele
armonizate privind calitatea apei destinate 
consumului uman, în scopul protejării 
sănătăţii populaţiei împotriva efectelor 
nefaste ale contaminării acestei ape cu 
substanţe radioactive. Aceasta stabileşte 
parametri valorici, frecvenţe şi metode de 
control al substanţelor radioactive.

Or. fr

Amendamentul 26
Fiona Hall

Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se aplică apei destinate 
consumului uman, cu excepţiile prevăzute 
la articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 98/83/CE, stabilite în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din 
respectiva directivă.

Prezenta directivă se aplică apei destinate 
consumului uman, inclusiv apei utilizate în 
industria alimentară, cu excepţiile 
prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 98/83/CE, stabilite în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din 
respectiva directivă.

Or. en

Justificare

Deoarece radioactivitatea nu poate fi redusă sau eliminată prin aplicarea unui tratament, aşa 
cum se întâmplă în cazul bacteriilor, apa utilizată în industria alimentară ar trebui inclusă, 
de asemenea, în domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul 27
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
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Articolul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (3) litera 
(a) din Directiva 96/29/Euratom, statele 
membre iau toate măsurile necesare pentru 
a institui un program adecvat de control 
care să asigure că apa destinată consumului 
uman respectă parametrii valorici stabiliţi 
în conformitate cu prezenta directivă.

Statele membre iau toate măsurile necesare 
pentru a institui un program adecvat de 
control care să asigure că apa destinată 
consumului uman respectă parametrii 
valorici stabiliţi în conformitate cu 
prezenta directivă.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu poziţia Parlamentului din 15 februarie 2011 referitoare la propunerea de 
regulament al Consiliului de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare 
radioactivă a produselor alimentare şi a furajelor după un accident nuclear sau altă situaţie 
de urgenţă radiologică P7_TA(2011)0055, ar trebui garantat un nivel ridicat de protecţie a 
sănătăţii umane în elaborarea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor 
Uniunii.

Amendamentul 28
Fiona Hall

Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (3) litera 
(a) din Directiva 96/29/Euratom, statele 
membre iau toate măsurile necesare pentru 
a institui un program adecvat de control 
care să asigure că apa destinată consumului 
uman respectă parametrii valorici stabiliţi 
în conformitate cu prezenta directivă.

Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (3) litera 
(a) din Directiva 96/29/Euratom, statele 
membre iau toate măsurile necesare pentru 
a institui un program solid şi eficient de 
control care să asigure că apa destinată 
consumului uman respectă parametrii 
valorici stabiliţi în conformitate cu 
prezenta directivă.

Or. en



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

RO

Amendamentul 29
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură controlul regulat al 
apei destinate consumului uman în 
conformitate cu anexa II, verificând 
concentraţiile substanţelor radioactive 
pentru ca acestea să nu depăşească 
parametrii valorici stabiliţi în conformitate 
cu articolul 5.

Statele membre asigură controlul regulat al 
apei destinate consumului uman în 
conformitate cu anexa II, verificând 
concentraţiile substanţelor radioactive 
pentru ca acestea să nu depăşească 
parametrii valorici stabiliţi în conformitate 
cu articolul 5. Controlul este efectuat în 
cadrul controalelor menţionate la 
articolul 7 din Directiva 98/83/CE privind 
calitatea apei destinate consumului uman. 
Controlul include analize de referinţă 
care vizează caracterizarea conţinutului 
radiologic al apei şi optimizarea strategiei 
analitice şi a analizelor periodice realizate 
în conformitate cu metodele definite în 
anexa III.

Or. fr

Justificare

Pentru a le permite autorităţilor să aibă o privire de ansamblu (de exemplu, pentru a lua în 
considerare efectele cumulative), este important să nu fie create două sisteme diferite pentru 
controlul apei destinate consumului uman.

Amendamentul 30
Fiona Hall

Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură controlul regulat al 
apei destinate consumului uman în 

Statele membre asigură controlul regulat al 
apei destinate consumului uman în 
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conformitate cu anexa II, verificând 
concentraţiile substanţelor radioactive 
pentru ca acestea să nu depăşească 
parametrii valorici stabiliţi în conformitate 
cu articolul 5.

conformitate cu anexa II, verificând 
concentraţiile substanţelor radioactive 
pentru ca acestea să nu depăşească 
parametrii valorici stabiliţi în conformitate 
cu articolul 5. Acest control ia în 
considerare expunerea cumulativă pe 
termen lung a populaţiei.

Or. en

Amendamentul 31
Vladko Todorov Panayotov

Articolul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul apei îmbuteliate în sticle sau 
recipiente destinate comercializării, în 
punctul în care aceasta este îmbuteliată în 
sticle sau recipiente;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 32
Silvia-Adriana Ţicău

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că toate 
laboratoarele responsabile cu analiza 
probelor de apă destinată consumului uman 
au un sistem analitic de control al calităţii.
De asemenea, ele se asigură că sistemul 
respectiv este supus unor controale 
ocazionale efectuate de către o entitate 

(2) Statele membre se asigură că toate 
laboratoarele responsabile cu analiza 
probelor de apă destinată consumului uman 
au un sistem analitic de control al calităţii.
De asemenea, ele se asigură că sistemul 
respectiv este supus unor controale 
periodice efectuate de către o entitate 
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independentă aprobată în acest scop de 
autoritatea competentă.

independentă aprobată în acest scop de 
autoritatea competentă.

Or. ro

Amendamentul 33
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Finanţarea controalelor se face în 
conformitate cu capitolul VI din 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind controalele 
oficiale efectuate pentru a asigura 
verificarea conformităţii cu legislaţia 
privind hrana pentru animale şi produsele 
alimentare şi cu normele de sănătate 
animală şi de bunăstare a animalelor1. În 
caz de poluare rezultată în urma 
activităţilor umane, cheltuielile vor fi 
asumate de poluator.

___________
1 JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”.

Amendamentul 34
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În caz de nerespectare a parametrilor 
valorici stabiliţi în conformitate cu 
articolul 5, statul membru analizează dacă 
respectiva nerespectare reprezintă un risc 
pentru sănătatea umană. În cazul în care 
există un astfel de risc, statul membru 
trebuie să ia măsurile corective necesare 
pentru a restabili calitatea apei.

(2) În caz de nerespectare a parametrilor 
valorici stabiliţi pentru radon şi pentru 
DTO provenită din surse naturale, statul 
membru analizează dacă respectiva 
nerespectare reprezintă un risc pentru 
sănătatea umană. În cazul în care există un 
astfel de risc, statul membru trebuie să ia 
măsurile corective necesare pentru a 
restabili calitatea apei. În caz de 
nerespectare a parametrilor valorici 
prevăzuţi pentru tritiu şi DTO provenită 
din activităţile umane, statul membru se 
asigură că este demarată imediat o 
anchetă pentru a identifica originea 
poluării şi pentru a stabili natura, 
amploarea şi impactul său dozimetric. 
Ancheta trebuie să ia în considerare toate 
mediile susceptibile de a fi contaminate şi 
totalitatea căilor de expunere. Statul 
membru respectiv se asigură că sunt 
întreprinse acţiunile corective necesare 
pentru a restabili o calitate a apei care să 
respecte parametrii valorici. Soluţiile 
trebuie să privilegieze tratarea la sursă a 
poluărilor.

Or. fr

Justificare

Spre deosebire de radioactivitatea naturală, cea provenită din activităţile umane reprezintă o 
problemă care poate fi soluţionată cu uşurinţă. În cazul în care analizele demonstrează o 
depăşire a parametrilor valorici, este evident că, undeva, există o disfuncţionalitate care 
trebuie remediată pentru a evita probleme viitoare mai grave. Trebuie luate în considerare 
toate căile de expunere: contaminarea apei potabile poate, de exemplu, să ducă la 
contaminarea produselor agricole etc.

Amendamentul 35
Vladko Todorov Panayotov

Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În caz de nerespectare a parametrilor 
valorici stabiliţi în conformitate cu articolul 
5, statul membru analizează dacă 
respectiva nerespectare reprezintă un risc 
pentru sănătatea umană. În cazul în care 
există un astfel de risc, statul membru 
trebuie să ia măsurile corective necesare 
pentru a restabili calitatea apei.

(2) În caz de nerespectare a parametrilor 
valorici stabiliţi în conformitate cu articolul 
5, statul membru analizează dacă 
respectiva nerespectare reprezintă un risc 
pentru sănătatea umană. În cazul în care 
există un astfel de risc, statul membru ia 
măsurile corective necesare pentru a 
restabili calitatea apei, ţinând seama de 
condiţiile locale. Atunci când o măsură 
corectivă este legată de nerespectarea 
parametrilor valorici pentru radon, este 
recomandat un cadru pentru măsuri 
corective între 100 şi 500 Bq/l.

Or. en

Justificare

Nivelul natural al radioactivităţii variază foarte mult în Europa în funcţie de caracteristicile 
geologice. Conform OMS, este mai adecvat să se măsoare concentraţia de radon din aer 
decât din apa potabilă, deoarece expunerea la radonul prezent în apa potabilă se face, de 
obicei, prin inhalare, mai degrabă decât prin ingerare. Procentul de radon prezent în apa 
potabilă şi eliberat în aerul din încăperi va depinde de condiţiile locale şi poate varia foarte 
mult.

Amendamentul 36
Silvia-Adriana Ţicău

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În caz de nerespectare a parametrilor 
valorici stabiliţi în conformitate cu articolul 
5, statul membru analizează dacă 
respectiva nerespectare reprezintă un risc 
pentru sănătatea umană. În cazul în care 
există un astfel de risc, statul membru 
trebuie să ia măsurile corective necesare 
pentru a restabili calitatea apei.

(2) În caz de nerespectare a parametrilor 
valorici stabiliţi în conformitate cu articolul 
5, statul membru analizează dacă 
respectiva nerespectare reprezintă un risc 
pentru sănătatea umană. În cazul în care 
există un astfel de risc, statul membru 
trebuie să ia măsurile corective necesare 
pentru a restabili calitatea apei. De 
asemenea, statul membru implementează 
măsuri de tipul „poluatorul plăteşte”.
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Or. ro

Amendamentul 37
Fiona Hall

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În caz de nerespectare a parametrilor 
valorici stabiliţi în conformitate cu articolul 
5, statul membru analizează dacă 
respectiva nerespectare reprezintă un risc 
pentru sănătatea umană. În cazul în care 
există un astfel de risc, statul membru 
trebuie să ia măsurile corective necesare 
pentru a restabili calitatea apei.

(2) În caz de nerespectare a parametrilor 
valorici stabiliţi în conformitate cu articolul 
5, statul membru analizează imediat dacă 
respectiva nerespectare reprezintă un risc 
pentru sănătatea umană. În cazul în care 
există un astfel de risc, statul membru 
trebuie să ia măsurile corective necesare 
pentru a restabili calitatea apei.

Or. en

Amendamentul 38
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă riscul pentru sănătatea umană nu 
poate fi considerat minor, statele membre 
se asigură că utilizatorii sunt informaţi.

(3) Statele membre se asigură că 
rezultatele analizelor sunt publicate şi 
puse la dispoziţie pe internet. Dacă riscul 
pentru sănătatea umană nu poate fi 
considerat minor, statele membre se 
asigură că utilizatorii sunt avertizaţi 
imediat.

Or. fr

Justificare

Consumatorii au dreptul de a fi informaţi prin mijloace uşor accesibile şi trebuie avertizaţi 
imediat atunci când există un risc pentru sănătate.
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Amendamentul 39
Silvia-Adriana Ţicău

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă riscul pentru sănătatea umană nu 
poate fi considerat minor, statele membre 
se asigură că utilizatorii sunt informaţi.

(3) Dacă riscul pentru sănătatea umană nu 
poate fi considerat minor, statele membre 
se asigură că utilizatorii sunt informaţi.
Statele membre iau măsuri de alimentare 
cu apă necontaminată a populaţiei.

Or. ro

Amendamentul 40
Fiona Hall

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă riscul pentru sănătatea umană nu 
poate fi considerat minor, statele membre 
se asigură că utilizatorii sunt informaţi.

(3) Dacă riscul pentru sănătatea umană nu 
poate fi considerat minor, statele membre 
se asigură că utilizatorii sunt informaţi cât 
mai curând posibil şi că sunt puse la 
dispoziţie fără întârziere surse alternative 
de aprovizionare cu apă.

Or. en

Amendamentul 41
Jean-Pierre Audy

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în (1) Statele membre asigură intrarea în 
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vigoare a actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la [un an 
de la data la care se face referire la articolul 
11 – data precisă urmează să fie inserată de 
Oficiul pentru Publicaţii]. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul acestor 
acte.

vigoare a actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la [un an 
de la data la care se face referire la articolul 
11 – data precisă urmează să fie inserată de 
Oficiul pentru Publicaţii]. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei şi 
Parlamentului European textul acestor 
acte.

Or. fr

Amendamentul 42
Jean-Pierre Audy

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre comunică Comisiei 
textele principalelor dispoziţii de drept 
intern pe care le adoptă în domeniul 
reglementat de prezenta directivă.

(2) Statele membre comunică Comisiei şi 
Parlamentului European textul 
principalelor dispoziţii de drept intern pe 
care le adoptă în domeniul reglementat de 
prezenta directivă.

Or. fr

Amendamentul 43
Silvia-Adriana Ţicău

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Revizuire

Comisia evaluează prezenta directivă
până la 1 ianuarie 2017, cel târziu, în 
lumina experienţei acumulate şi a 
progreselor înregistrate pe parcursul 
aplicării sale şi, dacă este necesar, face 
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propuneri.

Or. ro

Amendamentul 44
Jean-Pierre Audy

Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se adresează statelor 
membre.

Prezenta directivă se adresează statelor 
membre, Comisiei Europene şi 
Parlamentului European.

Or. fr

Amendamentul 45
Jean-Pierre Audy

Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru nu are obligaţia de a 
controla prezenţa tritiului în apa potabilă 
sau radioactivitatea acesteia pentru a stabili 
doza totală orientativă în cazul în care 
constată, pe baza altor controale efectuate, 
că atât nivelurile tritiului cât şi cele ale 
dozei totale orientative calculate sunt net 
inferioare parametrului valoric. Nu se 
prevede controlul prezenţei radonului în 
apa potabilă atunci când un stat membru 
constată, pe baza altor controale efectuate, 
că nivelurile radonului sunt net inferioare 
parametrului valoric. În aceste cazuri, 
statul membru informează Comisia cu 
privire la motivele deciziei sale, inclusiv cu 
privire la rezultatele celorlalte controale 
efectuate.

Un stat membru nu are obligaţia de a 
controla prezenţa tritiului în apa potabilă 
sau radioactivitatea acesteia pentru a stabili 
doza totală orientativă în cazul în care 
constată, pe baza altor controale efectuate, 
că atât nivelurile tritiului cât şi cele ale 
dozei totale orientative calculate sunt net 
inferioare parametrului valoric. Nu se 
prevede controlul prezenţei radonului în 
apa potabilă atunci când un stat membru 
constată, pe baza altor controale efectuate, 
că nivelurile radonului sunt net inferioare 
parametrului valoric. În aceste cazuri, 
statul membru informează Comisia şi 
Parlamentul European cu privire la 
motivele deciziei sale, inclusiv cu privire la 
rezultatele celorlalte controale efectuate.
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Or. fr

Amendamentul 46
Jean-Pierre Audy

Anexa II – punctul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pentru a se asigura 
respectarea prezentei directive, sunt 
utilizate rezultatele altor programe de 
supraveghere sau investigaţii decât cele 
necesare în conformitate cu primul 
paragraf de la prezentul punct, statul 
membru comunică Comisiei motivele 
acestei decizii, inclusiv rezultatele 
relevante ale respectivelor programe de 
control sau investigaţii.

În cazul în care, pentru a se asigura 
respectarea prezentei directive, sunt 
utilizate rezultatele altor programe de 
supraveghere sau investigaţii decât cele 
necesare în conformitate cu primul 
paragraf de la prezentul punct, statul 
membru comunică Comisiei şi 
Parlamentului European motivele acestei 
decizii, inclusiv rezultatele relevante ale 
respectivelor programe de control sau 
investigaţii.

Or. fr

Amendamentul 47
Vladko Todorov Panayotov

Anexa III – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă activitatea alfa globală depăşeşte
0,1 Bq/l sau dacă activitatea beta globală 
depăşeşte 1,0 Bq/l, este necesară analiza 
radionuclizilor specifici. Radionuclizii care 
trebuie măsuraţi sunt definiţi de statele 
membre, luând în considerare toate 
informaţiile relevante cu privire la 
posibilele surse de radioactivitate. 
Deoarece nivelurile ridicate de tritiu ar 
putea indica prezenţa altor radionuclizi 
artificiali, trebuie să se măsoare în aceeaşi 
probă atât tritiul, cât şi activitatea alfa 

Dacă activitatea alfa globală şi activitatea 
beta globală se situează sub 0,5 Bq/l şi, 
respectiv, 1,0 Bq/l, iar doza totală 
orientativă (DTO) stabilită în mod analitic 
este inferioară parametrului său valoric 
indicator de 0,1 mSv/an, nu se impune 
nicio măsură suplimentară. Dacă 
activitatea alfa globală depăşeşte 0,5 Bq/l 
sau dacă activitatea beta globală depăşeşte 
1,0 Bq/l sau dacă doza totală orientativă 
stabilită în mod analitic depăşeşte 0,1 
mSv/an, este necesară analiza 
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globală şi activitatea beta globală. radionuclizilor specifici. Radionuclizii care 
trebuie măsuraţi sunt definiţi de statele 
membre, luând în considerare toate 
informaţiile relevante cu privire la 
posibilele surse de radioactivitate. 
Deoarece nivelurile ridicate de tritiu ar 
putea indica prezenţa altor radionuclizi 
artificiali, ar trebui să se măsoare în 
aceeaşi probă atât tritiul, cât şi activitatea 
alfa globală şi activitatea beta globală. În 
cazul în care activitatea rămâne, în 
esenţă, stabilă, nu sunt necesare 
investigaţii suplimentare.

Or. en

Justificare

Conform OMS (Orientări pentru calitatea apei potabile, ediţia a 4-a, Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii, 2011), nu se impun măsuri suplimentare în cazul în care concentraţiile activităţii 
măsurate sunt inferioare nivelurilor de depistare de 0,5 Bq/l pentru activitatea alfa globală şi 
de 1 Bq/l pentru activitatea beta globală. Utilizarea unor valori-limită mai scăzute, cum ar fi 
0,1 Bq/l pentru activitatea alfa globală, va creşte incidenţa determinărilor costisitoare ale 
concentraţiilor radionuclizilor.

Amendamentul 48
Vladko Todorov Panayotov

Anexa III – punctul 2 – tabel – rândul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Orientările pentru calitatea apei potabile (ediţia a 4-a, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 
2011) recomandă un nivel de 0,1 Bq/l pentru poloniu-210 şi pentru plumb-210.

Amendamentul 49
Vladko Todorov Panayotov
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Anexa III – punctul 2 – nota de subsol 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2 Un miligram (mg) de uraniu natural 
conţine 12,3 Bq de U-238 şi 12,3 Bq de U-
234. Acest tabel indică doar proprietăţile 
radiologice ale uraniului, nu şi toxicitatea 
sa chimică.

2 Un miligram (mg) de uraniu natural este 
sursa a 12,3 Bq de U-238 şi 12,3 Bq de U-
234. Acest tabel indică doar proprietăţile 
radiologice ale uraniului, nu şi toxicitatea 
sa chimică.

Or. en

Justificare

Pentru claritate.


