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Ändringsförslag 14
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Intag av vatten är en av de vägar som 
radioaktiva ämnen kan föras in i 
människokroppen. Enligt rådets 
direktiv 96/29/Euratom av den 
13 maj 1996 om fastställande av 
grundläggande säkerhetsnormer för skydd 
av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa 
mot de faror som uppstår till följd av 
joniserande strålning måste den bestrålning 
som hela befolkningen utsätts för till följd 
av olika verksamheter som medför risk för 
joniserande strålning hållas på en så låg 
nivån som rimligen går att åstadkomma.

(1) Intag av vatten är en av de vägar som 
radioaktiva ämnen kan föras in i 
människokroppen. Enligt rådets 
direktiv 96/29/Euratom av den 
13 maj 1996 om fastställande av 
grundläggande säkerhetsnormer för skydd 
av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa 
mot de faror som uppstår till följd av 
joniserande strålning måste den bestrålning 
som hela befolkningen utsätts för, med 
beaktande av långvarig kumulativ 
exponering, till följd av olika 
verksamheter som medför risk för 
joniserande strålning hållas på en så låg 
nivå som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 15
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Med hänsyn till hur viktig kvaliteten 
på dricksvatten är för människors hälsa är 
det nödvändigt att på unionsnivå fastställa 
kvalitetskrav med indikatorparametrar och
anta kontrollbestämmelser för iakttagandet 
av dessa krav.

(2) I syfte att garantera ett gott skydd av 
allmänhetens hälsa är det nödvändigt att 
fastställa gemensamma kvalitetskrav för 
dricksvatten med indikatorparametrar samt 
att anta kontrollbestämmelser för 
iakttagandet av dessa krav.

Or. fr
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Ändringsförslag 16
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Indikatorparametrar för radioaktiva 
ämnen samt därtill hörande 
kontrollbestämmelser har redan fastställts i 
del C i bilaga I respektive bilaga II till 
rådets direktiv 98/83/EG av den 
3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten. De parametrarna omfattas 
dock av de grundläggande normer som 
definieras i artikel 30 i Euratomfördraget.

(3) Indikatorparametrar för radioaktiva 
ämnen samt därtill hörande 
kontrollbestämmelser har redan fastställts i 
del C i bilaga I respektive bilaga II till 
rådets direktiv 98/83/EG av den 
3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De enligt Euratomfördraget antagna 
bestämmelserna i detta direktiv bör ha 
företräde framför bestämmelserna i
direktiv 98/83/EG när det gäller förorening 
av dricksvatten genom radioaktiva ämnen.

(5) Detta direktiv uppdaterar de 
indikatorparametrar som fastställs i 
bilaga I, del C till direktiv 98/83/EG och 
inför regler om kontrollen av förekomsten
av radioaktiva ämnen i dricksvatten. 

Or. fr

Ändringsförslag 18
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Om en indikatorparameter inte iakttas 
bör den berörda medlemsstaten bedöma 
om det innebär någon risk för människors 
hälsa och om nödvändigt vidta åtgärder 
för att återställa vattnets kvalitet.

(6) Om en indikatorparameter inte iakttas 
är den berörda medlemsstaten förpliktigad 
att fastställa orsaken och vidta varaktiga 
åtgärder för att se till att 
vattenförsörjningen följer de kriterier som 
fastställs i detta direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Om en indikatorparameter inte iakttas 
bör den berörda medlemsstaten bedöma om 
det innebär någon risk för människors 
hälsa och om nödvändigt vidta åtgärder för 
att återställa vattnets kvalitet.

(6) Om en indikatorparameter inte iakttas 
bör den berörda medlemsstaten bedöma om 
det innebär någon risk för människors 
hälsa, inklusive på lång sikt, och vidta 
åtgärder för att återställa vattnets kvalitet 
så snart som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 20
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Om en indikatorparameter inte iakttas 
bör den berörda medlemsstaten bedöma om 
det innebär någon risk för människors 
hälsa och om nödvändigt vidta åtgärder för 
att återställa vattnets kvalitet.

(6) Om en indikatorparameter inte iakttas 
bör den berörda medlemsstaten bedöma om 
det innebär någon risk för människors 
hälsa och om nödvändigt vidta åtgärder för 
att återställa vattnets kvalitet, med hänsyn 



PE496.336v01-00 6/20 AM\912703SV.doc

SV

till lokala förhållanden.

Or. en

Motivering

Det finns en stor bestämd variation av de geologiska förhållandena när det gäller 
bakgrundsstrålningen i Europa.

Ändringsförslag 21
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Konsumenterna bör på ett 
tillfredsställande och lämpligt sätt 
informeras om kvaliteten på dricksvattnet.

(7) Konsumenterna bör på ett 
tillfredsställande och lämpligt sätt 
informeras om kvaliteten på dricksvattnet 
och utan dröjsmål underrättas om de 
åtgärder som de berörda myndigheterna 
vidtar för att åtgärda eventuella 
föroreningar av vattnet.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Konsumenterna bör på ett 
tillfredsställande och lämpligt sätt 
informeras om kvaliteten på dricksvattnet.

(7) Konsumenterna bör fullt ut och på ett 
lämpligt, transparent och opartiskt sätt 
informeras om kvaliteten på dricksvattnet.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör upprätta 
kontrollprogram för att kontrollera att 
dricksvattnet uppfyller direktivets krav.

(9) Medlemsstaterna bör upprätta ett 
strängt kontrollprogram för att kontrollera 
att dricksvattnet uppfyller direktivets krav.

Or. en

Ändringsförslag 24
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Den naturliga radioaktiviteten och 
föroreningar till följd av mänsklig 
verksamhet måste hanteras på olika sätt 
och enligt bestämda dosimetriska 
kriterier. Medlemsstaterna bör se till att 
kärnenergiverksamheten inte leder till 
förorening av dricksvattnet.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs krav avseende
skydd av allmänhetens hälsa mot 

Detta direktiv tar upp harmoniserade
kvalitetskrav på dricksvatten i syfte att
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radioaktiva ämnen i dricksvatten. I 
direktivet fastställs parametervärden, 
frekvenser och metoder för kontroll av 
radioaktiva ämnen.

skydda allmänhetens hälsa mot skadliga 
föroreningar från radioaktiva ämnen i 
detta vatten. I direktivet fastställs 
parametervärden, frekvenser och metoder 
för kontroll av radioaktiva ämnen.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska tillämpas på 
dricksvatten, med de undantag som anges i 
artikel 3.1 i direktiv 98/83/EG och som 
fastställs i enlighet med artikel 3.2 i det 
direktivet.

Detta direktiv ska tillämpas på 
dricksvatten, inklusive vatten som används 
inom livsmedelsindustrin, med de 
undantag som anges i artikel 3.1 i 
direktiv 98/83/EG och som fastställs i 
enlighet med artikel 3.2 i det direktivet.

Or. en

Motivering

Eftersom radioaktivitet inte kan minska eller åtgärdas på samma sätt som bakterier bör 
vatten som används i livsmedelsindustrin också omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 27
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, utan att det 
påverkar bestämmelserna i artikel 6.3 a i 
direktiv 96/29/Euratom, vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att inrätta ett 
lämpligt kontrollprogram för att säkerställa 

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att inrätta ett lämpligt 
kontrollprogram för att säkerställa att 
dricksvatten uppfyller de parametervärden 
som fastställs i detta direktiv.
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att dricksvatten uppfyller de 
parametervärden som fastställs i detta 
direktiv.

Or. fr

Motivering

Enligt parlamentets ståndpunkt av den 15 februari 2011 om förslaget till rådets förordning 
(Euratom) om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en 
kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (P7_TA(2011) 0055) ska en hög 
hälsoskyddsnivå för människor säkerställas vid utformning och genomförande av all 
unionspolitik och alla unionsåtgärder.

Ändringsförslag 28
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar 
bestämmelserna i artikel 6.3 a i 
direktiv 96/29/Euratom, vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att inrätta ett 
lämpligt kontrollprogram för att säkerställa 
att dricksvatten uppfyller de 
parametervärden som fastställs i detta 
direktiv.

Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar 
bestämmelserna i artikel 6.3 a i 
direktiv 96/29/Euratom, vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att inrätta ett 
strängt och effektivt kontrollprogram för 
att säkerställa att dricksvatten uppfyller de 
parametervärden som fastställs i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 29
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att regelbundna 
kontroller av kvaliteten på dricksvatten 

Medlemsstaterna ska se till att regelbundna 
kontroller av kvaliteten på dricksvatten 
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utförs enligt bilaga II för att kontrollera att 
koncentrationerna av radioaktiva ämnen 
inte överstiger de parametervärden som 
fastställs i artikel 5.

utförs enligt bilaga II för att kontrollera att 
koncentrationerna av radioaktiva ämnen 
inte överstiger de parametervärden som 
fastställs i artikel 5. Kontrollen ska göras 
inom ramen för de kontroller som anges i 
artikel 7 i direktiv 98/83/EG om kvaliteten 
på dricksvatten. Den ska omfatta 
referensanalyser för att fastställa det 
radioaktiva innehållet i vattnet och för att 
optimera analysstrategin och de 
regelbundna analyserna i enlighet med de 
metoder som fastställs i bilaga III.

Or. fr

Motivering

För att ge myndigheterna en allmän överblick (t.ex. för att kunna ta hänsyn till de kumulativa 
effekterna) bör man inte införa två olika system för kontrollen av dricksvatten.

Ändringsförslag 30
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att regelbundna 
kontroller av kvaliteten på dricksvatten 
utförs enligt bilaga II för att kontrollera att 
koncentrationerna av radioaktiva ämnen 
inte överstiger de parametervärden som 
fastställs i artikel 5.

Medlemsstaterna ska se till att regelbundna 
kontroller av kvaliteten på dricksvatten 
utförs enligt bilaga II för att kontrollera att 
koncentrationerna av radioaktiva ämnen 
inte överstiger de parametervärden som 
fastställs i artikel 5. Dessa kontroller ska 
beakta den långvariga kumulativa 
exponeringen för befolkningen.

Or. en

Ändringsförslag 31
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 7 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) för vatten som tappas på flaskor eller i 
behållare som är avsedda för försäljning, 
vid den punkt där vattnet tappas på flaska 
eller i behållare, eller

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

Teknisk

Ändringsförslag 32
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att alla 
laboratorier som analyserar prov av 
dricksvatten har ett system för 
kvalitetskontroll av analyserna. De ska se 
till att systemet då och då kontrolleras av 
en oberoende kontrollant som den behöriga 
myndigheten har godkänt för denna 
uppgift.

2. Medlemsstaterna ska se till att alla 
laboratorier som analyserar prov av 
dricksvatten har ett system för 
kvalitetskontroll av analyserna. De ska se 
till att systemet regelbundet kontrolleras av 
en oberoende kontrollant som den behöriga 
myndigheten har godkänt för denna 
uppgift.

Or. ro

Ändringsförslag 33
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Finansieringen av kontrollerna ska 
ske i enlighet med kapitel IV i 
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Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av den 
29 april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd1. I händelse av föroreningar till 
följd av mänsklig verksamhet ska 
förorenaren stå för kostnaderna.
___________
1 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

Or. fr

Motivering

I enlighet med principen om att förorenaren betalar.

Ändringsförslag 34
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de parametervärden som fastställs i 
artikel 5 inte efterlevs ska medlemsstaten 
bedöma om detta innebär någon risk för 
människors hälsa. I fall då det finns en 
sådan risk ska medlemsstaten vidta 
åtgärder för att återställa vattnets kvalitet.

2. Om de parametervärden som fastställts 
för radon och för den totala indikativa 
dosen från naturliga källor inte efterlevs
ska medlemsstaten bedöma om detta 
innebär någon risk för människors hälsa. I 
fall då det finns en sådan risk ska 
medlemsstaten vidta åtgärder för att 
återställa vattnets kvalitet. Om de 
parametervärden som fastställts för 
tritium och den totala indikativa dosen 
från mänsklig verksamhet inte efterlevs 
ska medlemsstaten se till att det 
omedelbart inleds en undersökning för att 
kartlägga källan till föroreningen, dess 
särdrag och omfattning samt dosimetriska 
inverkan. Undersökningen bör ta hänsyn 
till alla känsliga miljöer som kan 
påverkas och till samtliga 
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exponeringsvägar. Den berörda 
medlemsstaten ska vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att återupprätta en 
vattenkvalitet som uppfyller 
parametervärdena. Lösningarna bör i 
första hand behandla föroreningarna vid 
källan.

Or. fr

Motivering

I motsats till den naturliga radioaktiviteten kan den som orsakas av mänsklig verksamhet 
enkelt åtgärdas. Om analyserna visar att parametervärdena överskridits, har det 
uppenbarligen skett ett fel någonstans som bör åtgärdas för att undvika allvarligare fel i 
framtiden. Alla exponeringsvägar måste beaktas: en förorening av dricksvattnet kan t.ex. leda 
till föroreningar av jordbruksprodukter etc. 

Ändringsförslag 35
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de parametervärden som fastställs i 
artikel 5 inte efterlevs ska medlemsstaten 
bedöma om detta innebär någon risk för 
människors hälsa. I fall då det finns en 
sådan risk ska medlemsstaten vidta 
åtgärder för att återställa vattnets kvalitet.

2. Om de parametervärden som fastställs i 
artikel 5 inte efterlevs ska medlemsstaten 
bedöma om detta innebär någon risk för 
människors hälsa. I fall då det finns en 
sådan risk ska medlemsstaten vidta 
åtgärder för att återställa vattnets kvalitet 
med hänsyn till de lokala förhållandena.
När åtgärder vidtas avseende bristande 
efterlevnad av parametervärdet för radon, 
rekommenderas en ram av åtgärder 
mellan 100 och 500 Bq/l.

Or. en

Motivering

Det finns en stor bestämd variation av de geologiska förhållandena när det gäller 
bakgrundsstrålningen i Europa. Enligt WHO är det lämpligare att mäta 
radonkoncentrationen i luften än i dricksvattnet eftersom dosen från radon i dricksvattnet 
normalt upptas genom inandning snarare än genom förtäring. Vilken procentandel radon som 
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finns i dricksvattnet och som släpps ut i inomhusluften beror på de lokala förhållandena och 
kommer sannolikt att variera stort.

Ändringsförslag 36
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de parametervärden som fastställs i 
artikel 5 inte efterlevs ska medlemsstaten 
bedöma om detta innebär någon risk för 
människors hälsa. I fall då det finns en 
sådan risk ska medlemsstaten vidta 
åtgärder för att återställa vattnets kvalitet.

2. Om de parametervärden som fastställs i 
artikel 5 inte efterlevs ska medlemsstaten 
bedöma om detta innebär någon risk för 
människors hälsa. I fall då det finns en 
sådan risk ska medlemsstaten vidta 
åtgärder för att återställa vattnets kvalitet. 
Medlemsstaten ska i så fall införa 
åtgärder enligt principen om att 
förorenaren betalar.

Or. ro

Ändringsförslag 37
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de parametervärden som fastställs i 
artikel 5 inte efterlevs ska medlemsstaten 
bedöma om detta innebär någon risk för 
människors hälsa. I fall då det finns en 
sådan risk ska medlemsstaten vidta 
åtgärder för att återställa vattnets kvalitet.

2. Om de parametervärden som fastställs i 
artikel 5 inte efterlevs ska medlemsstaten 
omedelbart bedöma om detta innebär 
någon risk för människors hälsa. I fall då 
det finns en sådan risk ska medlemsstaten 
vidta åtgärder för att återställa vattnets 
kvalitet.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om risken för människors hälsa inte kan 
anses vara av ringa betydelse ska 
medlemsstaten se till att konsumenterna 
underrättas om detta.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
analysresultaten offentliggörs och att de 
finns tillgängliga på internet. Om risken 
för människors hälsa inte kan anses vara av 
ringa betydelse ska medlemsstaten se till 
att konsumenterna omedelbart varnas om 
detta.

Or. fr

Motivering

Konsumenterna har rätt till information och de ska enkelt kunna hitta denna och de bör 
varnas så fort som möjligt om det finns risker för hälsan.

Ändringsförslag 39
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om risken för människors hälsa inte kan 
anses vara av ringa betydelse ska 
medlemsstaten se till att konsumenterna 
underrättas om detta.

3. Om risken för människors hälsa inte kan 
anses vara av ringa betydelse ska 
medlemsstaten se till att konsumenterna 
underrättas om detta. Medlemsstaten ska 
vidta åtgärder för att försörja 
befolkningen med rent vatten.

Or. ro

Ändringsförslag 40
Fiona Hall
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om risken för människors hälsa inte kan 
anses vara av ringa betydelse ska 
medlemsstaten se till att konsumenterna 
underrättas om detta.

3. Om risken för människors hälsa inte kan 
anses vara av ringa betydelse ska 
medlemsstaten se till att konsumenterna 
underrättas om detta så snart som möjligt 
och att alternativa vattentäkter 
tillhandahålls utan dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 41
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar, förordningar och administrativa 
förfaranden som krävs för att uppfylla 
kraven i detta direktiv senast [ett år efter 
den dag som anges i artikel 11 – specifik 
dag ska införas av publikationskontoret]. 
De ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar, förordningar och administrativa 
förfaranden som krävs för att uppfylla 
kraven i detta direktiv senast [ett år efter 
den dag som anges i artikel 11 – specifik 
dag ska införas av publikationskontoret]. 
De ska till kommissionen och till 
Europaparlamentet genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

Or. fr

Ändringsförslag 42
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
och till Europaparlamentet överlämna 
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bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av 
detta direktiv.

texten till de centrala bestämmelser i 
nationell lagstiftning som de antar inom det 
område som omfattas av detta direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 43
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Utvärdering

Kommissionen ska senast den 
1 januari 2017 se över detta direktiv mot 
bakgrund av de erfarenheter som gjorts 
och de framsteg som skett efter det att 
direktivet infördes, samt, i förekommande 
fall, föreslå förändringar.

Or. ro

Ändringsförslag 44
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv riktar sig till 
medlemsstaterna.

Detta direktiv riktar sig till kommissionen, 
Europaparlamentet och medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Jean-Pierre Audy
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Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat behöver inte kontrollera 
om dricksvatten innehåller tritium eller 
radioaktivitet för att fastställa den totala 
indikativa dosen om den på grundval av 
annan kontroll har konstaterat att 
tritiumnivåerna och den beräknade totala 
indikativa dosen ligger väl under 
parametervärdet. Om en medlemsstat på 
grundval av andra kontroller är säker på att 
radonnivåerna ligger klart under 
parametervärdena, behövs ingen kontroll 
av att dricksvattnet innehåller radon. I 
sådana fall ska medlemsstaten meddela 
kommissionen skälen för sitt beslut, 
inklusive resultaten av den andra utförda 
kontrollen.

En medlemsstat behöver inte kontrollera 
om dricksvatten innehåller tritium eller 
radioaktivitet för att fastställa den totala 
indikativa dosen om den på grundval av 
annan kontroll har konstaterat att 
tritiumnivåerna och den beräknade totala 
indikativa dosen ligger väl under 
parametervärdet. Om en medlemsstat på 
grundval av andra kontroller är säker på att 
radonnivåerna ligger klart under 
parametervärdena, behövs ingen kontroll 
av att dricksvattnet innehåller radon. I 
sådana fall ska medlemsstaten meddela 
kommissionen och Europaparlamentet 
skälen för sitt beslut, inklusive resultaten 
av den andra utförda kontrollen.

Or. fr

Ändringsförslag 46
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om resultaten av andra 
övervakningsprogram eller undersökningar 
än dem som krävs enligt första stycket i 
denna punkt används för att garantera 
efterlevnad av detta direktiv ska 
medlemsstaten meddela kommissionen 
skälen för sitt beslut, inklusive resultaten 
av dessa övervakningsprogram eller 
undersökningar.

Om resultaten av andra 
övervakningsprogram eller undersökningar 
än dem som krävs enligt första stycket i 
denna punkt används för att garantera 
efterlevnad av detta direktiv ska 
medlemsstaten meddela kommissionen och 
Europaparlamentet skälen för sitt beslut, 
inklusive resultaten av dessa 
övervakningsprogram eller 
undersökningar.

Or. fr
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Ändringsförslag 47
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den totala alfaaktiviteten överstiger
0,1 Bq/l eller den totala betaaktiviteten 
överstiger 1,0 Bq/l ska en analys för 
specifika radionuklider krävas. 
Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
radionuklider som ska mätas mot 
bakgrund av all relevant information om 
sannolika radioaktiva källor. Eftersom 
förhöjda tritiumnivåer kan vara en 
indikation på förekomsten av andra 
artificiella radionuklider bör tritium, total 
alfaaktivitet och total betaaktivitet mätas i 
samma prov.

Om den totala alfaaktiviteten och den 
totala betaaktiviteten understiger 0,5 Bq/l 
respektive 1,0 Bq/l och den analytiskt 
fastställda totala indikativa dosen 
understiger det indikativa 
parametervärdet på 0,1 mSv/år behövs 
inga ytterligare åtgärder. Om den totala 
alfaaktiviteten överstiger 0,5 Bq/l eller den 
totala betaaktiviteten överstiger 1,0 Bq/l 
eller om den analytiskt fastställda totala 
indikativa dosen överstiger 0,1 mSv/år ska 
en analys för specifika radionuklider 
krävas. Medlemsstaterna ska fastställa 
vilka radionuklider som ska mätas mot 
bakgrund av all relevant information om 
sannolika radioaktiva källor. Eftersom 
förhöjda tritiumnivåer kan vara en 
indikation på förekomsten av andra 
artificiella radionuklider bör tritium, total 
alfaaktivitet och total betaaktivitet mätas i 
samma prov. Om aktiviteten förblir 
väsentligt stabil bör det inte krävas 
ytterligare undersökningar. 

Or. en

Motivering

WHO rekommenderar (i riktlinjerna för dricksvattenkvalitet, WHO, fjärde uppl. 2011) att 
inga ytterligare åtgärder krävs om koncentrationen i den uppmätta aktiviteten är under 
screeningnivån 0.5 Bq/l för den totala alfaaktiviteten och 1 Bq/l for den totala betaaktiviteten. 
Användning av lägre tröskelvärden, t.ex. 0.1 Bq/l för den totala alfaaktiviteten kommer att 
öka omfattningen av kostnadsintensiva bestämningar av koncentrationer av individuella 
radionuklider.

Ändringsförslag 48
Vladko Todorov Panayotov
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Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 2 – tabell – rad 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Världshälsoorganisation anger (i riktlinjerna för dricksvattenkvalitet, WHO, fjärde uppl. 
2011) nivån 0.1 Bq/l för polonium-210 och Bly-210.

Ändringsförslag 49
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 2 – fotnot 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 Ett milligram (mg) naturligt uran 
innehåller 12,3 Bq U-238 och 12,3 Bq 
U-234. I den här tabellen beaktas endast de 
radiologiska egenskaperna hos uran, inte 
dess kemiska toxicitet.

2 Ett milligram (mg) naturligt uran är en 
källa till 12,3 Bq U-238 och 12,3 Bq 
U-234. I den här tabellen beaktas endast de 
radiologiska egenskaperna hos uran, inte 
dess kemiska toxicitet.

Or. en

Motivering

Förtydligande.


